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Kiadónk nevében is köszöntöm Önöket la-
punk tizennegyedik évfolyamának nyári szá-
mával.

Igen örülünk egyre növekvő érdeklődé-
süknek, melyet a különböző formájú meg-
keresések (levelek, telefonok, e-mailek) 
számának folyamatos növekedése jelez. A 
több száz levél zömében, saját egyedi prob-
lémáikra keresnek választ olvasóink – ezekre 
Postaláda rovatunkban igyekszünk válaszolni 
–, de szép számmal akadnak lapunk tematiká-
jával, tartalmával foglalkozó vélemények, ké-
rések, megjegyzések is.

Természetes, hogy számunkra mint ed-
dig is, az olvasók ez irányú megnyilvánulásai 
a legfontosabb iránymutatók, ha lapunk fej-
lesztésén, tartalmi és formai korszerűsítésén 
gondolkodunk. A legújabb olvasói reagáláso-
kat tematikailag csoportosítva, megkísérlem 
bemutatni az olvasói igényeket, azok időről 
időre tapasztalható módosulásait. Magától 
értetődik, hogy minden ésszerű, kivitelezhető 
javaslatot köszönettel fogadunk, és munkánk 
során hasznosítani igyekszünk.

Örömmel tapasztaljuk építész kollégák és 
építtetők egyaránt növekvő érdeklődését az 
ún. készház-program iránt. Ennek az építé-
si módnak egyre növekvő népszerűségét jel-
zik az idei Construma építészeti kiállításon 
tapasz taltak is. Soha ennyi készházépítő cég 
nem állított még ki, s mindegyiknél szinte to-
longtak az érdeklődők. Mi sem természete-
sebb, mint hogy lapunkban is nagyobb súllyal 
mutatjuk be a hazánkban, illetve Európában 
épült készházak legszebb példányait.

Zárójelben jegyzem meg, hogy ilyen szín-
vonalasan megrendezett Construma, 

mint az idei, még nem volt. Tanácso-
lom minden építésznek, szánjon rá 
évente egy napot – megéri!

A szokásosnál és a vártnál na-
gyobb az érdeklődés, az Ener-
giatakarékosság rovatunkkal 

kapcsolatban. Nemcsak falusi 
környezetben élők érdeklőd-

nek, hanem fővárosiak 
is. A sorozatot folytatjuk. 
Változatlan, sőt növekvő 
az érdeklődés az ener-
giatakarékos építési mó-
dokkal és a hatékony épü letüzemeltetéssel 
kapcsolatban. A jövőben növelni fogjuk az e 
kérdésekkel kapcsolatos írásokra szánt terje-
delmet.

Építészek kifogásolják, hogy a szép há-
zak bemutatásakor csak a tervezőt nevezzük 
meg, az építészről nemigen szólunk. Igyek-
szünk változtatni.

Továbbra is keressük a bemutatásra ér-
demes szép házakat. Kérjük ajánlattevőinket, 
küldjenek alaprajzot, néhány fotót a házról, 
az építész nevét, valamint telefonszámokat, 
hogy felvehessük a kapcsolatot.

Itt jegyzem meg: érkeznek olyan ajánlatok, 
fotók is, amelyeken a ház csak látszólag van 
készen; hiányzik néhány apróság (például az 
erkély korlátja) vagy nem készült el a ház kö-
rüli tereprendezés. Ilyen esetekben meg kell 
várnunk, míg az épület valóban elkészül, s a 
környezetével harmóniában mutathatjuk be.

Némelyest kapcsolódik előző kérésünk-
höz: sokan kifogásolják, hogy a legtöbb ház-
hoz nincs alaprajz mellékelve. Sajnos, ha a 
tulajdonos nem küld ilyet – netán egyenesen 
megtiltja a közlést –, nem teljesíthetjük a ké-
rést még akkor sem, ha azt jogosnak tartjuk.

Kaptunk olyan leveleket is, amelyben pa-
naszolják, hogy csalódtak valamelyik hirde-
tőnk ajánlatában. Erről sajnos nem tehetünk, 
más lapokhoz hasonlóan nekünk sincs lehe-
tőségünk, a hirdetésben foglaltak tételes el-
lenőrzésére.

Többször és többen kifogásolták, hogy ki-
sebb standokon nem kapható az Európai há-
zak. Itt ismét szét kell tárnunk a karjainkat: a 
terjesztő maga dönti el a terjesztés módját.

Kedves Olvasóink!
Köszönjük együttműködésüket, továbbra 

is várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Kószó József – főszerkesztő
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Ha tervezőként, kivitelezőként, forgalmazóként regisztrálni szeretne adatbázisunkban,  látogassa meg honlapunkat a 
www.knaufinsulationszigeteles.hu cím alatt! 
Tisztelt címzett! E-mail elérhetősége nyílt adatbázisból, szakmai találkozó alkalmával, vagy partneri viszonyunk okán került leve-
lezési rendszerünkbe. Amennyiben a jövőben  nem kívánja a Knauf Insulation szakmai hírleveit e-mail címén fogadni, kérjük jelezze  
leiratkozási szándékát az info.hu@knaufinsulation.com címen, és kérésének haladéktalanul eleget teszünk.

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

Tiszta levegő – kőzetgyapot szigeteléssel

2016. januárKNAUF INSULATION 
szakmai hírlevél

www.knaufinsulation.hu

A Budakeszi határában található tüdő-
gondozásra szakosodott Országos 
Korányi Tbc és Pulmonológiai Inté-
zet „A” épülete 1901 óta fogadja ren-
dületlenül betegeit.

A sok szolgálatért cserébe, a felújítás-
ra szorult épület 2015 karácsonyára 
megkapta kiérdemelt új külsőjét, amely 
nem csak esztétikájában, hanem mű-
szaki paramétereiben is megfelel a 
mai kor elvárásainak. 

Egy speciálisan tüdőgondozással foglalkozó 
intézmény esetében a szobák (és a környezet) 
tiszta levegője elengedhetetlen fontosságú! 
A Knauf Insulation kőzetgyapot termékei az 
egészségvédelmi, páraáteresztési és tűzvédel-
mi elvárásokra tekintettel kaptak lehetőséget a 
bizonyításra.

Ennek eredményeként esett a választás a Knauf 
Insulation Nobasil FKD-N Thermal hőszigetelő 
táblára.
A Korányi Intézet homlokzatának szigeteléséhez 
3400 m2 felületen, 14 cm vastagságban építették 
be λD = 0,034 W/mK hővezetési tényezőjű anya-
gunkat.

Tájékoztatásul a homlokzati falak és egyéb épülethatároló elemek elvárt hőátbocsátási tényezője 
közintézmények esetén: ez 2018-tól minden épületre kötelező érvényű lesz!

Épülethatároló szerkezetek Um (W/m2K)

1. Homlokzati fal 0,24

2. Lapostető 0,17

3. Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17

4. Padlás és búvótér alatti födém 0,17

5. Árkád és áthajtó feletti födém 0,17

6. Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26

Érdemes pár szóban beszélnünk  a dűbelezés-
ről is, mivel nem megfelelő választás esetén ko-
moly pénzeket dobunk ki, még ha kiváló szigete-
lést választottunk is.
A nem megfelelő alapanyagokból készülő, hő-
hídhatás-csökkentő megoldás nélküli termékek 
jelentős mértékben rontják a rendszerek haté-
konyságát. Az általánosan elfogadott, négyzet-
méterenkénti 6 db dübel használata esetén akár 
20%-os hatásfokcsökkenéssel is számolni 
lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 
100 mm vastagságú rendszerből – a hőhidakat 
képező dübelek miatt – 20 mm-t elveszítünk. 
Egy szélszívásnak kitett, magasépület esetén a 
nagyszámú (több mint 10 db/m2) dübel akár 25-
30%-kal is ronthatja a falszerkezet hőátbocsátá-
si tényezőjét! 

Az európai szabványok a dübelek pontsze-
rű hőveszteségi tényezőjét egy úgynevezett Χ 
(khí)-értékkel jellemzik, amelynek mértékegysé-
ge W/K. A vonatkozó európai irányelv, az ETAG 
004 szerint ez az érték a lehető legalacsonyabb 
legyen. Ezzel elérhető az a cél, hogy a dübelek 
nem rontják a hőszigetelés hatékonyságát (csak 
akkor kell a számolni a hatásukkal, ha az egy 
négyzetméteren alkalmazott dübelek által oko-
zott hőveszteség, a ΔΧ > 0,04 W/m2.K) Az ilyen 
követelménynek megfelelő dübelek használata 
esetén tehát biztosak lehetünk, hogy jól válasz-
tottunk.

Az Intézet homlokzatán kívül a tetőn eltávozó 35% hőveszteség is elegendő indoknak bizonyult, 
hogy az 1000 m2 felületű lapostetőhöz további két új termékünket válasszák.
A felső réteghez 60 mm SmartRoof Top 70 kPa λD = 0,038 [W/mK], alsó réteg esetében 100 mm 
SmartRoof Thermal 50 kPa λD = 0,036 [W/mK] lépésálló  kőzetgyapot szigetelőanyagok kerültek 
beépítésre. A tetőszigetelések esetén a két réteg biztosítja a szerkezet hőhíd mentességét. 

Az új név új termékeket is jelent, hiszen a fejlesztésekből adó-
dó gyártástechnológiának köszönhetően lapostetős terméke-
ink esetében is jobb lett a hőszigetelési képesség. A kisebb 
hővezetési tényező pedig kisebb vastagságokat és ebből 
adódóan kisebb súlyt eredményez a felhasználóinak. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen speciális és fontos 
épület esetében részt vehettünk az állagmegóvás és a gazda-
ságossági mutatók javításában!

További jó szigetelést kívánunk! 
Knauf Insulation Kft.

Az épület pincefödéme, homlokzata és tetőszerkezete kapott teljes hőszigetelést, emellett a régi 
nyílászárókat újakra cserélték. Ennek eredményeképpen éves szinten 112 tonna CO2 kibocsátás 
csökkenést és közel 6,5 millió forint költségcsökkentést várnak az épület beruházói. 
A 100%-ban pályázati összegből megvalósult, 150 millió forint értékű invesztícióval várhatóan kb. 
53% energia-megtakarítás érhető el.

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

Ha az „Ecose” szóval találkozunk, a 
legtöbbünknek nincs sok információja 
arról mit jelenthet. Mégis nyilvánvaló, 
hogy a környezetvédelemmel kapcso-
latos kifejezés és ha jobban utánané-
zünk, egy gyártási technológiát takar. 

Mivel a környezettudatosság fontos 
szerepet tölt be mindennapjainkban, ezért 
egyre többen figyelünk arra, hogy az ál-
talunk megvásárolt termékek (hátán) mi-
lyen egészéges összetevőket és milyen 
környezetbarát technológiákat alkalmaz-
nak. Ma már alaposabban nézzük át az 
apróbetűs részeket mindenhol, hiszen a 
termékek ára mellett a minőség és az egy-
re kisebb ökológiai lábnyom is fontos té-
nyező a választáskor.

Pontosan így teszünk akkor is, ha fel-
újítunk és ehhez választunk alapanyagot. 
Egy jó szakember már az elején felhívja a 
figyelmünk minden részletre és ha szeren-
csénk van, akkor segít jól választani. Ez 
alól az épületeink szigetelése sem kivétel, 
hiszen egy hosszútávú, vélhetően 50 évre 
szóló befektetésről döntünk, ami évtizede-
kig szolgálja családunk komfortját. 

Ezért sem mindegy, hogy milyen tech-
nológiával készült a felhasználandó anyag 
és milyen hatással van szűkebb és tágabb 
környezetünkre.

A következőkben egy olyan természe-
tes szigetelőanyagot mutatunk be, ami 
nemcsak a pénztárcánkat kíméli, ha nem 
a környezetünket is.

Az Ecose egy olyan gyártási techno-
lógia, amit az üveggyapot előállításánál 
használnak. Ennek a technológiának szá-
mos előnye van, amiket most sorra ve-
szünk. Mindezt úgy, hogy párhuzamba 
állítjuk a kőzetgyapottal, hogy jobban ért-
sük miért az Ecose technológiával készült 
üveggyapot a jobb választás.

HOGYAN KÉSZÜL?
Az üveggyapot első számú előnye, 

hogy alapanyaga 80-90 százalékban új-
rahasznosított üveghulladék. Előállítása 
során fele annyi veszélyes üveghulladé-
kot kell megsemmisíteni, mint ugyanany-
nyi kőzetgyapot társa előállításakor. Míg 
a kőzetgyapot bazaltköveket kell robban-
tani, zúzni és szállítani nagyteljesítményű 
gépekkel, addig az üveggyapot előállítá-
sa pontosan fele annyi energia és ener-
giahordozó közreműködését igényli a 
feldolgozás közben. A következő lépés 
mindkét anyag esetében a hevítés, ami 
az üveggyapot javára fele annyi hőt igé-
nyel. Az üveggyapot kemencét földgázzal 
és/vagy napelemparki villamosenergia 
felhasználásával fűtik, míg a kőzetgyapot 
hevítéséhez kokszot használnak. Ezzel, 
50 százalékkal kevesebb a károsanyag 
kibocsátás már az előállítási fázisban az 
üveggyapot javára.

Az üveggyapot tömörítésének köszön-
hetően hozzávetőleg harmad annyi helyet 
foglal, mint kőzetből készült versenytársa. 
Ennek eredményeként szállítása, tárolása 
és anyagmozgatása is töredék tennivalót 
von maga után. A csomagolása ezzel ará-
nyosan kevesebb, így a keletkező csoma-
golási hulladék is harmadolódik. 

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SZÁLLÍTÁS
A kisebb helyigénynek köszönhetően a 

szállítással is komoly ökológiai előnyt le-

het elérni az üveggyapot esetében. Ezt az 
öko előnyt főként az üveggyapot tömörí-
tett csomagolásának köszönhetjük, vagy-
is ugyanazt a hőszigetelési feladatot már 
a szállítás során is sokkal környezetkímé-
lőbben oldottuk meg.  

Ár-érték arányok, azonos műszaki 
teljesítményre (mennyiség és minőség) 
vonatkoztatva. Figyelembe véve a valós 
piaci árszinteket, bátran kijelenthetjük: 
azonos műszaki tartalom mellett 
érezhetően alacsonyabb áron szerezhe-
tő be az üveggyapot szigetelés. Mivel az 
üveggyapot sem éghető, hidrofób, ásványi 
alapanyagú, ön- és alaktartó, így érdemes 
komolyan fontólóra venni a felhasználását. 

SZAKEMBER BEVONÁSA
A hazánkban is elérhető környezet-

kímélő és energiatakarékos technológi-
ák a szakemberek részéről is egy újfajta 
szemléletet igényelnek. Kiválasztásuk-
kor legyen gondunk arra is, hogy képzett 
építészek, tervezők, kivitelezők és építő-
anyag-kereskedők vegyenek körül min-
ket, akik a legkorszerűbb megoldásokkal 
is tisztában vannak. 

ECOSE TERMÉKPLETTA
A Knauf Insulation összes üveggya-

pot terméke, és világújdonságként a köny-
nyű kőzetgyapot termékskála egy része is 
Ecose technológiával készül.

Amit pedig folyamatosan tartsunk 
szem előtt: a meleget úgy tudjuk benntar-
tani, ha tudjuk, hol akar távozni. 

ECOSE KÖRNYEZETBARÁT SZIGETELÉS
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A 16. Nemzetközi Építészkongresz-
szust 2019. március 8-án a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem nagy sportcsar-
nokában, a Ludovika Arénában tartot-
ták, „Keletiek nyugaton – Nyugatiak 
keleten” témakörben. A kongresszust a 
Metszet folyóirat kiadója, az Artifex Ki-
adó rendezte a Magyar Építőművészek 
Szövetsége támogatásával. 

Csanády Pál főszerkesztő üdvözölte 
a több mint 800 résztvevőt. A tavalyi lét-
számnál lényegesen többen voltak, de el-
fértek az Arénában. 

Először dr. Koltay András, az egyetem 
rektora, az esemény házigazdája köszön-
tötte a megjelenteket. Majd Füleky Zsolt 
építészeti és építésügyi helyettes államtit-
kár üdvözölte a kongresszust és megnyitot-
ta azt. Bejelentette, hogy az ország 3200 
településén elkészültek a településképi ar-
culati kézikönyvek, és a műemlékvédelem 
ügye az építészetért felelős helyettes ál-
lamtitkárságra került. Krizsán András, a 
MÉSZ elnöke köszöntötte a visegrádi né-
gyek, a magyar mellett a cseh, lengyel 
és szlovák építészszövetségek vezető-
it a kongresszuson. Időközben megérkez-
tek az Építészek Nemzetközi Szövetsége 
(UIA) képviselői. Nikos Fintikakis, az UIA 

II. Régió alelnöke javasolta, hogy a részt 
vevő országok hozzanak létre állandó 
együttműködést. Serban Tiganas, az UIA 
főtitkára az elnök üzenetét hozta, valamint 
a Nyugat és a Kelet találkozásáról szólt. 

Emiel Lamers holland építész – aki a 
kongresszus témáját meghatározta és 
az öt előadót kiválasztotta – bevezető-
jében Sicsiacsuang tízmilliós kínai tele-
pülés egyik épületét vetítette ki, amely 
felerészben a pekingi Ég temploma kör-
épületét formázta, másik felében a wa-
shingtoni Capitolium jelent meg. A Kelet 
és Nyugat problémakezelése közötti kü-
lönbségre mutató ábrája szerint a problé-
mákat jelképező kerek ponton a nyugatiak 
átgyalogolnak, a keletiek pedig megkerü-
lik a gondot – a cipőtalpak nyomai erről 
árulkodnak. Lamers Amsterdamból jött, 
az A10 folyóirat szerkesztőjeként 4 évet élt 
Magyarországon. Könyvet írt a 21. század 
építészetéről 21 projekt fényében. Kéttor-
nyú templomokat mutatott a világ négy tá-
járól: Michiganből, az USA-ból, Tilburgból, 
Hollandiából, a budapesti Árpád-házi 
Szent Erzsébet-templomot, és negyedik-
ként Vietnamból egy templomot – vala-
mennyi szakrális épület jellemző volt az 
építési helyére. Lamers végül az előadók 
projektjeit harangozta be. 

Az első előadó, Ben van Berkel az 
UNStudióból, Amsterdamból érkezett. A 
London Art College-ban végzett belsőépí-
tészként. Az utóbbi 30 évben 80 épületet 
tervezett. 2008-ban a Mercedes-Benz mú-
zeumot Stuttgartban, amely dupla hélix for-
mációból áll. A látogatók lifttel felmennek a 
3. szintre, és a csavart rámpán sétálnak le 
a földszintre, miközben a mozgást inten-
zíven élik át. Az UNStudiónak irodái van-
nak Amsterdamban (1988), Sanghajban 
(2006), Hongkongban (2014) és Frankfurt-
ban (2018). Van Berkel projektjei közül az 
első: Melbourne, két csavarodó, egymást 
átkaroló magasház, a homlokzatokon zöld 
növényekkel. Frankfurtban az elhanyagolt, 
régi városcentrumban, a Brexit után Lon-
don helyett új Európa-központ kialakítá-
sát tervezték, felfelé egyénien karcsúsodó 
épületekkel. 15 éve a rotterdami kikötőben 
egyárbócos hidat építettek, amely a fejlő-
dés előmozdítójává vált. Mellette sorra nőt-
tek a nagyobbnál nagyobb raktárak. Az ott 
dolgozó emberek, halászok, imádták az új 
létesítményt. Egyikük a hátára tetováltat-
ta a híd képét. A nemzetközi tervpályáza-
ton a budapesti Duna-hídra I. díjat nyertek. 
Kétpilonos megoldás, elvében a rotterdami 
tükrözésével állították elő. Oldalirányban a 
pilonok kifelé dőlnek, szemből jellegzetes 
hangvillaformát mutatnak, ahol a szárak 
felül csak vékony szálakkal kapcsolód-
nak. Méretei: hossza 500 méter, fő fesz-
távja a mederpillérek között 220 méter. 
Középen kétvágányú villamos, 4 autósáv, 
2 biciklisáv és két gyalogosjárda teszi ki a 
keresztmetszeti részt. Van Berkel T. S. Eli-

ot: a London Bridge-ről szóló (The Waste 
Land – a szerk) című versét ajánlotta ol-
vasásra, amely a hidak dicséretéről szól. 
A szingapúri egyetemi campus épületeinél 
eldugták a felvonókat, hogy a diákok és 
oktatók egészségesebben éljenek, többet 
mozogjanak, és találkozva ismerkedjenek 
egymással és különböző tanulmányaikkal. 
Oslóban úgy fejlesztik az úthálózatot, hogy 
2025-ben már csak elektromos autók köz-
lekedjenek a városban, de azok is a vá-
rosközpont két szélén létesített emeletes 
garázsokban parkoljanak le, töltődjenek 
föl, miközben vezetőik a központ gyalogos-
útjain sétálnak az üzletek és vendéglátó-
helyek sora előtt. Az átvezető autópályák 
területének megtakarításával pedig nagy 
számban lakások épülhetnek. 

Zoboki Gábor magyar építészként, ele-
gáns kockás öltönyében megjelenésével 
is kiemelkedett az előadók közül. Előadá-
sa vibráló és szellemes volt. Irodájával a 
Müpa alkotóiként egy olyan hangverseny-
termet hoztak létre, amely a magyar építé-
szet utóbbi ötven évének nagy adóssága 
volt. A süllyeszthető mennyezeti elemek 
révén hangversenyterme prózai előadá-
sok tartására is alkalmassá tehető. 2008-
ban Sencsen 18 milliós kínai halászfaluból 
városból, volt egy 40 fős delegáció érke-
zett hazánkba, hogy odahaza a Müpához 
hasonló kulturális központot kívánnak fel-

építeni. A polgármester elmondta, hogy 
nem akarnak angolszász tervezőket. A 
tervezés előtti egyeztető megbeszélések 
sok utazást igényeltek a helyi körülmé-
nyek megismerésére. A metropoliszban 5 
millió gyerek él. Közülük 2 millió zongoráz-
ni tanul. Ezt ki kell szolgálni. Nem 5000 fős 
nagytermet, hanem 300 fős bábszínházat 
kértek. A tervezés, majd az építés még ab-
ban az évben megkezdődött, és 2014-ben 
átadták az épületet. Terveztek Saigon-
ban (Vietnam) is egy új kultúrközpontot. A 
Nemzeti Táncszínházat a Millenáris Park-
ban. Végül Leyla Gencer operaénekesnő 
áriáját hallhattuk a Milánói Scalából, majd 
az Operaház felújítását mutatta be. 

Špela Videčnik (OFIS Arhitekti) szlo-
vén építésznő Ljubljanából érkezett. Rok 
Oman építésszel dolgozik együtt. Szlové-
nia kis ország, mindössze 2 millió lakos-
sal, de szép tengerpartjai és havas hegyei 
vannak, és építészeti hagyományai is: jel-
legzetes, faszerkezetű szénaszárító ho-
dályok. Az OFIS Architekt irodája is kicsi. 
Első munkája 15 éve egy városi múzeum 
bővítése volt. Tájba illeszkedő kápolna kö-
vetkezett, majd egy közösségi tér, mely 
olyan, mint egy földre szállt űrhajó, amint a 
talajszint felett lebeg. Nemzetközi sikerük 
Belorussziában a Bate Boriszov labdarú-
gó-stadion, amelyet a maribori csapatnál 
tett látogatás után kértek a fehérorosz 
sportvezetők, a szlovén stadion mintá-
jára. De Videčnik és Oman azt mondták, 
a tervet a helyhez kell igazítani. A fenyő-
fák között, az erdő közepén áll a stadion, 
melynek lelátóit beburkolták, de a héjon 
nagyméretű, amorf alakú nyílásokat hagy-
tak, hogy ezeken a lyukakon keresztül be 
lehessen látni a stadion belsejébe. Az aré-
nában a nézőtér fűthető. Párizsban egy 
11 m keskeny, hosszú telekre többemele-
tes Basket (Kosár) apartmanházat tervez-
tek. Egyik oldalán új villamosvonal halad, 
másik oldalán a remíz van, tetején focipá-
lyával. Ezért a ház két homlokzata nagyon 
különböző. A villamosvonalra fából lodzsá-
kat szerkesztettek, a labdarúgópálya felé 
nyitott folyosókat, kilátóteraszokként ala-
kították ki. Extrém klímában, a spanyol 
sivatag közepén egy üvegből konstruált 

KELETIEK NYUGATON – 
NYUGATIAK KELETEN
ÉPÍTÉSZKONGRESSZUS 2019

Bate Boriszov stadion, 
építész Spela Videcnik (Otis architekt) 
(fotó: Tomac Gregoric)

Art Biofarm projekt. 
Építész: Junya Ishigami (fotó: Courtesy Inc)
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házat hoztak létre, amiben általában lég-
kondicionálás nélkül, csak függönyökkel 
is biztosítható a komfort. A tető csupán 
az üvegtáblákra támaszkodik, minden tar-
tóoszlop elhagyásával. A kinti 50 °C fok 
mellett bent 28 °C fokot mutat a hőmérő. 
Alpesi házat is készítettek fából a Kanin-
hegyre 1300 kg összterheléssel. Ennyit 
bír ugyanis a szlovén katonai helikopter, 
amelynek a sziklás hegycsúcsra kellett 
emelnie a házikót. Nem volt könnyű mutat-
vány. Először ugyanis köd ülte meg a tájat, 
másodszor turbulencia keletkezett, a fa-
ház forogni kezdett. A harmadik nekifutás 
végül sikeres lett. Egy másik alpinházat 
(Skuta néven) – szintén faszerkezettel – 
három egységből, három tetőformával 
terveztek, és egy hegytetőn állították fel. 
Videčnik és Oman Manilában az építész-
oktatásban is részt vesznek.

Ebédszünet után Junya Ishigami 
(Isigami Dzsunja) japán tájtervező építész 
előadása következett. Tokióból érkezett, 
hat projektet mutatott be. Előadóterem a 
Groot Vijversburg parkban, 18 századi 
műemlék épülettel. A park bejáratától íves 
üvegfolyosó vezet a tó partján az épület-
hez. Egy másik ösvény találkozásánál há-
romszögű kiteresedés ad helyet a sorban 
felállított székeknek. Hotel és park kialakí-
tása volt a következő feladat Tochighiban 
(Tocsigi). Az erdőt áttelepítették egyik 
helyről a másikra, mert a helyén tudták a 
szálló bővítését megtervezni. Az erdő új 

helyén, a fák között kis medencéket ala-
kítottak ki, a medencéket csövekkel ösz-
szekötötték, majd a közeli folyó vizével 
töltötték fel azokat. Mindössze két olyan 
monstrum gép dolgozik Japánban, ami-
vel ezeket a faáttelepítéseket meg tud-
ták oldani. Következő bemutatott projekt 
a KAIT műhelyépület 45x45 méteres mé-
retben. Az alátámasztás karcsú oszlopok-
kal történt, elszórtan, mintha egy erdőben 
lennénk. A fatörzseket imitáló támaszok 
között a berendezés az eltérő munkákhoz 
igazodva mindig átcsoportosítható. A vi-
deón az látszott, hogy a műhelyen átjárók 
általában egy megszokott csapáson halad-
nak, két kiemelt oszlop között ritkán men-
nek át, de akadnak, akik elbóklásznak más 
irányokba is. Egy Junya Ishigami által ter-
vezett kápolna 30 méter mély völgyben áll 
majd Shandongban (Kína). Az épület íves 
alaprajzú, követve a völgy vonalát. Bejára-
ta mindössze 1,3 m széles, a padoknál a 
kápolnatér szélessége 5 m-re nő. Az épü-
let magassága 45 m, a völgyből jelentő-
sen kiemelkedik. Sima falfelülete betonból 
lesz. Egészen különleges a Japán déli ré-
szére, Yamaguchiba (Jamagucsi) tervezett 
ház és étterem. A talajból kibányásztak 
amorf alakú lyukakat, majd színültig kiön-
tötték betonnal. Amikor a beton megkö-
tött, a betontömbök közötti földet vájták ki. 
Az így keletkezett üregekből lesznek a la-
kás és étterem helyiségei, várhatóan ez év 
szeptemberében. Szintén Kanagawába, 

a műhelyépület közelébe készít Ishigami 
többfunkciós csarnoklefedést 110x70 mé-
teres méretben, 12 mm vastag acéllemez-
ből, amelyen oblongum formájú bevilágító 
nyílások lesznek, belmagasság 2,3 mé-
ter (illetve télen nagyobb, nyáron kisebb 
a hőmozgás miatt). Az acéllemez lehajlik, 
így a nagy méret miatt nem lehet teljesen 
átlátni a teret. 

Asako Yamamoto (Jamamoto Aszako) 
az Aphaville Architects Kiotóból érkezett 
építésznője (Kiotó 794-től a császári Ja-
pán fővárosa volt). Ma is sűrű beépítésű 
metropolisz. A telekszélességek általá-
ban igen keskenyek. Ide kell tervezni a há-
zakat. Jamamoto ablakháza 3,75 méter 
széles telken áll. Két oldalán két három-
szögű bemetszéssel tudnak napsugarat, 
fényt becsempészni az épület belsejébe. 
Másik épülete egy saroktelken 45 fokban 
kapcsolódó két szárny. A tetőn keskeny ék 
alakú bevilágító nyílások helyezkednek el. 
A belső terek így jutnak fényhez. Nyáron a 
nap meredeken, 87 fok alatt süt, télen la-
posan, mindössze 35 fok alatt. Az acél-
szerkezetű ház 125x125 mm-es pilléreken 
nyugszik. Suzuka város temploma első-
sorban a Honda autógyár dél-amerikai, 
hitüket gyakorló katolikus vendégmunká-
sainak épült. A templom alatti teljes terü-
leten parkoló van (mert ha a hívek nem 
tudnak parkolni, nem járnak templomba). 
A Kójaszan vendégház faszerkezetű épü-
let, eltérő belmagasságokkal és helyiség-
szélességekkel. Ezt a projektet a Nisiodzsi 
városi házzal a Metszet 2019/1 száma a 
42–45. oldalon hozza. Itt az előadó hivat-
kozott Kisho Kurokawa (Kurokava Kisó) 
1972-es Nakagin Kapszula tornyára, ahol 
az egyszemélyes lakókapszulák rendsze-
rét dolgozta ki a neves japán építész. A fá-
ból készült Kizunaya Művészház (Kiotó) 
műterem, kiállítótér és lakás egy épület-
ben. A kiállítótér svájci építész közremű-
ködésével készült. Befejezésül az előadó 
videót vetített: táncperformanszot láthat-
tunk kis csengők csilingelő hangjaira, pa-
pírtáblák közötti térben. 

Délutáni kávészünet következett. Utá-
na Timon Kálmán aranydiplomás építész-
mérnök az önzetlen magyar mecénások 

és kiváló szellemi alkotók tevékenységé-
nek elismerésére 2009-ben alapított Si-
vatagi Kőrózsa díjat átadta a 2019. évi 
kitüntetettnek, Nagy Bálint építészmérnök-
nek, a Fuga Budapesti Építészeti Központ 
művészeti vezetőjének, aki a központ tíz-
éves eredményes működtetéséért érde-
melte ki a díjat. Az első tíz év díjazottainak 
neve a teremben felállított molinón volt ol-
vasható.  

A kongresszus záró előadását Skardelli 
György, a Közti építésze tartotta. Személy 
szerint ő és irodája készítette a kongresz-
szus helyszínéül szolgáló nagy sportcsar-
nokot, amelyet részletesen bemutatott. Az 
épület alatti átjáró, fórum is egyben, a ke-
leti kapu folytatása. Ettől délre az uszoda, 
északra a labdajátékok tere és egy be-
melegítő terem helyezkedik el. A második 
emeletről a lelátókat lehet megközelíteni. 
A labdajátékok terében három kosárlabda-
teret lehet egyszerre egymástól leválasz-
tani. A fórumon lapos padokat helyeztek 
el, amelyek kicsiben a sportcsarnok töme-
gét idézik, az aszimmetrikus nyílással. A 
csarnok homlokzata előtt párosan állított, 
elágazó fatörzsekre emlékeztető oszlopo-
kat terveztek, amelyek zölddel történő be-
futtatása még kezdeti stádiumban van. A 
Ludovika klasszicista főépületét Pollack 
Mihály tervezte, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem oktatási épülete, amelynek nagy 
előadótermében a 2018. évi kongresszust 
rendezték meg, valamint a kollégium a 
Finta Stúdió munkája. Az újonnan átadott 
épületek között a lovardát Zoboki Gábor és 
irodája jegyzi. Az előadás után a résztve-
vők több csoportra osztva megtekintették 
a sportcsarnokot és az uszodát, a lovardát 
és az istállót, a lőteret (biztonsági okokból 
csak kívülről), a Rendészettudományi Kar 
épületét és a parkrekonstrukciót. 

Timon Kálmán
Építész, Metszet folyóirat

Mercedes–Benz autómúzeum: Stuttgart. 
Építész (UN Studio) Ben van Berkel (fotó: Kószó J.)

Kayasan vendégház (Koya – Japán) 
építész, Asako Yamamoto (fotó: Toshyuki Yano)

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkal-
mából Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter állami kitüntetéseket 
adott át Áder János köztársasági elnök 
megbízásából, valamint miniszteri elisme-
réseket adományozott.

A Magyar Arany Érdemkereszt pol-
gári tagozatát:

a magyar építészeti közízlés formálá-
sában, illetve a szakmai közélet alakításá-

ban vállalt aktív szerepe, valamint szakírói, 
szerkesztői és kiadói tevékenysége elis-
meréseként 

Csanády Pál építészmérnöknek, 
a Metszet című folyóirat 
főszerkesztőjének.

Pali, gratulálunk!
Kószó József és csapata
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LAKÓPARKI TÓRA 
TEKINTŐ PASSZÍVHÁZ

irányú, így a ház belső funkciós terveit ha 
nehezen is, de ehhez (na meg a benapo-
zottsághoz) igazították.

A lakóparkban – a kontinensünk nyu-
gati féltekéjén megszokotthoz hasonlóan 
– a park főbejárata közelében van a gép-
kocsik parkoló vagy éppen tárolóépületei-
nek helye.

A most bemutatott parknál a bejárati 
részen alakították ki (egy házra két állás) 
a parkolóteret, pergolalugasos árnyékve-
tővel. A helyi főépítész szerint városuk leg-
zöldebb lakóparkja az iménti a tó, a belső 
(közös) park és a lugasszerű árnyékvetős 
parkolói miatt, ami igen erősen növeli az 
értékét.

A belső telkeknek van geometriai mé-
retük, de ez – a belső kerítés hiányában 
– alig érzékelhető. A telekhatárt egyes he-
lyeken a bukszussor, míg másutt az eltérő 
időben vágott fűfelület rajzolja ki.

Emeleti alaprajz

Földszinti alaprajz

Lakóparki sétánk következő állomá-
sa az osztrák Alpok egyik kisvárosának 
peremrészén kezdődik. Az említett la-
kópark a települést szegélyező erdő 
„áttelepítésével” kezdődött az ezred-
fordulón. Mint városfejlesztési projekt 
azzal a feltétellel jöhetett létre, hogy az 
amúgy cserjés ritka telepítésű és vadon 
növényzetet át kell menteni egy másfél-
szeres területre. Azért a kezdet más-
ként történt, mert a környezetvédelmi 
hatóság szeme mindenre figyelt. Elő-
ször telepíteni kellett közel húszhektá-
ros erdőt, majd az egyéves életciklusú 
„fogpótlást” elvégezve került pecsét, a 
szóban forgó lakópark projektre.

A lakópark, hogy minél zöldebb legyen, 
a belső közösségi sétaparkkal és egy bio-
lógiailag jól működő piciny tóval, egyedü-
li a vidéken.

A lakópark majd harminc telkén, ha tel-
jesen benépesül, új házak néznek majd 
egymással szembe. Ugyanis az eddigi la-
kópark vizitjeinknél tapasztaltakkal szem-
ben, minden ház a park közepi tóra tekint, 
mint valami varázsdobozra. A lakópark tel-
keit geometriai alakzatokkal úgy formálta 
a településtervező, hogy az azon elhelye-
zendő épületek bármelyikéből, a köztéri 
tóból a lehető legtöbbet lássunk. Ennélfog-
va azért vannak hátrányos helyzetű épüle-
tek is, mert a tó felé tekintet éppen északi 
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A TÓRA NÉZŐ HÁZ
A telek tulajdonosai már vagy fél évti-

zede kezdtek bele az építkezésbe, de nem 
itt, hanem fél országgal arrébb, de köz-
beszólt a szerencse. Az erdőtulajdonos, 
akinek földterületéből „metszették ki” a la-
kóparkot, azzal a kikötéssel adta át a terü-
letet a fejlesztőcégnek, hogy két telket (is) 
kér a parkban a gyermekeinek.

Az elszármazott fiú örült a lehetőség-
nek, és a már tervezés alatt álló építkezés 
előkészületeiről lemondott, családi egyez-
tetéssel. A férj munkája országos, így az 
anyacég, melynél dolgozik, a közeli gyár-
egységben helyezte el, közel azonos (ran-
gú) beosztással. Míg a feleség, aki patikai 
asszisztens, azonnal kapott munkát, öt-
percnyi autós távolságban.

Az építkezés idején még három-, míg 
mára már négytagú család a következők 
szerint formálta meg az igényét. A tervezé-
si programon keveset kellett gondolkodni, 
mert az alapjában véve már több éve tart, 
és aszerint indult az előző is.

A helyet megismerve kikötés volt a tó-
ra néző telek és hogy a lehető legtökéle-
tesebb benapozással rendelkezzen. Így 
két egymás melletti telek lett a két testvé-
ré. Ugyan a másik telek még várat magára, 
mert annak beépítése valószínűleg csak 
évek múlva kezdődik el.

A tervezés egyszerűen zajlott, mert a 
házat építő (és tervező) Bien Zenker vál-
lalkozással a kapcsolat előbb kezdődött. 
Ugyanis a német iparvidéken épült luxus 
házba lettek szerelmesek (lásd lapunk elő-
ző számában a 34–39. oldalon). Az emlí-
tett épület felépítése ezen a telken a tájolás 
és fekvési méretek alapján lehetséges lett 
volna, de a pénztárca is közbeszólt. Végül 
hasonló színvonalút hoztak létre „nemes 
egyszerűséggel”, mondja a feleség.

A bemutatott épület így is átlag feletti 
méretű a maga kétszázhúsz négyzetméte-
res nagyságával. Az épület a már említett 
program, és a szóban forgó luxusépület 
közti átmenet lett, de a lényeg benne az, 
hogy passzívháza lett, az életvidám házas-
párnak. Egy kis dicséret is jár a tervezőnek 
és a megrendelőnek, mert a különleges 
épületnél a belső térben a lépcsőtér és 
egy zöldbe telepített átrium kiegészíti azt a 
belső miliőt, mely szépségével és fényével 
az egész belsőt megváltoztatja, a tetőge-
rincbe épített felülvilágítású ablaksorával.

TERVEZŐI ÉRTÉKELŐ
A passzívház olyan épület, amely-

ben a kellemes belső klíma – mind nyá-
ron, mind pedig télen – minimális aktív és 
passzív fűtési és hűtési rendszerrel bizto-
sítható. Hogyan lehetséges ez? A pasz-
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szívház különlegesen jó hőszigeteléssel 
rendelkezik a falak, az aljzat és a tető, il-
letve a nyílászárók tekintetében. Ezáltal a 
passzívház hővesztesége töredékét teszi 
ki egy hagyományos házénak. A szellőz-
tetés a passzívházban mindig ellenőrzött 
módon, hővisszanyerővel ellátott szellőz-
tető berendezéssel történik. Így a lakáson 
belül folyamatosan biztosított a kiváló le-
vegőminőség, a szellőztetési hőveszteség 
pedig a töredékére csökkenthető. A pasz-
szívház fűtésienergia-szükséglete 80–90 
százalékkal kevesebb, mint egy hagyomá-
nyos házé, szén-dioxid-kibocsátása pedig 
évente tonnás nagyságrenddel kisebb.

Szerencsére az EU-s házépítő és fő-
ként energiatakarékosságban gondolkodó 
szakemberek már jövőbe látóak, így van 
ez egy most bemutatott kisvárosi háznál is.

A BEMUTATOTT ÉPÜLET
A képeken jól látható épület déli és 

délnyugati homlokzata az átlag feletti 
üvegfelülete ellenére teljesíteni tudta, a 
passzívház követelményi igényrendsze-
rét. A nappali tér üvegezettségi aránya 
1,5-szer ugyan nagyobb a padozati felület-
hez szükséges ablakozásnál, de a többi la-
kótérnél csak az optimális igényt teljesítik.

A ház körítő falrendszere kettős: maga 
a tartószerkezet és a kapcsolt hőszigete-
lés. Ezek együttes hőtechnikai értéke U = 
0,10 W/m2K.

A födémszerkezet könnyű, szerelt vá-
zas és az ahhoz kapcsolt hőszigetelés-
sel együtt a hőtechnikai keresztmetszet 
U-értéke 0,08 W/m2K.

Az épület ablakozása a gyenge lánc-
szem, ugyanis a kisebbeknek és nyílóak-
nak (hármas üvegezéssel) az U-értéke 
0,74 W/m2K. A nagy üvegfelület különleges-
sége, hogy négyrét üvegezési gázkitöltés-
sel további egy réteg hővédőfólia-réteggel. 
U-érték 0,57 W/m2K.

Mindezeket egybevéve, a falfelüle-
ti arány és a kapcsolt üvegezés szor-
zata ugyan határérték, de megfelel a 
hőtechnikai szükségletnek. Mindezeket to-
vább segíti a födém magasabb minőségi 
értéke és a padozati, vagyis az alap felé 
kialakított hőszigetelő lemez. A padozat, 
vagy is a határoló- és a tartószerkezetek 
alatti habüveg a maga 25 cm-es vastagsá-
gával közel másfélszeresen túlméretezett.

A háromtagú család lakóházánál az 
alaprajzi igény, elsődlegesen a takaré-
kos üzemmód, majd a szükséglet és az 
ezek eredőjeként létrejövő kényelem biz-
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tosítja mindazt, amit egy passzívháztól 
elvárhatnak. Az átlag feletti nappali tér 
alapjában véve három funkciót tölt be. A 
pihenőtér + étkező + főző egy blokkban, 
míg ugyancsak a nappali teréhez kapcsol-
tan nyílik a tulajdonos „pipatóriuma” mint 
családi dohányzószoba. Mindezekhez kö-
zös közlekedőre nyílik a két hálószoba és 
a tisztálkodási tér, valamint középen a ház 
technikai tere. A technikai tér tulajdonkép-
pen a ház motorja, mert a fűtést, a hűtést 
és egyéb elektromos vezénylést innen mű-
ködtetik, illetve irányítják.

Az épület villamosenergia-igényének 
kétharmad részét a ház tetőzete fölötti ár-
nyékvetőre elhelyezett fotovoltaikus elem-
sor biztosítja. A termelt villamos áram

–  fűtési hőszivattyút,
–  légtechnikai berendezést,
–  használati melegvizet,
–  háztartási teljes technikát,
–  világítótestet képes működtetni, éves 

szinten 65–70%-ban. További érdekessé-
ge a háznak, hogy a bejárati részen, az 
autóbeálló melletti oszlopban van a vil-
lanyautó-töltő kapcsolati kiépítése, mert 
ez is a ház villamos rendszeréből „táplál-
kozik”.

–  A házat tervező és építő cégcsoport 
kiváló munkájának köszönhetően a bentla-
kó család régi álmából lett valóság.

ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ 
ENERGIATAKARÉKOSSÁGRÓL

Az egyre nagyobb számban létesülő 
alacsony energiájú épületek, a passzívhá-
zak, a hőszigetelés és az épületszerkezetek 
egyre tökéletesebb kialakítását követelik 
meg. A nemzeti hatáskörökben meghatá-
rozott maximális energiafelhasználási kö-
vetelmények, az EU-szerte, így hazánkban 
is 2009. január 1-jén bevezetett Energia-
tanúsítvány a laikus emberek számára is 
érthető, értékelhető módon szemlélteti az 
épületek éves energiaszükségletét. Mára 
már nem hókuszpókusz az energiamutató, 
hanem könnyen összehasonlítható muta-
tószám lett. Európában korszerű készház, 
mesterséges szellőztetőberendezés nél-
kül, mára már elképzelhetetlen. Ezen be-
rendezések megfelelően megtervezve 
és kivitelezve folyamatosan egész séges 
környezetet, friss levegőt biztosítanak az 
épületek tulajdonosainak, anélkül, hogy 
energiapazarló módon, ablakok nyitogatá-
sával szellőztetnénk.

Kószó József
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Lakóházvizitünk következő állomá-
sa kontinensünk nyugati felének egyik 
kisvárosi lakóparkjában folytatódik.

Az említett épület néhány éve épült, a 
bennünket fogadó háziasszony szerint a 
„remény és boldogság” jegyében.

Házviziteinknél egyre több helyen azt 
tapasztaljuk, hogy a bemutatásra kerü-
lő házaknál vagy az alaprajz bemutatását 
vagy éppen a hely megjelölését, a háziak 
nem engedélyezik. Itt az utóbbi az, amit 
nem árulhatunk el. 

A földszinten csakis a nappali tér he-
lyezkedik el, átlag feletti területével. A nap-
palihoz mint pihenőrészhez nagy terasz 
csatlakozik, kétharmad részben fedetten, 
míg az étkező–főző csak funkciójában van 
elválasztva, a már említett nappali tértől. 
Különlegessége a háznak, hogy van külön 
tévészoba, a sarokház átellenes fertályán. 
A bejárati rész alapjában véve a funkciók 
kezdőpontja, de mégis alárendelt, pedig 
innen indul a hármas irány. Jobbról a száz 
négyzetméteres nappali tér. Szemben az 
emeleti lépcső. Balról (félig szemben) a to-
alett és a technológiai tér, mely egyben a 
ház hőközpontja is.

Az emeletre érve szemben az ugyan-
csak átlag feletti fürdő és gyerekszoba 
uralja a teret. Elfordulva egy légies tér tá-
rulkozik fel előttünk, melyben a panoráma 
horizontja alatt a galériáról áttekinthető al-
só szint nyugalma és annak kényelme, 
bennünket halk beszélgetésre késztet. Itt 
a galérián velünk szemben a másik gye-
rekszoba és jobbról egy kisebb lakás mé-
retű szülői háló fogad bennünket, egyterű 
gardróbterével. A három emeleti szobához 
ugyancsak átlag feletti fürdő várja az itt la-
kókat. A kényelem itt tökéletes, mert a für-
dő- és hálószoba közvetlen kapcsolatával, 
a „nyugalom tengerén” ringatózhatunk.

A pince teljes alárendeltséggel egészíti 
ki az egészet, és képes kiszolgálni a felet-
te két szinten lakók igényeit. Leérve a lép-

PASSZÍVHÁZ 
„JELES” MINŐSÉGBEN

Emeleti alaprajz

Földszinti alaprajz

1918

C
SA

LÁ
D

I H
Á

ZA
K 

EU
RÓ

PÁ
BA

N



csőn, szemben egy borospince, melyhez a 
bárpult elmaradhatatlan. Onnan balra egy 
univerzális szórakoztató és kikapcsolódni 
„kényszerítő” traktus kezdődik. Van itt bili-
árd, pingpong, kondi és onnan nyíló szau-
na házi wellnesszel. Kisebb átrendezéssel 
(mely két perc maximum) az óriási tér a 
család és baráti társaság házimozi termé-
vé alakítható.

A három szint állandó légcseréjét, a 
beszabályozott páratartalmat és beltéri 
hőmérsékletet a földszinti hőközponthoz 
kapcsolódó technikai rész szabályozza, itt 
a pincében.

A HAZATÉRÉS
A házvizitünkhöz később csatlakozó 

háziúr kezdi az ismertetést a helyről és a 
választott építészeti „történelemről”. Ez 

utóbbit a háziúrtól idézzük, majd rákérde-
zünk, hogy hogyan értelmezzük a múltra 
való emlékezést.

„Először is itt mi kétszeresen bevándor-
lók vagyunk.” Ugyanis a férj a szomszédos 
országban született, de itt járt egyetemre, 
és az egyetem többszörösen meghatároz-
ta az életét. Itt talált párjára, ugyan ő nem 
tanult, hanem a központi titkárságon dol-
gozott. „Másodszor közös életünket az én 
szülőföldemen kezdtük a párommal, majd 
a lehetőségek átírták azt. Ehhez adalék az 
volt, hogy a szüleim korán elmentek, míg 
Klára szülei mindig várták a lányuk, vagy-
is már a családunk hazatérését. Hát ha-
zaértünk már vagy egy évtizede, de az 
igazi otthonunk, mely csak minket szol-
gál, és minden benne van az, amit a közel 
két évtizedes együttlét alatt birtokba vet-
tünk kedvesemmel, és a felcseperedő gye-
rekekkel”.

A HÁZRÓL
A háziaktól megtudtuk, hogy a haza-

téréshez az első felvonás egy bérelt ház-
ban történt, innen vagy öt kilométerre. „De 
bennünket mindig a saját ház érdekelt és 
az, hogy csakis a mi igényünkre szabott le-
gyen, mely közel fél évszázados múltunkat 
követően a végleges is lehet.”
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A tervezési programot alapjában véve 
még ott, az egyetem utolsó évében, mint 
újdonsült házasok, már megfogalmaz-
ták. Lesz két kamaszgyerek meg egy tá-
gas, minden irányból csupa ablakos és 
nagy teraszos sarokházuk. „Hát ez meg-
lett”, mondja a feleség. Ugyanis, amikor itt 
az új lakópark belső utcáin sétáltak, ezt a 
telket azért választották, mert a leendő há-
zuk két utcára tekinthet. De azt is értéknek 
tartották, hogy a park legbelső szegleté-
nek telke számukra azért kiváló, mert ott 
alig lesz majd forgalom.

A telek megvásárlásával egy időben, 
baráti társaság ajánlása alapján képbe 
került egy építész, aki több vázlatot ké-
szített számunkra, és azon több hónapot 
töprengtek, és még elég sokat vitatkoz-
tak is. Ugyanis a feleség akart egy szo-
bát a szomszédban lakó szülei számára, 
míg ők azt hangsúlyozták, hogy „ez a tá-
volság kell”.

Közben, de már vagy egy évtizede, ha 
valamerre jártak kontinensünkön, és láttak 
referenciaházat, azt megtekintették kívül-
ről, és ha lehetett, még belülről is. Itt jött 
képbe egy referenciaház megtekintésekor 
a Bitterman és Weiss közös építésvállalko-
zás. A vállalkozás főként lakóházépítésre 
szakosodott, a tervezéstől a kulcsátadásig.

Az egyik referenciaháznál a bennünket 
kísérő szakembernek bemutatták a három 
tervvázlatot. Ő elkérte és másolatot készí-
tett, a már kézben lévő helyszínrajzzal. Az 
építész kérte, hogy adják meg elérhetősé-
güket is.

Egy hét sem telt el, és jelezte az iménti 
házépítő cég építésze, hogy szeretne velük 
beszélni, és meglepetéscsomag várja őket.

A találkozás a cég irodájában történt, 
és a tervező elébük tette a „három vázlat-
ból egybegyúrt” negyediket, kiegészítve 
a látványtervvel. Igen, ez a terv az, mely 
alapján a ház elkészült, és már benne la-
kik a négyfős család. Panaszuk csak any-
nyi, hogy a pincében lévő nagy vetítőben 
a régi barátokkal még nem sikerült össze-
hozni azt a nagy találkozást.

HÁZSZERKEZETI RENDSZER
A passzívház minőséghez a tökéletes 

hőtechnikai burkot akként készítették el, 
hogy a két lakószinthez hozzávették a pin-
cét is.

A pince vasbetonból készült, külső és 
alsó víznyomásos szigeteléssel és a kap-
csolt hőszigeteléssel. A földszint hagyo-
mányos falazattal, a két szint monolitikus 
vasbeton födémjével készült.

Az emelet a készház technikával, 
vagyis (részben) üzemileg előre gyártott 
rendszerben épült.

A hőtechnikai burok folytonos a pince 
alatti fordított vasbeton födém alatti rész-
től az emeleti (szerelt) födém feletti részig, 
teljes hőhídmentességgel.

A hőtechnikai paraméterekről annyit:
–  határolószerkezet U-értéke 0,09–

0,10 körüli,
–  ablakozásnál (mint gyenge pont) U = 

0,51–0,61-es,
–  a kettős kapcsolat légzárós tömítés-

sel készült.
Kószó József
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más miatt – a legelegánsabb hellyel vagy 
épületrésszel kezdi. Hát itt is így történt, 
ugyanis a bejárati ajtónál csengettünk, és 
mégis az épület átellenes oldalán, a zárt 
terasz felől bocsátottak be bennünket.

A terasz foteljaiban ülve hallgattuk a 
háziak beszámolóját a helykereséstől az 
úgymond megérkezésig. Lényeges volt a 
hely megválasztásnál az, hogy az új csalá-
di birodalom miatt a gyereknek és a felnőt-
teknek ne kelljen iskolát és munkahelyet 
változtatni.

A családfői épületbemutatás első pont-
ja (és kikötése) az volt, hogy a település 
neve nem szerepelhet a róla készült cikk-
ben. Végül tovább szűkült a lehetőségünk, 
mert az átadott alaprajzot sem tehetjük be-
le a házértékelőbe. Szerencsénkre a fotó-
zásra nyitottak a háziak.

Elmondásaik alapján a tervezési prog-
ram akként szólt, hogy a kétszintes la-
kástér méretében tetőtér-hasznosítású 
legyen, ne egyemeletes. Ugyanis – a gaz-
daságos kihasználása miatt – a „házfeltáró 
körút”-nak nevezett információszerzések 
alkalmával legtöbbször emeletes házon 
állt meg a szeme a négytagú családnak. 
Majd következett az elemzés egy közeli is-
merős építész közgazdásszal, aki „egy ki-
csit átnevelte a családot” a feleség szerint. 
Számításokkal igazolta, hogy mi mennyibe 
kerül, egyemeletes és tetőtéri hasznosítá-
sú ház esetén. Javaslatait szakmai érvek-
kel is alátámasztotta. Mely szerint az alsó 

Ennek a háznak a tulajdonosa, aki 
közgazdász, akként gondolkodik és jel-
lemzi a családi fészkét, hogy egy ház jó 
szolgálatot kell hogy tudjon tenni, a tu-
lajdonosának. Természetesen a gazda-
ságosság is igen fontos számára, de a 
látványérték, a ház szépsége már má-
sodlagos kérdés.

Ahhoz, hogy egy épület jól szolgáljon, 
azokat a feltételeket kell teljesítenie, me-
lyeket rá az alkotó – a megrendelői igény-
pontok közül – teljesíteni tud vagy éppen 
képes.

Mint szokásos házvizitünket, ezt is a 
házat tervező építész javaslatára tesszük. 
Házszemlénket a többtagú házértéke-
lő csapatunkkal tartjuk. Meglepetésünkre 
a ház kívülről nem olyan különleges, ami 
alapján a szebbek közé sorolhatnánk, de 
mégis kelleti magát, a maga pikáns egy-
szerűségével. Amiben különbözik a töb-
bi, egyszerűen fogalmazott nyeregtetős 
háztól, hogy egy picit több a déli, vagyis 
a napozott homlokzati karakter. Ugyan-
is a kapcsolt üvegezett falú terasz egy új-
donság, mert alapjában véve nem télikert, 
mert a télikert funkciót elemezve, ez más-
ként képes szolgálni. A másik érdekesség 
a tetőtéri lakrész tetősík feletti felépítmé-
nye. Ugyan az utóbbi az eleganciát egy ki-
csit balra tolja, de a kapott többletfunkció 
kárpótol a háztulajdonos szerint.

Itt kell megjegyezni azt, hogy ha valaki 
be akarja mutatni a házát, vagy a szűkebb 
családi fészkét, általában – az első benyo-

PASSZÍVHÁZ 
KÖZÉPSZINT KÖRÜLI 
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szint költségtétele mindkét változat ese-
tén ugyanaz, míg a felső szintnél a tetőtér 
négyzetméterre vetített költséghányada 
csak hetvenöt-nyolcvan százaléka az 
emeletes változaténak. Tovább elemezve, 
az alsó szint teherhordó szerkezeteinél, a 
csökkentett felső teher miatt, valamivel ki-
sebb lehet a fajlagos költség.

A másik elemzés feladata a ház szer-
kezeti rendszerének megválasztása, hogy 
az említett épület „készház” jelleggel elő-
re gyártott szerkezetű vagy hagyományos 
építésű legyen.

Döntés született mind az alapraj-
zi igény, mind a funkciós helyiségek fi-
gyelembevételével. A közel száznyolcvan 
négyzetméteres lakás tetőterében legyen 
három hálószoba, a szülők meg a fiú- és 
lánygyermek külön szobái közös fürdővel. 
Az alsó szint a nappali tér, ahol az előszo-
ba (a lépcsőtér), a konyha, az étkező és a 
nappali szoba egy légtérben legyen. Mind-
ezekhez egy dolgozó (vendégszobának is 
jó), valamint vécé zuhanyzóval és a ház 
technikai tere kapcsolódik.

A technikai helyiség az épület 
hőközpontja, mely szolgálja a passzív-
ház gépészeti részét. A döntés pedig ak-
ként szólt, hogy a családi ház készházként 
épüljön, a lábazati szint feletti részben.

A házat végül természetesen a refe-
renciák alapján a Weber tervező és építő 
vállalkozás építette.

A házbemutatót követően a kollégánk 
ismertette a készházzal kapcsolatos véle-
ményét, a következők szerint.

A KÉSZHÁZRÓL
Európa nyugati államaiban az összes 

új családi ház harmada készház, vagyis 
előre gyártott technikával készül. Magyar-
országon ez az arány tíz éve 1-2% közötti 
volt, ám mára már közel 8–10%-ra emelke-
dett. Hogy miért ez a nagy arányváltozás? 
Talán azért, mert kezdik felismerni e háztí-
pus előnyeit. Sokunkban még ott a félelem, 
hogy a váz fából van. De gondoljunk arra, 
hogy a házak tetőzete ez idáig is fából ké-
szült, és mégis kibírtak több száz évet is. 
Az előre gyártott készház mint már említet-
tük, többnyire fa, de sok típusnál a fémváz 
a teherhordozó szerkezet. Az elő re gyártott 
ház látszó favázszerkezettel és takart bur-
kolatú előre gyártott falpanelekkel készül, 
vagy ezek kombinatív rendszereiben. Eze-
ket szakmai körökben könnyűszerkezetes 
rendszernek is nevezik, a könnyebb értel-
mezhetőség miatt. A könnyűszerkezetes 
technológia lehet, hogy szokatlan a hazai 
piacon, de ha egy ilyen épületet, akár egy 
mintaházat belülről megtekint valaki, az új-
tól való félelme valószínűleg nyomban el-
száll.

Ezeknél az épületeknél ugyanolyan ko-
moly tervező munka előzi meg az építést, 
mint a más technológiával készülő családi 
házaknál. A készházaknak ko moly minő-
ségi követelményeket kell kielégíteniük, az 
építési és technológiai szabványokat pe-
dig szigorúan be kell tartaniuk. Az eszté-
tikai megjelenés nem műszaki paraméter. 
Egy épület nem azért jelenik meg olyan 
külsővel, mert szerelt ház, hanem azért, 
mert az építtető ilyen otthonban szeretné 
tölteni a mindennapjait. A lényeg a rész-
letekben lakozik. A pontosan megépí-
tett szerkezet adja az épület biztonságát, 
a felhasznált anyagok minősége pedig a 
tartósságot. Az épület értéktartásában a 
lakhatóság a legfontosabb szempont, mű-
szaki, esztétikai, higiéniai értelemben egy-
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aránt, és a szerelt technológia ehhez olyan 
további tulajdonságokat tehet hozzá, me-
lyet flexibilitásnak, a terek egyszerű átala-
kításának nevezhetnénk.

A jelenlegi energiaínséges időben, 
amikor az épületek üzemeltetési költ-
sége jelentősen nő, a szerelt házak a 
hőveszteséget tekintve rendkívül jó mű-
szaki adottságokkal rendelkeznek. A mé-
retezésnek nemcsak a téli körülmények 
közötti megfelelés a feladata, hanem az is, 
hogy ugyanazon falszerkezet nagy meleg-
ben is képes legyen a belső teret megvé-
deni.

Házépítésnél a szempont ugyanaz: le-
gyen jó és nagyon szép, míg árfekvése 
jó, ha középszintű. A könnyűszerkezetes 
rendszer teljesíteni tud majdhogynem min-
dent, még az előbbinél többet is.

A háznak kell alap a megfelelő széles-
ségben, a ház teljes terheihez méretezve. 
Egy hagyományos építésű 1-2 szintes ház 
alapszélességének 50–60%-a kell csak 
egy előre gyártott változathoz. Már indu-
lásnak ez sem mindegy. A hagyományos 
építésű házaknál általában van közbenső 
teherhordó fal, természetesen alappal. Az 
előre gyártott ház esetben elég a tartó váz 
és az alatta való alapozás. Ez mind taka-
rékosság az építési költségben.

A szerelt ház, legyen helyszínen sze-
relt vagy üzemben előre gyártott techno-
lógiájú, teljesen egyenrangú épületnek 

tekinthető a hagyományos, falazott csalá-
di házakkal.

A téglaépületek stabilitásában – az 
itthon kialakult hagyományokon alapuló 
technológia miatt – nem szoktak kételked-
ni. A szerelt házak, melyek Észak-Európá-
ban vagy Észak-Amerikában nagy múltra 
tekintenek vissza, évtizedeken át állták és 
állják még ma is a zord időjárás minden vi-
szontagságát. Németországban, Németal-
földön kedvelt az úgynevezett szerelt faváz 
„felöltöztetve”, ahol a szerkezet teljesen 
megbízható fal- és födémszerkezet. Ha e 
gondolatsort tovább folytatjuk, elmondhat-
juk, hogy sok családi házzal rendelkező a 
lakásbővítés egy formájának a szerelt há-
zak építési módját, a szerelt technológiát 
választja, nevezetesen a tetőtérbeépítést.

A takarékosság a ház üzemeltetésé-
nél a legfontosabb, mert építeni csak egy-
szer, míg üzemeltetni életünk évei alatt 
végig szükséges. Fontos, hogyan és mi-
lyen eredménnyel tesszük azt.

Kószó József
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KÉTARCÚ LAKÓHÁZ 
A HEGYEN

Újabban rendezték az utat, s az emel-
kedés „mindössze” 23%. A tetőpont, 
Turracher Höhe 1763 méter magasságban 
van, maga Turrach falu is 1260 méter ma-
gasan épült. Ez a Stájerország és Karintia 
közötti hágó, a Turracher Pass, amely egy-
úttal Stájerország legdélnyugatibb sarka 
is, három tartomány, Stájerország, Salz-
burg és Karintia határán.

Az út sok autós vágyálma: a Gurktaler 
Alpen kellős közepén, falut jóformán nem 
érintve vezet a mély völgyben, majd a 
Nockgebiet nevű területen, ahol három he-
gyi tavat is megközelíthetünk: a Turracher 
See, a Grünsee és a Schwarzsee egymás-
sal vetekszik szépségben.

A hegyvidék körül tele van kitűnő he-
gyi szállodákkal, forgalmas turistaházak-
kal. Az út lefelé tarka hegyi rétek, alpesi 
legelők és vörösfenyő-erdők között vezet 
a Seebach völgyében, immár karintiai te-
rületen, az 1080 méter magasan fekvő 
Ebene-Reichenau nevű kis üdülőhelyen 
keresztül le, Klagenfurtig.

Turracher Höhe nyáron változatos él-
ményt nyújt a túrázóknak, a kikapcsolódni 
vágyóknak a több mint 2000 méteres csú-
csok záradékában.

Legszebb a település közepén lévő 
tengerszem, vagyis inkább a tó, mely kö-
rül az elmúlt fél évszázad házai és szállo-
dái olyanok, mint valami gyöngyfüzér, az 
esti víztükörben való csillogásukkal szinte 
mindannyiunkat képesek rabul ejteni.

Európai házvizitjeink alkalmá-
val azokat a helyeket keressük elsőd-
legesen, melyeknél az ember olyan 
„lábnyomot” hagyott, mely sokunk 
számára tanúságos (vagy éppen) pél-
daértékű. Végigjárva Közép-Európa 
városait, falvait, szórványtelepüléseit, 
most a hegyi települések között válo-
gatunk. Utunk első állomása a turrachi 
hegyi falu.

Stájerország és Karintia határrészén, 
a Mura völgyétől haladva délre, a 95-ös 
úton különös természeti csoda kínálja ma-
gát, hogy gyalogszerrel vagy autóval ér-
jük el az 1763 méteres magaslati hágót, 
ahol a piciny üdülőfalu, Turracher Höhe 
városias hangulatban fogad bennünket té-
len és nyáron. Murau után, ha a 95-ös út-
ra letérünk, első állomásunk Turrach. Itt 
két érdekességgel találkozunk. Az egyik 
az ipartörténészt érdekli: a kontinensen 
itt állítottak először elő Bessemer-acélt. A 
községnek már az 1600-as évek elején je-
lentős kohója volt, később azonban a bá-
nyák kimerültek. A másik nevezetesség 
az autósokat fogja lázba hozni: a rendkí-
vül szép és merész hegyi út, amely nemré-
gen még Ausztria legmeredekebb útja volt 
33%-os emelkedővel. 
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Turracher Höhe télen talán még szebb: 
a tó víztükre ilyenkor befagy, a környező 
csúcsok csillogóan fehérek, és odacsalo-
gatják „fél Európát” egy kis lesiklásra. A 
tó jegén korcsolyázók, fakutyázók és az 
érkező síléces emberek mind valamelyik 
szállodát célozzák meg, esti melegségre 
vágyva. 

Amikor elegünk van a nyári hűvös tú-
rából vagy éppen a téli síelésből, néz-
zünk szét azon a helyeken, ahol az ember 
éli hétköznapjait! Most is ezt tesszük. A 
Turracher Höhe tavai körül és felett sok a 
szálloda, majd azok felett kisebb falu képe 
bontakozik ki, kanyargós útjaival.

Itt az ember, ha megáll egy kis szusz-
szanásra, a túrabotjára támaszkodva olyan 
látványnak lehet részese, melyet talán ott 
fentről tekintetével kísérő Teremtőnk, csak 
nekünk, földönfutóknak teremtett.

Immár a lenti főútról vagy a hatodik 
szerpentinkanyar fölött bandukolunk felfe-
lé, és szembetalálkozunk egy modernko-
ri lakóházzal, mely egyszerűen csak ránk 
mosolyog. Könnyű neki, mondjuk, mert ide 
teremtette az a család, aki ezt a három-
szintes házat lakja.

A ház néhány éve készült egy nyugdíj 
előtt álló család részére, akik a lenti, lükte-
tő város zajától menekülnek szabadidejük-
ben. Reményük szerint két év múlva már 
(csak) ez lesz a végleges otthonuk. Meg-
lepő, hogy a háziakat ide a síközpont fölé 
nem a síléc, hanem a táj, a panoráma meg 
az ózondús levegő hozta. Érthető, mert a 
piciny falucska szórványházai is fák, bok-
rok között állnak, de alattuk csak az erdő 
és a különleges fenyőillat, mely nekünk sík-
vidéki halandóknak, elérhetetlennek tűnik.

A háziak szerint, amikor kint töltenek 
több hetet, fáj hazamenniük a szülőházuk-
ba, de ezt az élet így kívánja. Ez a család 
szereti a túrát nyáron fel a kopasz sziklás 
hegyre, de ha azt a napfénytől soknak ér-
zik, lefelé a fenyvesekbe veszik útjukat.

Annak, hogy a házukat ide építették, 
kettős az oka, mert szeretnék még jobban 
összetartani a családot. Ugyanis gyerme-
keik és az unokáik már sítalpra születtek, 
és így nem lesz nehéz, együttlétet terem-
teni.

AZ ÉPÜLETRŐL RÖVIDEN
Az alsó vagy fogadószinten van há-

rom gépkocsis garázs, és a bejárati indító 
szint. A garázs mögötti bevágásban van-
nak a tárolók és a piciny hőközpont.

Az emelet már száznyolcvan fokos pa-
norámával és déli terasszal a nappali te-
ret tartalmazza, a hálószobával, a köztes 
konyhával és étkezővel.

A felső szint a gyermekeik és az uno-
kák vendégszobáival, piciny nappalival és 
ahhoz kapcsolt terasszal nyújtja azt a ké-
nyelmet, mely a háziak szerint „királyi”.
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A felső szintnek a teraszon keresztül 
van a külvilággal kapcsolata, mert télen a 
síelésből visszatérők itt lépik át, a család 
demarkációs vonalát. E vonal mentén pi-
ciny kerítés és kis tábla jelzi, hogy idegen, 
te ne tévedj be, mert ez már magánterület.

A környezet vagy mondhatni a telek al-
só és felső pontja közötti szintkülönbség 
majdnem a háromszintes ház magasságá-
val egyenlő. Fentről az épület felett átnéz-
ve a táj gyönyörű, a horizont alatti háztetők 
sora már városias életre utal, de ezt itt min-
den háztulajdonos természetesnek tartja.

A közel kétszáz négyzetméter hasznos 
terű építmény a legkorszerűbb építéstech-
nológiával épült mind épületenergetikai, 
mind környezetkultúra vonatkozásában. 
A piciny település egyetlen (pellettel üze-
meltetett) fűtőműve lát el minden házat itt 
fent, na meg lent a tó körüli összes szállo-
dát. A háziak szerint azért ilyen csillogóan 
tiszta itt fent a levegő télen, mert a fűtő-
mű kéménye csak elfáradt gőzt produkál, 
ugyanis olyan füstgáztisztítóval van felsze-
relve, mely a jövő századunk környezetvé-
delmi tételeinek is biztosan meg fog felelni.

A háziak csak elnézésünket és meg-
értésünket kérik, hogy a házbelsőt nem 
tehetjük közszemlére, mert ez annyira ma-
gánügy számukra, mint az, hogy mely vi-
lágvallást tekintik magukénak.

Kószó József

Spanyolország építészei is kezde-
nek felzárkózni EU-hoz. Ugyanis a leg-
szebb lakóházat csak alig két évtizede 
választják ki, míg kontinensünkön már 
fél évszázada komoly a megmérettetés 
a szakmán belül.

A bemutatott lakóház Tenerife szige-
tén épült, közel fél évtizeddel ezelőtt. A 
szépségversenyre a ház tulajdonosa ne-
vezett be. A házat saját magának tervez-
te, míg építése egy vállalkozóval közösen 
történt, néhány év alatt. A ház tulajdono-
sa meglepetéssel vette tudomásul, hogy a 
hagyományos építésű kategóriában a szi-
get szépe lett.

A tulajdonos építész nevét, címét és a 
lakásbelső bemutatását nem engedélyez-
te. Okát csak feltételezhetjük és tisztelet-
ben tartjuk kérését.

K. J.

DÍJAZOTT HÁZAK 
EURÓPÁBAN
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Ez a tengerparti kis ház egy fenyő-
erdőben található. A ház tulajdono-
sa egy hongkongi üzletember, aki egy 
nyaralót épített, ahová családjával és 
barátaival elmehet pihenni. El tud rej-
tőzni a városi zaj elől. A ház fő témája a 
természet szeretete.

Az építészek 5 házat terveztek (egy 
telken több tulajdonosnak), melyeket a fák-
kal tarkított területrészek választanak el 
egymástól. Mind az öt épület egy nagy, fá-
ból készült terasszal lett összekapcsolva. 
A projekt továbbá egy hatalmas medencét 
is tartalmaz a tengerpart közelében. 

Minden épületet úgy terveztek, hogy 
az közvetlenül a tengerpartra nézzen, és 
a használója gyönyörködhessen a kilátás-
ban. A környező fák többségét meghagy-
ták, és úgy használták őket az építészek, 
mint egy szobrot.  Az „A” épületet, mely 
a tulajdonos saját háza, kétszintesre ter-
vezték. A házon padlótól mennyezetig érő 
ablakok vannak, melyek világos és barát-
ságos légkört biztosítanak a családtagok, 
a barátok és a vendégek számára. Más-
részt pedig a padlótól mennyezetig terje-
dő kialakítás lehetővé teszi a tulajdonos és 
a vendégek számára, hogy gyönyörködje-
nek a csodás tengerparti kilátásban és él-
vezzék a lenyűgöző naplementét.

Minden ház tömegalakításában ha-
sonlít a másikra, ám építészetileg és a fel-
használt anyagok tekintetében eltérnek 
egymástól. Vannak, melyek természetes 
kövekből, fából, téglából, tiszta üvegből 
stb. épültek. Azzal, hogy az épületeken az 
építészek különböző anyagokat használ-
nak, minden épület más és más, megkü-
lönböztethetőek egymástól, ugyanakkor 
az épületet egyben vizsgálva, egy komplex 
egységet alkot. Az ablakok és az ajtók úgy 
lettek kialakítva, hogy a hűvös szellő átjár-
ja az épületet, és átszellőztethető legyen.

A ház tervezése két fontos koncepcio-
nális szálon folyt. Az egyik, hogy minden 

háznak szembe kell néznie a tengerrel, a 
másik pedig, hogy a meglévő fáknak és 
a környezetnek nagy jelentőséget tulaj-
donítottak, így azokat meg kellett tartani. 
A tulajdonos külön kéréseit is figyelembe 
vették az épületek tervezésekor, mint te-
rasz, végtelen medence, kilátás a tenger-
re, nagy ablakok, a természet közelsége, 
meglévő növények megtartása. Mondhat-
ni, a háznak ki kell használnia a Phang 
Nga által kínált természetes környezetet.

Födelmesi Tamás
építész

Forrás: https://www.archdaily.com/532592/

villa-noi-phang-nga-duangrit-bunnag-architects

TENGERPARTI 
FENYVESBEN
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A lakóterekben a mesterséges fény 
erőssége és minősége úgy jó, ha az 
megközelíti azt, amit ugyanazon térben 
nappali, vagyis természetes fényben, 
biztosítani tudunk.

Mindezek ismeretében a lakásunkban 
szakítani kell a múltunk örökségével, hogy 
a helyiség mennyezetének középrészén 
egy lámpát felfüggesztünk, és azt az ajtó 
melletti kapcsolóval irányítjuk. A lakás bel-
téri tervezésénél a lényeg a funkció, majd 
a terek bútorozása és a pihenő- vagy ép-
pen dolgozórész helyének pontos isme-
rete. Ugyanis más típusú megvilágítást 
tervezünk a pihenőrészen a beszélgetés-
hez és mást a tévénézéshez, vagy éppen 
a számítógépes munkához.

Ma mindannyiunk tudatában ott van 
a takarékossági tényező, ugyanúgy, mint 
a gépkocsink esetében, hogy mennyit fo-
gyaszt. A házak építésének tervezésekor 
már fontossági tényező az energiatakaré-
kosság, mely végül kettős, mert maga az 
épület, és az alkalmazott épületgépésze-
ti technika együttesének az eredője. Míg 
vektora maga az az irány, hogy minden, 
ami a ház külső határolóján belül van, az 
mind takarékos üzemmódban szolgáljon 
bennünket.

Más típusú megvilágítást tervezünk a té-

vénézéshez, olvasáshoz, számítógépes mun-

kához. Például takarékosabb megoldás a 

helymegvilágítás, mert jót tesz a szemnek, ha 

például a tévé mögötti falat gyenge szórt fény-

nyel megvilágítjuk – fali vagy asztali lámpával –, 

hiszen ezáltal csökkentjük a környezet és a té-

vé képernyője közti erős kontrasztot. 

A hangulatosabbá tételhez pedig hang-

súly- és irányított megvilágítás a megoldás. 

A legmegfelelőbb, ha az általános világítást 

fényerő-szabályozós kapcsolóval látjuk el, így 

minden hangulathoz, tevékenységhez, eltérő 

igényhez idomulni tud.

A másik fontos tényező, hogy alaposan át 

kell gondolni, mi hova fog kerülni a helyiségben, 

illetve, hogy mit is szeretnénk megvilágítani. 

Például falfülkét, szobrot, festményt, oszlopot, 

mert ebben az esetben vagy a mennyezetbe, 

vagy falba kell süllyeszteni a világítótesteket. 

Ezek megoldására a rejtett világítások a legal-

kalmasabbak (például spotok és LED-es meg-

oldások). 

A gipszkarton álmennyezetbe süllyesz-

tett lámpákról mindig a modern terek jutnak 

az eszünkbe, pedig már léteznek klasszikus 

formák is. A régi polgári lakásoktól eltérően 

ma nem egy csillár jelenti a nappali teljes vi-

lágítását, hanem inkább több helyi fényforrás 

biztosítja a hangulatot és az éppen végzett te-

vékenységhez szükséges világítást. Ugyan-

akkor, ha csillárválasztásról van szó, bátran 

használhatjuk a pompázatos kristálycsilláro-

kat, amik ismét divatosak, de természetesen 

ezekhez megfelelő belmagasság is szükséges, 

és azok fényforrásai a korszerűbbek, például 

LED-esek legyenek.

A praktikus lakásbelsőnek elengedhetet-

len feltétele, hogy jó előre átgondolt, pontosan 

megtervezett vezetékezése legyen, ahol a ká-

belek vagy a falban, de legalább burkolati sze-

gélyben fussanak. Hasonlóan fontos a kellő 

számú konnektor, és hogy megfelelő helyen le-

gyenek.

A lakáskultúrával magasabb szinten fog-

lalkozók szerint egy lakás tulajdonosának kul-

turális szintjére nemcsak könyveiből, hanem a 

LAKÁSOK LED-ES FÉNYBEN
ÉPÜLETBELSŐK HARMINCÖT CSALÁDI HÁZBÓL

Lakásbelsők ledes fényben.

Lakásbelsők ledes rejtett mennyezet-megvilágí-
tással kiegészülő fényforrásokkal, a lakásdizájn-

nak megfelelően.
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lakás világítótesteinek számából is lehet követ-

keztetni. A helyiségek közepén lógó csillár he-

lyett a korszerű megvilágítás elve a differenciált 

világítás, amelynek rendszerében ott és annyi 

világítótest van, amennyi szükséges. Ez a lakás 

minden helyiségére vonatkozik. A jól és mégis 

izgalmasan világított helyiségek titka a lámpák 

működésének megfelelő összehangolása. Ezt 

általában háromféle, különböző célt szolgáló vi-

lágítással érhetjük el.

Az általános világítás a tájékozódást, illet-

ve a szobában lévő bútorok és tárgyak áttekin-

tését szolgálja. Akkor jó, ha sikerült kialakítani 

egy nem túlságosan erős és éles, de lehető-

leg minden zugot egyforma fényerővel megtöltő 

megvilágítási szintet. Ennek legismertebb for-

rása mégis a mennyezetre szerelt lámpatest. 

Ezenkívül jó háttérvilágítást adnak a mennye-

zet felé fordított irányítható, ún. spotlámpák is.

A LAKÁS ÉS A KORSZERŰ 
MESTERSÉGES MEGVILÁGÍTÁS

Minden hangulatra, minden igényre a meg-

felelő fényt: a modern belsőépítészetben és 

bútortervezésben a világítás gyakran az első 

helyen szerepel, ha a komfort és a funkciona-

litás kérdése felmerül. A LED világítástechnikai 

rendszere könnyedén hozzáilleszthető ezekhez 

az igényekhez. Az alkalmazott új energiataka-

rékos rendszerek, mint a LED, már átformálták 

a mai lakástrendet.

Ma már a központi megvilágító elvesztette 

elsődleges jelentőségét, helyette a több helyi 

lámpatest a jellemző. Általános alapvilágításra 

azért ezek mellett is szükség van a szem szá-

mára megerőltető, nagy megvilágítás-különb-

ségek elkerülésére, a közlekedési területek 

általános megvilágítására, valamint a tévéné-

zéshez kellemes háttérfény biztosítására.

A világítás lehet közvetlen és közvetett, illet-

ve a kettő kombinációja. A képen a munkahely 

– pl. tanulóasztal – hibás és jó megvilágításá-

nak módja  látható.

A konyhai munkafelület és az étkezőpult 

közvetett megvilágítása akkor helyes, ha a ke-

zünkhöz jó irányból esik a fény, nem vetődik ár-

nyék eléje, ugyanakkor a takart fényforrás nem 

vakítja a szemünket.

Az étel vagy élelmiszer, illetve öltözködőhely 

megvilágításakor kerülni kell a színes fényt; le-

hetőleg a napfényhez közelálló, kevert árnyalat 

elérésére kell törekedni, hogy a színek ne torzít-

sák a valódi, megszokott színeket.

Az étkezőasztal felett a centrálisan elhelye-

zett, mélyen lógó, vakításmentes, rendszerint 

burában ülő lámpatest az előnyös.

A társalgó legkellemesebb megvilágítása 

lehetőleg szintén központi, de kisebb fényere-

jű, szórt fény legyen, ez előnyösen világítja meg 

az arcokat.

Tévénézéshez – a már említett háttérfény 

elérésére – a fényerő-szabályozós lámpák te-

hetnek jó szolgálatot, ezeket a hálószobában is 

szívesen alkalmazzák. Az ágyak fölötti olvasó-

lámpa fénye lehetőleg irányítható legyen.

A fürdőszobatükör megvilágításáról és kö-

zelében a villanyborotva csatlakozási helyéről 

gondoskodni kell.

A belső lépcsők helyes megvilágítására 

több lámpát kell elhelyezni, mert ha rossz irány-

ból érkezik a fény, a lépcsőélek vetett árnyéka 

balesetveszélyes.

A vetített fényű, távolabb elhelyezett lám-

pával egy-egy értékesebb, érdekesebb tárgyat 

vagy kiemelt felületet lehet megvilágítani.

A világítási kapcsolókat mindig úgy kell el-

helyezni, hogy keresgélés nélkül, az ajtónyitás 

irányát figyelembe véve „jól kézre essenek”. Al-

A lakások nappali terének változatos formájú és 
megoldású ledes világítása egyedivé teszi a mi-
liőt.

Étkező- és pihenőtér ledes szalag, valamint füg-
gőernyős megvilágítása, pontszerű fények kiegé-
szítésével.
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Fürdőszobák tükörkeretes megvilágításban, ledes 
rendszerekkel.

LED-del könnyen létrehozhatunk kivételes 

ragyogást tereinkben. A led technológia szinte 

korlátlan lehetőségeket nyitott meg a lámpater-

vezésben. Gazdaságos fő világítás, ám deko-

rációs világításként is egyre népszerűbb. A 

különleges fényhatások egyedi karaktert adnak 

közlekedőinknek, lépcsőinknek is, de konyha-

pulthoz, szekrényvilágításhoz, éjszakai irány-

fénynek, illetve álmennyezetbe süllyesztve 

fővilágításként is kitűnőek, a csúcsminőségű 

beépített ledek. Lapos kivitelükből és kis sze-

relési mélységükből adódóan széleskörűen fel-

használhatók, így a rejtett világítástól a direkt 

világításon át akár a csillagos égbolt látványát 

is odavarázsolhatjuk mennyezetünkre.

A rejtett világítás nem új, de a ledes rend-

szerekkel óriási lehetőség tárulkozik fel, a lak-

berendezési palettán. Mindezek által a rejtett 

ledek egyedi atmoszférát kölcsönöznek a lakás 

összes (tartózkodási) helyiségében.

Nagy divat a bútorokba, oldalfalba vagy ál-

mennyezetekbe rejtett ledvilágítás. Nemcsak a 

lelkünket tölti fel egy jó szín, de a szemünket 

is kíméli, hiszen nincs szűrő fényforrás. A fali 

és asztali vezérlő mellett a színes led szalagok 

infrás, rádiós, wifis vezérléssel is irányíthatók. 

A kereskedelmi kínálatban szalagok, tápegy-

ségek, vezérlők, alusínek széles választékával 

töltik ki azt az űrt, mely a huszonegyedik szá-

zad fényépítészetének fontos eszköze lehet.

Rejtett sokoldalúsága a technikában van, 

a lehetőséget pedig ránk bízza a ledek rend-

szere. Legyen az ünnepi vacsora, ahol az 

okosizzó hidegfehér fénnyel segíti az előké-

születeket, majd miután elkészült a vacsora, 

vár az ünnepi asztal. Távirányítóval vagy a te-

lefon okosalkalmazásával egyetlen mozdulattal 

selymesen simogató, melegfehér fényre állít-

hatjuk a lámpák éles fényét, majd ahogy múlik 

az idő, halványabbra és halványabbra vesszük, 

és csillogó lesz a szoba központja. Amikor eljön 

a meghitt családi beszélgetések ideje, vörös-

re, sárgára vagy éppen kékre állíthatjuk a fényt. 

Az okosizzó (többek között) azt a szabadságot 

adja, hogy az ünnep vagy bármelyik hétközna-

punk olyan színű lesz, amilyet csak szeretnénk.

A fehér szín különböző árnyalatai ledes 

lámpákkal, kapcsolóval, számos tevékenysé-

ternatív kapcsolókat olyan átjáróhelyiségekben 

kell elhelyezni, amelyekből több irányból hagy-

juk el a helyiséget, míg fényerő-szabályozót már 

központi helyen is kapcsolhatunk egy-egy rend-

szerhez, vagy éppen helyiséghez. A fény dí-

szít és hangulatot szabályoz. Még ha ezek mint 

fényforrások, már színváltósak is, akkor kiemelt 

igényességű szintről beszélhetünk. A színek ha-

tása többünknek különös élményt nyújt, különö-

sen hangulatvilágítási metódusban.

VILÁGÍTSUNK LED-ES 
RENDSZEREKKEL

Egy rossz világítási rendszer akár el is ront-

hatja szépen megtervezett enteriőrjeinket, és ez 

fordítva is igaz. Fő irányelvként a praktikum és 

esztétikum vezéreljen bennünket. A LED-ek az 

energiatakarékosságon túl változatos, látványos 

elemei bármilyen stílusú lakásnak vagy háznak.

A LED-es rendszerek az ezredforduló éve-

iben jelentek meg a beltéri, vagy úgy is mond-

hatjuk, az egész építészeti palettán. Előnye a 

sokoldalúság, és ami még ennél is lényege-

sebb: az energiatakarékosság.

Maga a LED-rendszer az okosságán túl sok 

egyéb jó tulajdonsággal bír. Ezek közül néhány:

–  hangulatvilágítás,

–  színes fények,

–  fehér szín különböző árnyalata,

–  vonal menti fények stb.

A LED-es okosságokkal az új techniká-

val mostanra már minden olyan hatást el tu-

dunk érni, mint a korábbi technológiákkal, sőt 

elmondhatjuk, hogy túl is haladtuk, egykori le-

hetőségeinket. Az iparág robbanásszerű és 

villámgyors terjedésével és fejlődésével min-

den helyiségbe és minden funkcióra, feladat-

ra találunk már megfelelő és sokoldalú LED-es 

megoldást, köszönhetően a technológia olcsó-

ságának, tartósságának és környezetbarát tu-

lajdonságainak.

A színváltós ledek használatával bármi-

lyen színű szobához, illetve bármilyen hangu-

latunkhoz hozzáigazíthatjuk lámpánk fényét. A 

változtatható fényerejű lámpákkal pedig a fény 

mennyiségét szabályozhatjuk aktuális igénye-

inkhez, az időjáráshoz vagy napszakhoz.

Az étkezőpult fontos része a mai modern lakások-
nak, de mindezek mellé fontos tényező a fő étke-
zőhely. Ha ezekhez társul a ledek redszere, már 
korszerűbb a lakásunk.
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günkhöz teremtenek optimális fényt. A színhő-

mérséklet-szabályzós mennyezeti lámpa három 

az egyben: semleges fehér a konyhai munká-

hoz, meleg fényű fehér a meghitt családi együtt-

létekhez, míg hideg fehér fény a tanuláshoz.

Vonal menti fényeket először csak a kony-

hapultok megvilágításánál alkalmaztak. Ma már 

szinte teljes a paletta, mert ott lehet minden he-

lyiségben és térben (akár épületkülsőn), mely a 

korszerű fénytechnika jegyében született. Ezek 

a vonal menti fények a ledes szalagokból ala-

kíthatóak ki. 

A fényszalag – fénypontok sokaságának 

együtteséből – összefüggő fénycsíkként jeleníti 

meg önmagát. Ezek méterre kaphatók, és fény-

teljesítményük akár 20 W/m is lehet. A fénysza-

lagok, hasonlóan más ledes fényforrásokhoz, 

12 és 24 V-os kivitelben, trafóról működtethető-

ek. A fényszalagok felragaszthatóak, és a ledes 

profilokba egyszerűen belehelyezhetőek. E 

profilok rögzítése már technikai kérdés, legyen 

az fal, mennyezet vagy éppen bútor.

Kiemelhetünk vele például egy bútort vagy 

egy lépcsőt, amelyeket a fények segítségé-

vel ellebegtethetünk környezetüktől. A vonal 

menti fények nemcsak esztétikusak, hanem 

irányfényként is tökéletesen funkcionálisak. 

Amennyiben pedig színváltós, RGB ledszalagot 

használunk, úgy a fény terápiás jellege is elő-

térbe kerül.

Trendek:
–  Terjednek az egyre erősebb fényerejű 

LED lámpatestek, világító mennyezetek, és visz-

szatérnek a régi lámpaformák ledvilágítással is.

–  Divatosak az ipari lámpákat imitáló vilá-

gítótestek, amelyeket hangsúlyos alkatrészek 

és narancsos színvilág jellemez. Az izzószálas 

lámpák meleg fényét idézik vissza, amit a sze-

münk már megszokott, az elmúlt évtizedekben.

–  Némelyik lámpa fényét, hangulatát úgy 

fokozzák, hogy üveglapjára belülről kristálysze-

meket ragasztanak.

–  A mennyezetre vagy falra elhelyezett 

szenzoros világítótestek képesek a teljes szoba 

szélességében, illetve magasságában érzékel-

ni, a szobán áthaladókat. Használatukkal ener-

giát spórolhatunk.

–  Terjednek az USB-csatlakozós asztali-

lámpák, amelyek munka közben helytakaré-

kos és praktikus megoldást nyújtanak, illetve 

az utazóbőröndben is könnyen elhelyezhetők, 

hogy sohase szenvedjünk hiányt fényben.

NAPPALI TEREK LEDES 
FÉNYBEN

A nappali tere ma a modern építészetben 

a pihenő, az étkező és a főzőhely gyűjtőfogal-

ma. Ugyanis a ma épülő házak lakásainak ki-

lencven-kilencvenöt százalékánál ez a hármas 

funkció egy közös légtérben jelenik meg. Ezek-

hez a világítótest kiválasztása otthonunkba, 

akárcsak egy művészeti alkotásé, néha nehéz 

döntés, hiszen a fények is díszítenek. A fények 

bevilágíthatják enteriőrjeinket a mennyezetről 

függesztve, falra szerelve, vagy asztalra állítva, 

de bútoraink mögül is. Ma már a technológia 

képes olyan nagy fényerejű ledek gyártására, 

amelyek alkalmassá teszik világítástechnikai 

alkalmazásra is, de kedveltségük a hangulatfé-

nyek körében továbbra is töretlen.

A kapcsolt nappali tér a leghangsúlyosabb 

a lakásunkban, mert ide érkezünk először ha-

za az otthonunkba, és itt történik a vendégek 

fogadása. Tulajdonképpen az előszobának is 

Fürdőszobai mosdók alternatív megvilágítása, 
ledes fényelemekkel.

Fürdőszobák eltérő beltéri dizájnnal és különböző 
ledes megvilágítási módokban.
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nevezhető tér is ide tartozik, főként ha az még 

közvetlen légtérkapcsolattal is rendelkezik az 

előbb felsoroltakkal.

Belső fényeknél a természetes benapozást 

tartjuk elsődlegesnek, míg este azt szeretnénk 

folytatni, mesterséges úton. Erre az eddig al-

kalmazott technika ugyan megfelelt, de mára 

itt van a még szebb és még jobb ledes rend-

szerek sokasága. A nappali térben ma már 

függesztékest csak az étkezőknél alkalmaznak, 

míg a többit más-más alternatívával oldjuk meg 

az egyszerű irány, a pont és a szalagfények va-

lamelyikével. Itt jöhet elsődlegesen számításba 

a ma „okosfénynek” nevezett, kapcsolt rend-

szerek sokasága.

Az okosfények tulajdonképpen az okos la-

kás egyik jellemzője, mert itt mindent egy köz-

ponti agy diktál. Például beprogramozhatjuk a 

lakás fűtő–hűtő technikáját, a szellőzést, az ár-

nyékolók le-fel működését. Majd ezek együtte-

séhez a tévét és az esti fényeket, akár váltakozó 

ritmusra. Ezalatt azt érhetjük, hogy este pl. fél 

nyolckor, amikor a tévéhíradó megjelenik a kép-

ernyőn, nyáron a redőnyök lemennek, és a 

háttérfény, melyet kiválasztottunk, enyhén fel-

fénylik, és még sorolhatnánk.

Az okosfény esetén a fő attrakció az a fény-

forrás, mely tartalmazza mindazt, amit a színek 

váltásával, vagy éppen a fehér több színárnya-

latával képes létrehozni.

A ledes programoknál még további al-

központ adhat parancsot a konyhai zaj (mo-

sogatógép) átütemezésére, vagy éppen az 

adott időben az étkező feletti fények felerősí-

tésére. Mindezt tovább fokozva mindezeket 

okostelefonnal is intézhetjük, akár a lakásunk-

tól távol.

A nappali térhez vagy éppen az előszobá-

hoz kapcsoltan elhelyezett lépcsők sem marad-

hatnak le a ledes rendszerektől. A lépcsőknél 

alkalmazott fényforrások közül a mennyezeti 

függesztéket mindenképpen kerülni kell, ugyan-

is annak árnyékhatása veszélyeztetheti a lépé-

sek biztonságát, főként lefelé menet.

Az oldalfali pontokban elhelyezett lámpa-

test, vagy éppen a lépcsőfokok mellett (egy, 

két, három fokonkénti) falba süllyesztett spo-

tok a megfelelőek. Lehet ledes fényszalagot 

tenni a lépcsőfogódzó aljába, a lépcsőfok élé-

be, vagy éppen kétoldali árokszerű elhelyezés-

ben. Mindezeket úgy kell fényerőben méretezni, 

hogy az káprázatmentes legyen, mert ellenke-

ző esetben a közlekedés biztonsága veszé-

lyeztetve lenne. A lépcsőknél mindenképpen 

kerülni kell a fényerő-szabályozás rendszerbe 

kapcsolását.

HÁLÓSZOBÁK MEGVILÁGÍTÁSA
A hálószobákban a mesterséges megvilá-

gítás mikéntjét a bútorzat, a falak színe, vala-

mint a kárpitok és a padozatok struktúrája is 

döntően befolyásolja.

A hálószoba fényigénye igen változó. A köz-

ponti világítás alapvető szükséglet, ez pótolja a 

napfényt este vagy behúzott függönyök esetén. 

Emellett figyelembe kell vennünk a különféle te-

Lakások belső lépcsőinek különböző ledes meg-
világítása.

A favázrendszeres családi ház ledes megvilágítá-
sa jól illeszkedik a „csupa üveg” határolójú épület-
hez, és annak belsőjéhez.
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vékenységek – öltözködés, smink, fésülködés 

vagy olvasás – helyi világítási szükségletét is. 

A megvilágítást a kívánt hangulathoz igazító, 

fényerő-szabályzós kapcsoló valóságos kincs 

a hálószobában, de csupán a lámpaernyővel 

is befolyásolhatjuk a fény irányát és erősségét.

A hálószoba általános megvilágítása ré-

sze a berendezési tárgyakhoz illő hangulat 

megteremtésének. Az itt folyó tevékenységek 

változó fényigényét a fényerő-szabályozós vil-

lanykapcsoló hivatott kielégíteni. A túl éles vi-

lágítás nélkülözi a fény-árnyék játék lágyságát. 

A mennyezetről lelógatott lámpák tolakodó, ár-

nyékmentes fényt adnak, ezért a hálóhelyiség-

ben általában kerüljük használatukat. Kevésbé 

bántja a szemet a falra irányított világítótestek 

visszavert fénye.

A hálókban az ágyak melletti éjjeli szekrény 

ma már szinte kötelező a berendezések terve-

zésekor. Ehhez kapcsolódik az olvasólámpa, 

ami lehet álló vagy éppen fali. Utóbbi azoknak 

jó, akik fekve szeretnek valamennyi időt olva-

sással tölteni. Az is fontos, hogy ezek a fény-

források bármikor irányíthatóak legyenek, és a 

működtetés jól hozzáférhető és sötétben is el-

érhető legyen.

A hálószobáknál is „beköszönt” az okos 

fényforrások sokasága, párhuzamosan a ledes 

világítási rendszerekkel. Ugyanis a hálókban 

fontos a fényforrások milyensége és azok fény-

erőssége. Az említett olvasólámpákon kívül 

csak a gyenge fény az, ami barátságossá és 

hangulatossá teszi a beltéri miliőnket.

FÜRDŐSZOBÁK 
MEGVILÁGÍTÁSA

A cikkünk képsorai között több változattal 

találkozhatunk: az egyszerű, falikaros, vonal 

menti fények és egyéb, a bútorokba épített, va-

lamint pontokbani és speciális profilba kapcsolt 

Hagyományos építésű lakóépület belsőtéri ledes 
megvilágítása, különböző fényrendszerekkel.

Modern kétszintes kertvárosi lakóépület ledes 
fényelemeivel a jövőképet láttatja velünk.
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fénycsöves ledes rendszerek. Ezek színvilága 

általában a fehér és annak árnyalatai.

Fontos az árnyékmentes elhelyezés, mert 

borotválkozásnál vagy éppen a smink elkészí-

tésénél megbosszulhatja magát. Akár fürdőkád 

vagy zuhany, mindegyikhez vannak ún. vízmen-

tes pontbani fényforráselemek.

VILÁGÍTÓ TÜKÖR A 
FÜRDŐSZOBÁBAN

Ledes világító tükröket elsődlegesen a für-

dőkben használhatunk, de alkalmazhatók a há-

lók pipereasztalához vagy éppen az előszobák 

esetében is. A tükör térnövelő hatása mellett 

különleges fényhatása is izgalmas látvány, állít-

ható fényerejének köszönhetően, hangulatvilá-

gításként is kitűnő lakberendezési eszköz.

A világító tükrök esetében a vonal men-

ti fényeknél alkalmazott ledszalagokat a tükör-

készítés fázisában ragasztják fel az üveglap 

hátoldalára. Ugyan alkalmaznak külső kapcso-

lást is, de ez már nem annyira elegáns, és az 

áramfelvételhez (a szalagvégnél) furatot kell ké-

szíteni, még a tükörkészítés első fázisában.

A világító tükrök esetében a keretes alkalma-

zás is kezd elterjedni. Ezeknél a tükröt keretező 

belsőépítészeti elem a fényszalag hordozója.

A tükörbe épített világítási lehetőségekhez 

választható típusok:

–  standard típus: két csíkkal, körben csík-

kal, szélén homokfújt,

–  egyedi méretek.

Választható opciók:

–  fényerőszabályzás,

–  fény színhőmérséklete (meleg, semle-

ges, hideg fehér),

–  keretdekor színe (antracit, arany, ezüst 

stb.).

Hangulatfények segítségével, vagy – 

mondhatni – kapcsolásával a lakberendezé-

si struktúra óriásit változtathat egy enteriőrön 

és hangulatán, egyrészt a világítótestek, illet-

ve maga a fény. Sokan tűzbiztonsági okból fél-

Kívül hagyományos, míg belül már a jövő lakás-
belsője várja gazdáját főként este, a ledes fények 
sokaságával.

Modern lakóparki családi ház. A huszonegyedik 
század építészeti stílusához jól párosul, a beltéri 
ledes fényrendszerek alkalmazása.

nek gyertyát, mécsest gyújtani, számukra nyújt 

megnyugtató megoldást a led technológiá-

val előállított fénytestek sokasága, amelyekkel 

akár az ünnepek elmúltával is dekorálhatjuk, 

megvilágíthatjuk otthonunkat.

Kószó József

www.stadlerlepcso.hu50
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Elkészült, elkészült, elkészült – hár-
mas tábla jelezte az Arab-öböl men-
ti sztrádán 2017. november elején azt 
a műalkotásnak is nevezhető épületet, 
melyet kis Louvre-nak is neveznek az-
óta, a világ műértő szakemberei.

A tengerparti úton haladva már vagy 
két kilométer távolságból feltűnik valami, a 
tenger hullámai fölött. Először egy vihar-
ban felfordult hajó jut eszünkbe, de mire 
közelebb értünk, egészen más kép fogad 
bennünket: maga kulturpalota selymes 
eleganciája.

Először is ugorjunk vissza egy kicsit 
az időgép kerekeivel. A Perzsa-öböl menti 
olajgazdagság az elmúlt évezred utolsó év-
tizedében a világ legjeit próbálta utánozni, 
a felgyülemlett tőke felhasználásával.

Az Emírségek példaképe elsődlege-
sen Japán volt, az építészeti nagyságuk 
kifejezéséhez. Mindezek előtt kezdjük az 
elején: az arabok, főként az Emírségek 
„pénzeszsákjai”, mindig figyelik, mi zajlik 
a golyóbisunkon. Hol, mi, mennyiért? És 
mi az, amiben túl lehet másokat szárnyal-
ni. Még a nyolcvanas évek elején, amikor 
Tokió belvárosának a tenger felé való bő-
vítését fontolgatták, az arabok elhatároz-
ták, hogy ők ezt szintén megcsinálják. A 
gazdasági értékelést követően azonban 
megállapították, hogy ha Dubai-t részesí-
tenék előnyben, ott a fejlesztés, a sivatag 
irányába a legcélszerűbb, így néhány év-
re abbamaradt a terv „víz-irányú” megva-
lósítása. Azzal nyugtatták magukat, hogy 

Tokió esetében szabad fejlesztési terület 
csak a tenger, vagyis a tokiói öböl, tehát 
az csakis kényszer lehet, nekik akkor talán 
ez nem is szükséges.

Újabb lökést az arab olajmilliárdosok-
nak az adott, amikor a japánok egy má-
sik nagy fejlesztésbe kezdtek, a Kanszai 
Nemzetközi Repülőtér tengerre való épí-
tésével. Ekkor már 1986-ot írtunk. A re-
pülőtér helyét itt is a helyszűke határozta 
meg, mert a szárazföldön ugyan lenne 
hely egy ilyen beruházáshoz, de vízszin-
tes terület Oszaka környékén egyáltalán 
nem található. A meghívott sztárépítészek 
közül Renzo Piano elképzelését valósítot-
ták meg. A tervezés két éve alatt már az 
ismert (vagyis kijelölt) területet fel is töltöt-
ték az átlag huszonöt-harminc méter ten-
germélységű Oszakai-öbölben.

Az arabok az előbbi repülőtér építése 
idején azon törték a fejüket, hogyan lehet-
ne a japánokat túlszárnyalni. Tulajdonkép-
pen ekkor kezdődött a tenger meghódítása 
az Emírségekben. Azért nevezzük ma már 
meghódításnak, mert a mesterséges szi-
getek száma az Arab-öbölben, megköze-
líti a százat.

Első volt (vagy lett) a Burj al-Arab ho-
tel helyéül kiszemelt sziget, Dubai Jumeria 
partszakaszának egyik pontja, ahol már a 

SIVATAG ÉS A FÉNY MÚZEUMA
ABU-DHABI LOUVRE-JA
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vonal. Abu-Dhabi szeretne biztosra men-
ni, így ha luxus és csillogás a tét, akkor az 
építészek közül is a legnagyobbakat válo-
gatta ki a Saadiyat-sziget múzeumépüle-
teinek tervezésére. Az épületlista akár egy 
kortárs építészeti lexikoné: Zaha Hadid: 
Előadóművészeti Központ, Tadao Ando: 
Tengerészeti Múzeum, Frank Gehry: A vi-
lág legnagyobb Guggenheim-múzeuma, 
Foster&Parners: Nemzeti Múzeum, vala-
mint Jean Nouvel: Louvre Abu-Dhabi.

A döntést követő napokban már mérnö-
kök csapata szállta meg a terepet, ahonnan 
a főváros sziluettje jól kirajzolódik. Közel a 
Forma-1 létesítmény-város, és közte a ten-
gert „a próféta csak ennek teremtette”.

A helykiválasztás és a kapcsolódó 
közmű, út és látványvárosrész tervezése 
egy-két héten belül kezdődött, na meg a 
tervpályázat. Mint már természetes, itt is 
a tengerre való építés mint valami félszi-
get jött számításba. A meghívásos pályá-
zaton Jean Nouvel tervvázlata nyerte meg 
a pénzeszsákokból álló (és még a főépí-
tész is jelen volt) zsűri tetszését.

Nouvel építész tervjavaslata azért lett 
befutó még a pályáztatási fázisban, mert 
a tenger vizét felhasználta építőelemként. 
Ugyanis az araboknál a víz legalább akko-
ra érték, mint az olaj. Ugyan itt a tenger az, 
mely mindezt „csak úgy” szolgálja, és az 
együttes koncepció része lehetett.

szállodalánc több hotelja is üzemelt, és a 
kiegészítő infrastruktúra már jelen volt.

Majd megépült az építészeti csoda és 
„vitorlát bontva” már két évtizede fogadja a 
tömött pénztárcájú vendégeit. Ezen a be-
ruházáson felbuzdulva újból a tengert cé-
lozták meg, pedig a sivatagban hely az 
lett volna. Ezután elkészült a pálmasziget, 
mely olyan lett, hogy annak párját nem ta-
lálni piciny golyóbisunkon. A szigeten épít-
keztek a befektetők, na meg az olajsejkek.

Amikor már látszott a pálmalevelek ut-
cáin, hogy itt még ember is lakhat, még 
nagyobbat akartak, és elkezdték az eddi-
gi félszigetes fejlesztést túllihegni. Ez lett 
a világsziget. De közben kezdtek „kiszá-
radni” az olajkutak. Mert a feltöltött szi-
get ma csak az eltévedt külföldi turisták 
nudistaparadicsoma (míg a hatóság meg 
nem bünteti őket).

Tengerbiológusok sokszor közbeszól-
tak, hogy a tengeri ökoszisztéma nem mű-
ködik: ezt a pálmasziget öblei jelezték, 
mert az élővilág kipusztult bennük, és „bü-
dös” a víz. Újabb figyelmeztetés, hogy ha 
még hasonlót építenek a tengeren, akkor 
jobban oda kell figyelni.

Az olajsejkek dagadt pénztárcái köz-
ben kezdtek púposodni, és robbanás fe-
nyegette a fel nem használt tőkét. De az 
új gondolat, az új ötlet helyszíne a főváros, 
Abu-Dhabi lett.

Döntés született, hogy az építésze-
ti csodák mellé valami kulturintézmény is 
kell. Az elhatározást tárgyalások sora kö-
vette a világ nagy múzeumainak igazga-
tóságival. Itt képbe került a New York-i 
Metropolitan és a Guggenheim-múze-
um, végül a hozzájuk közelebbi a pári-
zsi Louvre. Az arabok titkos fegyverükkel 
kezdték: a műkincsállomány felkutatásá-
val. Majd tudomásukra jutott az a (végül) 
nem titkos adat, hogy a Louvre az, ahol 
a kiállítási tárlókon túl többszörös raktár-
készlet várja azt, hogy a nagyközösség 
előtt látható legyen. 

A két emirátus közötti versengés során 
azonban több esetben is Abu-Dhabi segí-
tette ki Dubai-t a túlköltekezésből. Az Abu-
Dhabi-imidzs az emirátusok között tehát 
inkább a megfontolt, komoly és klasszikus 
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Abu-Dhabi a Forma-1 után újabb világ-
raszóló létesítménnyel gazdagodott, melyet 
Louvre-nak neveznek. A név pedig kötelez, 
ami még szorosabbá teszi a két nép kap-
csolatát. Ezzel egy csapásra az arab tér-
ség legnagyobb múzeuma lépett elő, azt 
is mondhatjuk, hogy a semmiből. Ez az új-
donság a nyugati keresztény műkincsek 
olyan gyűjtőpontjává vált, amilyen eddig az 
Öböl-államokban sehol nem létezett.

Abu-Dhabi város vezetésének a véle-
ménye az, hogy a Louvre csak az első lé-
pés a nyugat és az arab térség között, a 
kulturális együttműködésben. Az arab kul-
turális élet irányítói úgy gondolják, hogy a 
sivatagi népek is megérdemlik azt a kul-
túrát, mely a szomszéd kontinensen már 
régen megvan. Elképzelésük az, hogy az 
Emírség fővárosa egyben kulturális fővá-
ros legyen, mint például Párizs.

Az Egyesült Arab Emírségek tulajdo-
nában lévő intézmény lényege a fő emír 
véleménye szerint akként érthető, hogy 
Dubai után Abu-Dhabi sem maradhat le, a 
tengert száraz lábbal megközelítő létesít-
ményeivel. A fő emír úgy véli, hogy ez itt 
csak a kezdet. Hogy mi az, amiben folyta-
tódik, az még titok.

AZ ÉPÜLETRŐL
A Pritzker-díjjal kitüntetett Jean Nouvel 

francia építész akként formálta meg az 
együttes karaktert, hogy az óriási látvány-

értéknél azért fontosabb legyen, maga a 
funkció. Lényege az, hogy a nagy osz-
tott és kapcsolt térben járkálva könnyeb-
ben értsék meg a különböző kultúrákat, és 
azok kölcsönhatásait az őskortól máig.

A Saadiyat (Boldogság) szigetre veze-
tő hídon már részleteiben kirajzolódik a lé-
nyeg: a hatalmas, több mint hétezer tonnát 
magába foglaló „nyomott” kupolaszerke-
zet, mely végül a múzeum jelképévé vagy 
mondhatni, védjegyévé vált.

A lebegőnek tűnő óriási (száznyolc-
van méter fesztávú) fém monstrum nagy-
hírű nemzetközi szerkezettervező, a 
BuroHappold Engineering irodájának 
munkája. A kupolát alkotó hétezer-nyolc-
százötven fém csillag nyolc, egymáshoz 
képest elfordított hálót alkot. Az iszlám épí-
tészet két markáns eleme, a kupola és a 
csillagmotívum hálós sorolása egymással, 
ilyen módon ötvözve eredményezte Abu-
Dhabi kívánságának teljesülését.

A kulturcentrum hangsúlyozza az uni-
verzális témákat, a civilizációk közötti el-
lentéteket és kölcsönhatásokat. Mindezt 
úgy teszi, hogy nincs nagy távolság a civi-
lizációk és stílusok között.

A tervező építészt kérték fel arra, hogy 
a múzeumi építés idején megnyitott ven-
dégkönyvet nyissa meg bejegyzésével. A 
művész ezt vetette papírra: „Azt akartam, 
hogy ez a múzeum az ország történelmé-
nek és földrajzának része legyen.”
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A tervezéstől az átadásig kereken 
másfél évtized telt el, a nem várt műszaki 
és technikai problémák sora miatt.

Különösen említést érdemel az, hogy 
a nem látható építészeti lényeg, a tenger-
vízszint alatti munkák sora, egy helyett hat 
évig épült. Mert a vízre való építéshez ala-
pozás is kell, ez pedig itt az összes tervezett 
beruházási költséget mind felemésztette. A 
különleges alapozási módok és a tenger-
biológiai tapasztalatok (lásd az előzményt) 
mind-mind költségtényezők lettek.

Mondhatni, hogy minden a tervezett 
módon készült, és mégis több hiba csúszott 
a beruházás megvalósításába. Ezek közül:

–  az átadási határidő öt évet késett,
–  a tervezett költség pedig meghárom-

szorozódott.
Az arab Louvre nyolcezer-hatszáz 

négyzetméteres (padozati) felületének 
nagy részét képtárak bemutatására szán-
ták, a maga hatezer-négyszáz négyzetmé-
teresre épített és vagyonvédelmileg védett 
egységeivel.

A Jean Nouvel építész terve alapján 
épült múzeum sok-sok újdonsággal ren-
delkezik, amelyet sokan – éppen ezek 
miatt – építészeti csodának is neveznek. 
Ehhez csak annyit, hogy az átadóünnep-
ségen felszólaló egyik meghívott diploma-
ta fejtegetésében elhangzott: „Ez a világ 
tíz építészeti csodájából a tizenegyedik.”

A tengerparttól több száz méterre be-
nyúló Saadiyat-szigeten épült létesítmény 
„szórt” létesítményeit egybefogó „nyitott 
égbolt”-nak nevezett tetőzet, már ma kü-
lönleges ipari műtárgy. Ugyanis a „Rain 
of Light” nevet viselő száznyolcvan mé-
ter átmérőjű tetőszerkezet hétezer-nyolc-
százötven acélszerkezetű csillagból áll. 
A csillagok látványképe speciálisan előre 
gyártott nemesacél takaróburok. Mindezek 
nyolc, egymásba fonódó réteget képez-
nek, úgy, hogy védjenek az erős napsü-
téstől és szellős is legyen. Utóbbi nagyon 
lényeges, mert a Perzsa-öböl egész terü-
letén az év háromnegyedében fontos a ter-
mészetes átszellőztetés.

A múzeumi egységet fedő kupola ár-
nyékvetőjének kettős szerepe van: egyik 
az energiafogyasztás csökkentése, má-

sik pedig: a hagyományt áthozni a jelen-
be. Ugyanis az Emírség építészeti és 
kulturtörténeti múltjában hagyományos te-
tőt, az egymásra terített pálmaleveleket 
utánzó, ezüstösen csillogó csipkékre ha-
sonlít. A nyolcréteges kupola négy-négy 
külső és belső elemsora rozsdamentes 
acélból készült úgy, hogy a rácsozaton a 
napfény fényesőként jelenik meg, a fedett 
tér alatt sétálók előtt.

A NAGY NAP
2017. november 11. nagy nap lett ott, 

a sivatag és tengerhatár mezsgyéjén. Je-
len volt a világ nagy múzeumainak előke-
lősége és a fő arabok sokasága. A Macron 
francia elnök jelenlétében tartott megnyi-
tón hangsúlyosan emlegették a jelent, a 
múltban való gyökereket. A kétirányú kö-
szöntők legfontosabb mondanivalója a 
két nép kapcsolatában létrejött több olyan 
pont, mely a világ előtt csak példa lehet. 
Most a példák közül csak az új kulturpalota 
kapta a hangsúlyt.

A francia elnök üdvözlő szavaiban 
hangsúlyozta: „A múzeumot fogadó Egye-
sült Arab Emírség létrehozott egy egyensú-
lyi pontot Európa, Afrika és Ázsia között.”

Abu-Dhabi területi főépítésze (Hale 
Warde) szerint a megépült kulturtemplom 
oda illeszkedik, ahol épült, mert a hely 
történelmi múltja a földrajzi fekvésén ke-
resztül egy átmenetet képez a jelen embe-
rének, a múltunk örökségéhez.

Az átadáskor elhangzott „brutális beru-
házás” kijelentést a sajtófogadáson akként 
fejtegették, hogy vajon a pénz vagy a lé-
tesítmény a brutális, de erre választ senki 
nem akart vagy nem tudott adni. Igaz, mo-
numentalitásában valójában brutális, de 
annál egyszerűbb, mert a cél érdekében 
minden technikai eszköz rendelkezésre 
állt mind a technológiai, mind a kivitelezői 
felkészültség terén.

LÉNYEG A LÉNYEGBEN
A kormányzati szinten történt megálla-

podás alapján Abu-Dhabi a francia Louvre 
társművészeti központja lett ott az úszó 
szigeten, vagy úgy is mondhatjuk, múze-
umvárosban.
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A szóban forgó éttermet fogadó 
épületet Carlos Ott tervezte, a Bastille 
opera kiszolgáló-létesítményeként.

Az étterem a kor szellemének megfe-
lelően közel hétméteres belmagasságával, 
több mint fél évszázadon keresztül kedvelt 
találkozóhely volt. 

Az étteremlánc tulajdonosi köre akként 
döntött, hogy külön toldaléképítés nélkül, 
megduplázza a vendégteret. Megoldás-
ként legegyszerűbb lett a szintmegosztás.

A belső tér útépítésének tervezésével 
Elizabeth De Portzamparc építészt és bel-
sőépítészt bízták meg. Mindennek megfe-
lelően az így kialakult ezer négyzetméteres 
terület kétharmad része a vendégtér, míg 
egyharmad része a kiszolgáló- és konyha, 
valamint tárolótér lett.

A még jobb működés érdekében az 
osztott szintekhez a középrészbe helye-
zett óriási léptékű ívelt lépcső lett a meg-
határozó, a beltéri dizájn kialakításában. 
Alapjában véve ma már a bastille-i lép-
csős étterem néven ismert a párizsi polgá-
rok előtt, ez a vendéglátóegység.

A lépcső karaktere az alsó szinten az 
egységet, míg az emelet, a mennyezet, az 
ablak, a függönyözés a múlt század ele-
jét, bútorzata pedig a régi párizsi kávéházi 
életet jelképezi szimbolikusan.

Az említett ívelt lépcső tartószerkeze-
tének keresztmetszete robusztus kialakí-
tásúnak látszik, míg az nem más, mint egy 
hordozó, az élváz patinás burkolatával va-
ló kiépítése. A lépcső ívelt üvegkorlátja, 
valamint a galérián folytatódó, ugyancsak 
ívelt szakasz az átláthatóságot és a pári-
zsias tisztaságot jelképezi – mondja az üz-
letlánc vezetője.

A belső felületeknél, mind a fémleme-
zeknél, mind egyéb nagyobb síkoknál, a ti-
tán porszórást alkalmazták.

A téren körülnézve láthatjuk nyáron a 
sok-sok teraszt és kávézót, itt pedig valami 
oknál fogva mindig többen vannak. Erre a 
válasz az lehet, hogy az építészeti varázs, 
itt is tartogathat meglepetést.

Kószó Tamás, építész

A két állam között megkötött szerződés 
szerint egymilliárd euró fejében a franciák 
az országuk tizenkét köztulajdonban lévő 
múzeumának tárlóiból kölcsönadnak egy-
egy kiállításra, az elkövetkező harminc év-
ben.

Az új Louvre-ban kiállított tárgyak szá-
ma 600–700 között volt, míg ez a szám 
csak egy morzsányi a párizsi Louvre több 
mint százezres műkincsei között.

Az arab vezetők akként teszik dolgu-
kat, hogy a világ nagy múzeumaival kötött 
megállapodás alapján kölcsönanyagok-
ból rendeznek időszaki kiállítást. Az át-
adás végén tett előző bejelentés alapján 
feltette egy újságíró azt a kérdést, melyre 
még nem érkezett válasz. A kérdés ekként 
szólt: „Az athéniaktól vagy az angoloktól 
kérik el az akropoliszi anyagot?”

A Louvre kistestvér fontossága a tizen-
két, sok műkincset magába foglaló francia 
múzeum társintézményeként az, hogy egy 
időben többet mutathat be mindazokból 
a kincsekből, melyek egy része a francia 
főváros raktárintézményeiben porosodik, 
évtizedes álmából felébresztve. Azt is tud-
ni kell, hogy a világ legnagyobb kulturális 
és történelmi anyaggal rendelkező „ma-
mut” múzeumintézménye anyagának így 
is csak (a megkettőzött lehetőséggel) kö-

zel fele kerülhet a nagyközönség elé.
A kulturkincsek egy részét megvásá-

rolták az arabok a Louvre anyaintézmé-
nyétől, így a francia kulturtárca jól is járt, 
mert az eladás kötelezettséggel is jár: mű-
tárgyakat időnként egy-egy kiállítás rende-
zéséhez vissza is kérhetik.

A gazdasági tételek sorából, egy kü-
lönös tételt érdemes kiemelni. Csak a 
„Louvre” név használati jogáért – három 
évtizeden át – dollármilliókat fizet Abu-
Dhabi a franciáknak.

Az arab világ első univerzális létesít-
ménye, mely önmagában legalább annyi-
ra figyelemreméltó művészi alkotás, mint 
Leonardo da Vinci vagy éppen Van Gogh 
mesterművei. De ezt majd szerintem az 
utókor fogja elbírálni.

Az Abu-Dhabi létesítmény újdonsága a 
műértő kurátorok szerint, hogy a világ el-
ső univerzális múzeuma. A megvalósítást 
kezdeményezők a nyitottság és a toleran-
cia jelképének szánták azzal, hogy itt akár 
egy szállodai takarító eszköze is bemuta-
tásra kerülhet, a kulturtörténeti lépcsők al-
só vagy éppen a felső fokán. Való igaz, a 
hely könnyű megközelítését is hangsúlyoz-
ták azzal, hogy ha majd száz év múlva egy 
matuzsálemnek értékelt kamiont akarnak 
kiállítani, akkor azt be is tudják gördíteni 

vagy éppen vinni. Míg – ehhez a témához 
kapcsolódóan – a múzeum közel egy tu-
cat belső tengeri öble pedig alkalmas le-
gyen egy akár első világháborús hadihajó 
bemutatására is (ami már a világtörténe-
lem része).

Az ötvenöt kiállítótérből álló kultúr-
temp lom együttese az arab világ medina-
hangulatát idézi. A mindenben eltérő 
(méret, geometria, terület, belső szín, bel-
ső fény) termek a sokoldalúságot, a jövő 
változását jelentik, az építészdizájnerek 
szerint.

Az első kiállítási évben már tizenhá-
rom francia múzeum anyagából mutattak 
be, több mint félezer műtárgyat. Míg ezek 
mellett a Közel-keletről származó antik tár-
gyakat, és köztük a nyolcezer éves, Jordá-
niából származó szobrokat. Fontos helyet 
kapott a régiségek tára, mert ott a három-
százötvenezer éves kőszerszámot is meg-
tekinthette a közönség.

Nagy hangsúlyt kapott a játszóháznak 
is látszó gyerekmúzeum, ahol a szülők ott-
hagyhatják gyerekeiket, a múzeumi őrként 
is működő pedagógusokra.

Az egyik amerikai újság ekként véle-
kedett, amikor átadták a Louvre kettőt: „A 
Louvre Abu-Dhabi a Dubai autópálya mel-
lett nyílt autós galéria.” Igaz, hogy autópá-
lya mellett van, de úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a több mint galériához, még autópá-
lyát is építettek. Ugyanis az autópálya kité-
rőszakasza, ehhez a létesítményhez épült.

Nyílt titok lett az arab térségben, hogy 
ez a múzeum egy olyan kezdeményezés, 
melynek célja kettős. Első a helyi közön-
séggel megismertetni és végül megszeret-
tetni a művészetet. Másik pedig  a centrális 
tömegvonzás a világból. Mint ismeretes, a 
Dubai pálmasziget is hasonló elven valósult 
meg azzal, hogy idevonzzák a golyóbisunk 
tehetős embereit családostól, állandó vagy 
időszakos lakosnak. Ez valamelyest sike-
rült is, de a pálmasziget oldalági utcáiban 
épült házaknak, még húsz év távlatában 
is csak felének van tulajdonosa. Itt pedig a 
múzeumvárosban a tömeg sajátjának érzi 
az egészet, pedig csak néhány órácskája 
van rá, hogy átélhesse azt, amit láthat.

Kószó József

MARCHES RESTAURANTS PÁRIZS
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A Passerelle Valmy projekt egy nagy 
ambíciójú szerkezeti elképzelés meg-
valósítása, a modern városrész sugár-
útján. A nyolcvannyolc méter hosszú, 
csupa acél konstrukció jól kapcsoló-
dik, az üzleti negyed üvegburkolatú to-
ronyházaihoz.

Az épületek itt kiléptek a szabályos 
négyzet alakzatból, így a tört és ívelt hom-
lokzati sík természetes, míg a tervezett 
gyaloghíd ugyanezeket követi mind az ív 
vonatkozásában, mind az üveg–fém alkal-
mazásával.

A gyaloghidat a Deitmar Feichtinger 
építészcsoport tervezte a toronyházak kö-
zötti könnyebb kapcsolat, és a városrész 
arculatának megváltoztatása érdekében. 
Az ívelt gyaloghíd a La Defence üzleti ne-
gyedben a Nanterre via Tour Granite ré-
szévé vált elkészülte után.

A Grand Arch mögül emelkedve in-
duló rámpaszerű híd egy utca folyta-
tásaként épült be a térség közlekedési 
„érrendszerébe”. A kanyarulat kapcsolódik 
a Générale Bank, negyed köríves homlok-
zata előtt, mint valami felkapcsolt futósza-
lag, vázas szerkezetével.

A közlekedési „függeszték” a Tour 
Granite-et első emeleti szintjét éri el, majd 
tovább felfelé és lefelé mozgólépcsőkön 
kapcsolódik, a városrész gyalogosközle-
kedési rendszerébe.

Az épületek közt sétálva az amúgy ipa-
ri létesítménynek tekinthető két végtáma-
szú ívelt híd monotóniáját a támasztékok 
villái, és a ferde függesztőhúrok oldják fel. 
A hídgerinc egy zárt fémdobozból áll, és 
a sugár alakú „csigolyákat” az előfeszí-
tett „ínszalagok” kötik össze, vagyis teszik 
egységessé.

A hídon sétálva különös érzés fogja el 
az áthaladókat, ugyanis egy városi busz 
vagy teherautó (hang) rezonanciája, kü-

lönösen bizsergető érzés. A finom rezo-
nancia egyébként nem káros az egész 
tartószerkezetre, mert az oldalív mint bol-
tozat, vagy éppen húrfeszítékként átveszi, 
a károsnak vélt rezonanciát.

A gyaloghíd korlátmezője többrétű ra-
gasztással egyesített biztonsági üveg. Az 
üvegtáblák fémhez való kapcsolásai – az 
említett rezgések miatt – toleráns kapcso-
lással jól funkcionálnak.

Kószó Tamás
építész

GYALOGHÍD 
PÁRIZS ÜZLETI 
NEGYEDÉBEN
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A kanszai repülőtér megépítésére a 
döntés kormányszinten született még 
1971-ben. Ugyan a helyválasztás majd 
két évet vett igénybe lent, Japán déli 
részén. Ugyanis a várható forgalomhoz 
szükséges négy és fél kilométeres, kö-
zel sík terület egyáltalán nem állt ren-
delkezésre a tengerparttól befelé, a 
szárazföldön, a csupa hegyes, dombos 
és sűrűn lakott vidéken.

Az első változat szerint egy európai, a 
madeirai repülőtér mintájára akartak épít-
kezni, úgy, hogy egy része a szárazföl-
dön, míg másik fele a tenger fölé épülne. 
Ezt a változatot számtalan tanulmány ele-
mezte. Majd a következő változat, mely a 
végleges lett, már az erre alkalmas, part-
közeli tengerszakaszra készült. Itt jött be 
az Oszakától nem nagy távolságra találha-
tó, Kansza településen belüli tengerfelület.

Az oszakai régió Japán második leg-
népesebb vidéke, mintegy húszmilli-
ós lélekszámmal. A korábbi repülőteret, 
amelyet körbezárt a rohamosan terjesz-
kedő város gyűrűje, tovább már nem le-
hetett bővíteni – másutt viszont azért nem 
lehetett építkezni, mert a város széle már 
elérte a környező hegyláncokat. A környe-
zettanulmányok kimutatták, hogy az opti-

mális megoldást ebben a helyzetben az 
jelentené, ha az Oszakai-öbölben mester-
séges szigetet hoznának létre, és a fel-, 
illetve leszállópályákat a vízre építenék, 
csökkentve ezáltal a zajszennyezés mér-
tékét, és lehetővé téve a napi huszonnégy 
órás működést. A majdan szükséges bőví-
tések pedig könnyen megoldhatók lesznek 
a sziget megnagyobbításával. Mindezek 
együttesen tették indokolttá a jelentős be-
ruházást.

Az Oszakai-öböl mesterséges szige-
tén található Kanszai Nemzetközi Repü-
lőteret húsz évig tervezték és hét év alatt 
épült fel, jelentősen túllépve a tervezett 
költségvetést. Az utasterminál tervezésé-
vel a Renzo Piano Building Workshopot, a 
nemzetközi pályázat nyertesét bízták meg. 
Az épület eleganciája felülmúlhatatlan, az 
architektúra, a statika és a tervezés szu-
perlatívuszokkal jellemezhető diadala.

A végleges döntésnek megfelelően a 
sziget építése volt a legnagyobb kihívás, 
ugyanis a terület a tengerpart vonalától 
öt és fél kilométerrel beljebb lett kijelöl-
ve. Ugyan a partvonalban történő feltöl-
tés jobb lett volna, de a huszonnégy órás 
üzemmód és az éjszakai teljes működés 
miatt ez a minimum távolság. Így a partvo-
nalhoz befelé a le- és felszállópálya átlag 
öt kilométerrel beljebb húzódik, valamint a 
légtérhasználat és azok fordulói itt és így 
a legalkalmasabbak a közvetlen partvona-
lon (tizennyolc kilométer hosszban), a kb. 
öt és fél-hatmilliós lakosság zajterhelését 
figyelembe véve.

A mesterséges szigethez a tenger fe-
letti cölöphíd négy forgalmi szelvényével 
épült meg a személyforgalom járművei, 
a gyorsvasút, a teherjárművek szelvénye, 
valamint a tűzi (menekítési és tűzoltói) űr-
szelvény számára, 2,8 km hosszban, a 
tengerparti rész feletti főútvonal bekap-
csolásával.

Továbbá temérdek a tengeri öbölfe-
nékbe süllyesztett közművezeték és csa-
torna köti össze a szigetet a szárazfölddel.

A sziget, vagyis a mesterséges szi-
get kb. négy és félszer két és fél kilométer 
nagyságú. A tengerfenék itt húszméte-
res mélységben húzódik, de mintegy húsz 

LEG A LEGEK KÖZÖTT
KELET-ÁZSIA LEGNAGYOBB 

REPÜLŐTERE JAPÁNBAN
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méter vastag, igen lágy iszap borítja. A 
tervezők arra számítottak, hogy amikor 
feltöltéssel kialakítják a szigetet, a terü-
let egy méterrel fog megsüllyedni. A feltöl-
tés öt évig tartott – két közeli hegy anyagát 
hordták a tengerbe. Hajók szállították a 
helyszínre a földet, a rakomány kirakásá-
nak pontos helyét pedig műholdkapcsolat-
tal rendelkező számítógépek határozták 
meg. Mivel a tengerfenék megsüllyedése 
a vártnál nagyobb mértékű volt, a feltöltés 
a tervezettnél egy évvel tovább tartott.

A valóság az lett, hogy az elkészült ter-
minál és a két főpálya egyes szakaszain a 
húszéves használat alatt az épületnél, és a 
pályáknál egyes helyeken 1,6–1,7 méteres 
süllyedés következett be.

A sziget építésének tervezése közel 
egy évtizedet vett igénybe, természete-
sen a kapcsolt közművek és a szárazföldi 
forgalom építményeinek terveivel együtt. 
A tervezési dokumentációk száma talán 
itt érte el a leget a világban, ugyanis kö-
zel ezerhétszáz tervdokumentáció kellett 
az épület építésének kezdetéig, melyben 
a Renzo Piano, szint feletti tervdokumen-
tációi nem szerepelnek.

A sziget közel húszméteres „rétegé-
nek” megépítése előtt és alatt az ugyan-
csak közel húsz méter vastagságú 
iszapréteg stabilizálásával kellett megbir-
kózni. Ez azzal járt, hogy meg kellett erő-
síteni a nagyon mély és instabil tengeri 
altalajt. Homokot injekcióztak az agyagré-
tegbe, majd szilárdító anyagot adtak hoz-
zá. A sziget nem egészen öt esztendő alatt 
épült meg, százötven millió köbméter föld 
felhasználásával. Bár a stabilizálás jól si-
került, bizonyos mértékű süllyedés így is 
bekövetkezett, de a tűréshatáron belül. Az 
alapzat ugyanis elnyeli az altalaj mozgása-
it, amelyek az építmény stabilitását befo-
lyásolhatták volna.

A sziget alapjait több ezer pillér rögzí-
ti az óceán fenekéhez. A pillérek húsz mé-
ter mélyen merülnek a víz alá, és szintén 
húsz méternyi iszapréteget átfúrva egé-
szen a sziklaaljzatig hatolnak, amelybe 
negyven méter mélyen vannak beágyaz-
va. A statikai számítások a sziget mintegy 
másfél méteres süllyedését prognosztizál-

ták, ezért a tengerfenék és az alépítmény 
megfigyelésére speciális érzékelőket te-
lepítettek a helyszínre. Az előre látható 
enyhe süllyedés a hidraulikus emelőkkel 
könnyen kompenzálható, a megengedett 
mértéket túllépő süllyedés pedig megelőz-
hető. A rendszer segítségével a pillérek 
pozíciója egyenként beállítható.

Hasonló precizitás jellemzi a terminál 
épületének kialakítását is. A Renzo Piano 
által megálmodott egyedülálló forma a szél 
és a víz áramlásának mélyreható tanulmá-
nyozása nyomán alakult ki, innen ered a 
repülőtér legömbölyített alakja. A metszet-
ből kitűnik, hogy a hullámzó tetőformát az 
egymás mellé helyezett ívek sora adja, a 
tartóbordák ívének mértani (szerkesztési) 
középpontja tizenöt kilométerrel a felszín 
alatt helyezkedik el, sugaruk pedig hatvan-
nyolc fokos szöget zár be a horizonttal. Ez 
adja az építmény rendkívüli rugalmassá-
gát, aminek köszönhetően képes ellenáll-
ni a Japánban mindennaposnak számító 
földrengéseknek: ha megmozdul a föld, az 
épület kileng a főtengely körül.

A talaj tömörödése nagyrészt még az 
építkezés elkezdése előtt lezajlott, további 
süllyedésre azonban lehet számítani. 

Ez jelentős károkat okozhat egy merev 
struktúrában, ezért az egész épület olyan 
tartópontokra épült, amelyek külön-külön 
állíthatóak, amennyiben az épület szer-
kezeti épségének megőrzése szükséges-
sé válik.

A TERMINÁL
A repülőgép-terminál megépítésé-

re 1988-ban nemzetközi pályázatot írtak 
ki az Aéroports de Paris által összeállí-
tott alapdokumentum alapján. A pályá-
zatot a Renzo Piano Building Workshop 
és az Ove Arup & Partners nyerte meg. 
Benyújtott terveik minden szempontból 
megfeleltek az alapdokumentumban meg-
fogalmazott elvárásoknak: lényegében új 
repülőtérről szóltak, amely egy épületben 
oldja meg a belföldi és a nemzetközi já-
ratok fogadását és indítását, míg a repü-
lőgépeket kiszélesedő dokkokban lehet 
várakoztatni. A hosszú, keskeny épület re-
mekül illik a kialakított mesterséges sziget 

elnyúló alakjához, amelyet természetesen 
a kifutópályák határoztak meg.

A koncepció alapját egy speciális 
igény, nevezetesen az határozta meg, 
hogy a tér a változó igényeknek megfelelő-
en, legalább az egyik tengely mentén sza-
kaszosan bővíthető legyen. Ez az elv az 
építkezést is megkönnyítette, így a repülő-
teret sikerült mindössze három év alatt fel-
építeni.

Az együttes tengelyét az ezerhétszáz 
méter hosszúságú észak–déli tájolású 
épület jelöli ki.

Az utasforgalmat lebonyolító folyosók 
a terminál főépületében és a két oldal-
ról hozzá kapcsolódó épületszárnyakban 
kaptak helyet. A három egységet a hajlí-
tott rozsdamentes acélból készült burkolat 
kapcsolja össze, amely az optimális leve-
gőáramlást biztosítja az épület belsejé-
ben. A hatalmas előcsarnokban a padlótól 
a széles acélmennyezetig, az épület teljes 
magasságában feltárul a tér.

Renzo Piano, akit megihletett a tenger 
közelsége, hullámokra emlékeztető burko-
latot tervezett, melynek áramló dinamikája 
a természet és a technikai civilizáció „bé-
kés egymás mellett élését”, illetve annak 
esélyét, a külső és a belső egyensúlyát je-
leníti meg, az építészet eszközeivel.

Az üveg-acél homlokzatnak köszön-
hetően a természetes fény átjárja a hatal-
mas belmagasságú épületet, és szabad 
rálátást ad a tengerre. Az épületen keresz-
tülsétálva így az a benyomásunk támad, 

hogy egy óriási tengeri élőlény csontvázá-
ban vagyunk.

A terminál valóban közvetlen kapcsola-
tot létesít a levegővel és a vízzel, sőt nem 
járunk messze az igazságtól, ha azt állít-
juk, az új reptér bizonyos értelemben a két 
ősi elemnek szentelt templomként is fel-
fogható. Fő egységeit a központi tér és az 
előtér alkotja. A negyvenkét kapuval ellá-
tott „sakkszárnyak” kétoldalt szimmetriku-
san helyezkednek el. A komplexum másfél 
kilométer hosszú: hatalmas belső terét vi-
ruló kertek és fák teszik barátságossá, ab-
lakaiból a végtelen tengerre látni. A teljes 
falmagasságot elfoglaló ablakokon át be-
özönlik a fény, és megvilágítja e hatal-
mas „ködpalota” belső útvonalait, melyet 
naponta százezer, a világ minden részé-
ből érkező utas koptat. A gigantikus, hosz-
szan elnyúló épülettest kialakításakor a 
tervező az optikai korrekció módszeréhez 
folyamodott, melyet a görögök is sikerrel 
alkalmaztak templomaik esetében. A szár-
nyak elkeskenyedő végei megváltoztatják 
a mélység érzékelését, és korrigálják a 
határtalan dimenziók keltette bizonytalan-
ságérzetet.

UTÓSZÓ
Elkészülte után 2018. szeptember 4-én 

egy óriási vihar felkorbácsolt hullámai az 
egész repülőteret mint mesterséges szige-
tet, közel egyméteres magasságban, víz-
zel árasztották el.

Kószó József
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Ma az energiatakarékosság idősza-
kát éljük, egyre szigorodó előírások 
betartásával. Legtöbben ezt „önként” 
teszik, mert tudják, hogy ez a mi 
pénztárcánknak tesz csak jót, termé-
szetesen azoknál, akik jövőlátóan gon-
dolkodnak.

A lakóházépítők a családi fészket ma 
már céltudatosan építik, és vannak közöt-
tük olyanok is, akik kiegészítik ún. szolá-
ris felülettel vagy térrel. Ez utóbbi maga a 
télikert.

A télikertek energetikai szempont-
ból sokak szerint energiapazarlók, míg a 
szakemberek éppen az ellenkezőjét állít-
ják, íme néhány bizonyíték:

–  A lakótér és télikert közötti határolófal 
téli hővesztesége egészen minimális.

–  A télikert ősztől tavaszig terjedő hő-
termelése a kapcsolt térben (átlagos mé-
retű lakás esetén) tíz-harminc százalék 
energiatakarékosságot eredményez.

LAKÓHÁZ 
TÉLIKERTTEL

Lakóház teraszára épült fémvázas télikert.

Új lakóházzal együtt épült két tetősíkú 
fémvázas télikert.

Lakóház–télikert–kert kapcsolata a család  
kényelmét szolgálja.

AZ EMBER ÉS A NAPFÉNY
Az élet egyik alapvető feltétele a nap-

fény, a napsugárzás. Nélküle a Földön 
nem lennének növények, amelyek köz-
vetlenül és közvetve a táplálékunkat biz-
tosítják, továbbá az élet másik alapvető 
feltételét, az oxigént termelik. De nemcsak 
a napsugárzás fokozott hasznosításával 
magyarázható a télikertek egyre nagyobb 
mérvű elterjedése, hanem az ember bio-
lógiai, sőt pszichológiai igényeivel is. Ter-
mészetes az a vágya, hogy több napfényt, 
zöld növényt és színes virágot lásson ma-
ga körül, bárhol is éljen és dolgozzon, akár 
nagyvárosban, akár kertes házban vagy 
falun.

Számos olyan építményfajta alakult ki 
a történelem során, amely a napsugárzás 
hasz nosítására és az ember pszichológi-
ai igényeinek kielégítésére szolgál. A sok-
féle osztályozási lehetőség kö zül most a 
télikerttel mint élettérrel, építészeti érték-
kel és szükséglettel fog lalkozunk.

TÉLIKERTEK
A télikert a növényházak csoportjába 

tartozó üvegházak különleges változata. 
Az elsődleges cél már nem a növényter-
mesztés vagy dísznövénynevelés, hanem 
olyan környezet létrehozása, amely az év-
szaktól, az éppen aktuális hőmérséklet-
től és napszaktól függetlenül biztosítja az 
ember számára a természet közelségét – 
állandósítva a növények, a virágok szép-
ségét és a napsütés élvezetét.

Emiatt a télikertek kialakítása jelentő-
sen eltér a növényházakétól. Mivel állandó 
emberi tartózkodásra is alkalmasnak kell 
lenniük, fűtésük, szellőzésük vagy szellőz-
tetésük, árnyékolásuk, határoló üvegfala-
ik hőszigetelése gondosabban és jobban 
megoldott. Az eltérő rendeltetés az oka 
annak is, hogy a télikertekben főleg csak 
dísznövényeket, egzotikus növényeket he-
lyeznek el a kellemes hangulat megterem-
tése végett.

A télikert fogalmát tágabban kell értel-
mezni, mert ma már sok esetben télikert-
nek nevezzük az olyan épületrészeket és 
belső tereket is, amelyekben ugyan nincs 
növényzet, de szinte valamennyi szabad 

Favázas télikert a lakás nappali terének folytatá-
saként feltárulkozó kertkapcsolattal.
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felületük üvegezett, és így közvetlen kap-
csolatot teremtenek a környező világgal, 
természettel.

A télikerteknek már a történelmi idők-
ben sok változata alakult ki, közülük néhá-
nyat sorozatcikkekben is bemutatunk. A 
lakóépülettől független, önálló építmények 
is lehetnek, de – főleg az utóbbi időben, 
amikor egy-egy épület megépítésére keve-
sebb terület áll rendelkezésre – általában 
a lakóépülettel vagy egyéb célra szolgáló 
épülettel, sőt esetenként azok egyes helyi-
ségeivel össze is nyithatók, vagy már ele-
ve egy légteret alkotnak azokkal.

A TÉLIKERT AZ ÉPÜLET RÉSZE
A télikert építésénél épületfizikai felté-

tel és követelmény az alábbiak figyelembe-
vétele:

– a napfény mint sugárzás;
– a napsugárzás időtartama;
– a napsugárzás intenzitása.
Ez mind-mind fontos, ha tudományos 

alapon vizsgáljuk a télikertet mint építé-
szeti alkotást.

A megvalósítás során befolyásolják az 
épített télikert minőségét:

– a szélállóság és légzárás;
– a vízállóság és vízzárás;
– a hőszigetelő képesség;
– a fényáteresztő képesség;
– a hangszigetelő képesség.
Cikkünk bevezető jellege miatt csak a 

hőszigetelő képességet mint legfontosab-
bat emeljük ki, röviden elemezve az elő-
zőek közül, míg a többit a sorozat szakmai 
részénél ismertetjük konkrét példákon ke-
resztül.

HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG
A télikertek esetében, ahol a napsu-

gárzás minél jobb hasznosítása a cél, 
komplex probléma a határoló felületek hő-
szigetelő képessége. A napsugárzást át-
engedő anyagok hőszigetelő képessége 
ugyanis szükségszerűen rosszabb, mint 
az átlátszatlan, vastag szerkezeteké, fa-
laké.

Az előbbiek alapján általánosságban 
megállapíthatjuk, hogy minél lényegesebb 
– az állandó emberi tartózkodás szem-

pontjából – a belső tér megfelelő és állan-
dó hőmérsékleten tartása, annál jobbnak 
kell lennie a határoló felületek hőszigete-
lő képességének. Természetesen ennek a 
folyamatnak vannak gazdaságossági ösz-
szetevői is.

A jó hőszigetelő képességű üvegfelü-
letek – bármilyen jó kialakításúak – nyáron 
nem nyújtanak igazán védelmet a már ká-
ros erősségű napsugárzás ellen. Ez ellen 
különböző árnyékoló szerkezetekkel kell 
védekeznünk. A téli hőszigetelő képes-
ség tekintetében megemlítünk még egy 
gyakori problémát. Vigyáznunk kell arra, 
hogy az igényesebb télikertek tartószerke-
zetei, üvegkeretezései lehetőleg minél ki-
sebb mértékben képezzenek hőhidakat, 
mert az korróziós hatású páralecsapódás-
hoz vezethet.

A mai, korszerű rendszereknél az 
amúgy elkerülhetetlen párakicsapódást a 
szerkezet erre kiképzett csatornáin el tud-
juk vezetni 

Sík területen épült, alacsony tetősíkhajlású lakó-
épület, kapcsolt télikerttel.

Lejtős terepen épült lakóház télikertje, zöldöveze-
ti kapcsolattal.

Télikert a család nyári rezidenciája.

Kéttraktusos télikert egy kétgenerációs családi 
ház nappali terének folytatásaként.
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FÉNYÁTERESZTÉS, 
ÁRNYÉKOLÁS

A télikertek határoló felületeinek minél 
jobb fényáteresztő képessége alapvető 
cél. Ez a növények fejlődéséhez és lélek-
tani szempontból is fontos.

Ugyanakkor nyáron a nagymértékű 
napsugárzás ellen bizonyos időszakokban 
védekeznünk kell, mert ellenkező eset-
ben a télikertek belső tere a növények és 
az ember számára egyaránt kedvezőtlenül 
felmelegszik, a növények kiégnek, kiszá-
radnak, az ember pedig kellemetlenül ér-
zi magát.

A speciális üvegek alkalmazása a vé-
dekezés nem igazán megfelelő módja. A 
huzalbetétes üveg növényházakhoz még 
megfelelő, de télikertekben nem célsze-
rű, mert nem átlátszó, zavarja a kilátást. 
A reflexiós üvegek alkalmazása növény-
házak esetében nem ajánlott, mert a fény-
nek a növények fejlődéséhez szükséges 
alkotóit nagymértékben kiszűrik, téliker-
tek esetében pedig elszínező hatásukkal 
torzítják a környező természet látványát. 
Mindezeken túl a reflexiós üvegek rendkí-
vül drágák, és cseréjük téli időszakra nem 
megoldható, tehát akkor is „árnyékolnak”, 
amikor arra nincs szükség. Megj.: enyhén 
reflexiós üveg már alkalmazható.

A védekezés helyes módja tehát az ár-
nyékolás, aminek számos megoldása is-
mert.

Esetenként az árnyékoló szerkeze-
tek, megoldások a határoló üvegfelületek 
mögött, a belső oldalon vannak elhelyez-

ve, így nincsenek kitéve az időjárás vi-
szontagságainak, állaguk hosszabb ideig 
megóvható. Ugyanakkor ezeknek a meg-
oldásoknak van egy kedvezőtlen hatása 
is: az általuk elnyelt napsugárzástól fel-
melegedve szinte kályhaként, hősugárzó-
ként „működnek” a télikert belső terében. 
Ez a hatás csökkenthető, ha az árnyékoló 
szerkezet és az üvegfelület közötti légrést, 
valamilyen módon folyamatosan szellőz-
tetjük.

Külső árnyékoló szerkezetek alkalma-
zásakor az említett kedvezőtlen hatással 
nem kell számolni, jobb a hatásfokuk is, 
azonban lényegesen nagyobb a beruházá-
si költség, bonyolultabb a működtetésük, 
és általában rövidebb az élettartamuk is.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ne használjunk sötét vagy fekete anyagot 
árnyékolóként, mert lényegesen nagyobb 
a hőelnyelésük, és így jobban felmeleg-
szenek. Lehetőleg világos, jó fényvissza-
verő képességű anyagokból készüljenek 
az árnyékoló szerkezetek.

SZELLŐZÉS, SZELLŐZTETÉS
Az előzőekben már többféle szem-

pontból érintettük a szellőzés, szellőztetés 
kérdését. Természetes szellőzés során a 
nyomáskülönbség vagy a meleg levegő 
felfelé áramlásának hatására, szabályoz-
ható nyílásokon cserélődik a levegő. Mes-
terséges vagy gépi szellőztetés esetén 
ventilátor áramoltatja a levegőt. A felmerü-
lő igények és a műszaki lehetőségek függ-
vényében kell a legmegfelelőbb megoldást 
kiválasztani.

Télikert és lakóépület, közel egy évszázadnyi  
korkülönbséggel.

Télikert csomóponti részlete, ahol az üvegfal fö-
lötti gerendázat viseli az összes tetőváz terheit.

Télikert kandallófűtéssel, étkező- és pihenőtérrel.

Lakóház nyeregtetős télikerttoldalékkal. A lakás-
hoz kapcsolt biliárdtér a család apraja-nagyja 
örömét képes szolgálni. 
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A szellőzés célja, hogy megakadá-
lyozza a télikert belső terének túlzott fel-
melegedését, és elszállítsa a belső térben 
keletkezett felesleges párát. Jól kialakított 
és az építmény megfelelő pontjain elhe-
lyezett szellőzőnyílásokkal szinte önsza-
bályozó rendszer alakítható ki. Általában 
ezt a megoldást alkalmazzák, mert a gé-
pi szellőzés igen költséges, és komoly 
automatikával kell kiegészíteni, hogy meg-

felelően kövesse a napszakok és évsza-
kok hőmérsékleti változásait.

A télikert természetes szellőzési le-
hetőségeit mutatja be a 7. ábra az inten-
zíven és a másodlagosan szellőztetett 
zónák ábrázolásával. A télikertek elkép-
zelhetetlenek valamilyen szellőzési rend-
szer nélkül, bármilyen egyszerű is legyen 
az. A napsugárzás hatására a zárt térben 
bekövetkezik az ún. üvegházhatás, ami-

nek kedvezőtlen hatásai csak szellőzéssel 
háríthatók el. Ugyanakkor ügyelni kell ar-
ra, hogy a beáramló hideg levegő ne okoz-
zon kárt a növényzetben, a télikertekben 
pedig ne legyen az ember számára kelle-
metlen huzat.

A TÉLIKERTEK KIALAKÍTÁSA
Az üvegezett terekkel szemben tá-

masztott főbb követelmények az alábbiak-
ban foglalhatók össze:

– statikailag méretezett, korrózióálló, 
az üvegezés fogadására alkalmas tartó-
szerkezet;

– a fej fölötti részeken a biztonsági elő-
írások szerint megválasztott üvegezés;

– megfelelő téli hő- és páravédelem;
– megoldott csapóeső-biztosság és 

csapadékelvezetés;
– kielégítő nyári hő- és sugárzásvé-

delem.
Az energiahatékonyság szempontjai 

érvényesíthetők, ha
– a térmélység nem túl nagy;
– a szerkezet legalább a homlokzat 

egynegyed részét takarja;
– télikert jellegű használat esetén a 

térhatároló felületek legalább hőszigetelő 
üveggel üvegezettek;

– a belső térrel határos szerkezet és a 
padló a hőtárolás követelményét kielégíti 
(az utóbbi még hőszigetelő is);

– a tér a nyári komfort érdekében ár-
nyékolóval felszerelt, és intenzíven szel-
lőztethető.

TANÁCSOK 
TÉLIKERTÉPÍTŐKNEK

Néhány fontos szabály, mely lényeges 
a döntési fázisban:

– új ház építésénél a télikertet azzal 
együtt terveztessük meg;

– régi házhoz való kapcsolt hozzá-
építésnél kérjük ki az építész véleményét 
(ugyanis e megoldás is építésiengedély-
köteles);

– télikertet nagy referenciával rendel-
kező céggel építtessük fel;

– a télikerthez kapcsolt árnyékolót is 
mindig szakemberrel készíttessük el.

Favázszerkezetű télikert és a lakóépület 
harmonikus kapcsolata.

Télikert variációk az egyszerűtől a bonyolultabbig.

TÉLIKERTEK SZERKEZETE
Télikertek építésénél – a már tervlapon 

kialakult funkcionális igény után – a vá-
lasztott szerkezet a legfontosabb. Ahhoz, 
hogy mely változatnál döntsünk, előbb azt 
vizsgáljuk, hogy mi közül választhatunk. 
Eszerint lehet:

–  faszerkezetű,
–  fa/alumínium,
–  acélszerkezetű,
–  acél/alumínium,
–  alumínium szerkezetű,
–  műanyag profilú rendszerek,
–  műanyag/alumínium,
–  váz nélküli üvegszerkezetű.
Faszerkezetnél elsődleges tényező, 

hogy egyszelvényű fából semmiképpen 
sem építjük a télikertet, mert az erős hő-
hatás miatt, a fa szárad, majd csavarodik 
és deformálódik, ami a kapcsolt üvegtáb-
lák kitöréséhez vezet.

Ajánlott a műszárított és rétegragasz-
tott szelvényekből való télikertépítés. A fel-
ső takarószelvény lehetőleg időtálló fém 
vagy műanyag legyen, elsődlegesen a te-
tőzetnél.

Fa/alumíniumnál míg a tartószerkezet 
rétegragasztott szelvényű, erre helyezik a 
kettőzött profilú alumínium szelvényt, mely 
az üvegtáblák sorát, ún. rendszerbe kap-
csolja.

Acélszerkezetű télikertet csak házilagos 
módszerekkel építenek, melynek techniká-
ja hasonló, mint az elmúlt fél évszázadban 
épült előtetőknél alkalmazott. Hátránya a 
gyors korrózióveszély és a hagyományos 
gitteléssel történő kapcsolás, mely esetben 
a téli–nyári hőtágulások sora, a kapcsolt 
üvegtáblák kitöréséhez vezet.

Acél/alumínium kapcsolt szelvények-
nél már csak a tartóváz az acélszelvény. 
Ehhez kapcsolódik a kettőzött aluprofilos 
rendszer, mely fogadja az üvegezési rend-
szerek valamelyikét.

Alumínium rendszerű a legkorszerűbb 
és legidőtállóbb télikert-építési mód. Itt 
nem kell félni a korróziótól. A hőtágulásból 
adódó méretváltozást az aluprofilok közötti 
elasztikus anyag (vagy szalag) könnyen el-
viseli, és ez nem veszélyezteti a táblaüveg 
váratlan kitörését.

A műanyag profilú télikertek ugyan 
eléggé elterjedtek, de ezeknél a nagyobb 
vetületi méretű igény esetén gondok le-
hetnek, a tartószerkezet vonatkozásában. 
Hőtechnikailag ugyan a műanyag anyagú 
a legjobb, de a tapasztalatok azt igazol-
ják (főként az üvegtetőknél), hogy a nagy 
hóteher és a nagy hideg (gyorsítja) veszé-

lyezteti a tőle elvárt élettartamot és bizton-
ságot.

Műanyag/alumínium kombinációja két-
féle lehet. 1) Amikor alumínium a váz-
szerkezet. 2) Amikor műanyag szelvényű 
a hordozóváz. Ezt a rendszert kevésbé 
ajánljuk, a két anyag hőtágulási együttha-
tójának ismeretében.

A váz nélküli változat a legritkábban al-
kalmazott módszer. Ugyanis itt a korszerű, 
vastag (nyolc-tizenkét milliméter) üvegtáb-
lák egymáshoz ragasztásával érhetünk el 
eredményt. Ezt is csak az ablakszerű téli-
kertnél javasoljuk.

K. J.

Elegáns télikert fémprofil rendszerből 
(Shüco-példa).

25 év
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Évezredes hagyománya van annak, 
hogy a tüzet a ház közepére helyezzük, 
ahol a leginkább hasznosítani és él-
vezni tudjuk melegét. A házépítést ter-
vezők nagy része szívesen élvezné az 
igazi lángok adta meleget otthonában, 
gyakran azonban hiányzik az ehhez 
szükséges hely. A Schiedel KINGFIRE 
modellek tökéletesen integrálhatóak 
bármilyen méretű helyiségbe, és hely-
takarékosan gondoskodnak a meghitt 
hangulatról.

A KINGFIRE KANDALLÓ-
RENDSZEREK ELŐNYEI
•  Minden új épületbe beépíthető
•  Építéshelyi daruval az emeletmagas 

blokk egyben, igen rövid idő alatt be-
emelhető

•  Gyors és egyszerű összeszerelés előre 
gyártott, rögzített elemek segítségével

•  A kandallóbetét bármikor kicserélhető és 
kívánság szerint akár később is beépít-
hető (ez ajánlott a nedves építés esetén: 
pl.: téglaházak)

•  Optimális kialakítás – az épület minden 
szintjén helymegtakarítás, mert megvá-
lasztható a kémény elhelyezkedése a 
kandallóblokk fölött.

• Zárt égésterű, a helyiség levegőjétől füg-
getlen üzem

•  Engedélyezve a szellőzőrendszerekkel 
történő egyidejű működtetésre

•  Akár 20%-os megtakarítás az energia-
költségeken

•  Szabadalmaztatott, önzáródó kandalló-
ajtók

•  Tiszta kandallóüveg az üvegtisztító-rend-
szernek köszönhetően

•  Egyedileg alakítható design

KINGFIRE CLASSICO S, 
LINEARE S ÉS RONDO S 
MODELLEK

A Schiedel KINGFIRE CLASSICO S, 
LINEARE S és RONDO S modern kandal-
lórendszerek, melyek egy speciális, vako-
lásra vagy burkolásra kész, simított felületű, 
emeletmagas betonkürtővel együtt kerül-
hetnek beépítésre. A kandallómodul egy 
megfelelő magasságú Schiedel ABSOLUT 
18TL kéménnyel folytatható, amellyel meg-
oldható a kandalló égési levegőjének lakó-
tértől független biztosítása. 

CLASSICO S
•  Teljesítmény: 7kW
•  Energiaosztály: A+

•  Önzáródó ajtó
•  Zárt égésterű, a helyiség levegőjétől füg-

getlen üzem
•  Klasszikus megjelenés, szürke fém 

front

LINEARE S
•  Teljesítmény: 7kW
•  Energiaosztály: A+
•  Önzáródó ajtó
•  Zárt égésterű, a helyiség levegőjétől füg-

getlen üzem
•  Letisztult formavilág, fekete üvegfe-

lület

RONDO S
A Schiedel KINGFIRE RONDO S egy 

különleges, kerekített ajtónyílású, meg-
növelt üvegfelületű, modern kandalló-
rendszer, melynek stílusos megjelenését 
a Red Dot Design Award nevű díjjal és 
PLUS X AWARD nevű díjjal is elismerték. 
Ez utóbbi elismerés nemcsak az innovatív 
megoldása, szép és magas minőségű ki-
alakítása, hanem a funkció tekintetében is 
kiemeli ezt a terméket.
•  Teljesítmény: 7kW
•  Energiaosztály: A+
•  Önzáródó ajtó
•  Zárt égésterű, a helyiség levegőjétől füg-

getlen üzem
•  Megnövelt üvegfelülettel, lekerekített 

ajtóval, szürke színben

SCHIEDEL KINGFIRE 
KANDALLÓ- ÉS KÉMÉNYRENDSZER
A VALÓDI TŰZ ÉLMÉNYE OKOS HELYKIHASZNÁLÁSSAL

A KINGFIRE kandallók helyigénye ill. A hagyományos kandallók helyigénye

Floridsdorf, Bécs egyik legsíkabb 
kerülete, mindig is építészeti játszótér 
volt. A kerület építészeti kultúráját át-
hatják, a 19. század közepén épült di-
vatot diktáló épületek. Egyike a kerület 
első épületeinek, az 1848 és 1873 kö-
zötti virágzó iparosodás korszakából 
származó ékkő most felújításon, mo-
dernizáláson és bővítésen esett át. A 
PREFA kompozit lemezei az izgalmas 
tetőtérbeépítést részletgazdagon egé-
szítik ki.  

Lehet, hogy ezeknek, az iparosodás 
korából származó épületeknek a szép-
sége azért válik egyre feltűnőbbé, mert a 
histórikus építészeti stílus a visszafogott 
lényegre fókuszál. Ezért a tetőtér beépíté-
se is egy szokatlan, a feleleges sallangok-
tól mentes módon történt, melynek során 
értékes lakóteret és minél kevesebb ferde 
síkot alakítottak ki. 

A nyolc új tetőtéri lakás kialakításával 
a bécsi építész, Gerda Eisler bebizonyítot-
ta, hogy a 19. századhoz hasonlóan, a 21. 
században is a kevesebb több. A felújítási 
projekt legszebb ékköve a PREFA bronz-
színű kompozit lemez burkolata. 

A Floridsdorf központjában álló épüle-
tet az alapterület megnövelésén kívül Eisler 
a teljes felújítás során építészeti szempont-
ból is értéknövelő módon alakította át.  A 
zöldtető, az utcafronton 80°-os hajlásszögű 
kompozitlemezzel burkolt sík és a fantázia-
dúsan kialakított  140 m²-es udvari hom-
lokzat  sikeres egységet alkotnak. Hiszen 
a fém- és üveg harmónikus egységét mu-
tató tetőtérbeépítés elegánsan, de nem do-
minánsan koronázza meg a régi épületet.  

NAGY TERÜLET,  
KEVÉS FERDE SÍK

A nyolc lakás kialakításakor különös 
hangsúlyt fektettek a nyitott, fénnyel telt 
terek kialakítására és a lehető legjobb tér-
szervezésre. „Tény“, mondja Eisler, „hogy 
a régi épületek minőségi felújítása során 
nemcsak a modern megjelenés számít.“ 
A műszaki megoldások és az alapanya-
gok harmóniáját is meg kell teremteni. A 
nagy üvegfelületekkel rendelkező ráépítés 
tető- és homlokzatburkolataként visszafo-
gott bronz színben választották a PREFA 
nagytáblás kompozit lemezét, mely kifeje-
ző kontrasztot alkot az eredeti homlokzat 
visszafogottságával „A beépítést az üveg 
és alumínium felületek egységével tervez-
tük“, magyarázza Eisler a két teljesen kü-
lönböző anyag tudatos összeépítését.

SZOKATLANUL EREDETI
Az a különleges hangulat, ami ebben a 

kerületben és a lakásokban is érezhető, az 
épületet egy érdekes felújítási projektté te-
szi, mivel igényes modernizálási lehetősé-
geket rejt magában. Bármilyen megnyerő 
is a kilátás és exkluzív a fekvés egy biz-
tos: ezek az épületek különleges építésze-

ti megoldásokért kiáltanak.  És kontrasztot 
is kell teremteniük mondja az építész, mint 
a PREFA termékeknek, melyekkel szíve-
sen dolgozik.

A 340 m²-nyi PREFA burkolat ho-
mogén felületet kellett, hogy alkosson. 
Erre a célra leginkább a nagytáblás bur-
kolat volt alkalmas, 4.010 × 1.500 × 4,0 
mm méretével. A PREFA kompozit leme-
zei más méretben és feldolgozva, vágva, 
marva, perforálva is elérhetőek. A csupán 
7,5 kg/m² önsúlyú alumínium kompozit la-
pok, melyek fa- vagy alumínium alátét-
szerkezetre szerelhetőek csavarozással, 
szegecseléssel vagy ragasztással, ideális 
választásnak bizonyultak, és a régi épület-
szerkezetet sem terhelik túlságosan.

A táblák külső oldalukon magas mi-
nőségű, kétrétegű Duragloss 5000 be-
vonattal rendelkeznek, míg hátoldalukat 
védőlakkal látták el. Ez öregedésmentes 
hosszú élettartamot biztosít minimális kar-
bantartási igény mellett. 

ARANYÉRMES BRONZ-
ÁRNYALAT

A PREFA kompozit lemez bronz árnya-
lata a fényt folyamatosan visszatükröző 
alumíniumot élettel tölti meg. És ez teszi 
a terméket, ahogy Eisler is mondja, olyan 
egyedülállóvá. A PREFA termékeket pedig 
a tetők- és homlokzatok aranyérmesévé. 

WWW.PREFA.HU

RÉSZLETGAZDAG 
RÁNCFELVARRÁS

www.schiedel.hu
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Falfűtéssel kapcsolatosan az elmúlt 
néhány évben közel egy tucat olvasói 
levél érkezett. Többen csak kérdeznek, 
míg néhányan szakmai alapon kétség-
be vonják annak létét.

Ha falfűtést választanak, akkor azt 
mondhatjuk, jól döntöttek.

Az egyik német épületgépész szak-
lapban megjelent cikkre hivatkozunk, 
melyben a korszerű fűtési rendszereket 
elemzik, milyenségük és hatásfokuk alap-
ján. A cikk alapján

–  a hagyományos radiátoros és 
melegvizes fűtés esetében a fűtőtestek a 
külső falakhoz vannak kapcsolva. Ha en-
nek hatásfoka a bevitt energetikai teljesít-
mény alapján száz százalék, akkor

–  a padlófűtés esetén nyolcvanöt-
nyolcvanhét százalék fűtési energiát kell 
biztosítani, tehát tizenhárom–tizenöt szá-
zalék a megtakarítás,

–  a falfűtés esetén már a kazánból fel-
vett energia hetven–nyolcvan százalékos, 
vagyis a megtakarítás húsz–harminc szá-
zalékra tehető. (A cikkből az is kiderül, 
hogy az EU közel százéves házaiban, ahol 
az ablakok alatti süllyesztett parapetfalba 
beépített a radiátoros fűtés, az előbbi 
száz százaléknál legalább húsz száza-
lékkal rosszabb. Ugyanis az elvékonyított 
parapetfalon keresztül a radiátor teljesít-
ményének harmada kifelé távozik.)

FALFŰTÉSI RENDSZER
Házak, lakások fűtésére az ezidáig ki-

alakult, illetve kifejlődött technikák kö-
zül több változat ismert a hagyományos 
kályhával való tüzeléstől a legkorszerűbb 
padlófűtési rendszerekig. A legújabb meg-
oldások közé sorolható a falfűtés. Az, hogy 
ez mennyire új, vitatható, mert az ötödik-
hatodik század – nagy római kori – épít-
kezéseinél már alkalmazták a padló- és 
falfűtést úgy, hogy a fűtendő tér határolói-
ban légjáratokat alakítottak ki.

Azt viszont, hogy egy épületet hol kell 
leginkább védeni a lehűléstől, vagyis hol a 
legnagyobb a hőveszteség, minden szak-
ember tudja. Ez a hely pedig nem más, mint 
a bennünket körülvevő fal és a felsőbb szin-
teknél a mennyezet. A falfűtés lényegében 
a lehűlő felületet fűti oly formában, hogy az 
épület hőegyenlege ne sokat változzon.

A másik fontos felismerés, hogy amikor 
sugárzó falak vesznek körül bennünket, a 
ténylegesnél melegebbnek érezzük a hő-
mérsékletet. Ezt a tulajdonságot használ-
ja ki – csak az épületen belül – a falfűtés, 
amely lényegében becsapja a hőérzetün-
ket. A hőmérő csupán 20 fokot mutat, mi 
mégis két-három fokkal többnek érezhet-
jük a helyiség levegőjét.

Ezért elegendő alacsonyabb hőmér-
sékletre felmelegíteni a rendszerben ke-
ringő vizet, ami kevesebb energiát igényel.

FŰT ÉS HŰT
A falfűtésnek a kisebb energiafelhasz-

nálás mellett egyéb pozitívumai is vannak: 
egyrészt, hogy igen kellemes hőérzetet 
nyújt, másrészt, hogy láthatatlan, s nem 
zavarja a helyiségek berendezését.

Éppen ezért érdemes előre tudni, hol 
lesznek szabad falfelületek, illetve hogy 
melyik fal elé kerülnek a nagyobb búto-
rok, mert oda nem célszerű a falfűtést be-
építeni. A falfűtés kombinálható egyéb 
fűtési rendszerekkel is, sőt nyáron, meg-
felelő kiegészítőkkel, hűtési rendszerként 
is üzemelhet. Működési elvéből adódóan a 
szállóporjelenség nem alakulhat ki.

A falfűtés tervezésének és kivitelezé-
sének szempontjai kissé eltérnek az egyéb 
rendszerektől. Valamennyiük közös tulaj-
donsága, hogy az adott falfelületet – kö-
rülbelül kétméteres magasságban és a 
pontosan kiszámítható hőigényeknek meg-
felelő szélességben – be kell csövezni.

A falfűtési rendszernél a hőleadó (a va-
kolatba rejtett és természetes módon me-
leget sugárzó melegvizes rendszer) a falat 
közel 40 °C-ra felmelegítve kiemelkedően 
kellemes hőérzetet biztosít, amivel – hőér-
zeti kutatásokra alapozottan mondhatjuk 
– messze megelőzi a radiátoros rendsze-
reket.

A HŐSUGÁRZÁS MINT A KIVÁLÓ 
KOMFORTÉRZET ELÉRÉSÉNEK 
HATÉKONY MÓDJA

Bizonyára mindenki ismeri a hagyomá-
nyos központi fűtéses rendszereket, amik 
olyan módon fűtenek, hogy a helyiségek 
levegőjét felmelegítve, azt – a fajsúlykü-
lönbség elve alapján – cirkuláltatják. A hő-
érzeti kutatások ugyanakkor rávilágítanak 

arra, hogy komfortérzetünk szempontjából 
a levegő hőmérsékleténél van egy fonto-
sabb tényező is, a melegsugárzás érzé-
kelése. Ennek jelenlétében ugyanis az 
ember hőérzete alacsonyabb környezeti 
hőmérsékletet igényel, ugyanakkor kom-
fortérzete mégis biztosított.

Gondoljon csak egy tavaszi felhős nap-
ra. Kellemetlen. Aztán a felhők mögül kibú-
jik a Nap és bár a környezeti hőmérséklet 
nem változik, mégis kellemes meleget ér-
zékel. A falfűtés működésekor is hasonló 
történik, csak zárt térben. A felmelegített 
falfelület a hőt legnagyobb részben sugár-
zással adja át a helyiségben tartózkodók-
nak, miközben a helyiségek levegőjének 
hőmérsékletét 2-3 °C-kal is csökkenthet-
jük a hagyományos rendszerekhez képest.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 
FALFŰTÉSSEL

Az alacsony hőmérsékletű falfűtés, mely a bel-
magasság közel háromnegyed részén és a külső 
falon adja le hatékonyan, a hőveszteség pótlásá-
hoz szükséges hőmennyiséget
a) tapintása kellemes;  
b) hőleadási intenzitása tökéletes

A lakás egyik szobájának külső határolójára sze-
relt falfűtés
a) készre vakolt és burkolt belső tér; b) a falfűtés mű-
ködési vázlata; c) berendezett szoba képe, ahol a 
hőleadó szabad felület jól funkcionálhat

A kétszintes lakás földszinti határoló falaiba épített 
falfűtési rendszer teljességgel elegendő energiát tud 
átadni, a belső tér optimális hőmérsékletének bizto-
sításához.

A kapcsolt légterű nappali lakórész külső fala képes 
biztosítani a szükséges fűtési és hűtési energiát, az 
év tizenkét hónapjában.

Többlakásos lakóház szobáinak külső határolóira 
kapcsolt falfűtés hőtechnikai egyensúlya
A… B szobák; F = lehűlő felület által produkált 
hőveszteség; f = a hőszükséglet leadására alkalmas 
hőleadó felületek

Bútorozás falfűtés esetében
a) a bútort nem lehet a falra közvetlen ráhelyezni;  
b) öt–hat centiméter légréssel szabad – max. negyed 
belmagasság méretű – bútort a fal elé tenni;  
1 sugárzási hőleadás; 2 konvekciós légáram (csak 
bútor mögött); 3 tömör alsó támasztékú bútor; 4 lábas 
alsó támasztékú bútor; 5 határoló fal

Hatékony falfűtés szerelési módja
1 előremenő vezeték; 2 visszatérő fűtési vezeték;  
3 osztócső (átmérő 20 x 2 PE); 4 osztócső véglezárá-
sa; 5 fűtőcsőkígyó (átmérő 6 x 1 PE).

Figyelem: az ablak függönyözése ez esetben a 
parapetfal előtt már nem lehetséges.
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NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
A padlófűtéses rendszerek csak 80–

100 W/m2 hőleadásra képesek, mert a 
padló hőmérséklete a láb érzékenysé-
ge és egészségügyi okok miatt 29 °C le-
het. Ugyanakkor a falfűtésnél a 6 mm-es 
külső átmérőjű polietilén csőrendszerben 
45–50 °C-os meleg víz kering, így a fal fe-
lületi hőmérséklete jóval magasabb (38–
40 °C), ezért a 200–240 W/m2 hőleadás 
is biztosítható. Ezáltal a legtöbb esetben a 
rendelkezésre álló falfelületek kielégítik az 
épületek hőigényét, vagy ha mégsem, ak-
kor a rendszer kiválóan alkalmas a meny-
nyezet illetve a padló megfűtésére is.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A falfűtéssel elérhető hőmérséklet-

csökkentési lehetőség már önmagában 
12–15%-os energiamegtakarítást jelent. 
Ezen túlmenően, mivel a helyiségben a 
levegő hőmérséklete függőleges irány-
ban lényegesen egyenletesebb, mint a 
konvekciós fűtéseknél, a további meg-
takarítás 5–8%. A padlófűtéshez képest 
lényegesen gyorsabb szabályozás átla-
gosan 5%-ot jelent. Annak ellenére te-
hát, hogy a külső fal fűtése esetén a külső 
tér felé hőveszteség alakul ki (kb. 10 W/
m2 többletveszteség a fűtött falfelületen), 
összességében mégis kisebb energiafel-
használás szükséges.

ELEGÁNSAN REJTETT 
BEÉPÍTÉS

A falfűtés kifejezett előnye, hogy a 
rögzítősínekkel a közvetlen falazatra erő-
sített és normál vakolattal eltakart „cső-
kígyók” egyáltalán nem láthatóak, így a 
rendszer a helyiségek értékes használa-
ti teréből nem foglal helyet, és esztétikai-
lag sem zavaró. Különösen jelentős lehet 
ez íves fallal tervezett helyiségek (gyakran 
pl. nappalik) vagy tetőtéri ferdesíkok ese-
tén, ahol az optimális megoldást jelentheti.

ÉLETTANI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
HATÁSOK

A lakótér alacsonyabb hőmérsékle-
te pozitívan hat a vegetatív idegrendszer-
re, az ember közérzetileg frissebbnek érzi 

magát, és nő az agy teljesítőképessége. 
Orvosi szempontból figyelemreméltó, hogy 
a falfűtésnél a helyiségek porterhelése je-
lentősen csökken a légventilláció hiánya 
miatt, ami különösen az asztmás és poral-
lergiás kisgyermekek jelenléte esetén, már 
a tervezésnél fontos szempont lehet.

A RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA
A jó hőleadó képességű műanyagból 

e célra gyártott hajlékony csőregiszterek 
elsősorban az épület külső falának belső 
felületére, közvetlenül a téglaszerkezetre 
kerülnek felszerelésre, egyszerűen hasz-
nálható rögzítősínek segítségével.

A falszerkezet hőátbocsátási ténye-
zője (k-érték) maximum 0,5 W/m2K lehet, 
amely elvárást a leggyakrabban használt 
falazóelemek általában teljesítik. Egyéb 
esetekben ezt az értéket külső vagy belső 
hőszigetelő réteggel kell biztosítani.

A rendszernél a szükséges vakolat-
vastagság 10–15 mm. A csőalapanyag 
miatt alkalmazható a hagyományos mész-
habarcs, de az egyéb összetételű vakoló-
anyagok is.

A vakolatba a durvázást követően, a si-
mítóréteg felhordása előtt egy üvegszálas 
rabicháló kerül bedolgozásra, amely meg-

akadályozza a műanyag csövek hőtágulási 
feszültségéből eredő repedezést. Lehető-
ség van a fűtőcsöveknek gipszkartonba 
vagy csempeburkolat alá történő elhelye-
zésére is. A falfűtés szerelése könnyen 
megtanulható, a fűtőcsövek kötését a leg-
több szerelő által már jól ismert polifúziós 
hegesztési eljárás biztosítja.

A csőregisztereket fűtővízzel ellátó 
20 mm külső átmérőjű, azonos alapanya-
gú, hőszigetelt osztócsövek a padlófűté-
si rendszereknél már ismert szintenkénti 
osztó-gyűjtőről indulnak, és a padlószer-
kezetben vagy falszerkezetben kerülnek 
elhelyezésre.

Légtelenítési problémák a regiszter-
csövek kapillaritása és az elosztócsőben 
lévő nagy tömegáram miatt nincsenek, s a 
rendszer átöblítéses feltöltése biztosítja a 
légmentességet.

A rendszerben alkalmazott műanyag 
nem teljesen védett az ismert oxigéndif-
fúzió ellen. A védelem módjának meg-
választása során figyelembe kell venni a 
beépítésre kerülő berendezési tárgyak, 
csövek és szerelvények gyártóinak a ga-
ranciával kapcsolatos előírásait.

Hidegbukolatú helyiségekben, ahol a 
burkolatból származó hőérzet miatt igé-
nyeljük a „meleget”, lehetőség van a rend-
szer padlófűtésként történő alkalmazására 
is. Ekkor azonban nem szükséges az is-
mert, padlófűtéseknél megszokott vastag-
ságú fűtőbetonréteg, 5 cm is elegendő.

A falfűtés egyaránt alkalmazható új 
építésű illetve felújításra kerülő épületek 
fűtésére, mint alacsony hőmérsékletű fű-
tési rendszer. Különösen alkalmas a ter-
mészetes energiák illetve a kondenzációs 
fűtéstechnikák használatára.

Lényeges, ugyanis a rendszer ga-
ranciatartásához szükséges, hogy 
szakképzett tervező tervezze, illetve a 
rendszergazda által kioktatott – erre jo-
gosított – szerelő a technológiai előírások 
betartásával végezze a kivitelezést, majd 
nyomáspróbát végezzenek a rendszeren, 
aminek eredeti, hitelesített példányát a 
rendszergazda megkapja.

NYÁRON HŰTÉSRE 
HASZNÁLHATÓ

A működési elv megegyezik a fűtésé-
vel, de ez esetben az előremenő víz hő-
mérséklete 14–16 °C, amely léghuzat és 
porterhelés nélküli, kellemes, akár 22-
23 °C szobahőmérsékletet is biztosít. A 
sugárzó hatás hőérzete miatt ezt a hő-
mérsékletet kb. 2 °C-kal alacsonyabbnak, 
kellemesen hűvösnek érezzük. Az elérhe-
tő hűtőteljesítmény kb. 80 W/m2, tehát ki-
sebb, mint a fűtőteljesítmény, ezért ebben 
az esetben a regisztereket célszerű a na-
gyobb felületű mennyezetre felhelyezni, 
ahol a hűtőhatás jobban érvényesül. A víz 
visszahűtését hőszivattyúval, vagy termé-
szetes energiával lehet biztosítani.

GYORSABB SZABÁLYOZÁS
A falfűtést nagyon gyors szabályoz-

hatósága még értékesebbé teszi. Ennek 
alapja, hogy a rendszer kis belső átmérő-
jű csőrendszerében lényegesen kevesebb 
meleg víz cirkulál a hagyományos fűtési 
rendszerekhez képest (pl. a lapradiátoros 
rendszernek kb. 70%-a), ezért a felfűtési 
időszak rendkívül rövid. A sugárzó hőt ha-
mar érzékelhetjük a vékony (2–7 mm-es) 
vakolattal fedett fűtőcsövek felől.

Ezenkívül a rendszerhez olyan osztó-
gyűjtők vannak, amelyek a könnyű szere-
lésen kívül lehetőséget nyújtanak a fűtési 
körök pontos és ellenőrizhető hidraulikai 
beszabályozására, valamint a helyiségek 
hőmérsékletének különálló mechanikus 
vagy automatikus szabályozására.

JAVASLAT
Az alacsony hőfok miatt ideális meg-

oldás lehet hűtési-fűtési hőtermelőként a 
hőszivattyú, amely a földhőt hasznosítja. 
Fűtéskiegészítésképpen jól alkalmazhatók 
a napenergiát hasznosító rendszerek.

A falfűtést elsősorban az új építke-
zéseknél ajánljuk, mivel kiépítésének 
költségei közel azonosak az ismert rend-
szerekével, egyszóval tervezhető, meg-
fizethető és energiatakarékos fűtési 
alternatíva.

Kószó József

Fürdőszoba részlet burkolat alatti falfűtő felülettel.

Összehasonlító értékelés: legjobb az épületet ha-
tároló fal hőegyensúlya, ha a ± 0,00 tengelyvonal 
legegyenesebb a szerkezetben
a) padlófűtés esetén; b) megszokott (háromne-
gyed belmagasságú) falfűtés; c) teljes belmagasság-
nál készülő falfűtéssel a ± 0,00 tengelyvonal alapján 
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az alacsony 
üzemhőmérsékletű falfűtés, teljes belmagasságú fal-
ra való terítéssel a legtökéletesebb
1 padlófűtés; 2 falfűtés; 3 határolófal; 4 ± 0,00 fagy-
határ elméleti vonala; 5 födém hőhídmegszakítója

Falfűtési rendszer és az építészeti (padló és fal) 
részlet kapcsolatok, vagyis rétegfelépítése
1 külső fal; 2 szerelőrács; 3 fali csőkígyó (átmérő 6 x 
1 PE); 4 feszültség elosztására szolgáló üvegszövet; 
5 javított minőségű vakolat; 6 padozati faldilatáció; 7 
előremenő (vagy visszatérő) gerincvezeték; 8 pado-
zati hőszigetelés

Példaábra kombinált vékonycsöves fűtési rendszerek együttdolgozására, 
mely esetben a fűtési módok
A falifűtés; B mennyezetfűtés; C padlófűtés;  
1 felszálló vezeték; 2 előremenő vezeték; 3 csőkígyó; 4 visszatérő vezeték
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Olvasói kérdésekre válaszolunk, 
ugyanis cikkeinkben az energetikával kap-
csolatos kifejezések olvashatóak, azokra 
adjunk magyarázatot.

„U”-érték: Azt mutatja meg, hogy egy-
ségnyi idő alatt négyzetméterenként hány 
watt energia halad át az épületszerkeze-
ten, ha a két oldala között 1 kelvin a hő-
mérséklet-különbség.

Üvegházgázok: Azon légnemű anya-
gok, amelyek a légkörbe jutva erősítik 
az üvegházhatásként ismert jelenséget, 
amely az emberi tevékenység hatásának 
tulajdonított globális felmelegedés fő oko-
zója. A legnagyobb mennyiségben kibo-
csátott üvegházgáz a szén-dioxid.

Megújuló energiaforrás: Nem fosszi-
lis és nem nukleáris, hanem folyamatosan 
rendelkezésre álló, újratermelődő energia-
forrás. Ide tartozik többek közt a nap-, a 
szél-, a geotermikus, a hullám-, az árapály- 
vagy éppen a vízenergia, a biomassza, a 
szennyvízből kinyert és a biogáz.

Inverter: Leginkább háztartási méretű 
kiserőműveknél és kiserőműveknél hasz-
nálatos, a termelőegység (pl. napelem, 
szélgenerátor) által megtermelt energiát 
szabványos értékű kis- vagy középfeszült-
séggé alakítja. 

*
Réteges falszerkezetekkel kapcso-

latosan több olvasónk tett fel kérdéseket. 
Sokan nem értik, hogy miért nem jók a kü-
lönlegesen jó hőtechnikai adottságú fala-
zati téglák különböző változatai.

Mindannyian tudjuk, hogy a hőszige-
telési igény minden korábbi elképzelést 
meghaladóan növekedett, át kellett térni a 
többrétegű falszerkezetekre. Ez a megol-
dás azzal az előnnyel jár, hogy külön lehet 
biztosítani a tartószerkezeti és a hőszi-
getelő képességeket, ugyanakkor azon-
ban lehetővé kell tenni a különböző részek 
együttdolgozását. Korábban nem szoká-
sos lábazati és egyéb csomóponti meg-
oldásokat kellett kitalálni a nyílásoknál, 
falsarkoknál. A falak tehát külső hőszigete-
lést kaptak, és elkezdtek „hízni”. A kezdeti 

három–öt centiméter vastagság után meg-
jelentek tíz–tizenkét–tizenöt centiméteres 
dryvit szerkezetek, komoly hőszigetelé-
si értéket adva a falazatnak. A passzívhá-
zak terjedésével pedig megbarátkoztunk 
az extrém vastagságú, huszonöt–harminc 
centiméteres hőszigetelésekkel is. A nagy 
hőszigetelési értékkel bíró, réteges fal-
szerkezetek teljesen új megoldásokat hoz-
tak a lakásépítésben.

Mivel a jó hőszigetelési értéket hőszi-
getelő anyaggal sokkal könnyebb teljesí-
teni, ezért a puszta falazat jó hőszigetelő 
képessége háttérbe szorulhat, és a fala-
zatokba megfelelőek lesznek a korábban 
gyengébb hőszigetelési tulajdonságúnak 
tartott téglák is. A másik probléma a falak 
egyre növekvő vastagsága, ami elérheti 
az ötven–hatvan centimétert is, ez viszont 
egészen újfajta megközelítést igényel a 
tervezőktől, nem is szólva arról, hogy a 
telkek beépítettsége is jelentősen megvál-
tozik, kisebb hasznos alapterületet ered-
ményezve.

*
Az aktívházzal kapcsolatos kérdése-

ket több olvasó megfogalmazott levelében. 
Ezekre próbálunk egyszerűen választ adni.

Mint sokak előtt ismert, egyre nagyobb 
ütemben terjednek hazánkban is (1) a 
rendkívül csekély energiamennyiséget fo-
gyasztó passzívházak, (2) a teljes ener-
giaszükségletüket maguknak megtermelő 
önellátó otthonok, (3) valamint a többlet-
energiát is előállító aktívházak. E három 
változat mindössze a gépészetében tér el 
egymástól. A falazatuk, szerkezetük által 
nyújtott energetikai mutatók közel azono-
sak, még ha a fellelhető sokféle lehetőség 
szerint más és más anyagok alkalmazásá-
val érik is el a kívánt műszaki mutatókat és 
eredményeket.

*
Az EU-s kötelezettségekkel kapcso-

latosan több olvasónk tett fel kérdése-
ket, melyekben az energiatakarékosság 
az egyes számú (mert közvetlen érint min-
denkit), a környezettudatosság „már csak 
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Digitálisan is olvasható 
a digitalstand és a dimag weboldalán!

úgy mellékes”. Pedig az utóbbi legalább 
annyira fontos, mint az előbbi. A közelmúlt-
ban egyre drasztikusabbá váló környezeti 
problémák rámutatnak a környezettuda-
tosság égető szükségességére, az élet 
minden területén.

Az Európai Unió 2020-as direktívá-
ja előírja, hogy 2020-ra húsz százalékkal 
kell csökkenteni az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, és húsz százalékkal javítani 
kell az energiahatékonyságot az 1990-es 
szinthez képest. Ez az energiafelhaszná-
lás minden területét érinti.

A fő kérdés mindezek mellett az, ho-
gyan, miként és mivel, milyen áron takaré-
koskodjunk a házunkban és a működtetett 
háztartásokban.

*
Békési olvasónk érdeklődik aziránt, 

hogy az elmúlt évben épült házukat kívül-
ről hőszigetelni akarják, és milyen anya-
got válasszanak. Eddigi tudása szerint van 
(fehér) polisztirol és (szürke) grafitos, de 
hallotta, hogy van még jobb is: a lélegző 
homlokzati hőszigetelés.

A lélegző homlokzatként megismert 
rendszer ugyanúgy polisztirolból van, csak 
azzal a különbséggel, hogy az amúgy zárt-
cellás hőszigetelő réteg eleme, ebben az 
esetben apró lélegzőjáratokkal van ellátva.

Arra, hogy miért szükséges vagy jobb 
a lélegző hőszigetelés, a válasz egyszerű:

–  Ugyanis a falazati rendszerhez kap-
csolt hőszigetelő réteg, nem zárja el a pá-
ra útját, hanem nagymértékben átengedi.

–  Azt is fontos tudni, hogy egy négy-
fős családban napi tíz-tizenkét liter pára 
termelődik a lakáson belül. (Főzés, a ru-
haszárítás és a növények, valamint a ház 
lakói.)

–  Ha van pára, az valahol kicsapódik, 
ha nincs megfelelő, falon keresztüli, eset-
leg gépi szellőzés. Ennek pedig penésze-
dés a végeredménye.

Az OPEN, vagyis a lélegző homlokzati 
hőszigetelés fedő (és látszó) vékonyvako-
lat páradiffúziós együtthatója megegyezik 
a téglafalazatéval.

Figyelem: vasbeton falaknál a normál 
hőszigetelés a javasolt.

*

Salgótarján melletti kis faluból érdek-
lődik egy olvasónk, aki az épülő házába 
padlófűtést szándékozik készíteni. Kérde-
zi, hogy a vizes üzemű, már jól bevált vál-
tozatot, vagy az újdonságként megjelent, 
elektromos üzemű padlófűtést válassza.

Előbb tisztázni kell, hogy a gáz vagy 
a szilárd tüzelésű kazánnal működő 
melegvizes padlófűtés, a padozati aljzatba 
kerül beépítésre.

Az elektromos padlófűtés esetén a te-
kercsben leszállított fűtőszőnyeget az alj-
zatra helyezzük el, melyre közvetlen kerül 
ragasztással a padozati burkolati rendszer.

Az utóbbinak előnye az olcsóbb meg-
valósíthatóság, és még kémény sem szük-
séges hozzá. Míg hátránya a magasabb 
üzemköltség.

A fűtőszőnyeg általában egy-tíz méte-
res tekercshosszban kerül kereskedelmi 
forgalomba. Tartozék a rendszerhez (hely-
ségenként ajánlott) egy termosztát, mely 
a betáplált villamosenergia mennyiségét 
szabályozza.

A rendszerről tudni kell, hogy a fejlett 
országokban passzívházhoz sok helyen 
ezt a rendszert építik be. Gazdasági szem-
pontból a fotovoltaikus házi „villanyerőmű”-
rendszerhez való kapcsolással a többi 
fűtési rendszernél sokkal olcsóbb, és még 
környezetkímélő is.

*
Hatvani pedagógus olvasónk tesz fel 

olyan kérdést, mely a környezetismeret 
órán, a gyerekekben fogalmazódott meg.

Kérdezi, hogy kinek érdeke az ener-
giatakarékosság, és az ezzel párhuza-
mos környezetvédelem, ha házat építenek 
majd, a felnőtté váló kérdezői.

Az energiatakarékosság és a környe-
zetvédelem iránti elkötelezettségünk miatt 
kizárólag alacsony energiafelhasználású 
épület jöhetett szóba. „Csupán” azt kel-
lett eldönteni, hogy e téren milyen mesz-
szire érdemes és szabad elrugaszkodni a 
mai gyakorlattól. Az átlagos színvonalon 
túlmutató, korszerűbb ház építése, bizony 
távolugrás volt a jövőbe.

Tízéves megtérüléssel számolva, és a 
ma elérhető legmagasabb lakókomfortot 
nyújtani képes, passzív lakóházra gondol-

va. Számolás közben azért gondolkod-
junk el – milyen érdekes – a szaunákról, 
az épületeink hivalkodó burkolatairól vagy 
az autóinkról. Vélhetően azért választjuk 
ezeket, mert az alapfunkciójukon túl olyan 
többletszolgáltatást, luxust nyújtanak, amit 
máshogy nem tartunk elérhetőnek.

A közfelfogás ma az épületek energia-
takarékosságát úgy szemléli, mint a fenn-
tartási költségek csökkentésének eszközét. 
Pedig van még egy mindennap élvezhető 
hatása is: az utolérhetetlen komfortnöve-
kedés. Ezek az épületek alacsony költség-
gel olyan luxust, lakókomfortot képesek 
nyújtani, melyet eddig kevesen éltek át.

Tovább lehet feszegetni a kérdést, de 
ez a két tétel ma közügy, de éppúgy ma-
gánügy is, mert gondolkodni azért tudunk. 
Azt is tudjuk, hogy a Föld energiakészlete 
csak egy-két évtizedre elegendő, tehát jö-
vőlátóan a „zöldenergiát” kell igénybe ven-
nünk, és ezzel már a környezetet is védjük.

*
Kiskunfélegyházi olvasónk érdeklő-

dik a geotermikus hőszivattyú lehetőségé-
ről, mert az épülő házának fűtését ezzel 
akarja megoldani. Kérdezi, hogyan műkö-
dik ez a rendszer.

Először is a geotermikus változathoz az 
épület körüli kertbe kell (vagy lehet) telepí-
teni a szükséges nyerő helyeket, a kutakat.

Fontos azért tudni, hogy mai „zöld” 
szemléletünkkel környezetkímélő és köny-
nyen hasznosítható energiaforrásra szán-
dékozunk támaszkodni, egyre nagyobb 
részarányban. Választhatunk az energia-
források közül, melyek a környezetünk-
ben is fellelhetőek. Alapjában véve a Nap, 
a szél vagy a Föld energiája az, melyre 
számíthatunk. Azt tudjuk, hogy a Napról a 
Földre érkező sugárzó energiának majd-
nem a felét a talaj nyeli el és raktározza.

A Föld tömege és hőtartó képessége 
miatt stabil hőegyensúly áll be, így a fagy-
határ alatti talajrétegek hőmérsékletét, a 
felszíni hőmérséklet elenyészően befo-
lyásolja. A geotermikus hőszivattyúk ezt a 
Nap által évmilliók alatt feltöltött és folya-
matosan szinten tartott energiatárolót csa-
polják meg.


