Volt olyan javaslat is,

töm Kedves Olvasónkat! Örömmel tudat-

hogy írjak erről köny-

juk, az EURÓPAI HÁZAK kiadványsorozat

vet. Megfontolom. Ad-

húsz éves lett.

dig is célul tűztük ki a

A lap elődje könyvsorozat formában

szerkesztőkkel

közö-

jelent meg, majd építészeti magazinként

sen, hogy évenként legalább egy alkalom-

folytatódott évi négy megjelenéssel. La-

mal közlünk ilyen tárgyú cikkeket.

punk ezennel a harmadik évtized első kiadásával jelentkezik, 2019 első számával.

Határon túli olvasóink kérdezik, hogy
ott miért nem lehet előfizetni lapunkra. A

Lapunk struktúrája nem sokat változott,

válasz egyszerű: nekünk szerződésünk

míg körülöttünk annál több minden. Mint

csak országhatáron belüli terjesztőkkel

sokunk előtt ismeretes, az elmúlt eszten-

van. Beszerezni viszont a környékbeli or-

dő nagy változást hozott az új lakásra vá-

szágok kiemelt újságárusainál továbbra is

gyók körében. Ezek a következők:

lehet.

–  az építési engedélyezési eljárás;

Lapunk előző számában szerepelt az

–  az állami támogatások;

a téma, melyben a magyar építészek kül-

–  a szocpol-ként ismert CSOK;

földi munkáikról számolnak be. Kollégák

–  az öt százalék áfa, és még sorolhatnánk.

sérelmezik, hogy a Kamara és lapunk miért nem segít határon túli munkát szervez-

Az olvasók leveleinek jelentős része

ni. Utóbbira nem szándékozom válaszolni,

a fentiek iránt érdeklődik, de talán kissé

mert ha elmondanám a véleményemet,

meglepő, hogy többségük az energiataka-

akkor még meg is sértődhetnének.

rékosság kérdéskörében íródott.

Olvasóink levelei alapján felvetődött,

Több olvasónk keresett bennünket az
előbbi téma kapcsán, és amiben tudtunk,

hogy jelentessünk-e meg cikkeket az építőanyagok

megismertetésével

kapcso-

ott segítettünk tanácsadásunkkal és a már

latban. Nehézzé teszi a döntést az, hogy

említett szakmai cikkekkel. Meglepő, hogy

több ezer fajta építőanyag van, s egyik-

a lapunk hasábjain indított cikksorozatok –

másik bemutatásával esetleg egy „hason-

ilyen a kandallók és a lakásbejáratok té-

ló tudású” anyagot háttérbe szorítanánk.

maköre – mennyire felkeltették a figyelmet.

A jövőről szólva: sokan járjuk Európát.

Kandallós cikkeink szinte minden olva-

Kérjük olvasóinkat és a kollégákat, hogy

sóban felkeltik a szép és a jó iránti igényt.

ha látnak olyan szép épületet, melyet ér-

Sokan kérdezik, miért nem mutatunk be

demes lenne lapunkban ismertetni, jelez-

szakmai megoldást egy-egy kandallótípus

zék nekünk.

megépítéséhez. Sajnos lapunk terjedel-

Köszönettel

me ezt nem teszi lehetővé, ugyanis

Kószó József

egy megoldáshoz több oldal leírás

főszerkesztő

és ábra kellene. Javasoljuk az
ez irányú könyvek olvasását,
mert azok a könyvkereskedelemben kaphatók, és nagyon
sok közkönyvtár polcairól
kölcsönözhetők.
A

lakásbejáratok

té-

mája is sokakat érdekel.
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TISZTELT OLVASÓNK!
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SZÉP HÁZBAN SZÉP LAKÁS
Az ezredforduló építészeti trend
jét, magát a szép ház, szép lakás, a mi
nõségi ház, a minõségi lakás fogalmát
– célját tekintve – az építésztõl a kivi
telezésben közremûködõkig mindenki
másképpen fogja fel és értékeli.

EURÓPAI HÁZAK

A házat és annak belsõ kialakítását el
sõsorban az építész határozza meg, és
veti papírra. A megvalósítás már csak a
szükségletek tárgyi képe, de tulajdonkép
pen az maga a végtermék: a ház, a lakás.

Szép házat építeni öröm, de óriási hoz-

idõben ítélhetõ meg elõször, sõt talán még

záértés és jó ízlés szükséges mindehhez.

késõbb, amikor már belaktuk, megkedvel

Így volt ezzel az a család is, akik amellett

tük, és „életük” elsõ éveiben, évtizedeiben

döntöttek, hogy nem kész házat vesznek,

bizonyították, hogy alkalmasak feladatuk

hanem inkább építenek.

betöltésére.
Hozzáértõk véleménye szerint három
féle épület létezik:

Kezdetben, a tervezés időszakában,
járva az országokat, mindenütt a hagyományos építésű földszintes, majd a tető-

– amely olyan, amilyenre sikerült;

teres hasznosítású házak voltak a saját

– amely átlagos, de az alapvetõ igé

házuk mintái.

nyeket már bizonyos mértékig kielégíti;

Egyik lakóparki séta alkalmával, ami-

– amely szép, kényelmes, mindannyi

kor együtt volt a négyfős család, és egy

unk álma, vagy azért, mert már teljesült,

óriási vihar kerekedett, befutottak a leg-

vagy reményeink szerint teljesülni fog.

közelebbi házba. A mennyei áldás rövide-

Az építészfilozófia legalapvetõbb té

sen átvonult, de ezt az időt sem töltötték

telei közé tartozik, hogy a háznak mindig

tétlenkedéssel, mert a kétszintes lakás-

szolgálnia kell használóját, továbbá hogy

ban mindent szemügyre vettek, még a füg-

az esztétikai értékek elsõdleges fontossá

gönyözést is. Mert ugye ez csak a tetőtér

gúak, de mellettük a kényelem és az idõ

három hálószobájának dukált a menedé-

állóság sem kerülhet alárendelt szerepbe.

kül szolgáló épületben. Az égi áldást gyors

Az építész tervezõk, alkotó építészek,

napsütés követte, és a befogadó házat be-

akik házakat, utcákat, városrészeket ál

lül átjárta a fény, de még az eső utáni csil-

modnak papírra, komolyan veszik hivatásu

logás is.

kat, és komolyan gondolják azt, hogy ami a

A séta végén fotelba kényszerült csa-

tervlapokon születik, a valóságban csakis

ládból senki sem akart felkelni, mert élvez-

jobb lehet, ha a megvalósítás szakembe

ték azt, ami eddig elkerülte a figyelmüket.

rei is legalább annyira fontos tényezõnek

Közben a házat építő Flock Haus kép-

tartják a minõséget. Az ember, amikor há

viselőjét kérdezgették. Végül az eső utáni

zat épít, épületet emel, azzal együtt teret

délután nagy részét ott töltötték.

is alkot, külsõt-belsõt egyaránt. A termé

Döntés született, hogy ha építenek, fa-

szetben nem áll egyedül ezzel a tudásával,

vázas rendszerűt építenek, óriási panorá-

hiszen az állatvilágban több faj is a maga

mával, a már meglévő kisvárosi telkükre.

alkotta keretek között talál védelmet, tárolja

A képeken látható – már saját – épü-

táplálékát, szaporodik stb. Ami megkülön

let végtére is energiatakarékos, és a fűtést

bözteti az építõ ember tevékenységét az ál

geotermikus kutakról, hőszivattyú közbeik-

latok ösztönös „fészekrakásától”, az, hogy

tatásával oldották meg.

nemcsak a maga számára létesít hajlékot
6

A BEMUTATOTT ÉPÜLET

Ezek minõsége csak befejezésükkel egy

Kószó József
7
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Emeleti alaprajz

PARKBAN „ÚSZÓ”
PASSZÍVHÁZ

Ott fönt Frankfurt külső peremtelepüléseinek határán több lakóparkot
alakítottak ki, tágas parcellákon épült
lakóházakkal. Arra a bizonyos helyre eddig több építész és házépítő vállalkozás invitált bennünket lakópark
vagy inkább házvizitre. Most is a megszokott módon két német szakemberrel
együtt négyen jártuk végig a lakóparkot. Közben több helyre bekopogtunk,
természetesen a bennünket invitáló
szakemberek kíséretében.

Földszinti alaprajz

A házvizitet a jól bevált módon a külső megjelenés pontozásával kezdtük, és
ez után értünk el addig, hogy a belsőt is

akként értékelte az egészet, hogy az el-

szemügyre vegyük. A szemrevételezést

sődleges szempont a napfényben való ra-

fotókkal is dokumentáltuk.

gyogás és a látvány. Ellensúlyként a többi

Több épület kapott jobb minősítést, ter-

határoló szerkezet hőtechnikai tudása vi-

mészetesen a látottak alapján. Mindezeket

szont biztosítja azt a többletet, melyet az

a bennünket fogadó háziak egészítették ki

átlag feletti méretű üvegfal mínuszos érté-

azzal, ami nem annyira szembetűnő: ho-

kei tesznek az „energiakosárba”.

gyan lássuk és értelmezzük a láthatatlan
minőséget.
A most bemutatott háznál a helyzet nagyon könnyű volt, ugyanis ez a mondhat-

A tervezés során az építész a nyitottságon felül az ezredfordulós építészeti
irányzatot helyezte előtérbe, a már említett
mínuszos értékekkel szemben.

ni „művészi alkotás” az építész saját háza,
melyet majdani eladásra, referenciaként
építtetett.

8

AZ ÉPÜLET
A funkcionális kialakításnál a közel két-

A csupa üveg épület eleganciája ugyan

száz négyzetméteres lakásban alul a nap-

vitatható, ha energetikai szempontból ele-

pali, míg az emeleten az éjszakai funkciók

mezzük a látható és a láthatatlan minő-

kerültek elhelyezésre, a kényelmi szem-

séget, de a házbemutatót tartó építész

pontok érvényesítésével.
9

Az épület északi oldali bejáratán a lakásba lépve azonnal a fény és a „laza”
elegancia fogad bennünket a szabad lélegzetvételű

lakberendezési

eszközök,

spontánnak tűnő alkalmazásával.
Az előtér, mint szélfogó, egyben már a
nappali rész légtere, sejtelmes könnyed-

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

ségével képez átmenetet befelé haladva.
Szemben balról a nappali pihenőtér, míg
jobbról egy kisebb lakásméretű étkező–
konyha osztott funkciókkal. A ház elméleti
tengelyvonalán sétálva szemben üvegfal,
mögötte az egyszerű füves kert, míg kétoldalt a nappali fényben úszó pihenő- és
étkezőhely nyugalma mindenek feletti.
Az építész esetenkénti ügyfélfogadására kisebb tárgyalót is belekomponált az
alsó szintbe, a bejárathoz közeli kapcsolattal, de a lakásba érkezve az energetikai
„HELY” a legelső. Ugyan ez a lakófunkciónak nem része, viszont területarányban
legalább annyira fontos, mint maga a lakó-

szet ehhez kapcsolódó kellékeivel. Ennek

tér. Ugyanis ez a négy és fél négyzetmé-

a háznak a hőellátását hőszivattyún ke-

teres tér maga a hőközpont, mely képes

resztül, a kertben telepített geokutakkal ol-

biztosítani a lakás teljes hőigényét fűtés-

dották meg.

nél (és hűtésnél), illetve a használati meleg víz elátásához.

Az emeleti kapcsolat a hosszanti előtér középrészéből indul, látványlépcsővel.

A házat tervező ARKITUR vállalkozás,

Fent szemben az üvegfal, míg onnan a két-

mint minden munkájánál az utóbbi évek-

oldali lakóterek ajtóin keresztül tárulkozik fel

ben, a passzívház minőséget építette be

az, ami a négyfős családnak nagyon fon-

mind építészetileg, mind az épületgépé-

tos. Balról a két gyerekszoba, míg jobbról
az átlag feletti szülői birodalom átlag feletti
hálóval, és onnan szabadnyíláson keresztül nyíló óriási fürdőtér. A fürdő két kapcsolt
helyisége is igen lényeges: a külön vécé és
egy nagy látványértékű szauna.
A két gyerekszobához külön fürdő
biztosítja az alapvető szükségletet. Az
elegáns emeleti térnek azért van fogyatékossága, ugyanis a szauna és annak pihenője csak a szülői hálóhoz kapcsolódik.
Erre a válasz részben elfogadható: a „szauna intézményét” többnyire az idősebb
korosztály igényli.

TERVEZŐI ÉRTÉKELŐ
A passzívház olyan épület, amelyben a kellemes belső klíma – mind nyáron, mind pedig télen – minimális aktív és
passzív fűtési és hűtési rendszerrel biztosítható. Hogyan lehetséges ez? A pas�10
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A ház körítő falrendszere kettős: maga
a tartószerkezet és a kapcsolt hőszigetelés. Ezek együttes hőtechnikai értéke U =
0,10 W/m2K.
A födémszerkezet könnyű, szerelt vázas és az ahhoz kapcsolt hőszigeteléssel együtt a hőtechnikai keresztmetszet
U-értéke 0,08 W/m2K.

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

Az épület ablakozása a gyenge láncszem, ugyanis a kisebbeknek és nyílóaknak (hármas üvegezéssel) az U-értéke 0,74
W/m2K. A nagy üvegfelület különlegessége, hogy négyrét üvegezési gázkitöltéssel
további egy réteg hővédőfólia-réteggel, az
U-érték 0,57 W/m2K.
Mindezeket egybevéve, a falfelületi arány és a kapcsolt üvegezés szorzata ugyan határérték, de megfelel a
hőtechnikai szükségletnek. Mindezeket tovább segíti a födém magasabb minőségi
értéke és a padozati, vagyis az alap felé
kialakított hőszigetelő lemez. A padozat,
szívház különlegesen jó hőszigeteléssel

vagyis a határoló- és a tartószerkezetek

rendelkezik a falak, az aljzat és a tető, il-

alatti habüveg a maga 25 cm-es vastagsá-

letve a nyílászárók tekintetében. Ezáltal a

gával közel másfélszeresen túlméretezett.

passzívház hővesztesége töredékét teszi

A technikai tér tulajdonképpen a ház

ki egy hagyományos házénak. A szellőz-

motorja, mert a fűtést, a hűtést és egyéb

tetés a passzívházban mindig ellenőrzött

elektromos vezénylést innen működtetik,

módon, hővisszanyerővel ellátott szellőz-

illetve irányítják.

tető berendezéssel történik. Így a lakáson

Az épület villamosenergia-igényének

belül folyamatosan biztosított a kiváló le-

kétharmad részét a ház fölött elhelyezett

vegőminőség, a szellőztetési hőveszteség

fotovoltaikus elemsor biztosítja. A termelt

pedig a töredékére csökkenthető. A pas�-

villamos áram

szívház fűtésienergia-szükséglete 80–90

–  fűtési hőszivattyút,

százalékkal kevesebb, mint egy hagyomá-

–  légtechnikai berendezést,

nyos házé, szén-dioxid-kibocsátása pedig

–  használati melegvizet,

évente tonnás nagyságrenddel kisebb.

–  háztartási teljes technikát,

Szerencsére az EU-s házépítő és fő-

–  világítótestet képes működtetni, éves

ként energiatakarékosságban gondolkodó

szinten 65–70%-ban. További érdekessé-

szakemberek már jövőbe látóak, így van

ge a háznak, hogy a bejárati részen osz-

ez egy most bemutatott kisvárosi háznál is.

lopban van a villanyautó-töltő kapcsolati
kiépítése, mert ez is a ház villamos rend-

A BEMUTATOTT ÉPÜLET
A képeken jól látható épület dé-

szeréből „táplálkozik”.
Kószó József

li homlokzata az átlag feletti üvegfelülete
ellenére teljesíteni tudta a passzívház követelményi igényrendszerét. A nappali tér
üvegezettségi aránya 1,5-szer ugyan nagyobb a padozati felülethez szükséges ablakozásnál, de a többi lakótérnél csak az
optimális igényt teljesítik.
12

www.hormann.hu
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Tetőtéri alaprajz

AZ ÚJKOR SZELLEMÉBEN
Már többször említettük lapunkban az EU-s házviziteinket. Ismétlésként azoknak is elmondjuk, akik eddig
nem olvasták a házértékelő cikkeinket.

Földszinti alaprajz

Ugyanis általában négyen járjuk kon-

Marad tehát a szabadonálló házak ki-

tinensünk országait, „házvizit” utun-

alakítása úgy, hogy abban még garázs

kat. A megtekintett építészeti alkotást

sem lehet. Mindezekhez kapcsolódik a la-

pontozással értékeljük, úgy a funkciót,

kópark két bejárata között épített közpark

a látványt, a környezetkapcsolatot, és

csobogó víztükörrel, pihenőpadokkal és

nem utolsó sorban a minőséget és az

a belső utcák közvilágításával egy időben

energiatakarékos üzemmódot.

működő hangulati lámpák, terepközeli el-

Könnyebb a dolgunk, ha csak egy házat

helyezésével. A park is „okos”, mert az

veszünk górcső alá, de a legtöbb esetben

odaérkezőket

új lakóparkok szerepelnek a repertoárunk-

majd bekapcsol a vízesés és szökőkút, na

ban, ahol legalább egy tucat házat szemlé-

meg a halk zene, és a közvilágítás maga-

zünk, és azok között válogatunk.

sabb fokozatra kapcsol.

mozgásérzékelő

figyeli,

A most bemutatott lakóház a svájci határ közelében épült néhány éve egy lakó-
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park közepén. Magát a lakóparkot alig egy

A bennünket fogadó család néhány

évtizede alakították ki, városszéli mezőgaz-

éve döntött arról, hogy új házat fognak épí-

dasági területből. A lakópark, ha teljesen

teni, a közeljövőben négy tagúvá bővülő

beépül, közel félszáz házzal rendelkezik,

csapatuk számára.

egyszerű belső járdautakkal. Az előírás a

Az üzletkötő férj heti három-négy nap

beépítéshez akként szól, hogy belső kerí-

járja a környező országokat, a multinacio-

tés és melléképület nem építhető.

nális cég képviseletében.
15

Amerre jár, „nyitva van a szeme”,
mondja Franc, aki élelmiszeripari mérnök,
és állandóan az új lakóházakat keresi.
Ottjártunkkor az elmúlt évtized fotói között lapozott laptopján, és láttuk, hogy mi
az, ami neki tulajdonképpen tetszik.
Elmondása alapján egyszerű és ele-
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gáns épület jöhetett csak számításba.
Szemléletét egy tortával példázza. Szerinte legyen szépen tálalva, de a lényeg
csakis belül legyen. „Hát a mi házunk ép-

Az energetikai kérdések is fontosak,

pen olyan” – ezt már a feleség nyugtázza.

mert az épület teljességgel passzívház.

Az épület tulajdonképpen úgy szüle-

Ehhez pedig kell egy technológiai tér, mely

tett meg a tervlapon, hogy az építés előt-

az alsó szinten a bejárat mellett jobbról ka-

ti évben egy referenciaházat tekintettek

pott helyet, mint a tulajdonképpeni klíma-

meg, és ott az ajánlatot tevő építész a be-

központ.

mutatott ház változtatásának lehetőségét

A házat tervező és építő FINGER

vetette papírra. „A szerelem itt kezdődött

HAUS cég a minőséget és az energetikát

tulajdonképpen”, nyugtázta a férj. Ugyan-

helyezte előtérbe, mert szerintük a funk-

is a megtekintett ház sok dologban hason-

ció már „csak úgy egyszerűen” építésze-

lított, de ott nem volt nagy gardrób és a

ti igény a tulajdonos, vagyis a megrendelő

szükséges dolgozószoba.

részéről, a kívánt formában.

A bemutatott épületnél az alsó szint a

A ház körítő falrendszere kettős: maga

nappali funkciókat tartalmazza, a bejárati

a tartószerkezet és a kapcsolt hőszigete-

ajtó közelében kapcsolódó dolgozószobá-

lés. Ezek együttes hőtechnikai értéke U =

val. Ugyanis az esetenkénti ügyfélkapcso-

0,10 W/m2K.

lat így nem zavarja a lakás nyugalmát. A

A födémszerekezet könnyű, szerelt vá-

tetőtérben a szülői háló nagy gardróbbal

zas, és az ahhoz kapcsolt hőszigetelés-

és fényben pompázó fürdővel, míg a két

sel együtt a hőtechnikai keresztmetszet

gyerekszoba a közlekedőről nyíló közös

U-értéke 0,08 W/m2K.

fürdővel felsőfokon képes teljesíteni a család igényét.

Az épület ablakozása a gyenge láncszem, ugyanis a kisebbeknek és nyílóaknak (hármas üvegezéssel) az U-értéke
0,74 W/m2K, nagy üvegezési gázkitöltéssel, továbbá egy réteg hővédőfóliaréteggel. U-érték 0,57 W/m2K.
Az épület villamosenergia-igényének
kétharmad részét a ház tetőzetén elhelyezett fotovoltaikus elemsor biztosítja. A termelt villamos áram
–  fűtési hőszivattyút,
–  légtechnikai berendezést,
–  használati melegvizet,
–  háztartási teljes technikát,
–  világítótestet
képes működtetni, éves szinten hatvanöt–hetven százalékban.
A házat tervező és építő cégcsoport kiváló munkájának köszönhetően a bentlakó
család régi álmából lett valóság.
Kószó József
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A BORVIDÉK

Emeleti alaprajz

LEGSZEBB HÁZA

A Rajna folyóról sokaknak az országhatár, míg a finom nedű szerelmeseinek a „rajnai rizling”, vagyis az
abból készült bor jut eszébe. Ha vé-

Földszinti alaprajz

gigautózunk a folyó nyugati vidékén,

közel negyven épületével, egy utcatömb-

szőlőn kívül alig látni egyéb mezőgaz-

nyi helyet foglal el. A város, melyhez tar-

dasági területet. Ha pedig betérünk a

tozik, közel kétszáz méterre van (vagyis

környék kisebb-nagyobb településeire,

ennyi a szélső házak közötti távolság), de

akkor a több száz éves házak sora hívja

azt itt nem szőlő, hanem erdős rész bo-

fel magára a figyelmet.

rítja. Az erdő itt őshonos, mert a borvidék

Ugyanis Strasbourgtól délre a legtöbb
település a világörökség része. Nem vé-

klímáját szabályozó széljárás, azért nem
kerüli el a lakott területet.

letlen, hogy az építészeti előírások, a mai

A települést mondhatjuk lakóparknak is,

értelemben vett kötelezettségek itt a leg-

mert a településterv az EU-ban többnyire

szigorúbbak, mármint a településekre

megszokott módon (és erősen) szabályo-

vonatkozóan. Viszont a települések köz-

zott. Itt sem lehet a házak, vagyis az esz-

igazgatási területén, de elhatárolódva a

mei telkek között kerítés, na meg különálló

„védett” városrészektől „jöhet az új világ”.

épület, legyen az éppen garázs is. Garázst

Ezt a kifejezést a helyi elöljáróság szak-

ugyan szabad építeni, de annak egy töme-

embere alkalmazta, mondván, hogy a

get kell alkotnia, az őt fogadó főépülettel.

szőlők között vagy éppen az autósztráda
mellett, már szabad létrehozni akár új te-
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lepülést is. „De a lényeg az építészet ez-

A bemutatott ház csak egy a sok közül,

redfordulós szelleme”, ezt már a kollegája

mert nagy a hasonlóság, ami a jelen évez-

mondja, aki éppen tájtervező.

red építészetét közvetíti.

Ami felkeltette figyelmünket, az egy la-

A ház születése onnan datálható, hogy

za településszerű fejlesztés, mely még

a telek a felmenők, vagyis a nagyszülők

egy évtizeddel ezelőtt három, ma pedig

birtokából származik, így adott volt a lehe19

de rajz ne legyen, és azt tegyék bele egy
borítékba. Ha ez mind megvan, akkor újból találkoznak, és kezdődhet a tervezés.
A tervezési programot néhány nap alatt
szerették volna megírni, de közel négyhónapos lett. A fotókból csak kettő került a
„csomagba”. Végül megtudtuk, hogy miért

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

kellett olyan sok idő a programhoz, mert a
késő éjszakába nyúló viták sora csak hos�szú idő után hozott valami eredményt.
Néhány fontos tétel a programból, és
volt, ami kettős:
–  A ház magas- vagy éppen lapostetős
tőség, hogy minden unoka egy-egy építési

legyen.

telekhez juthasson, családi örökség címén.

–  A két fotón az egyik magas-, míg a

A tulajdonosok már közel egy évtized-

másik lapostetős ház. (Egyik a feleség,

del korábban innen tíz percnyi autósút-

míg másik a férj választása.)

tal, Colmarból jutottak (ingyen) telekhez.

–  A feleség édesanyjának az alsó szin-

Az előző házat, melyben laktak, a feleség

ten legyen önálló lakrész két szobával,

szüleitől örökölték, és megérett a felújítás-

melyből az egyik a háló, a másik a nappali

ra, főként az egyre sürgetőbb energetikai

funkcióval is rendelkezhessen.

korszerűsítésre. Döntés akként született,
hogy építkeznek, és a régit eladják. Köz-

–  A családi nappali egyterű legyen, a
pihenő, az étkező és a főzőblokk.

ben, hogy legyen hol lakni, áthidaló köl-

–  A nagyszülői rész az előszobából

csönnel, na meg némi családi tartalékkal

kapcsolódjon a lakáshoz, de ha lehet,

vágtak neki a nagy feladatnak.

nappalikapcsolat is legyen, a közös kony-

Minden építeni szándékozó a döntés

ha miatt.

előtt felméri a lehetőségeket, ők is így tet-

–  A z emelet vagy tetőtér pedig a csa-

tek. A két családfő mozgalmas munkahe-

lád éjszakai funkcióit töltse be, a követke-

lyi elfoglaltság mellett járta a vidékeket, és
nagyon sok házat szemléztek kívülről. Az
építés előtti időkben pedig, a hazájukban
és a közeli országokban megjelent, építészeti lapokat megszerezték, és „salátára”
olvasták. Felmérték a lehetőségeiket, és
döntöttek. A négytagú család és a velük
lakó nagyszülő miatt, kétgenerációs lakóház megépítését határozták el.
Referenciaházakból többet belülről is
szemléztek, de egyben sem találták meg
azt, amelyik számukra éppen megfelelt
volna. Majd a szemle alkalmával építész
ismerős ajánlásával az ALLKAUF Haus
házépítő cég egyik szakemberével ültek le
közös megbeszélésre.
A rövid ideig tartó ismerkedés és beszélgetés alkalmával az előbb említett cég
tervezőépítésze azt mondta, hogy az elébe rakott egy kazal építészlapból válas�szanak ki három-öt épületfotót, amelyik
ház tetszik. Valamint írják le az igényeiket,
20
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zők szerint: a szülői hálóhoz a gardróbon
keresztül lehessen bejutni, és terasz is
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kapcsolódjon hozzá.

AZ ÉPÜLET SZERKEZETI
RENDSZERE
A ház teljességgel a passzívház köve-

–  A hálónak és a két gyerekszobának

telményi értékeinek megfelelően készült,

lehet közös fürdője, de az tágas és napos

ahol a tömör határoló falon és zárófödé-

legyen.

men kívüli hőszigetelő burok átlagban har-

–  A ház a legkorszerűbb, vagyis mond-

minc centiméter, még az is grafitos, mely

ható, hogy a legzöldebb passzívház le-

polisztirol e kategóriája néhány százalék-

gyen, és megfeleljen a közeljövő technikai

ban jobb a nemrégiben forgalmazott gyárt-

követelményeinek, vagyis a házon ne kell-

mányoknál. Az egyenletes hőleadásról,

jen kéményt építeni.

illetve tárolásról a már említett határoló

–  A z épületkülső csakis az ezredfordulós építészeti dizájnt tartalmazza, hivalkodás nélkül.

szerkezet és a monolitikus vasbeton közbenső födém is gondoskodik.
A ház építése során alkalmazott tech-

–  A kert része legyen a lakrésznek, és

nológia is teljesen új, mert a sávalapra he-

csakis felületi zöld és bokrok uralják a ker-

lyezett tizenöt centiméteres vasbetonlemez

tet. (Ugyanis a közeli erdő fáinak téli süvítő

vette át, a fölötte lévő teljes épület terhét.

hangját ki akarják zárni életükből.)

Közé pedig húsz centiméteres habüveg

–  A választott épületszerkezetnél első

hőszigetelés került, majd erre egy fordított

tényező a gazdaságosság és a praktikum.

födémként működő újabb tizenöt centimé-

A ház a tervezéstől számítva egy év

teres vasbetonlemez, a ház fogadószintje.

alatt elkészült, és birtokba vehette a csa-

Az épület az első télen jól vizsgázott,

lád. Mára a kert is elkészült, a bokrok zöl-

az energetikai mérések messzemenően

dek. Nagy felületen a kavicsterítékes kerti

alátámasztják azt, hogy a tervezés és a ki-

dizájnt választották, azzal, hogy most ez

vitelezés pontos és minőségi lett.

legalább annyira dívik, mint a csupasz fűterület. Sajnos, ez utóbbiból kifelejtették a
Nap nyári, nem kívánt felmelegedési hatásmechanizmusát.

A HÁZRÓL
Az épület tartalma egy százkilencvennégy négyzetméteres lakás. A földszinten
a lakás nappali funkcióinak terén kívül hat
négyzetméteres technológiai helyiséget
helyeztek el. A ház tervezője és egyben
generálkivitelezője a passzívház építésére
minősített építésvállalkozás. E cég ez idáig az elmúlt években több tucat ilyen kategóriájú építészeti létesítmény felelőse és
építője. Itt már a házat nem kell külön minősíteni, mert maga a cég, amely ezt létrehozta, a megfelelő szakmai háttérrel
minősített. Mindenesetre az ellenőrző mérések mind építés közben, mind beüzemeléskor és a használat első évében, az építő
cég részéről a kötelezettségvállalás részei.
Kószó József

22

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

Tetőtéri alaprajz

LAKÓHÁZ

HÁZI VILLAMOSERŐMŰVEL
KEZDJÜK AZ ELEJÉN
Passzívháznak

nevezzük

azt

az

energiatakarékos épületet, melyet minősítő rendszer segítségével terveztek
és építettek fel. A lényeg az épület fűtésére (és hűtésére) felhasznált energia,

Földszinti alaprajz

melynél max. 15 kWh/m /év lehetséges.
2

(Megjegyzés: a fűtési mód és az energiafajta nincs meghatározva, természe-

(autó), kismotor (elektromos üzemű) ener-

tesen előny a megújuló energiaforrás).

giájának nagymértékű biztosítására.

A passzívház kiegészítő fűtése tekinte-

–  Háztartáson kívüli tevékenység, iro-

tében a mai szakmai tendencia szerint már

da, műhely, gépek stb. elektromos üzemé-

a megújuló energiaforrás a mértékadó, bár

re, esetleg a helyiségek fűtésére is.

a leírt normatívák nem teszik egyértelműen kötelező értékűvé.
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–  A háztartáson kívüli saját gépjármű

–  A z energia értékesítésére (pl. elektromos áram).

Passzívház+-nak azt az épületet ne-

Zéró energiájú ház. Nem kell hogy

vezzük, amely teljes energiaigényét saját

megfeleljen a passzívház, a passzívház+,

maga állítja elő megújuló energiaforrás-

a passzívház++ normatételeinek. Ugyanis

ból, a fűtés, a hűtés, a villamosenergia és

a ház épületszerkezeteinek (falak, ablakok

a háztartások működtetéséhez. Ez a kate-

és egyéb határolók) nem kell teljesíteni-

gória hasonló, de nem azonos a zéró ener-

ük az iménti passzívház kategóriák nor-

giájú házéval.

matételeit. Fontossága a zéró energiás

Passzívház++-nak azt az építményt

rendszernek a megújuló energiával va-

nevezzük, mely a passzívház, illetve a

ló ellátás, és a többletigény pótlása. Ez

passzívház+-on felül többletenergiát ter-

alatt azt kell értenünk, hogy a ház falainak

mel, mely alkalmas:

U-értéke akár 0,5 is lehet, de az így lét25

rehozott épületet ki kell szolgálni, helyben
termelt energiával. (Megjegyzés: a zéróenergiás kategória mára már csak fogalom a szakmai kategóriák miatt, mintsem
alkalmaznák azt.)
Aktív háznál ugyanaz a tétel, mint az
előzőnél, csak többletenergiát termel.
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Ugyan hasonlít a passzívház++ rendszerhez, de itt sem feltétel a passzívház szakmai normatétel.
Autonóm ház. Szakmai értelemben létezik, ám a kísérleti jellegén túl nagyon kevés épület valósult meg kontinensünkön.
Hátránya az, hogy nem csatlakozhat energiarendszerhez. Emiatt a villamosenergia
egyenletes ellátásához nagy teljesítményű akkumulátorrendszerre van szükség,
amely megkérdőjelezi a létjogosultságát.
Alkalmazása csak ott célszerű, ahol a
villamosenergia-bázis távol van, és a ház
bekapcsolása körülményes, és költsége
kiemelkedően magas (pl. erdei házaknál,
valahol a tengeren, egy szigeten stb.).

Határoló szerkezetek
Határoló falak és szerkezetek azok,
amelyek a fűtött belső teret elhatárolják
a kültéri hőmérséklettől. Azon szerkeze-

A PASSZÍVHÁZ
KÖVETELMÉNYEI
A passzívház építésének követelményértékei a normáknak megfelelően csakis
egyféleképpen értelmezhetőek.

tek, melyeken kívül vannak kapcsolva az
üvegezett és tömör (bejárat ajtó) nyílászáró szerkezetek. A határoló szerkezeti rendszerek:
–  Hőátbocsátási tényezője U jobb, mint
0,15 W/m2K, amit általában a szerkezethez
kapcsolt 25–40 cm-es hőszigeteléssel lehet elérni.
–  A z épület lehetőleg kompakt legyen,
vagyis egyáltalán nem lehet a szerkezetben hőhíd. A hőhídhatár többféleképpen
értelmezhető, mert a hőszigetelés kapcsoló elemei minimális hőhidat képeznek,
ezek a hőszigetelés anyagának vastagsági (túl)méretezésével kompenzálhatók.
–  Készülhetnek hagyományos falazatú
és monolitikus rendszerrel, valamint előre
gyártott falszerkezetekkel.
–  A zárófödém a határoló szerkezetek
kategória-követelményeinek teljesen meg
kell, hogy feleljen.
Nyílászárók
Az üvegezett nyílászárók legalább
háromrétegű üvegezéssel kell, hogy készüljenek (gáztöltéssel). A tömör nyílászáróknak (bejárati ajtó) azonos hőszigetelési
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Második: a választott fűtés geotermikus rendszerrel épült, a fűtőhőmérséklet a
kert több pontján fúrt energiakútból származik. A hőátadás hőszivattyúval történik,
az előszobából nyíló energetikai központon keresztül. A választott fűtésmód víz/
vizes hőszivattyú, fal- és mennyezetfűtéssel.

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

Harmadik: (1) a háztetőre szerelt használati melegvízellátó rendszer, mely az
éves igény kétharmadát képes kiszolgálni.
(2) az öt sorba telepített fotovoltaikus rendszer éves villamosenergia-termelése másfélszerese a szükségesnek. Mely rendszer
biztosítja:
–  a világítást,
–  a háztartási gépek működését,
–  a fűtési és hűtési rendszerhez szükségeseket,
–  a család két autójának és egy kismotornak a töltését,
–  a maradék energiát pedig értékesítik
képességűeknek kell lenniük, mint az ablakoknak, minimum 2-es légtömör peremes tömítettséggel.
–  Hőátbocsátási tényezője (keret +
üveg) U jobb, mint 0,80 W/m2K.
–  Legalább 2/3 része fix üvegezésű legyen.

a közhálózat kezelőjén keresztül.
Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy
ez a ház passzívház ++, vagyis több mint
egy zéró energia ház.
A bemutatott házat tervező és építő
Weber Haus cég referenciaként építette,
majd értékesítésre bocsátja.

–  Beépítési helymeghatározásával az

Az alaprajz áttekintésével megállapít-

ablakot fogadó szerkezet + hőszigetelés

hatjuk, hogy ez a ház négy-öt személy ré-

együttes ± 0,00 hőszigetelési tengelyvonal

szére kényelmes családi fészek tud lenni.

megközelítően egybe kell, hogy essen az

Az alsó szinten a nappali tér mellett egy

üvegezett szerkezettel.

vendégszoba (mely lehet az ötödik fő lakhelye), vagy éppen dolgozótér. Míg az elő-

Légtömörség
50 Pa nyomáskülönbség mellett az ellenőrizetlen légcsere nem haladhatja meg
a 0,6 l/h értéket.

szobából nyíló hőközpont a fűtés-hűtés
eszközeit és technológiáját képes fogadni.
A felső szinten, vagyis a tetőtérben a
szülői háló gardróbbal és a két gyerekszoba közös fürdővel a középkategóriás

A BEMUTATOTT LAKÓHÁZ
A fotók jól szemléltetik azt az állapotot,
hogy itt a legtakarékosabb szemlélettel
építettek házat, ugyanis három követelménynek tesz eleget.
Első: a lakóház választott szerkezeti rendszere, mely teljességgel megfelel
az EU-s követelményi értékeknek. Vagyis
még annál is több, mert a hőtechnikai túlméretezés már elébe megy a fél-, egy évtized múlva esedékes kötelezettségeknek.
28

minőséget képes szolgálni, a jövőbeni tulajdonosoknak.
Kószó József
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Emeleti alaprajz

HAGYOMÁNYOS ÉS KORSZERŰ,
ALACSONY ENERGIÁJÚ HÁZ

Az egyik ausztriai kisváros alig több
mint egy tucat házból álló mini lakóparkjába invitál bennünket egy házépítő cég képviselője, hogy nézzük meg
azt a referenciaházat, melyet az ezredforduló technikájával építettek meg,
majdnem passzívház minőségben.
Az épület nagy, és szépen gondozott
kert közepén csak úgy kelleti magát, hogy
mindenképpen nézzük meg azt belülről is.

Földszinti alaprajz

Bent már az érkezésünket váró családfő
kávéval kínál bennünket, és próbáljuk szóra bírni, mert azt hitte, hogy csak körülnéz-

helyett eladja a házát, és az új helyen épü-

ni akarunk.

lő családi fészekben csak egy szobát kér

Először rábeszéléssel bírtuk szóra az

A döntés megszületett, így az amúgy

néhány kérdésünk után alig hagyott időt

négytagú család már ötre gyarapodott, és

arra, hogy egyáltalán még kérdezzünk is.

együtt kerestük a helyet. Néhány hónapon

A kérdéscsokor utáni választ, mely elég

belül telket, majd rá alig egy évre már a

könnyen átlátható és értelmezhető, a tulaj-

kész házat vehettük birtokba.”

donostól kaptuk.

30

cserébe.

addig szófukarnak látszó háziurat, majd

A ház (tervezéstől a kulcsátadásig) a

„A családunk eddigi életszakaszát

már referenciák alapján megismert ELK

kezdetben a szülőknél, majd emeleti bér-

Haus házépítő mesterműve lett, a fél év-

lakásban élte. Döntés született, hogy épí-

századdal korábbi épületkülsővel. A ház-

tünk, és legalább kétszinteset, és az a ház

építő céget képviselő kísérőnk viszont már

nagy kerttel együtt szolgálja a jövőnket.

szakmai érvekkel alátámasztva mondja el

Készülődés közben a saját erő felméré-

a lényeget.

sével és banki hitel átgondolásával majd-

Felvetődött két gondolat, hogy pas�-

nem egy időben meghalt édesapám, majd

szívház vagy alacsony energiájú ház le-

édesanyám felajánlotta, hogy a banki hitel

gyen. Az utóbbi lett az elfogadható, és a
31

következő szavakkal kezdte beszámolóját
(mondhatni előadását) a szakember.

Szempontok az alacsony energiájú
házak építésénél:

„Az európai adatok szerint az épületek

–  Északra zárt, délre nyitott tájolás.

létrehozása és üzemeltetése egy ország
teljes energiafogyasztásának mintegy felét

–  A falak hőátbocsátási tényezője ne
legyen több mint 0,2 W/m2K.
–  A tető hőátbocsátási tényezője ne le-

teszi ki. Közismert, hogy energiaigényünk

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

évről évre növekszik, ami mind költségol-

gyen több mint 0,15 W/m2K.

dalról, mind a környezetterhelés szempont-

–  Az ablakok üvegének hőátbocsátási

jából hátrányos. Lépnünk kell tehát, hogy

tényezője ne legyen több mint 0,9 W/m2K,

csökkentsük az energiafelhasználásunkat;

és kerettel együtt se haladja meg az 1,2 W/

és ezt ott érdemes kezdeni, ahol a legtöb-

m2K értéket.
–  Szabályozott légtechnika beépítése

bet lehet megtakarítani. Épületeink energiaigényét lényegesen lehet csökkenteni,

ajánlott, de nem feltétel.

anélkül hogy ezt a komfortérzetünk megAz alacsony energiájú házak előnyei:

sínylené. Ráadásul, az épületek átlagosan

–  K iváló hőszigetelés az épület minden

50 évig állnak, így az új épületekkel fél évszázadra meghatározzuk az ország ener-

határoló felületén.
–  Jelentős energiamegtakarítás a ha-

giaigényét. Ezért vált szükségessé, hogy
kifejlesszék az alacsony energiájú házak

gyományos épületekhez képest.

koncepcióját. Az alacsony energiájú há-

–  Hőhídmentes szerkezetek.

zak olyan épületek, melyeknek fűtési ener-

–  Télen-nyáron kellemes klíma a lakás-

giaigénye kevesebb, mint 50 kWh/m év,
2

ban.

az egyéb energiafogyasztókat (melegvíz,
főzés, világítás stb.) is beleszámítva sem

–  Kellemes meleg falfelületek a legnagyobb téli hidegben is.

lesz a ház teljes energiaigénye több, mint

Az alacsony energiájú házak tehát

90 kWh/m év. Ezt a kiemelkedően jó érté-

nem „high-tech” konstrukciók, hanem gon-

ket csak körültekintően megtervezett épü-

dos tervezéssel és kivitelezéssel létreho-

lettel, jelentős szigetelési vastagságokkal

zott előremutató minőségű épületek. Az

érhetjük el. Összehasonlításképpen egy,

anyagok és a szerkezetek között is tetszé-

az épületenergetikai rendeletnek megfele-

se szerint választhat az építtető.”

2

lő, „C” besorolású családi ház esetében ez

A házat építő ELK Haus képviselője

az érték kb. a duplája, 200 kWh/m év kö-

már a részletekről beszél. A ház alaprajzi

rül található.

elrendezésében végül az eredeti terv sze-

2

rinti földszint teljes nappali funkciójánál a
dolgozó helyett nagyszülői háló várja lakóját.
A ház elkészült, részben előre gyártott, részben hagyományos építési módban. Fontos, hogy az összes határoló fal
és tetőfödém U-értéke 0,16 és 0,19 közötti.
Majd a háziak hozzáteszik az általuk alig
ismert, kifejező számokhoz, hogy a fűtési
költség a fele alatt van az előző, majdnem
fele nagyságú lakásuk számlájának. Igaz,
a „spar” eredményt nemcsak a jó hőszigetelésű falaknak és aránylag jó minőségű,
nagyrészt háromréteges üvegezésű üvegfelületnek, hanem a geotermikus fűtésnek
is köszönhetik.
Kószó József
építész
32

33

CSALÁDI HÁZAK A VILÁGBAN

Alaprajz

VIETNÁMI LUXUS

EGYSZERŰEN ÉLNI A FENYVESBEN

A beruházási költségeket a könnyűszerkezetes megoldással csökkentették.
Helyi építőanyagokat, mint például követ,
téglát használnak, hogy megteremtsék a

A fenyves domb tetején elhelyezke-

harmóniát a természettel és még tovább

dő acél- és üveg kombinációjából kiala-

csökkentsék a költségeket. A belső tér-

kított lakóépület az alatta lévő völgyre

ben alkalmazott téglaburkolatok otthonos-

néz. Az épület rendkívül nyitott a ter-

sá varázsolják a belső tereket. A hideg

mészet felé, ugyanakkor megőrzi privát

felületeket is próbálják ezzel egyensúlyoz-

jellegét és elszigeteltségét is. Az épí-

ni. Az épület külső megjelenésével tökéle-

tész és az építtető véleménye megegye-

tesen beilleszkedik a természetbe annak

zett, már a tervezés első pillanatától:

köszönhetően, hogy a környező fák is hoz-

Hívószavak: nyílt terek és szabadság,
nyitottság a természetre, csend és termé-

zájárultak a tömegformáláshoz.
Födelmesi Tamás

szet közeliség. „Egyszerűen élni.”
Mivel az épület egy domb tetején helyezkedik el, így gyönyörű kilátás nyílik

Forrás: https://www.archdaily.com/898688/
house-under-the-pines-idee-architects

a környezetre az épületből. A terület két
részre osztódott, az alsó részről kanyargós út vezet fel a házig, melyben egy hatalmas, áttetsző nappali található, melyből
3 irányban csodás kilátás nyílik a környező
völgyre. A hatalmas, néhol már 3 méteres
konzolok növelik a belső tér nyitottságát,
és hatékony védelmet nyújtanak az itt
megszokott hatalmas eső és a vietnámi,
erős nap ellen.
Az épület formáját elsősorban az azt
körülvevő fák alakították, hogy lehetőség
szerint az épületet körülvevő növényállomány háborítatlan maradhasson. Egy füves
udvar a nappali és a hálószoba előtt helyezkedik el, ez a gyermekek játszótere, ugyanakkor nem akadályozza a kilátást a belső
terekből. A ház minden oldalról nyitott, az
ablakokat mind ki lehet nyitni szellőztetés
céljából, illetve, ha szép, napos az idő.
34

35

CSALÁDI HÁZAK EURÓPÁBAN

A

DÍJAZOTT
HÁZAK

EURÓPÁBAN

Az európai országok közül az utóbbi időben egyre több államban van
megmérettetés, az elkészült építészeti
alkotások között.

négy-

A parkon belüli határzóna pedig lom-

zetméteres lakást tartalmazó háznál az

bemutatott

százötvenhét

bos fákból áll, telkenként „U” vetületi

értékelőpontok alapján:

alakzatával, míg az utcai oldalon csak de-

–  a funkcionális kialakítás miatt,

rékmagasságú élősövény az, mely jelöli a

–  a választott építéstechnika miatt,

magánterületet.

–  az energiatakarékos üzemmód miatt,

A telekbelsőn elhelyezett épületek

ugyanis geokutas (és hőszivattyús) rend-

mind szabadonállóan épültek, úgy, hogy

szerrel, hatékony üzemmódban épült,

a már felnőtt fasor téli árnyékképe reggel

lehet rangsorolni. Ezek közül a lakóépület

–  a 0,11-es „U” értékű határoló miatt,

kilenc-tíz között már szabadon hagyja az

további négy alkategóriába sorolható.

–  az okosház megoldásai miatt (tizen-

épületet.

Természetesen a szépség az első,
de az energiatakarékos és az okos meg-

három pontban szerepel az okossági tényező),

Az ott lakók nagy örömére szolgál a
„cseppnyi intimitás”, vélekedik e ház tu-

A németeknél már több mint fél év-

oldás is fontos tényező, míg a készház

–  meglepő, hogy a szépséget akként

lajdonosa. Na meg a szomszédok felőli

százada keresik a remek megoldással és

(fertighaus) és a hagyományos építésű

értékelik, hogy az amúgy leegyszerűsí-

zajvédelem is fontos tényező az ott lakók

kellemes külsővel rendelkező építészeti

(massivhaus) kategória is dominál.

tett eleganciájával az épület külsője követi,

szerint.

remekeket. Náluk hat kategóriában kell és

Az értékelőket olvasva egyértelmű-

a belső értéket és hasznosságot. Az EU-

vé válik, hogy a SPAR kategória az egyes

ban jól ismert OKAL házépítő cég (mint

számú mind üzemeltetése vonatkozásá-

tervező és kivitelező) dobogós értékelést

ban, mind a választott építéstechnika te-

kapott, az ingolstadti családi házáért.

Kószó József

kintetében.

AZ ÉPÜLETRŐL
A most bemutatott lakóház az autógyártásról elhíresült város új lakóparkjában épült néhány éve. A lakóparkban is
van egyediség, mert a négyzetes telkek
belső, vagyis parkon belüli határvonalait
középnövésű fasorok határolják.
A lakóparkot mint téralakítást, és települést tervezők, ajánlási leírásai arra vallanak, hogy valami újat akartak. Az, hogy
Földszinti alaprajz
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Emeleti alaprajz

a lakópark több tucat telkét együttesen körül bekerítették, a németeknél egyértelmű.
37
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A most bemutatásra kerülő kétlakásos, vagyis ikerház Svájc olasz ha-

A negyed századdal ezelőtti lakó-

tárhoz közeli településén épült, másfél

ház-építészet sokunk kedvencei közé

évtizeddel ezelőtt.

tartozik még ma is. Szívesen lapozunk
az akkortájt megjelent szaklapok és ka-

Az épület egy középméretű telken készült,
eszmei telekosztással. A ház tulajdonképpen
egy testvérpáré, akik a „házkiválasztást” a befejező időszakban sorsolással döntötték el.
Az ikerépület alaprajzi elrendezése azonos,
csak a „forgatott” tükörkép az, ami megjeleníti

EURÓPÁBAN
Földszinti és tetőtéri alaprajz

az összképet és a funkciót.
Az épületet tervező SCHWÖRERER házépítő cég saját tervezésével építette meg az átlag feletti minőségű és igényességi kategóriájú
épületet.

DÍJAZOTT HÁZAK

EURÓPÁBAN

Majd feltűnik egy hagyományosnak tűnő
tetőtér-beépítéses lakóház, melynél (a képen)
éppen az érkező menyasszonyt köszönti a koszorúslány és az újdonsült férj.
Azt is megtudtuk, hogy az ominózus épület „Ausztria szépe” volt a lakóház, ezen belül a
(fertighaus) készház kategóriában.
Szemezgetve a zsűri véleményéből, mely
elősegítette a dobogós helyet.

A svájci megmérettetés általában két-három évenként történik, és oda köz-, lakó- és
egyéb kategóriájába csak az alkotó (tervező)
tehet javaslatot, a tulajdonos engedélyével. Itt

–  A z épület karakterformálása egyszerűségével példaértékű.
–  A funkcionális kialakítás, vagyis az alaprajzi funkciók a leghelyénvalóbbak.

is a tulajdonos beleegyezésével a lakóház „ve-

–  A műszaki tartalom mind a kivitelezés,

gyes építésű kategóriában” besorolással jelent-

mind a választott megoldás vonatkozásában

kezett, a tervező fővállalkozó.

tökéletes és követhető.

A zsűri véleményezése közül néhány pontot kiemelve:

–  A z épület fűtéséhez választott hőszivat�tyús megoldás pedig már a jövőképet hozza

–  A hagyományos technikával épült alsó

elénk, írja az egyik véleményező szakember.

szinthez kapcsolt szerelt technikájú tetőtér ki-

Való igaz, hogy a geotermikus fűtési mód

viteli minősége és azok praktikái átlag felettiek.

akkor még úttörőnek számított, de az épület

–  A z épület homlokzati kialakításánál a sze-

határoló szerkezeteinek hőtechnikai tudásáról

rénység belül átmegy az igényességi komfort

semmiféle bejegyzés vagy értékelés nem talál-

minőségbe.

ható. Igaz, negyed százada az energetika még

–  A mért energetikai eredmények alapján

nem volt kulcskérdés.

az EU-s szabványt majdnem kétszeresen túl-

A házat tervező és építő BIEN ZENKER

teljesíti. (Igaz, ez most már alapvető követel-

cégcsoport csak ajánlani tudta ezt a szépséges

mény – a szerk.).

házat a jövőbeli megrendelőinek.

Kószó József
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talógusok között.

Kószó József
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LAKÁSOK FÉNYE

NAPPAL ÉS ESTE
Mielőtt a lakótér esti fényben való

megjelenítéséről beszélnénk, fontos
kérdés a természetes fény biztosítása.
A természetes fény egyenlő az élettel,

LAKÁSKULTÚRA

ezt már évezredekkel ezelőtt bebizonyította az akkori tudomány.
A

napsugárzás

hasznosítása

so-

rán elsődleges szempont a megfelelő tájolás. Igaz ez a megvilágításra és
a hőhasznosításra egyaránt. Az épület
helyzetének megválasztása, tájolása el-

4

sősorban az égtájakhoz, vagyis a nappálya helyzetéhez igazodik. További tájolási

árnyékolószerkezetekkel

szempontok az uralkodó szélirány, a dom-

csökkenthető, hiszen a reggeli napsugár-

borzati és urbanisztikai viszonyok. A tájo-

zás, amikor a környezeti hőmérséklet még

lás megválasztásának szempontjai között

alacsony, kedvezőbb, mint a déli. A bena-

nehéz fontossági sorrendet felállítani. A

pozás mértéke és időbeni lefolyása függ a

tájolás mérlegelés tárgya, hiszen pl. egy

környezet domborzatától, beépítettségé-

gyönyörű panoráma felborít minden logi-

től, növényzetétől.

kusan felépített, tájolási elgondolást.

1
2

és

tájolással

A természetes világítás esetén bizo-

A benapozás időtartama az az idő,

nyos körülmények között alapvető elvárás

ameddig a vizsgált felületet napsugár-

a káprázatmentesség. Az épület nyílása-

zás érheti. A benapozás lehet kedvező, ill.

in át közvetlenül besütő nap elvakítja az

kedvezőtlen. A nyári időszakban a túlzott

embert, a színlátást meghamisítja, ezzel

benapozás kedvezőtlen. Ilyenkor szüksé-

sokféle tevékenységet akadályoz. A be-

günk van a spektrum látható tartományá-

napozással ellentétben itt éppen az a cél,

ra (vagyis a fényre), de az infratartományt

hogy a napfény ne jusson be közvetle-

szívesen távol tartanánk, mert – elsősor-

nül az épületbe; ilyen esetben az égbolt a

ban az üvegházhatás révén – kedvezőtle-

fényforrás.

nül hat a belső klímára. A nyári benapozás

3

5
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Valamely helyiség természetes megvilágítását is lehet méretezni, ha meghatározzuk a benne folyó különböző
tevékenységekhez szükséges, leginkább
megfelelő megvilágítás mértékét.
1. Iskolapélda a nyolcvanas években. Esti fényben
pompázó lakásbelső.
2. A nappali kapcsolt légterében a pihenőtér spotlámpás, míg az étkező függesztékes és ernyős
lámpával való megvilágítása, még ma is újdonságnak számít.
3. Ma is szép a nagyszüleink korabeli nappali terének mesterséges megvilágítása.
4. Feszített függesztékes spotlámpás megvilágítás a pihenőtérben.
5. A hetvenes évek lakásbelsője,
gömbfüggesztékes esti megvilágítással.
6. A többpontos a konyhához párosított
függesztékes étkezőmegvilágítás, a nyugalmi,
vagyis a nappali pihenőzónától független tud lenni.
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A FÉNY TERVEZÉSE
Ez esetben, mint már említettük, a természetes fény a legfontosabb, második a
mesterséges. Az utóbbi azért, mert az az
otthonunkban töltött időnk egész napjának, csak töredékidejében szükséges.
A természetes fénynél a téli a legértékesebb, a nyári pedig az, amelytől védenünk kell a lakóterünket. Mindezzel
szemben az esti, vagyis a mesterséges
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fény állandó igényességi kategóriába sorolható. Időtartamban a téli időszak esti fénye több mint duplája a nyárinak. Mindezek
ismerete, a család zárt térbeni tartózkodása és tevékenysége mindig „többlépcsős”
kategorizálásra készteti a mesterséges
fény tervezőjét.
A fény mennyiségét és minőségét az
egyes terek igényének megfelelően változtathatjuk. Legyen közvetlen fény a
konyhákban, a nappalokban, a dolgozószobákban, a lépcsőkön és mindenütt, ahol a ragyogó fény a biztonság vagy
éppen a növények növekedése miatt lényeges. Világítsunk meg egyes fókuszpon-

3

tokat, hangsúlyozzunk ki ellentéteket kis
ablakok vagy fénynyalábok segítségével.
Hogy a nappaliban oldottabb, kényel-

Mesterséges fény esetén, a használa-

mesebb hangulat legyen, használjunk tük-

ti igényekhez igazítva, különböző fénytípu-

röződő és szórt világítást, természetes

sokat különböztethetünk meg.

vagy éppen mesterséges módon és formában.

1
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alapvető fajtája van: általános, célzott és
hangulatvilágítás. A legtöbb helyiség csak

esetben figyelembe kell venni a termé-

központi mennyezetvilágítással van el-

szetes fényt és a benapozást. Például egy

látva, s ez a megvilágításnak egy kevés-

beltéri fürdőben vagy lépcsőházban, ahol

sé tetszetős, merev formáját hozza létre.

esetenként alig vagy éppen nincs elérhe-

A szobák többségében próbáljunk meg

tő természetes fény, ott az állandó mes-

több, különböző fényforrást alkalmazni:

terséges fényfelület a legtermészetesebb.

lefelé világító lámpákat, volfrám-halogén

Lépcsőknél ma kezd elterjedni a mozgás-

mennyezetvilágítókat vagy spotlámpákat,

érzékelős és időkapcsolós rendszer. Ez

fényfoltokat. Célzott világítás céljára alkal-

alatt azt értjük, hogy a jól beszabályozott

mazzunk kisebb-nagyobb spotlámpákat,

fokra, a bennünket látó mozgásérzékelő
fényt bocsát rendelkezésünkre, majd egy
bizonyos idő után az automatika megszakítja az elektromos ellátást.
Fürdők esetében ez utóbbi nem javasolt, mert előfordulhat, hogy a kádban
fürdés időtartama alatt sötétbe borul a helyiség.
42

A mesterséges megvilágításnak három

Belsőtéri fény tervezésénél minden

rendszernél, ha rálépünk az első lépcső-

4

1. Tetőtéri lakás nappalijának esti mesterséges
megvilágítását a kétsoros és fényerőszabályzós
spotlámpák biztosítják, egy szabályozható karú,
olvasást biztosító állólámpával.
2. A lakás sarokablakos belső fényének esti képe,
szemet kápráztató tud lenni.
3. Modern lakás hagyományőrző belsőjéhez jól
párosított fali és függesztékes lámpák, az ezredfordulós belsőépítészeti trendet közvetítik.
4. Galériás nappali pihenő tere feletti feszített
függesztékes spotlámpák emelik a lakótér komfortminőségét.
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1. Dél-tiroli lakásbelső részlete, ahol a
lámpafüggeszték jól párosul az étkezősarok népies bútorzatához.
2. Tetőtéri lakás étkezője függesztékes lámpasorral, a kilencvenes évek lakástrendjét közvetíti.
3. Lakóépület belső egy alsó szászországi
családiházban. A hagyományőrző bútorzatnak a
mai kor technikájával történő megvilágítása ötvözi
azt az igényes trendet, mely alapvető az ezredforduló belsőépítészetében.
4. Modern étkezősarok középfüggesztékes és
süllyesztett spotlámpás megvilágítással.
5. Modernkori lakásbelső étkezője, szórtfényes
megvilágítással.
6. Konyhai étkező függesztékes megvilágítással.
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a munkafelülethez közeli asztali lámpát,
vagy jól leárnyékolt fénycsöveket, hogy ne
vakítsanak. Hangulatot, kellemes légkört
teremthetünk azáltal, hogy mérsékelt vilá-

4

gítást, mint például asztali, padló- és falilámpákat alkalmazunk.
A beltéri mesterséges fény tervezésénél, a lámpatestek és azok helykivá-

ség, míg a késő délutáni-esti időszakban a
családi eseményeket, pihenést és otthoni
munkavégzést is ki kell szolgálnia.

lasztásánál érdemes törekedni a terek
átláthatóságára, a színek és a fények hatására, a praktikusságra, mobilizálhatóságra, a többfunkciós szerkezetre, illetve

1
2

LAKÓTEREK ÉS A
MESTERSÉGES MEGVILÁGÍTÁS
Környezetünk

megvilágítása

hos�-

a hangulatfényekre egyaránt. Kellően bo-

szú időn át a műszaki fejlődés mostoha-

nyolulttá teheti a tervezést, hogy számos

gyermekének számított. Míg egy családi

tevékenység helyszíne a nappali. Ezért,

ház megtervezésére hosszú hónapokat

ha ezt a helyiséget kell megvilágítani, ér-

fordítottak, a lakás világítása megrekedt

demes szakember tanácsát kikérni, hiszen

a plafon közepéből kinyúló zsinórvégnél,

napközben természetes fényre van szük-

esetleg egy-két egyéb lámpa elhelyezé-

3

sénél – szigorúan attól függően, hogy hol
van ehhez használható konnektor.
A kényszerű helyzet elnyomta azok
hangját, akik mindig is amellett voltak,
hogy a lakás világítása hozzátartozik

5
6

komfortérzetünkhöz, hogy a fény–árnyék
harmóniája belső harmóniánkat is befolyásolja, s hogy a világítótestek megfelelő
elhelyezése meghatározza a tér formáját,
méretét, a benne élőkre gyakorolt pszichés hatását is.
Az utóbbi időben mintha rangot kapott
volna a világítás, a lakásokban mind gyakrabban tűnnek fel a funkcióval is rendelkező világítótestek, kiszolgálva az ember
különböző tevékenységeit, és háttérbe szorítva a hagyományos mennyezetvilágítást.
A világítás háromféle módját kell ismerni, hogy helyesen tudjuk őket alkalmazni.
Közvetlenül sugárzó fény, melyet elsősorban sugárzó és beépített világítótestek
bocsátanak ki. Hatásfoka nagy, erős fény–
44
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árnyék kontrasztot nyújt, a térnek így feszültséget és mélységet kölcsönöz. Előnye
még, hogy jól irányítható a kívánt célhoz.
Egyenletesen elosztott fény, amelyet
elsősorban opál- és kristályburkolatú világítótestek bocsátanak ki. Lágy, szinte
árnyéktalan fény, alapvilágításra igen alkalmas.
Közvetett fény, amelynél nem látható a
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fényforrás. A fény a mennyezetről és/vagy
magának a világítótestnek egy részéről
verődik vissza. Elegáns hatást kelt, lágy,
szinte árnyékmentes. Hátránya csupán
alacsony hatásfoka, ezért általában köz-

1

vetlenül sugárzó fénnyel szokták kiegészíteni.
Az utóbbi években előtérbe került az
energiatakarékos világítás kérdése is. A
kutatók olyan új utakat kerestek és találtak, ahol a hatásfok ugyanolyan fogyasztás mellett növelhető, illetve a fogyasztás
ugyanazon hatásfok mellett csökkenthető.
Így jutottak el az ESR-technikához, amelynek lényege, hogy a speciális tükör és a
magasfényű reflektorsapka kombinációját egyszerűen felhelyezzük a szokványos

4

égőre, ahol egy rugó tartja meg. Ennek

2
3

segítségével tetszés szerint irányíthat-

Néhány ötlettel is szolgálnak azon ol-

juk a fényt. Mérések bizonyítják, hogy egy

vasóink számára, akik lakásuk funkcióját,

75 W-os égő ezzel a technikával egy 100

hangulatát szívesen tennék teljessé, meg-

W-os foncsorozott égő fényerejét adja. A

felelően elhelyezett világítótestekkel.

süveg beszerzése olcsó, egyszeri beru-

A túl magas folyosót, előszobát ottho-

házás, s többszörösen megtérül az olcsó,

nosabbá tehetjük beépített vagy félig be-

hagyományos égők használatával.

épített világítótestekkel. A környezethez

5

illő tónusú – króm, fehér, bronz, topáz vagy
aranyozott – beépített gömblámpákat úgy
fordíthatjuk, hogy fényük a falra essék. Ha
építészeti okból nem tudunk elhelyezni beépített lámpákat, alkalmazhatunk rögzített
világítótesteket is az imént említett technikával.
Az első találkozás mindig meghatározó
– nemcsak az emberekkel, de egy lakással
is. A folyosókat és előszobákat ennek elleModernkori konyhák esti fényben, melyeknél az
előkészítő, a főző és tálaló munkafázisok, különkülön vannak irányított fénnyel megvilágítva. A
konyhai étkezőpult és az étkező, nagyon hangsúlyosan van elkülönítve és kapcsolva. Az étkezőben a helyi irányított fény alapvető követelmény a
családi együttlét erősítésére és összetartására. Itt
nem megfelelő az ételbárok hangulatfénye, mert
az kicsinyítheti az összetartozás erejét. (1–5)
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3
Fürdőszobák esti fényben, mai modern építészetünk kiemelt példaépületeiből. (1–3)

nére mostohagyerekként kezeljük, pedig
oly sok lehetőség kínálkozik, hogy ezeket
a helyiségeket is a lakás többi helyiségéhez méltó világítással szereljük fel. A nemes anyagú lámpák vezetik a tekintetet, s
a közönséges közlekedőből galériát vará-

1

zsolnak. A mennyezet rejtett lámpái szinte mutatják az utat, s puha kis fényfoltokat
hintenek a padlóra. A díszes, dekoratív világítótestek művészi alkotások módjára

Tetőtéri lakrészben elhelyezett hálóterek esti
fényben és pompában, spot- és állólámpás, valamint rejtett LED-es világítással. (1–3)

2

fényfigurákkal keltik életre a falat, vagy éppen a bútorzatok felületét.

1
2

köznapjainkat azonban legtöbben „házon

A mesterséges világítás nem helyet-

kívül” töltjük, otthonunkat késő délután,

tesítheti ugyan a természetes fényt, de

este, mesterséges megvilágításban látjuk

szükség esetén jól kiegészítheti azt. Hét-

legtöbbet. Villanyfénnyel nemcsak megfelelő látási viszonyokat teremthetünk, hanem különböző hangulatokat is kelthetünk,
kihangsúlyozhatunk

egy-egy

bútorcso-

portot, kiemelhetünk dísztárgyakat, vagy
fényfüggönnyel a kíváncsi tekinteteket is
távol tarthatjuk az ablakunktól.
A szakirodalomban az olvasható, hogy
egy lakás tulajdonosának kulturális szintjére nemcsak könyveiből, hanem a lakás
világítótesteinek számából is lehet következtetni.
A helyiségek közepén lógó csillár he-

3

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 lámák működésének megfelelő összehangolása.
Lapunk következő száma a LED-es
rendszerekkel foglalkozik.
Kószó József
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TENERIFE
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ÚJ KULTÚRKÖZPONTJA

AZ ÚJ KULTÚRKÖZPONT
A városvezetés még két évtizeddel ezelőtt akként döntött, hogy látványosan át
kívánja rendezni az életteret a kultúra és a
turizmus vonatkozásában.
Első feladat volt a helykiválasztás,
mely nagy fejtörést okozott. Ugyanis először az opera, mint kulturális fellegvár volt
a téma. Végül azt a tengerparti sétányhoz
Tenerife szigetére nyári kikapcsoló-

kapcsolt mesterséges szigetre telepítet-

dásra és a szebbnél szebb strandok, na

ték. Ehhez „lökést” a Dubai hétcsillagos

meg az egyéb látnivalók megtekintése

szárnyaló hotel adta. Azzal a különbség-

céljából utazunk általában.

gel, hogy a tenger felé nem kell szanálni,

Ha repülővel érkezünk, fentről első-

mert a víz tükréből elvett felület feltölté-

nek a hófehér operaház hívja fel magára

séhez szükséges követ a város feletti he-

a figyelmet, de ha attól keletre fordítjuk te-

gyekből kibányászni sokkal egyszerűbb,

kintetünket, feltűnik egy óriási „A” betűt for-

mint a dubai Nay hotel, a Burdzs el Arab

mázó, szürke alakzat. Ez nem más, mint a

esetében, mert ott tengeri föveny volt a töl-

nemrégen elkészült kultúrközpont, a TEA.

tés anyaga. Az operaház tervezésével és

Természetesen első dolgunk a csodá-

a földnyelv kialakításával egy időben meg-

latos strandok és szállodák sorának meg-

született a második nagy horderejű dön-

tekintése, és ott eltölteni néhány napot. Ha

tés, az új kultúrközpont helyéről.

már egy kicsit lebarnultunk, és másra vá-

Az említett Africa piactól a belváros

gyunk, tegyünk egy kis sétát. Első a belvá-

felé eső tömb lett végül a HELY. A Calle

ros ódon hangulata, majd onnan vesszük

Fuente Morales és a San Sebastian út „V”

utunkat a szélrózsa irányába. Itt a sziget

alakú záradékát találták alkalmasnak, több

fővárosában, a központtól délre, a tenger-

mint tíz kis régi épület szanálása árán.

parti sétány és annak környezete a „leg”. Itt

A magaslati Puente Serrador út és a

van a tengerbe nyúló, Santiago Calatrava

parti sétány közötti közel hétméteres szint

által tervezett opera köntösbe burkolva,

különbség olyan lehetőséget kínál, ahol

mint valami vízen úszó hattyúóriás. Majd

egy háromszintes épület alsó bejárata a

a parti sétány felett a közel száz éves

parti sáv, míg a harmadik szintről, vagyis a

Nuestro Senara de Africa nevű piac, ahol

felső útról is megközelíthető.

az épületek sora és színe, az, ami feltűnést

A tervezéssel Herzog és Meuron építé-

kelt. De attól csak fél utcával keletre, már

szek csoportját bízták meg, az eddigi refe-

az említett „A” alakzatú szürkeség. Amikor

renciáik alapján.

ide megérkezünk, átalakul bennünk az az
értékítélet, mely ez idáig Teneriféről kiala-
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AZ ÚJ VÁROSI ÉLETTÉR

kult. Mert eddig a strandvilágon kívül a tör-

Az előbbi elnevezést maguk az építé-

ténelmi múltat és annak hagyatékát láttuk.

szek adták azért, mert szerintük itt szinte
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minden kulturális eseménynek helyet lehet

helyet adnak az Oscar Dominguez gyűjte-

adni, még ha időszakos jelleggel is.

ménynek is.

A TEA tulajdonképpen egy szórakoz-

Az alsó szintet úgy osztották szét több

tató és múzeumkomplexum, mely otthont

részre, hogy időszakos kiállításoknak he-

ad egyebek mellett a Művészetek és Kultú-

lyet tudjon adni. Az ún. fényképészeti kiállí-

ra Múzeumának, valamint a városi (nagy)

tás egy intim, kis térben található, ezekhez

könyvtárnak.

a terekhez kapcsolódóan.

Következzenek az alkotó építészeknek

Minden múzeumi térben a legmoder-

az épületegyüttesről készült leírásából ki-

nebb a klímatechnika és belső tér kiala-

emelt részletek.

kítása. A belmagasságok mindkét szinten

„A TEA új és élettel teli hely az összes

legalább hatméteresek vagy magasabbak.

generáció, és a különböző érdeklődésű emberek számára. Annak érdekében,
hogy megértsük az épület építészeti alap-

ÚJ TÁJÉKOZÓDÁSI PONT
SANTA CRUZBAN

koncepcióját, a bármelyik oldalról meg-

A téren átsétáló látogatók belebotla-

közelíthető központi részbe kell először

nak abba az Insular könyvtárba, melynek

ellátogatni. Ebben a központi részben ke-

tereit a fény nagyon jól átjárja. A köztér ke-

verednek a különböző épületfunkciók. Egy

resztülszeli a könyvtári olvasótermet. A

új, a közösség számára is használható

nagy üveg felület lehetővé teszi, hogy kint-

gyalogosút keresztezi átlósan az épület-

ről és bentről egyaránt lehet gyönyörköd-

együttest. Ez az út köti össze a Serrader-

ni a könyvtár terében. Az éjszakai horizont

híd felső síkját a Barranco de Santos parti

fényét tovább élénkíti a Biblioteca Insular

szintjével. A Barranco felé lejtő úton ez az

fénylő belső tere, a Barranco de Santos

út kiszélesedik, és a kulturális központ szí-

mentén. Santa Cruz város számára ez a

vében háromszög alakú, félig fedett térré

könyvtár egy új látványosság.

alakul át.

A TEA épületei udvarok köré épültek. A
hosszúkás udvarok sok szempontból fon-

A PLAZA MINT KÖZTÉR

tosak, napvilágot, látványt és tájékozódási

Ez a szokatlan, háromszög alakú tér

pontokat biztosítva a múzeumi terek és a

egy új, nyilvános tér, amely mindenki szá-

könyvtár látogatóinak és felhasználóinak.

mára nyitva van és elérhető. Az új városi

Az egyik udvarban – az épületkomplexum

életet felpezsdíti a múzeum kávézója és

irodája és a múzeumi szárnyak között – a

étterme, amely nemcsak az épületben,

sziget jellegzetes növényeit ültették el.”

hanem a piacon vagy a Barrancón meg-

Számunkra az érkezéskor tapasztalt

lévő nagy és árnyékos fák ponyvája alatt

látvány az, ami megtöri mindazt, amit ed-

is képes ételeket és italokat felszolgálni. A

dig a városról ismertünk. A belváros felőli

teret éjjel szabadtéri moziként használják,

épület bütüje olyan, mint valami perforáci-

filmeket és TEA-s videókat mutatnak be.

ós papír a morzejel idejében. Beleértve,
hogy a leszűkült tér robbanásszerűen kitá-

MODERN GALÉRIA

erdő, már csak a zene hiányzott. Tovább

az épület komplexumába vezesse, és jó

a másik épületszárnyban a három szin-

iránymutatást adjon minden látogató szá-

tet összekötő lépcsőspirál, mely a szintek

mára.

csavaros kapcsolatát sugallja.

Az előcsarnok a tér folytatása az épü-

Kedves Olvasó, ha a szigeten jársz,

letben. Az itteni funkciók: múzeumi kávé-

mindenképpen szánj időt arra, hogy igyál

zó, múzeumi bolt és jegypénztár. A pultok

egy TEA kávét, és a bárszéken elfordulva

mögött egy nagy spirális lépcsőn lehet el-

vess legalább egy pillantást a könyvbazár-

érni a felső és az alsó múzeumi szinteket.

ra, mert itt kitágul az elménk, és másként

A felső szinten tetőablakos képtár találha-

láthatjuk azt, amit lent a lávahomokon.

tó, különböző méretű galériák, amelyek
52

gul, a könyvtár lámpái mint valami harang-

A tér fő feladata az, hogy az embereket

Kószó József
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vak között vízesések és még hidak is lennének.
Mindezek úgy lettek a rendezési tervben elhelyezve, hogy az építészeti munka
úgymond szárazon készülhessen, majd a

KÖZÉPÜLETEK EURÓPÁBAN

EGYETEMI VÁROS A BOSZPORUSZON
A Sabanci egyetem Isztambul közelében 1999-ben kezdte meg működését. A boszporuszi várostól keletre

parkkal és a közlekedési területekkel egy
időben készülnének el a tavak és azok vízfeltöltése.
Végül az egészből alig lett valami, de
víztükrök azért készültek:
–  egy félkaréj alakú díszmedence a
központi könyvtár főbejáratánál;

haladva, a 88-as autópályán balról –

–  a park főbejáratánál, szárnyas alap-

reggeli fényben – csillogó víztükrök kö-

rajzi vetülettel, középen a bejárati úttal és

zött bukkan fel az egyetemi város.

a központi recepcióval;

egyeteme

–  a kulturális és konferenciaközpont,

egy százharmincöt hektáros, mezőgaz-

Törökország

legnagyobb

valamint maga a fedett sportcentrum az,

dasági művelésű területre épült, mint csa-

ami büszkélkedhet egy természetesnek tű-

ládi vállalkozás. Az egyetem huszonkét

nő, közel hathektáros víztükörrel;

országból válogatta össze az oktatói gár-

–  a magaslaton, az egyetemi város

dáját az induláskor azzal, hogy a nagy hí-

képzeletbeli tengelyvonalára elhelyezett

rű angol és francia társaikkal felvehessék

központi épület feletti körforgalom belső

a versenyt.

tere kaphatott egy kör alakú díszmeden-

A komplexum minden épülete önma-

cét, oszlopos szökőkutakkal.

gában és a funkciójának megfelelően egy-

A mesterségesen kialakított víztük-

szerűen működik. A harmincegy épület az

rök számára az egyetem feletti magas-

óriási, parkszerű területen többnyire szét-

laton délnyugati irányban bukdácsoló kis

szórtan helyezkedik úgy, hogy a működési

folyócska vize, biztosítja a napi vízpótlást.

funkcióban jól kapcsolódhassanak egy-

Az óriási mesterséges tó összefüggő

máshoz.

víztükre alatti vízszigetelése, mint kétsze-

A szétszórt látszatot keltő belső telepü-

res, biztonsági réteggel készült fóliaterí-

lést utak, sétányok kötik össze úgy, hogy a

ték, valamint a tó építése több mint egy

közös funkciók gyalog öt percen belül elér-

évig tartott, és költsége majdnem akkora

hetőek. Az épületek belső, tágas tereiből

lett, mint egy átlag épületé. Átadáskor a

kifelé szemlélve az átlátható parkot a több

fő kezdeményező, Sabanci úr csak annyit

helyen kapcsolódó víztükrök teszik telje-

mondott, hogy a tó vizébe egyetemet épí-

sen életszerűvé.

teni szépnek tűnt, de így sokkal jobb, mert

Az építészeti tervezésnél felvetették,
hogy ha a kész épületeket vagy azok több-

az is megépülhetett, ami tartalékként volt
jelen a beruházási palettán.

ségét víztükörbe helyeznék, egy olyan

A mesterséges tó a diákok kedvenc ta-

egyetemi világot hozhatnának létre, ami a

nulási és kikapcsolódási területe lett, még

településszerkezet vonatkozásában egye-

az éjszakai órákban is.

dülálló lenne a világon.

Kószó József

A próbálkozás már az első lépésben kezdett megfenekleni, ugyanis a terep enyhe lejtésű, délkeleti irányba. Majd
újabb elemzés következett, hogy a parkot
öt-nyolc tófelületre osztanák, és önállóan
működnének. Utána jött a merész elgondolás, amely már majdnem valóság lett,
hogy a lépcsőzött szintű mesterséges ta54
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ZAHA HADIDRA
EMLÉKEZVE

KÖZÉPÜLETEK EURÓPÁBAN

RAJNA VÖLGYI FOGADÓÉPÜLET
A német–osztrák–francia háromszögben, ott a Rajna völgyében, a szőlőhegyek lábánál van egy hely, mely a
parkjairól, a kertészetéről híres kicsiny
város: Weil.

A következőkben idézzünk az építéssel kapcsolatos tervektől:
A beruházás lebonyolítója
„Nagy meglepetések azért nem voltak,
leginkább a belsőépítészeti tér az, amit mi

Weil város nyerte el az ezredfordulón

másként láttunk. Az ívelt falak és támpil-

a kertészeti kiállítás rendezési jogát. A ki-

lérek, valamint a lejtők érthetően a kert, a

jelölt park alkalmas volt arra, hogy ott fél

park folytatásai, és ez átláthatóvá tett min-

Európa bemutassa a kertészeti dizájn ele-

dent. Az új kor szellemének ide történő be-

meit, szokásait, na meg a növényi kultú-

kapcsolását értelmetlennek tekintettük,

rákat. A park csupán egy évre lett igazán

ilyen a szennyvízből visszanyert hő. A fi-

kiépítve, mert utána vissza kívánják adni a

nanszírozó oldalról mindenki csak tette a

helyet a természetnek. A rendezvény elő-

dolgát.”

készítése közben a kisváros főépítésze állt

A beruházás előkészítőjétől

elő ötletével, hogy a fogadóépületet a világ

„A sikert biztosra vettük, mert ha Ha-

előtt már nagy nevet szerzett Zaha Hadid

did keze vonása valamiben benne van,

londoni irodájával terveztessék meg.

arra figyel legalább a fél világ. A környe-

A megbízást a terv elkészítése követ-

zetvédelmi tételektől féltünk, de mivel egy

te, az épület egy éven belül már alkalmas

nyári a kiállítás, csak a mai napot kellett

volt az ideérkezők, majd a kiállítási időben

vizsgálni, sokszor még ez is kimaradhatott.

a vendégek fogadására.

Mindezek ellenére talán mégsem volt ha-

A megbízás akként szólt, hogy a tájba,

szontalan az egész. A kérdések közül egy,

a környezetbe és a várható kiállítási struk-

amit akkor félretoltunk, a csupa vasbeton

túrába is jól illeszkedő épület legyen. Az

épület utóélete.”

épület utóhasznosítását valószínűleg ki-

A két évtizeddel ezelőtti helyi napilap-

felejtették, mert az, mint valami csápos

ból vett idézet szerint „a kiállítás fő attrak-

medúza, szürke vasbeton szerkezetével

ciójának szánt épület beleolvad a tájba és

átöleli a kiállítási tér középrészét.

a neki szánt szerepet jól játssza.” Ez mind

A látszóbeton monolitikus vasbeton-

igaz, de a látszó beton szürkesége má-

szerkezet a körülötte lévő parkban és a fák

ra nagyon megkopott, és már a környe-

között végül jó szolgálatot tett a maga ide-

zet sem a régi. Itt mi kérdezzük: „Hadid, ha

jében. A közel ezer négyzetméteres épület

tudtad volna, hogy ez lesz a sorsa az ál-

éttermet, irodákat és kiállítóteret, valamint

talad tervezett műnek, akkor is így tetted

információs irodát tartalmaz.

volna?” Sajnos, a választ már nekünk kell

Az épülettel együtt az építész az ideiglenes parki sétányokat is úgy tervezte,
mintha az általa tervezett épület része len-

megfogalmaznunk, de még így is szép, és
egy lezárult korszak emléke.
K. T.

ne, vagy éppen lehetne.
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FEDERATION

KULTURÁLIS KÖZPONT
MELBORUNE-BEN

Az ülést azzal zárták, hogy a St. Kilda
Rd, mely átvezet a Yarra folyó felett, a
Princes-híd folytatásaként, attól keletre
készítsenek tanulmányt. Ugyanis a belvárosból vagy a vidékről vonattal érkezőknek
nagyon jó találkozóhely lehet az említett
terület.
Négy hónap múlva már elkészült egy
olyan programterv, mely szerint a tervpályázatot ki lehetett írni. A pályázatok közül
a LAB Architectura Studio lett a nyertes a

NAGYVILÁG

végül megépült, látványként is különleges
épület együttesével.
Bennünket, délről érkezőket a St. Kilda
Rd-on balról a Nemzeti Galéria épülete,
míg jobbról a Viktória királynő park fogad,
míg szemben a távolban a Szt. Pál katedrális. A katedrális fókuszától jobbra különleges háromszögek halmazával borított
épületegységek sorakoznak.
A Princes-hídhoz érve még különlegesebb a látvány, mert a Yarra folyó fodrozódó víztükrében vibráló kép megalapozza,
a nem várt látványképet.

AZ ÉPÍTÉSZETI KOMPLEXUM
A Melbourne szívében található politiMelbourne belvárosa szinte min-

kai, társadalmi és kulturális központ kilenc

den évtizedben megújul, főként a dé-

épülete egy közös térre nyílik, míg az épü-

li, vagyis a tengerhez közeli részén.

letek önállóan, a környező utcákról kön�-

„Aki ismeri a várost, annak könnyű” –

nyen megközelíthetőek. A már említett

mondja kísérőm. Valóban így van, mert

kilenc egységben a központi térre fűzve ét-

itt tényleg megújul valami.

termek, kávézók, bárok, művésznegyedek,

A kilencvenes évek közepén a város
kulturális menedzsmentje többször ter-
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valamint kiállítási terek és színház található, egy csokorba fonva.

jesztett elő olyan fejlesztési koncepciót,

A szó szoros értelmében fonva van-

ahol a kompakt szórakozási és kulturális

nak az épületek, mert egy kicsit távo-

lehetőség együtt van, de mindegyik önál-

labbról egy egységnek láttatja magát a

lóan képes működni.

különleges építészeti bravúrral felöltözte-

Több helyszíni tanulmányt készítet-

tett komplexum. Mindezt úgy értelmezzük,

tek építészekkel, és kulturális szakembe-

hogy az összeillő épületszerkezet haszná-

rekkel, de legtöbbször hiányzott belőlük a

lata az építészcsapat törekvését fejezi ki

városközponthoz való kapcsolat. Végül a

a „gyűrött és érdes” felületek létrehozásá-

bizottsági ülést meghallgató egyik személy

val, vagy úgy is mondhatjuk: „összefonó-

csak úgy felvezette „miért nem tudnak úgy

dásával”.

gondolkodni, mint száz évvel ezelőtt, ami-

Megérdemel egy rövidke említést, hogy

kor jött a vasút, és az hol legyen, és még

az épület átadását követő napon az orszá-

ott a pályaudvar is”. Nagy csend, és az az-

gos lapok egyike a házat „kultúrgubanc

óta nagy becsben tartott emberke rávágta:

félének” nevezte. Ez utóbbin ajánlatos el-

„ott a főpályaudvar melletti sínkavalkád fö-

gondolkodni, természetesen csakis pozitív

lött nagyon sok hely van”.

értelemben.
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A köztérközeli szint térelrendezése a
legfontosabb, mert innen indul ki minden
olyan folyamat, amely az építészeti együttest összekapcsolja, illetve a funkciókat
megosztja. Mindezt úgy teszi, hogy az átmenet, vagyis az eltérő funkciók közötti kapcsolat annyira egyszerű, hogy észre
sem vesszük, hogy a presszóból a galéria tárlói közé érünk. Még a kávé ott gőzölög a kezünkben, pedig a műalkotások

NAGYVILÁG

friss festékillata közelebb kell, hogy álljon hozzánk, avatatlan bámészkodókhoz,
vagy éppen műértőkhöz.
Ha a galéria épülettömbjét szemléljük,
mármint belülről, akkor a megbontott terek
Az épületegyüttes karéjának közepéről

úgy sorakoznak egymás után, hogy a kiál-

szemlélve a csupa üveg három- és sokszög

lított műalkotások tárlóit el sem kell válasz-

halmaza közül kiemelkedik a korrózióvédett

tanunk az eltérő méretű és szintkapcsolatú

fémváz, mely jellemzi az egészet.

kubusok, felfűzött sorában. Az idegenvezetés az épület északnyugati, reprezenta-

A SZERKEZETEKRŐL RÖVIDEN

tív előteréből indul, ahonnan a homlokzati

A vasút közel tíz sínpárja közötti alapo-

rácsos mezők táblái által tört természe-

zás és az azt követő felépítmény bonyo-

tes fény hatására a belső tér színei vibrálni

lultsága az egész beruházás idejének több

kezdenek mind a műalkotások során, mind

mint felét tette ki, mindaddig, míg el nem

a fénnyel „szurkált” szemben álló, pasztell-

érték a mai tér szintjét.

színű falakon és a bársonyos padozaton.

A vasút zajos üzeme, és a rezonancia
miatt minden vasbetonból készült.

Mint más termeknél, melyek ha kell,
kulturális vagy éppen oktatási bázisként

A fogadószint feletti épületek már ve-

üzemelnek, itt is, jó szolgálatot tesznek

gyes szerkezeti rendszerűek. Itt a tar-

az eltolható falak, melyek, ha kell, nyílnak,

tószerkezetek közel fele az átmeneti

vagy ha szükséges, éppen hogy megoszt-

vasbeton és a másik fele acélszerkezet.

ják a feleslegesen nagynak tűnő tereket

Ez utóbbi az, mely az épület statikai csont-

vagy termeket.

váza és ez lényegében a „gyűrött” homlokzat hordozóváza is egyben.

Az építészek az egyik építészeti konferencián, mely éppen ennek a háznak a
színháztermében zajlott, ekként értékel-

MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN
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ték a csapatmunka lényegét ebben a kör-

A tervező építészcsapat teljesen nyi-

nyezetben, melyben ez a multifunkcionális

tottan fogadta az észrevételeket, majd

épületegyüttes létrejött. „Az építésznek az

az elkészült makettre érkező érveket, sőt

a feladat jut, hogy kiegészítsen egy városi

még a kritikák sorát is akként könyvelték

környezetet, a meglévő épületekhez iga-

el, hogy hol, mit és miként javítsák a még

zodva, úgy, hogy harmonikus is legyen.

számukra is új, „gyűrt” homlokzatos építé-

Vagy úgy is elemezhetjük, hogy a feladat a

szeti együttest.

múltunk örökségét tiszteletben tartani, és

se idején és még néhány évig, célkereszt-

be, hogy hiányuk örökös seb lenne a vá-

A hatfős építészkollektíva következete-

mellékapcsoljuk azt, ami nagy mértékben

ben voltak a lakosság előtt. Mára annyira

ros szövetén.”

sen haladt a kapcsolt épületek és köztes

képes ellenállni annak a kritikának, mely

behegedtek a sebek, hogy az említett vá-

Zárószóként említve: a most bemuta-

terek minden négyzetméterén, hogy vég-

végül meghozza gyümölcsét.

rosrészt el sem tudnánk képzelni nélkülük.

tott építészeti komplexum a nemzetközi di-

eredményként egy felületekben és fények-

Mindannyian jól ismerjük a városiak

Hasonló példa a múlt század kilencvenes

zájnverseny győztese lett, a városvezetés

ben gazdag, de funkcionális és koherens

építészetünk elleni forradalmait, mint pél-

éveinek végén ugyancsak a párizsi Louvre

titkos benevezése alapján.

tér születhessen mind kívül, mind az épü-

dául a párizsi Eiffel-torony vagy a New

előtt megalkotott üvegpiramis, pedig ezek

letegységek belsejében.

York Metropolitan Museum, melyek építé-

ma már annyira beépültek a környezetük-

K. J. és K. T.
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PECKHAMI
KÖNYVTÁR
LONDONBAN

lezzük. Fent a hosszanti épületbelső részben osztatlan magasságú terében van az
a három, tojás alakú tömeg, melyben az
afro-karibi irodalom könyvesháza, másikban gyermekfoglalkoztató, a harmadikban
pedig konferenciaterem található.
A különleges, „L” alakú épületet az utca felől támaszoszlopok gyámolítják csak
úgy látszatformában, mert a statikai sze-

London déli városrészének a Peck

repet az alsó épülettömegbe foglalt vas-

ham nevű, igen elhanyagolt kerülete az

beton szerkezetből konzolszerűen kinyúló

ezredfordulón került a figyelem közép-

harántfalak és közbenső konzolsorok biz-

pontjába. Addig a kultúra itt teljesen hi-

tosítják, mint teherhordó váz.

ányzott, se színház, se könyvtár, csak

Ugyanis a látványoszlopok pszicholó-

egy fél évszázados mozi, meg néhány

giai okok miatt kerültek be, mert egyébként

kávézó és a szép füves parkok várták a

félnének bemenni alá az emberek, nehogy

helyi lakosokat és a gyerekeket. A vá-

rájuk billenjen ez az amúgy félelmetesnek

rosrész tanácsirodája is egy háborúból

tűnő építészeti alkotás. A fölül fedett, nyi-

visszamentett épületben működött, a

tott tér az épület üzembehelyezése óta te-

lakosság ügyeinek intézésére.

mérdek rendezvénynek adott otthont. Ma

A „lökést” az adta, hogy a kerület fejlesztését már a parlament is feszegette,

pedig már kiváló találkozóhely gyerekeknek és időseknek egyaránt.

nehogy egy újkori gettó legyen. Döntés

Az épület alsó tömbje és a felső könyv-

született, a hatóságnak hely, a kultúrának

tári kubus hordozóváza és köztes födéme

pedig egy jóval nagyobb tér kell, felfejlesz-

vasbetonból készült, míg a homlokzati füg-

tett könyvtárral.

gönyfal már szerelt fémvázas szerkezetű.

A tervezési megbízást az Alsop és

A fémváz szendvicsszerkezet a hőszigete-

Stormer építészpáros irodája kapta. Elő-

lésnek és a nagy terek szellőztető csator-

ször néhány kijelölt helyre készítettek ta-

náinak adott helyet.

nulmányt, majd a véglegesre, mely meg is

A fémrács szerkezetű homlokzatokat

épült, meg is tervezhették a kulturális in-

rézlemez és patinázott üvegburkolat fe-

tézményt. A különleges épületalakzat két

di, a színek játékával kiegészítve azokat.

egymásra illesztett tömege mára már be-

Még a látszólag feleslegesnek tűnő részle-

leolvadt abba a térbe, melyet a kerület la-

tek is valamilyen célt szolgálnak. Az épület

kosai teljességgel el is fogadtak. Az alsó

fiatalosan hetyke narancssárga „sapkája”

tizenkét méter magas fél kocka épületrész

(„barett”-ja) például árnyékolja a szellőző-

lett végül a kerület hatósági központja, a

aknákat és mérsékeli a közponi térbe be-

maga négy szintjével. Fölötte pedig dup-

jutó napfény erejét. Az épület 2000-ben

la vetületi méretben létrejött egy könyvtár,

megkapta az Egyesült Királyság tekinté-

osztott két szintjével. A két alapfunkciót kü-

lyes építészeti elismerését, a Stirling-díjat,

lön-külön bejáratok biztosítják. A féleme-

ennek köszönhetően Peckham bekerült a

letre tágas lépcsőházon át, és három lifttel

köztudatba. Az optimizmust hirdető épület-

lehet feljutni.

nek vannak ugyan hibái, de nagy szeretet-

Fent a kultúra birodalma egy különös,
mondhatni futurisztikus tér, mert felér-

tel övezi az a néhány ezer helyi lakos, aki
rendszeresen látogatja.

ve az az érzés fog el bennünket, mintha

Zárszóként Hugh Pearman építész

egy ufóközpontba érkeztünk volna. Ugyan-

értékelése: „A peckhami könyvtár príma

is van három különleges alakzatú, három

architektúra, új lehetőségeket kínál és mű-

lábon álló valami piciny ablakokkal, mely

ködőképes.”

a jövőbe repíti gondolatainkat mindaddig,
62

míg belülről azokat szemügyre nem véte-

K. J.
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CLEVELAND, ROCK AND ROLL
HÍRESSÉGEK MÚZEMUMA

NEW YORK LEGSZEBB TERE
New Yorkban, a Broadway-n haladva mindjárt feltűnik a város egyik új
nevezetessége, a Lincoln Center for
Performing Arts, a zene- és színművészet fellegvára. Két színház, két hang-

NAGYVILÁG

versenyterem, a híres Metropolitan
Opera és több más művészeti intézmény kapott helyet a hatvanas években
elkészült épületegyüttesben. A Lincoln

Az Erie-tó partjára épült építmény

Center épületei a Broadway és az Ams-

tervezésével a kínai származású I.

terdam Avenue között helyezkednek

M. Pei építészt bízták meg 1986-ban,

el, délről a West 62nd, északról a West

amely 1995-ben már várhatta közönsé-

66th Street határolja őket.

gét. Az építész igen szokatlannak talál-

A centerépület hármasának közepén,

ta először a témát, majd több koncert

mint valami fókuszpont fekszik a Lincoln

megtekintése után jött rá, hogy a „rock

Center Plaza, amely az épülethármassal

and roll” csupa energia, csakúgy, mint

közel egy időben készült. A szigorú geo-

az építészet. Felismerése eredménye-

metriai formában rendezett tér centrá-

ként jött létre az Erie-tó víztükrében

lis közepén helyezkedik el egy közel száz

megduplázódva a csillogó építészeti

négyzetméteres víztükörfelületű, tizenkét

komplexum, háttérben a város színpa-

szegletű díszmedence.

di díszletként szolgáló toronyházaival.

A sugaras térburkolat metsződésében

Az Erie-tó partjának szembeötlő helyén

lévő medencét négygyűrűs karakter veszi

álló Hírességek Csarnoka és Múzeuma

körül, mint egy fókuszált nézőpont. Ezzel

éles vonalakkal határolt dinamikus épüle-

a tervező azt szándékozta kifejezni, hogy

tével nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az

a tér, a szökőkút, és a kétoldali díszletként

egész clevelandi vízpart újraéledjen.

is szerepeltethető a kultúra épületei fölé

A tervező leleményességét bizonyít-

emelt ötíves kultúra temploma a Metropoli-

ja az, hogy az egymással szembeállított

tan Opera csak egy, és az is legnagyobb a

mértani testek tömege a közel ötvenmé-

többiek felett a világon.

teres magasságával ikon lett az építészet

Nappal és este a szökőkutak váltako-

és a természetes víz kapcsolatában. A ki-

zó vízoszlopai között felvillanó fényoszlo-

állítóterekből egy-egy falnyílásszerű üveg-

pok játékát kiegészíti az opera nagyjainak

felület mögül a tó nappal szikrázó tükre,

halk megjelenése. Különös érzés, amikor

este a holdfény és a csillagok képe, vala-

a három tenor együtt, a vízoszlopok mö-

mint a háttérben lévő városrész sok ezer

gött szikrázó fénnyel kelleti magát az ope-

fénypontja a víz tükrében, semmihez sem

ra fellegvárában, közel a Central Parkhoz.

hasonlítható élményben részesíti az idelá-

KJ

togatót.
A különleges mértani testek kiugró felületei, melyek a víz tükréből nőttek ki,
mind az emberi leleményesség eredményei, főként, ha a tó átellenes oldaláról
szemléljük a hófehér múzeum és a háttérül szolgáló belvárosi tornyok együttesének valós és vibrálóan tükrözött képét.
KJ
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mező és annak rácsozata azonos a ház

Konzolos tolókapu utcai képe.

erkélyének korlátjával, de sajnos, a legtöbb esetben nem így van.

A KERÍTÉSRŐL ÁLTALÁBAN
Legáltalánosabban meghatározva a
kerítés valamilyen célra használt terület,
határait jelzi.
Szándékosan nem fordul elő ebben a
meghatározásban az építmény szó, mert
– és ez az első, amire szeretnénk nyo-
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matékosan felhívni a figyelmet – a kerítés
nem minden esetben építmény. Vannak
országok, ahol kifejezetten sértő lenne a
szomszédok és a tágabb környezet számára, ha valaki kerítéssel venné körül

KERÍTÉSDIZÁJN
2018
Sokan akként gondolkodunk, minek is építünk a telkünket határoló

magát. Bizalmatlanságot, a környezettől
való elzárkózást jelezne a többiek számára. Hazánkban ettől eltérő módon alakult a helyzet; nálunk csaknem mindenki
– legyen az magánember, magánemberek
csoportja, intézmény vagy vállalat – mas�szív építménnyel igyekszik lezárni a saját
területét, akár van rá oka, akár nincs.

építményt, amit köznyelven kerítésnek
nevezünk. Európai sétánkat kezdjük a
kontinens nyugati fertályán, ott kertvá-

Acélból hegesztett kötéssel készült utcai kerítés,
konzolos működésű tolókapuval
a) belső fotó; b) működési részlet

a)
b)

rosi környezetben alig látni a házak és
közterület között elhatároló építményt.
Ha van, akkor az olyan közintézmény,
ahol a vagyon, esetleg az állatok védelme miatt szükséges.
Keletre haladva már sűrűsödnek a területelhatárolók, és egyre magasabbak.

Utcai kerítés és tolókapu oszlop/mező
működési csomópontja.

Szerencsés az, ahol csak zöld vagy éppen örökzöld sövény sáv az, ami elkerít,
Porszórással kezelt acélszelvényekből épülő kerítésmező nyíló kapukkal.

vagy határol, mert az mégsem kerítés. A
keleti blokk országaiban viszont már növekszik az építési kedv a kerítések terén,

Előkerti kerítésmező és kapu hegesztett kivitellel,
kovácsoltan sajtolt záróelemekkel.

mert ugye ez nemcsak népszokás, hanem
már védelem vagy inkább a vagyonvédelem a funkciója.
Sajnálatos tapasztalat az, hogy az

Hegesztett technikával készült
acél kerítésmező nyíló kapuval.

újonnan épült ház és az előttük készült utcai kerítés, stílusában igen gyakran nincs
„beszélőviszonyban” a mögöttes házzal.
Láthatjuk, hogy a harmonikus együttlét,
mármint az épület és az utcai kerítés esetében szinte kilencven százalékban tele
van ellentmondással.
Legtökéletesebb az, amikor a kerítés66
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Lábazati fal fölötti kerítésmező, nyíló kapu
kapcsolattal.

Lábazati fal fölötti hegesztett kötésű
acélkerítés-mező zártszelvényű acéloszlopokkal.

A kerítés építése természetesen le-

belőlük néhány példát, hogy a többi, eszté-

het indokolt is, sőt az építési hatóság elő

tikus megjelenésű kerítéssel összehason-

is írhatja, de a legfontosabb az, hogy tud-

lítva az olvasó is érezze, az elmondottak

juk, egy-egy kerítés megépítésével be-

igazságát.

avatkozunk környezetünk harmóniájába;

Ha az acélkerítéseket összevetjük

a kerítés az épített környezet, mindenna-

a faanyagúakéval, akkor az élettartam

pi életünk része.

vonatkozásában a fémes változat ja-

Kedves olvasóinkat tájékoztatjuk, hogy

vára akár öt–tízszeres élethosszt vehe-

a harmonikus utcakép: kerítés és épület

tünk számításba. Mindkét változatot kell

vonatkozásában lapunk 2007/1, 2009/1

felületkezelni, és ennek költsége a faanya-

számában már beszéltünk erről röviden.

gúnál, egy bizonyos időre vizsgálva, több-

Míg a leggyakrabban alkalmazott megol-

szöröse a fémének.

dások közül a faanyagú vagy csak fa be-

A fémanyagú, ezenbelül a vasszelvé-

tételemes kerítésekről a 2012/1 és 2016/1

nyekből készült kerítések, vagy elemek

számokban bővebben mutattunk be pél-

számára a mai korszerű technika isme-

daértékű esettanulmányokat. Most ebben

retében több védelmi változat jöhet szá-

a számunkban pedig a fémanyagú kerítés

mításba. A kész szerkezetet mindegyik

változatokról beszélünk röviden, példák kí-

változatnál rozsdátlanítani kell és a zsírok-

séretében. Ezenkívül a most Közép-Euró-

tól letisztítani szükséges, majd ezek után

pában elterjedt elemes kerítésváz építési

jöhet a felületi bevonatréteg felhordása. Az

technika eredményeiről mutatunk néhány

ismert technikák:

fotót.

Lábazat feletti zártszelvény oszlopok közötti
acélszelvény keresztezésű kerítésmező,
perforált lemezbetéttel.

Toló- és nyíló kapu hegesztett acélkeretes rendszerben perforált lemezbetéttel.

–  a hagyományos festési eljárás,
–  az üzemi porszórásos technika,

FÉMKERÍTÉSEK

–  a horganyzással való védettség.

A fakerítések mellett a legnépszerűbb

Hagyományos festési eljárásnál az

kerítésfajták – különösen az utóbbi időben

üzemileg legyártott részelemeket még

kialakult kerítéskultusz hatására – acélból

a gyártás befejező fázisában alapozó

készülnek. Ennek fő oka, hogy megfelelő

festéssel látják el. Majd a beépítés, illetve

felületkezelés esetén tartósak, időállóak,

teljes szerelés után a kötési (hegesztési)

színesre mázolhatók, díszesre formálha-

pontok alapozó javításán túl jöhet a több-

tók.

rétegű festékanyag felhordása. Ma már

Ipari környezetben az előre gyártott

vannak olyan festékrendszerek, melyek

vasbeton kerítéseken kívül a legtöbbször

már az oxidrétegre is felhordhatóak. Ezek-

acélkerítéseket építenek be, de ezek lakó-

nél azért legyünk óvatosak, mert a vékony

és közösségi környezetben is gyakoriak.
Zártszelvényű acélszelvény keretezésű
kerítésmező, perforált lemezbetéttel.

Az utóbbi időben közkedveltté vált az
acélcsőből és zártszelvényekből hajlított

Ívelt vetületi vonalú utcai kerítés, acélhevederhez
kapcsolt alumínium (cső) mezővel.

Lábazat feletti kerítésmező, alumínium szelvényű
rendszerben.

és hegesztett acélkerítés, lábazattal vagy
anélkül, amit feltehetően az indokolt, hogy
a szelvényekből lágyabb formák alakíthatók ki, mint a melegen hengerelt vagy hidegen hajlított idomacélokból.
Gazdagabb környékeken, ahol a kerítés építésére hajlandók aránytalanul sok
pénzt költeni, elterjedtek a díszes kovácsoltvas kerítések.
Ezek stílusa gyakran bizonytalan, így
értéktelen átmenetet képeznek a történelmi korok kovácsoltvas kapui, kerítésbetétjei és az egyszerű, modern acélkerítések
között. Cikkünkben csak azért mutattunk
68
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Előre gyártott betonelemből épült utcai kerítés,
rácsos fémprofilú kerítésmező elemekből.

Elemeiből épült kerítés, egyszerű hevederes
fémrácsmezővel.

rozsdaréteg idővel leválhat, ezáltal a takaró festékréteg is lehullik és megjelenik a
rozsda.
Üzemi porszórást a kerítéselemek esetében csakis teljes előregyártásnál alkalmazhatunk. Ugyanis itt nincs lehetőség
hegesztett kötés alkalmazására, tehát
csakis csavaros egyesítés jöhet számításba. E rendszerek várható élettartama lehet
több évtizedre szóló is.
A horganyzott felületvédelem tech-
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nikája azonos a porszórásoséval, csak
itt elektrolízissel hordják fel speciális kádakban a megfelelő rétegvastagságú horganyt. Beépítés és helyszíni szerelés itt
is csavaros kötéssel történhet. Ennek a
rendszernek az élettartama lehet akár fél
évszázados is.
A horganyzott fémszerkezeteket néhány éves felületi oxidáció kialakítása után
akár le is festhetjük, a megfelelő (ehhez
ajánlott) festékanyaggal.
Az acélszerkezeti gyártástechnológia
mindenesetre azonos a más épületszerke-

Üzemileg előre gyártott betonelemekből épült
kerítésváz, fémprofilú és perforált lemezes
betételemekkel.

Pontalapokra, majd monolitikus vasbeton koszorúra gyámolított előre gyártott zsaluelemes utcai kerítés, betonelemes oszlopvázzal
1 falzsaluelem; 2 pillérzsaluelem; 3 előre gyártott két vízorros fedlap; 4 mély fuga; 5 kibetonozás; 6 vízszigetelés; 7 tartószerkezeti vasalás; 8
kengyelezés; 9 polisztirol lemezcsík; 10 vasbeton
talpgerenda

Előre gyártott betonelemből épült utcai kerítés,
acél rácsozatú betétmezővel.
Sávalapra gyámolított zsaluélekből készülő
utcai kerítés részlete
1 beton sávalap; 2 vasbeton (monolitikus) koszorú; 3 tartószerkezeti vasalás; 4 kengyelezés; 5
vízszigetelés; 6 előre gyártott falzsaluelem; 7 előre gyártott oszlopzsaluelem; 8 előre gyártott két
vízorros fedlap; 9 oszlopfedlap; 10 mélyített fuga;
11 kibetonozás; 12 járdaburkolat

zeteknél alkalmazottakkal. Napjaink legújabb anyaga a furatokkal perforált lemez
anyagú kerítésmező betétek, fémkeretbe
való kapcsolása.
Az idomacélból készített kerítésmező-betéteket ugyanúgy helyezik el a kerítésmezőben, mint ahogy a fakerítések
esetében. Az acél és kő, tégla vagy beton kombinációjú kerítés időállósága természetesen jobb, mint a fa betételemesé.
Ugyanakkor tudni kell, hogy a fém és a fa
eltérő módon hat az emberre. A fém hatása mindig ridegebb, hidegebb.
Az

acél

kerítéselemek

készülhet-

nek melegen hengerelt és hidegen hajlított zárt, ill. nyitott szelvényekből, valamint
csövekből.
70
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Elemeiből épült kerítés, oszlopnyíló
kis- és nagykapukkal.

Előre gyártott betonelemes utcai kerítés személyforgalmi és tető járműközlekedési kapukkal.

séges a talpgerenda, melynek teljes alsó felülete alá a fagyhatár fölött, öt–nyolc
centiméter vastag (a lehető leglágyabb)
polisztirollemezt kell a talajra fektetni.
A zsaluelemes falépítés egyik fajtája a szárazépítés, a másik a vízszintes
fugák habarcsterítékkel való kitöltése. A
megfelelő módszer alkalmazása az építési körülményektől függ. Fontos tudni,
hogy szárazon falazás esetén csak néhány sor falazható előre, mert egy–három
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soronként ki kell azokat betonozni, míg a
habarcsréteges eljárás során a fal és az
oszlop akár 2,0 méterig is felfalazható,
csak utána történik a kibetonozásuk. A színezett felületű kerítés elemeit mindenképpen fugahabarcsba ágyazva rakjuk, mert
a kibetonozási cementlé elszínezi azokat.

KERÍTÉSKAPUK
ÉS MŰKÖDTETŐI
Elektronikus vezérlést főként járműAutomata működtetésű tolókapu
általános nézetrajza, elektronikai kapcsolattal.

Elemeiből épült utcai kerítés oszlopok közötti
mezőkkel és konzolos tolókapuval.

Pontalapokra gyámolított koszorú-zsaluelemekből készülő kerítés a lábazati fal felől,
fémvázas/szerelt betételemes mezővel
1 U zsaluelemes; 2 előre gyártott két vízorros
fedlap; 3 hosszvasalás; 4 kengyelezés; 5 vasbeton koszorú; 6 polisztirol alátétlemez (hat–nyolc
centiméter); 7 pontalap; 8 acéloszlop; 9 kerítésmező

forgalmi toló-, illetve nyílószárnyú kapuk
mozgatásához

alkalmazunk.

Lényege,

hogy a kapu a jármű ablakából kihajolva

számkódos

távműködtetővel

vagy

biztonsági zárbetétes kapcsolóval nyitható. Bentről kifelé haladva a kerítéskaput

Ugyancsak újabb anyag az alumíni-

még a garázsból, egyetlen nyomógomb-

um szelvényekből készülő kerítéselemek

bal üzemeltethetjük. A központi automati-

sora. Ezeknél még a kapuszerkezetek is

kaszekrény vezérlőprogramja adott kapu

ugyanazon szelvényekből készülnek, mint

tekintetében, az előzőekben ismertetett

a kerítésmezőknél. Az alumíniumszelvé-

működtetési módoktól függetlenül azo-

nyekből készülő elemeknél hegesztett és

nos. A rendszer további fontos eleme az

csavaros (és csapolt) kötési megoldásokat

infrasorompó, mely a sugárzónájába ér-

alkalmaznak.

kező személyeket és járműveket azonnal

A nyers aluszelvényekből készülő ele-

érzékeli. Ütközés így nem lehetséges, mi-

meket is általában porszórással festik be.

vel veszély esetén a kapu el sem indul, il-

Végül eloxált felületű szelvényekből is ké-

letve rögtön az ellenkező irányba mozdul.

szülnek kerítések. Ezek kötésénél a csava-

Ha nyitás után a kapu záródása automa-

ros, a popszegecses és a rejtett csapolási

tikus, ebben az esetben különösen fon-

eljárás jöhet csak számításba.

tos az infrasorompó. Ügyeljünk arra, hogy
mindig a megfelelő magasságban helyez-

BETONELEMES KERÍTÉS
ÉPÍTÉSE
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zük el, mert a megfigyelendő teret csak így
tudja ellenőrizni. Ha a családban kisállat

Mintaábra: zártszelvényből épülő kerítés, nyitható kapukkal.
a)…c) változatok
1 acéloszlop; 2 idomacél betétmező; 3 kapukeret; 4 pánt; 5 csukló; 6 csap; 7 konzol; 8 retesz; 9 laposacél
betétkeret; 10 fémlemez betét; 11 zsámoly; 12 talp; 13 alaptest; 14 tartókonzol; 15 helyszínen leszabott kapcsolóelem; 16 vasbeton lábazati elem; 17 borda; 18 persely; 19 reteszfordító; 20 ütköző; 21 szán; 22 közép
ütköztető

Alapjában véve ez a leggazdaságo-

(kutya vagy macska) is van, ennek figyel-

sabb és legidőállóbb kerítésépítési válto-

men kívül hagyása könnyen megbosszul-

a kapu, megszüntetve az alapvető vagyon-

záródás is biztonságos legyen. A motor

zat, technológiája pedig egyáltalán nem

hatja magát. Miután a gazdi elhagyta a

védelmet.

elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy kí-

bonyolult. A betonelemes kerítések épít-

házat, a zárt kapu infrazónájában felkun-

A toló, és nyílókapuk működtető

hetők sáv- és pontalapokra egyaránt.

korodó macskafarok átprogramozhatja a

mechanikáját úgy kell a fogadó kerítés fa-

Pontalapozás esetén mindenképpen szük-

vezérlést, és egész napra nyitva maradhat

lához vagy oszlopához rögzíteni, hogy a

vülről illetéktelen ne tudja elérni, átprogramozni, esetleg ellopni.
Jozef F. Kupola
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FELLEBBENT A FÁTYOL A TITOKRÓL

A BERLINI IMAX MOZI GÖMBJÉNEK SZAKMAI ELŐÉLETE
Kezdve az elején. A most húszéves
berlini Imax mozi építésénél mi vezetett
oda, hogy egy tökéletes gömb, mint nézőtér, elkészülhessen.
Először az épületet papíron létrehozó Renzo Pianónak volt ez az ötlete, majd
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tervezési feladata. A tervezés során a
gömb kialakítását számítógépes programmal könnyedén megtervezték.A néző-

statikai vasalás számítása, különös gon-

vagyis, mondhatni, burkolása. Azért a ta-

4.  Következnek a két koordinációs he-

tér és a gömb belső palástjára vetítendő

dosságot igényelt. Ezután következett a

karás az épületen belül a legjobb, mert ott

vederezések, melyek hálós képe a kész

kép mozitechnikájának elméleti létrehozá-

statikai modellen való kísérlet.

csak a belsőépítészeti igényeket teljesíti.

gömb felületi burkolásánál is a látványkép

Ugyanis itt nincs kitéve az időjárás válto-

része lesz.

sa azonban többszöri nekifutással vagy fél

A megvalósítás lett végül a legnehezebb. Ugyanis ehhez hasonló vasbeton

zásainak.

Szerkezeti szempontból a csupa vas-

szerkezetet Európában még senki sem ké-

Az

beton gömb vastagsága és a szükséges

tucat tervváltozat után lett végleges.

épületen

5.  A legnehezebb és legkörülményekívüli

gömb

palást-

sebb a következő fázis, a vasbeton pa-

szített. Elsődlegesen a gömbfelület bel-

ja a felület harmadát teszi ki, de ez lett a

lástfelület alsó, vagyis a lapostető feletti

ső és külső zsaluzata adta fel a leckét.

legnagyobb feladat. Ugyanis a gömb há-

síkjában a csapadékvíz elvezetésének ki-

A megfelelő méret és a minél tökélete-

nyadfelületét csapadékra, szélteherre, vil-

építése.

sebb gömbfelület létrehozásához a két ko-

lámvédelemre is meg kellett tervezni. A

6.  A felületi burkolat. A „rétegsorok”

ordinációs íves zsaluzat megtervezése,

gömbfelület ebben az esetben szakmai

elemeinek előkészítése többnyire helyszí-

és annak kivitelezése volt a legnagyobb

alapon tetőfedési kategóriába sorolható.

ni vágással, a próbaillesztési sorok elké-

feladvány. Magának a zsaluhéjnak az

De a feladat összetett, mert a kerámia-

szítése, és végül a vázszerkezethez való

elkészítése elemenként, majd lépésről lé-

elemek csak burokfelületet, nem pedig

(láthatatlan) kapcsolás.

pésre, növekvő, illetve csökkenő mérettar-

csapadékvédelmet és -elvezetést biztosí-

7.  Újdonságként említhető a speciális

tományokban. A második lépés a zsaluzati

tanak. Ugyanis a kerámiaelemek közötti

ragasztás és kapcsolás, mely még mindig

állványzat. A leglényegesebb az építési fo-

résen keresztül az esővíz belülre folyik, és

szakmai titok, a burkolatelem gyártójánál.

lyamat alatt a vasbeton szerkezet stabilan

annak védelme, összegyűjtése, majd elve-

tartása, az, hogy önhordó legyen.

zetése, a második nagy feladat.

A komplex tervezői feladatot jól példáz-

A nemzetközileg is elismert AGROB

vasbeton tömege elkészült, és még önhor-

BUCHTAL kerámiacég vállalta azt az

za az IMAX mozi épülete, valamint annak

dó is lett. A tervezéshez több számítógépes

egyedi feladatot, hogy legyártja a több

csupa gömb nézőtere és vetítőfelülete. A

program született, míg a vasbeton szerke-

ezer egy-két négyzetméteres gömbpalást

tervezői kvalitások, a kivitelezői precizitás

zeti számítást legalább öt változatban fut-

elemet.

és a kerámia gömbhéjat gyártó AGROB
BUCHTAL cég milliméteres pontossággal

tatták le ahhoz, hogy a terv kiadható legyen.
A zsaluzási terv is számítógépes programmal készült, de ebben a kihívás a gömb

MUNKAFOLYAMAT
ÉS TECHNIKA

összehangolt munkájának eredménye ez a
pazar kivitelű sarokház. A hengeres sarok-

tökéletes geometriai alakjának a végleges

1.  A már említett vasbeton szerkezet

tömeg, az íves vertikumú rácsos homlok-

kitűzése, és technikai rendben tartása volt.

elkészítése és megfelelő stabilitás létre-

zat mögötti gömb csillogása – különösen

Utólag kiderült, hogy a gömb építési ideje

hozása.

napos időben – elkápráztatja s egyben be

alatt (18 hónap) átlag hét ember csak mért

2.  A végleges lapostető sík feletti

is csalogatja az arra járókat. E kulturális és

és méretet ellenőrzött, míg egy normál

gömbhányad vasbeton felületére a megfe-

szórakoztatóközpont látogatottsága az át-

vasbeton szerkezetű építménynél max.

lelő vízzáró réteg felhordása (ugyanis ez

adás évében többszörösen meghaladta a

1/10 mérési idő is elegendő lehet.

tölti be a csapadékvíz távoltartásának és

várakozásokat.

elvezetésének feladatát).

A LÁTVÁNYBUROK

3.  A palástfelületi váz konzoljainak

A legnagyobb attrakció a vasbeton
gömb
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ÖSSZEGZÉSÜL

A közel harminc méter átmérőjű gömb

kerámialapokkal

való

takarása,

(mint távtartó is) beépítése úgy, hogy a tökéletes vízzár megmaradhasson.

Zárszóként annyit, hogy az EU-ban
csak Stockholmban készült hasonló, és
most épül az USA-ban is egy.
Kószó József
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VIRTUÓZ PREFA
ALKALMAZÁS

A KIOSZTÁSI TERV EGYBEN
GYÁRTMÁNYTERV
Egy homlokzat, ami megjelenésében egy történelmi hangszerre emlékez-

AZ IRODAHÁZON

tet, kivitelezésében hatalmas elvárások
elé állítja a szakembert. Wolfgang Willms
homlokzat-kivitelező egy speciális kiosztási terv alapján irányította a kivitelezést
és a fugák tökéletes kiosztását. A PREFA
könnyen megmunkálható és élhajlítható
kompozit lemeze által a fugákat könnye-
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dén a lapok méretéhez tudták igazítani.
Az eredmény magáért beszél, és kivívta a befektetők elismerését.

PREFA ALUMÍNIUM KOMPOZIT
LEMEZ
Alapanyag: Kétoldali bevonatos alumínium fegyverzet, FR-mag, szín: szálcsiszolt natúr alumínium
Méret: 4.010 x 1.500 x 4.0 mm, egyedi méretek, megmunkálás (vágás, marás,
perforálás) rendelhetők
Súly: 7,5 kg/m2
Rögzítés: Alumínium- vagy fa alátétszerkezetre
Düsseldorf
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központjában

virtuóz

RÉGI ÉS ÚJ SZIMFÓNIÁJA

mónia vezérfonalává válik. És aki belép a

módon jelenik meg egy irodaház. Az

Az egykori ulánus kaszárnya helyén ál-

régi Saar-ház újra bejáratként működő elő-

épületegyüttes, melynek a különlege-

ló két, derékszögű irodaépület homlokzata

csarnokába, tudja, hogy itt a régi és új egy-

sen hangzó Clara & Robert nevet adták,

hét emeleten mintegy 17.000m felülettel

becseng.

futurisztikus módon helyez egy törté-

bír, és a régi, egy emelettel megnövelt ma-

nelmi épületet a központba, és egy iz-

gasságú Saar-házat tökéletesen integrálja

galmas építészeti-szimfóniát komponál.

az új projektbe. „Arra törekszünk, hogy a

2

Két

teljesen

különböző

régi adottságokat és struktúrákat a lehető
legjobban megóvjuk, és a jelenbe kapcsol-

partitura harmonikus szimfóniává történő

adók Clara és Robert között. Az építész

juk“ mondja az ipari létesítményekre speci-

egyesítéséről az építész ódákat zenghet.

Jurek M. Slapa, sop architekten – Robert

alizálódott tervező.

„Az alumínium homlokzatnak homogénnek kellett lennie, ehhez nagy méretű hom-

Schuhmann romantikus, zongorára írt da-

„Eredetileg a Saar-ház a 19. századi

rabja által ihletve – építészeti álmodozásá-

kaszárnya részeként nem volt reprezen-

nak kiindulópontjaként a PREFA kompozit

tatív épület. Egy egyszerű bejáratú épület

A PREFA kompozit lemez ideális vá-

lemezekből álló új építésű homlokzatbur-

volt, mely a gyakorlócsarnokba vezetett,

lasztásnak bizonyult. A homlokzat színé-

kolatot használta.

lokzati lapokra volt szükségünk“.

minden különösebb építészeti megoldás

nek tudatosan a szálcsiszolt alumíniumot

„A különböző ablaknyílások ritmikus

nélkül. A területrendezési terv kiadásakor

választottuk. Egyrészt a régi vezérlőkoron-

váltakozása az építtetőt a régi sípládák

ezért is engedélyezték a lebontását. Szá-

gok sem voltak bevonatosak. Másrészt az

vezérlőkorongjára emlékeztette“, mesé-

munkra, és az építtető számára is azon-

anyag így élő marad.

li Slapa.. „Ebből adódótt a régi, új épü-

ban a történelem egy darabját jelképezte,

A natúr alumínium reagál a különbö-

letrész alatt meghúzódó kaszárnya, az új

és egybeforrt a hely identitásával“ – mond-

ző fényhatásokra, a homlokzat egészen

irodatömb, valamint a 19. századi zenész

ja Slapa.

mást mutat napfelkeltekor, mint naplemen-

kotott hármas kapcsolat és a komplexum

a ráépített corten-acél emelettel a régi

neve: Clara & Robert“.

épület különleges bája az építészeti har-

WWW.PREFA.HU

építészeti

Szoros a kapcsolat az építészet, a

És így, az új épület részeként, valamint

szegecselve,

HOMLOKZATI HARMÓNIA
PREFA MÓDRA

történelem és a zene, valamint a név-

házaspár, a Schumann házaspár által al-

csavarozva,

vagy ragasztva.

tében. Slapa szerint: „Az anyag az építészet egyik legfontosabb eleme“.
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TERMÉSZETES FÉNY, FRISS LEVEGŐ

8 NAPONTA EGY EMELET
MEVA ÖNKÚSZÓ ZSALU
A BASELI ROCHE KÖZPONT ÉPÍTÉSÉN
A

Baselben

épült

úgynevezett

„Bau1” torony a maga 178 méteres ma-

MAXIMÁLIS KOMFORTÉRZET
A LAPOSTETŐ ALATT
A VELUX csoport elhivatott az élet-

ami a MEVA önkúszó zsalujával és bizton-

minőség javításában a tetőn keresz-

sági rendszerével épül majd fel.

tül bejuttatott fény és friss levegő

gasságával Svájc legmagasabb tor-

segítségével. Bár a márka elsősorban

nya lett, maga mögé utasítva a 126
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méter magas korábbi csúcstartót. A

Projektadatok: “Bau 1” - a Roche Központ új főbejárati épülete

baseli Herzog és de Meuron építésziroda tervezése alapján épült torony a
gyógyszergyártással foglalkozó multinacionális cég, a Roche Központ új

a minőségi tetőtéri ablakokról ismert,

mellett hajtókarral vagy falikapcsolóval

– mindkét megoldás választható víztiszta

termékeik

vagy opál kivitelben is.

között

a

nyitható felülvilágító ablakok is megtalál-

kupolás

hatóak a termékválasztékban. A nyitható

Az 5°-15° közötti hajlásszögű tetőkön

vagy üvegezett felülvilágítók is. Ennek

változatokkal ráadásul a helyiség szellőz-

alkalmazható síküvegű felülvilágító diszk-

köszönhetően ma már bármilyen tetőn

tetése, így páratartalmának szabályozása,

réten illeszkedik a környezetébe, ennek

lapostetőben

Építészet: Herzog und de Meuron, Basel
Generálkivitelező: Marti AG Bauunter

megtalálhatók

alkalmazható

keresztül természetes fényhez juthat

az elhasználódott levegő, a por és egyéb

köszönhető, hogy tökéletesen harmonizál

főbejárataként funkcionál. Az épület 8

Felhasznált MEVA rendszerek:

egy épület belső tere a VELUX cégtől

szennyező anyagok eltávolítása is rendkí-

bármilyen építészeti stílussal. A kupolás

naponta egy emeletet növekedett, ös�-

•  MEVA MAC önkúszó zsalu automatika

megszokott, magas színvonalú megol-

vül egyszerűvé válik, hozzájárulva egész-

felülvilágítóhoz hasonlóan ez a termék is

szesen 41 emeletével a cég mintegy

•  MEVA MGS kúsztatott biztonsági

dásokra támaszkodva.

ségünk megőrzéséhez.

két részből áll: alsó eleme a kupolás mo-

2000 munkatársának ad helyet.
A biztonság minden területen kiemelt
fontosságú a Roche számára. Csak jól

nehmung

rendszer
•  MevaDec ejtőfejes födémzsalu rend-

A felülvilágító ablakok a lapostető szin-

A VELUX termékcsalád alapeleme a

dellével megegyező, a felső elem pedig

te bármely pontján elhelyezhetők, alkal-

0°-15°-os tetőbe építhető kupolás felülvilá-

egy alumínium profilba illesztett, remek zaj-

mazásukkal az épület belső tereiben,

gító, amely két részből áll. Az alsó elem a

csökkentő képességű, 4 mm vastag, karc-

képzett szakemberek léphettek az építke-

bármely helyiségben a természetes meg-

15 cm magas (toktoldókkal 75 cm-es ma-

mentes síküveg. Az ablakfelületet könnyen

zés területére, hogy az épület jellegére és

világítás ideális fényviszonyokat tud te-

gasságig bővíthető) lábazat szigetelt PVC-

tisztuló bevonattal látják el, amelynek se-

az építési módra tekintettel igen szigorú

remteni, a villanyvilágítás mellőzésével.

konstrukcióból és az integrált, kétrétegű,

gítségével az ablak szinte önmagát tisz-

biztonsági előírások betartásához kétség

Legyen szó lakásokról vagy családi há-

hőszigetelt üvegből áll, így kiváló energia-

títja. E kivitel fix és elektromosan nyitható

se férhessen. A kivitelezést a nagy ma-

zakról, a VELUX felülvilágító ablakok meg-

hatékonyságot biztosít. Fix (nem nyitha-

változatokban egyaránt elérhető.

gasságokban is a teljes biztonságot nyújtó

világítják a homlokzattól távol eső, kevés

tó), hajtókaros és elektromosan nyitható

A CurveTech technológia a külső, íves

MEVA MAC automatikus önkúszó zsaluja

természetes fénnyel ellátott tereket, így

változatokban kapható. A felső elem ma-

üveg innovatív és egyedi kialakításával ki-

végezte, amely kifejezetten csendesen és

gondoskodnak a kellemesebb térélmény-

ga a kupola, amely tompítja a külső zaj-

váló bevilágítást és az égbolt zavartalan

szinte észrevétlenül halad egyre feljebb. A

ről, növelik a komfortérzetet, javítják a han-

hatásokat, de az eső vagy jégeső zaját

látványát nyújtja, ami ideális választás 0°-

MEVA mérnökei számára a megoldandó

gulatot és akár a munkakedvet, a munka

is csökkenti. A polikarbonát kupola sok-

15° hajlásszögű tetőkre – az íves üvegű

kihívást az épület felfelé keskenyedő kú-

minőségét is.

kal ellenállóbb, mint más ismert szintetikus

felülvilágító ablak tiszta vonalvezetésével

pos geometriája jelentette.
A belvárosi építkezés kiemelt biztonsága érdekében a MEVA MGS – kúsztatott biztonsági rendszert is csatarendbe
állították, de éppen a projekt elhelyezkedése miatt további megoldandó feladat
adódott. Mivel nem volt lehetőség köztes
tárolásra, és az építési terület is csak egy
irányból volt elérhető, minden szerkezet-

szer és MEVA Mammut 350 falzsaluzat

Alkalmazott MEVA-rendszerek:
n  Mammut 350 falzsalu
n  Triplex oldaltámasz
n  Circo körpillérzsalu
n  fal- és körpillérzsaluzat egyedi kivitelben
n  acél egyedi szerkezetek
n  formázott és hajlított alkus
műanyag zsaluhéj

n  fa falzsaluzat és kiegészítők

A VELUX felülvilágító új és meglévő te-

anyagok, tűzálló képessége pedig lénye-

a kortárs építészet karakteres elemeként

tőkbe egyaránt könnyen beépíthető, há-

gesen jobb; az akril kupola előnye pedig,

emelkedik ki a tetőfelületből. Így ez a meg-

romféle kivitelben is elérhető: a fix típus

hogy hosszútávon is karcmentes marad

oldás optimális lehet abban az esetben,
ha a tetőre felülről, például egy magasabb
épületről, erkélyről vagy tetőteraszról nyílik rálátás. Fix (nem nyitható) és elektromosan nyitható változatokban is kapható.

n  MEP nehézállvány

nek azonnal a felhasználási helyére kellett
kerülnie. Ezért a MEVA mérnökei egy speciális emelőszerkezettel egészítették ki a
rendszert, amellyel a teherautókról minden előre szerelt elemet azonnal a helyükre emeltek.
Az alapos munkát is igazolja, hogy a
2018 tavaszán elindult, a második felvonásban készülő „Bau 2” torony projekt is,
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Tervből kivitelezés van.

SCHIEDEL KINGFIRE

KANDALLÓ ÉS KÉMÉNYRENDSZER
A VALÓDI TŰZ ÉLMÉNYE
OKOS HELYKIHASZNÁLÁSSAL
ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Évezredes hagyománya van annak,
hogy a tüzet a ház közepére helyezzük,
ahol a leginkább hasznosítani és élvezni tudjuk melegét.
A házépítést tervezők nagy része szívesen élvezné az igazi lángok adta meleget

otthonában.

Gyakran

azonban

hiányzik az ehhez szükséges hely, amiért
versenyben van az új kanapé, az étkezőasztal vagy a megálmodott polcrendszer.
A Schiedel KINGFIRE® modellek tökéletesen integrálhatóak bármilyen méretű helyiségbe, és helytakarékosan gondoskodnak
a meghitt hangulatról.

KANDALLÓ ÉS KÉMÉNY
EGYBEN
A Schiedel olyan optimális rendszermegoldást kínál, melyben a kandalló és a

EGYEDI FORMATERVEZÉS

minőségű anyagokra. A tűztér bélése ki-

kémény egybeépítve, daruzással kerül be

Elegancia, mely együtt lélegzik az idő

a félkész épületben kijelölt helyére, és ott

múlásával. KINGFIRE kandallójánál szaba-

Close-Rendszer

stabilan kerül rögzítésre.

don engedheti a fantáziáját. A KINGFIRE

üvegtáblák hosszú élettartamú SCHOTT

építőblokkja olyan különleges beton kür-

CERAN üvegből készültek.

ZÁRT ÉGÉSTÉR

tőből áll, melynek felülete glettelhető, így

váló samottból készül, az ajtózárnál Softkerült

beépítésre,

az

Többszörös dizájn és innováció díja-

Az új építésű, szinte teljesen leszigetelt

tetszés szerint alakítható: akár burkolható

épületekben zárt égésterű tüzelőberende-

természetes kővel vagy kerámiával, vagy

zésekre van szükség, melyek az égéshez

vakolható, festhető. Lehet szó akár kerámia

szükséges levegőt az épületen kívülről

vagy kőburkolatról, gránitról, márványról

A KINGFIRE® kandallókat hasábfával

nyerik.

vagy egyszerű fehér vakolt-festett felület-

vagy fabrikettel lehet fűteni. Ezek a tüze-

ről, a sokféle megjelenésnek nincs határa.

lőanyagok szénmonoxid mentesen égnek.

A KINGFIRE kandallórendszer a legszigorúbb környezetvédelmi- és biztonsá-

Minden végtermék egy egyedi darab.

gi előírásoknak is megfelel.

OKOS HELYKIHASZNÁLÁS

keresz-

A KINGFIRE nagy előnye, hogy rendkí-

tül a szabadból érkezik. Így a zárt égés-

vül kis helyet igényel. Elhelyezési lehetősé-

terű KINGFIRE kandalló működése a

gek: a helyiség közepén térelválasztóként,

szellőztető berendezések működésével

egy falba beépítve sarokbeépítésként,

párhuzamosan is biztosított. A KINGFIRE

vagy helytakarékosan a lépcsőfeljáróba.

Termo

légkürtőjén

zott termékcsalád.

ÖKOLÓGIAI FELELŐSSÉG

10. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klímaés szanitertechnikai szakkiállítás

Győrfi Miklós
műszaki szaktanácsadó,

Az égési levegő a Schiedel ABSOLUT
kémény

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

KINGFIRE termékmenedzser

38. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

8. Otthonteremtési szakkiállítás

2019. április 3–7.

8. Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállítás és vásár

kandallók ajtaja önzáródó és a helyiség
levegőjétől független üzemmódra hitele-
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www.construma.hu

PRÉMIUM MINŐSÉG

sített. Ennek köszönhetően a kandalló a

A magas környezetvédelmi előírá-

helyiség szellőzőrendszerével együtt mű-

sok eléréséhez a tervezés során nagy

ködtethető.

hangsúlyt fektettek a kizárólag magas

www.schiedel.hu

programod van

Kiemelt
médiapartner:

ENERGIATUDAKOZÓ
Zombori olvasónk kérdezi, hogy mit

kat és az ott tartózkodó személyeket me-

javasolunk, ugyanis most vett egy félkész

legítik, ezért a hatókörükben kettő-négy

házat, melynél a fal és födém tetővel ké-

Celsius-fokkal alacsonyabb levegőhőmér-

szen van. Kérdezi, hogy a további teen-

séklet mellett is kellemes meleget érzünk.

dőkhöz mit javasolunk. Ugyanis Szerbia

Ma már az infrapaneleknek is számtalan di-

nagyon lazán veszi az energiatakarékos-

zájnváltozata létezik, akár tükörbe szerelt,

sági programot, de jót akar csinálni a csa-

vagy sötétsugárzós változat is kapható.

ládjának.

*
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ABLAKCSERE vs.
FELÚJÍTÁSA?
 VÁLYOG
HÁZ
ÉPÍTÉSE

Megújuló
ENTERIŐR
Lakberendezési tippjeink
A fekete-fehér párosítá
s eleganciája

ÖT MODERN LAKÁS: 40, 58, 60, 108, 150

m

2

» Háznéző, lakásbemutatók
» Építészeti, lakberendezési ötletek
» A jövőre gondolva:
építsünk passzívházat!
» Szakértő tanácsok építőknek,
felújítóknak
Digitálisan is olvasható
a digitalstand és a dimag weboldalán!

Működési elve azonos a már sokak

legolcsóbban, hogy jobb legyen a komfort-

kusan odafigyelő rendszer már gazdasági

által ismert fotovoltaikus elemekkel. Az

minőség az épületben.

tényező.

elemek esetében négyzethálós rende-

A küldött fotók alapján első lépésnek

Az okosotthon nemcsak fűtésből, ha-

zettséggel, mini napcsapdák sora adja az

nem világításvezérlésből és rengeteg más

együttes teljesítményt. A cserépelemekbe

–  A padlásfödém hőszigetelését, mert

elektromos berendezés szenzorokkal és

a gyártási technológia során beleépített

ez a legnagyobb hőveszteséget okozó

internetkapcsolattal való ellátásáról szól,

modul csak egy a sok közül. A más néven

hely, és ez az, ami legolcsóbban orvosol-

így a telefonunk és jelenlétérzékelők hasz-

fotovoltaikus cella olyan elektromos esz-

ható. Ugyanis az egyszerűen lerakott ti-

nálatával a lámpák kapcsolása is automa-

köz, amely a fényt átalakítja közvetlenül

zenöt-húsz

ajánljuk.

hőszigetelés

tizálható. Ezek az okos eszközök képesek

elektromos energiává, és ezt az áramot fel

akár házilag is kivitelezhető. Viszont en-

centiméteres

lesznek szokásaink megfigyelésével akár

tudjuk használni házunk hőüzemeltetésére,

Javaslat: a 30-as blokktégla falra ti-

Egri olvasónk kérdezi, aki családjá-

nek a legkedvezőbb megtérülési időtar-

arra is, hogy a családtagoknak megfelelő

világításra, háztartási gépek üzemelteté-

val a közeljövőben családi ház építésé-

tama négy-hat év, amikor a pénztárcánk

tévéműsort kapcsolják be. Szóval, még ha

sére, sőt, az elektromos ellátó rendszerbe

egyenlege kiegyenlítődik.

lő anyagot. Az ablakokhoz két vagy három

be fog bele. A ház szerkezeti rendszerét

üvegrétegű műanyag szerkezetűt. A pad-

már a tervezővel leegyeztette, hogy min-

lásfödém monolit szerkezete felett húsz-

den megfeleljen a hőtechnikai szabályok-

huszonöt centiméteres járható minőségű

nak és a pénztárcának.

egyelőre elképzelni is nehezünkre esik, la-

is visszatáplálható. A háztartás villamos

–  Második az ablakcsere.

kásunk okosítása a következő évtizedben

energia

–  Harmadik a homlokzati hőszigetelés

nagyon is széles körben következik be. Ha

nagyjából kétszáz-háromszáz ilyen nap-

házépítésre adjuk a fejünket vagy csak fel-

elemes cserepet kell felhelyezni egy tető-

újítjuk lakásunkat, rengeteg kérdés me-

höz.

felületi vékonyvakolattal.

Fűtéshez kondenzációs kazánt fognak

Mivel az anyag- és az energiaár konti-

beépíteni, de az ún. hőleadók még tisztá-

nensünkön közel azonosan árarányos, ez

zatlanok. Kérdezi, mit javaslunk. Szerin-

alapján a hőszigetelési „többlet” megtérü-

tünk a felületi hőleadó a legtökéletesebb

lése egy-másfél évtizedre számítható. Ha

és legpraktikusabb.

Előzőek együttes megtérülési ideje általában nyolc-tíz év.
*

szükségletének

biztosításához

rül fel bennünk, mert már szinte minden

A rendszerbekapcsolás után a cse-

berendezésből lehet okosat kapni. Lehet

répelemek ún. köldökzsinórjaival, pár-

okos a redőnyünk, ami figyeli a fényviszo-

huzamos

resett fel bennünket. Többlakásos társas-

nyokat, az időjárást, a nappalokat, az éj-

vezetékpáron jut el az energia a fogadó (és

házban lakik családjával, több évtizede.

szakákat, de a telefonunk ébresztőjével

átalakító), majd a fogyasztási rendszerbe.

Budai olvasónk panaszos levéllel ke-

kapcsolódással,

elektromos

pedig a házat egyszerűen levakolják (kívül-

Az utóbbi időben a radiátoros fűtés-

belül), akkor azt néhány éven belül meg

sel szemben a felületi hőleadók a nép-

Az épületet lehőszigetelték, és még az

szinkronizálva akár segíthet a felébredés-

A fenntartható házak értelmezésével

fogja bánni a háztulajdonos pénztárcája.

szerűbbek, ahol alacsony magasságban,

ablakokat is kicserélték műanyag rendsze-

ben is. A világítási rendszerek is okosítha-

kapcsolatosan sok olvasónk hozzánk kül-

többnyire sima felületeken, sugárzással

rűre. A probléma már a hőszigetelést kö-

tók, jelenlétünk alapján kapcsolhatnak fel

dött levelében kérdések halmazát teszi fel.

Kassai olvasónk érdeklődik a korsze-

történik a hőleadás. Ennek „leghagyomá-

vetően jelentkezett, mert az erkély körüli

és le, vagy éppen változtathatják a világí-

Kérdés, hogy mi az, hogy fenntartható,

rű fűtési mód, vagyis az elektromos és

nyosabb módja”, a meleg vizes padlófűtés

részen belül a faltő csupa penészes lett.

tási képeket, attól függően, hogy éppen el-

és miben különbözik a többi energiataka-

infrapaneles rendszerűek iránt, ugyanis a

már a nyolcvanas években elterjedt volt,

Kérdezi, mi lehet az oka.

alszunk-e, vagy már felébredtünk.

rékos építési módtól.

most épülő házuknál az alépítményeknél

és számtalan előnnyel jár: a radiátoros

A válasz egyszerű: a konzolos erkély

biztonsági

Arra a kérdésre, hogy pontosan mi-

tartanak.

fűtéshez képest alacsonyabb hőmérsék-

vasbeton szerkezetének ún. hőhídja az

rendszerek is lehetnek okosak, az ajtózá-

ből is épüljenek ezek a könnyen fenntart-

legna-

letszintnek (max. huszonnyolc-huszonki-

okozati tényező. Ugyanis az erkély szer-

rak képesek felismerni bennünket, a tu-

ható házak, még a szakemberek között

gyobb előnye a kedvező áruk mellett az

lenc Celsius-fok) köszönhetően csökkenti

kezetének kétoldali (alsó és felső) felülete

lajdonosokat a kulcsok elővétele nélkül

sincs egyértelmű válasz. Csupán abban

*
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sága energiaérzékeny, vagyis az automati-

zenöt-húsz centiméteres táblás hőszigete-

hőszigetelést ajánlunk.

CITROMSÁRGA &
PINK PEACOCK
STÍLUSOS
KIEGÉSZÍTŐK

pontok alapján érdeklődött, mit tehetne

Az

elektromos

fűtőpanelek

A

bennünket

körülvevő

egyszerű telepíthetőség. Fokozottan ener-

az energiaköltségeket; jól illeszthető a kor-

hőleadóként vagy hőfelvevőként műkö-

beengedhetik, de ki is zárhatják azt a sze-

van véleményegyezés, hogy a szabvány

giatakarékos,

passzívházakban

szerű hőtermelési módokhoz, a kis hőmér-

dik. Mindezek miatt a hőhídban keletkezett

mélyt, aki éppen abban az órában nem kí-

előírásának megfelelő energiafogyasztá-

nem mindig éri meg drága és nagy telje-

sékletű és kondenzációs kazánokhoz vagy

hővándorlás megkereste a „leggyengébb

vánatos.

si paramétert (5 kW/h/m2 /év) kell elérni, a

sítményű tüzelőberendezéseket telepíte-

éppen a hőszivattyúkhoz. Mivel a csöve-

láncszemet” és a pára ott kicsapódott. Ez

ni. Ilyenkor különösen előnyös lehet egy

zés a betonban fut, ami hőtárolóként mű-

vezetett végül a penészedéshez.

alacsonyabb

elektromos

ködik, a kazánnak sokkal kevesebbet

Még egy okozati tényező a jól záró

vagy infrarendszer. Az elektromos fűtéssel

kell dolgozni a kellemes hőérzet megtar-

műanyag ablak és a hőszigetelés miatti

szembeni fő aggály, hogy a hagyományos

tásához. A padlófelület azonban teljes

párakondenzáció, mely az említett faltőnél

villany fűtőtestek fűtőszála izzás közben so-

egészében nem használható ki hőleadó

adta le terheit, vizesedés formájában. Sűrű

érdeklődik

zatát, aljzatát és födémjét homogén, meg-

kat veszít hatékonyságból, és a port is meg-

felületként, és a bútorok (vagy a szőnye-

szellőztetés javasolt, vagy a hővisszanyerős

afelől, hogy létezik-e olyan tetőcserép,

szakításmentes termikus burokkal kell

égeti, ma már a múlt: a korszerű, speciális

gek is) csökkentik a hőleadást, ezért egyre

szellőzőrendszer beépítése.

amely áramot is termel?

ellátni, hogy megfeleljenek a velük szem-

keskeny bordázatú kompozit fűtőegységek

divatosabb a fal-, illetve a mennyezetfűtés,

élettartama szinte korlátlan, és a villamos

amely passzív hűtésként is alkalmazható.

áramot közel száz százalékban hőener-

*

illetve

teljesítményű

*

Újabb ötlet az elektromos autók „okos”

lehető leggazdaságosabb módon. Annyi

feltöltése. Másik lehetőség a kert, ahol az

azonban elmondható, hogy e szigorú érté-

öntözőberendezést időben, és az időjárás-

kek egyrétegű falszerkezettel napjainkban

nak megfelelően üzemeltethetjük.

szinte már alig tarthatók, előtérbe kerül a
több rétegű falszerkezet. Az épületek fala-

*
Balatonfüredi

olvasónk

Igen, ez az energiatermelő tetőcserép.

ben támasztott magas hőszigetelési igé-

Több olvasónk kérdéscsokorral hal-

Ez a cserép a háztetők fedésére gyártott

moz el bennünket. Ezek közül leggya-

rendszerek része, típusában, méretében,

A termikus burok szó hallatán gondol-

nyeknek és követelményi normatíváknak.

giává alakítják. De ha még energiahaté-

Dorogi olvasónk, nyugdíjas éveire ki-

koribb az energetika, majd ezt követi az

de még színében is. A cserépelembe in-

junk a teás termoszra, mert a benne tárolt

konyabb fűtést szeretnénk, választhatunk

költözött a fővárosból. Vásárolt egy közel

okosház témaköre. Ne feledjük az „okos”

tegrált fotovoltikus lapocska energiaterme-

folyadék is egy termikus burokban van. A

infrapaneleket is: mivel az infrasugarak

negyvenéves családi házat a kertvárosi

elv már önmagában energiatakarékosság,

lő „erőművé” alakul, főként akkor, ha abból

termosz dugója olyan, mint a házon a bejá-

nem a levegőt, hanem célzottan a tárgya-

részen.

mert az elektronika és fűtés szabályozott-

többet sorolunk a tetőfelületbe.

rati ajtó, azt csak időnként nyitjuk ki.

Energiatakarékossági

szem-

