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Karinthy, sõt, Géza, ne politizálj! A fürdõkád kilyukadt, á, hagyjuk az egészet, tisztelt Olvasó, lapozzon tovább!
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A homlokzat- és a tetõburkolatok megválasz-
tásakor az esztétikai igények mellett – az el-
múlt évek szélsõséges idõjárása miatt – egyre
hangsúlyosabb elvárás a természeti hatások-
kal szembeni ellenállóság. Ez a megfontolás
vezette a tervezõket, hogy különleges Prefa-
megoldás alkalmazását javasolják a Balaton-

bogláron Bauhaus stílusban épült családi nya-
raló homlokzatképzéséhez. A külsõ és belsõ
kapcsolatot hangsúlyozó, nagyméretû meg-
nyitások, a terasz fölé nyúló homlokzat, ami-

nek 300 m2-e a Prefa Pfefalz termékével bur-
kolva, négyzetes, vonalas megjelenésével kü-
lönleges hangulatot sugároz.
A homlokzaton modern építészeti elemként

jelennek meg az egyáltalán nem szokványos,
derékszögû állókorccal kialakított, nagy ellen-
álló képességû, egyedi, patinazöld színû alu-
míniumkazetták. A környezet, a Balaton és a
növényzet színeivel harmonizáló, az épület
árnyékolásáról gondoskodó különleges hom-
lokzatburkolat modern, lendületes megjele-
nést ad az épületnek, ugyanakkor hosszú távú
védelmet is nyújt az idõjárási hatásokkal
szemben.

Egyedi megjelenés és tartós megoldás
Bajkai Gábor építésztervezõ és Szabó Ádám
homlokzati tervezõ (B3-architech Kft.) számá-
ra fontos volt, hogy a választott anyag és for-
ma megfeleljen a megbízó által támasztott
igényeknek: legyen egyedi megjelenésû és kí-
náljon tartós megoldást. A Prefa termékei
nemcsak ellenálló-képességükkel és élettarta-
mukkal tûnnek ki a választékból, hanem azzal

is, hogy exkluzív kialakítású épületekhez is ki-
válóan alkalmazhatók. Így a Prefa termékek-
kel burkolt épületek nemcsak zaj, por, hó,
szél és esõ ellen válnak védetté, hanem meg-

jelenésükben is modernek, szépek lesznek. A
megrendelõ eredetileg más alapanyagú fém-
burkolatot képzelt el, de a Prefa nagy ellenál-
ló képességû és viharálló alumíniumburkola-
tának egyszerû alkalmazhatósága, felületi
szépsége és az általa elnyerhetõ homlokzati
összhatás, valamint a 40 év garancia meggyõ-
zõ érvek voltak.

A szakszerû kivitelezés elengedhetetlen
A bádogos munkák a Szolnok-Kas Kft. szak-
embereinek köszönhetõen 2013 nyarán nagy-
jából három hónap alatt készültek el. A kü-
lönbözõ méretû kazetták alszerkezeten törté-
nõ pontos elhelyezése körültekintõ munkát
igényelt, és a kazetták, valamint a homlokza-
ton elhelyezett nyílászárók egymáshoz illesz-

tése is nagy figyelmet kívánt – de a jó anyag
hozzáértõ szakember kezében szép munkát
eredményezett.

A Prefalz kínálta elõnyök
Hajlékonyságának köszönhetõen könnyebben
formálható, mint a legtöbb hasonló korcolt
anyag. Számos kreatív felhasználási lehetõsé-
get kínál tetõ és homlokzat kialakításához
egyaránt: a lebegõ íves tetõtõl a bonyolult te-
tõfelépítményekig, kupolatetõkig vagy nagy
felületû tetõkig. 13 féle standard színben, si-
ma és stukkó felülettel elérhetõ. Tartósan
megmaradó minõsége pedig a gyártó által
nyújtott 40 év garancia alapja.

Prefa Hungária Kft., Budaörs

Látványos fémhomlokzat a Balaton-parton

Családi ház, Balatonboglár / Tervezõk: Bajkai Gábor építész, Szabó Ádám homlokzati tervezõ. 

Bádogos munka: Szolnok Kas Kft., Barta Levente
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Magyarországon az építészek túlnyomó több-
sége az ArchiCAD szoftvert használja számító-
géppel történõ térbeli tervezéshez. Ipari csar-
nokok esetén azonban speciálisabb, különle-
gesebb épületszerkezeti, burkolati kialakítá-

sok használatosak, mint a lakó- és középüle-
tekhez alkalmazott megoldások, melyeket
modellezni is nehezebb. Ezen segít a Lindab
csarnokokhoz készült ArchiCAD alkalmazása,
az add-on.

Fal- és tetõburkolatok kialakítása a
Lindab megoldással
A kész csarnokszerkezet burkolatot kíván,

az ArchiCAD-es alapelemek között viszont
nem találhatók erre alkalmas könyvtári ele-
mek: nincs felkészítve a rendszer, hogy a töb-
bi ArchiCAD-es elemhez hasonlóan pár kattin-
tással lehessen konkrét trapézlemezeket,
szendvicspaneleket, falkazettákat modellezni.
Az új Lindab alkalmazás segítségével a

csarnokokhoz, illetve bármilyen más épülettí-
pushoz is (családi ház, középület, irodaház
stb.) könnyedén és gyorsan hozzárendelhetõ
a megfelelõ Lindab termék anélkül, hogy a
pontos paramétereket külön katalógusból, se-
gédletbõl ki kellene keresni, és egyedileg defi-
niálni a programban.
Az add-on segítségével automatikusan lekö-

vethetõk a falak körvonalai (a tetõvel vagy
„szilárdtest” mûvelettel vágott élek is), a felü-
letben megjelenõ nyílásokat, áttöréseket és a
burkolatot úgy igazítja az adott felületre,

hogy kihagyja a lyukakat, megoldja a befordí-
tásokat a csatlakozó falsarkoknál. Ha a fala-
kat csak utólag módosítjuk, ez akkor is meg-
valósítható.

A burkolatok paramétereinek beállítása –
A tárgy beállítása dialógban több oldalon
felsorolva érhetõk el a paraméter-beállítá-
sok. 
Szerkezeti rétegek – Speciális Lindab
megoldás, itt a hátszerkezet (például sze-
lemen- vagy falvázrendszer) kialakítása is
beállítható: ennek elemei is megjelennek
a modellen, illetve az anyagkimutatásban
is. Nemcsak a fal külsõ oldalának rétegei
határozhatók meg ilyen módon, hanem a
belsõé is. 
Megjelenítés – A terven 3D modellel vagy
textúrával jeleníthetõ meg a burkolat. Na-
gyobb tervek esetén ugyanis a 3D model-
lek lelassíthatják az ArchiCAD mûködését;
ilyenkor – a mûveletek gyorsítása érdeké-
ben – kapcsolható be a textúrák megjele-
nítése.

Kiegészítõ elemek a teljes modellhez
A tetõburkolati elemekre tetõkiegészítõk he-
lyezhetõk el. A Kiegészítõk oldalon a tetõfelü-
lethez, a Kiegészítõk (Gerinc) oldalon pedig a
gerinchez kapcsolódó kiegészítõ elemeket le-
het elhelyezni. Így tehetõ a tetõre antennaki-
vezetõ nyílás, hóvágó elem, tetõkibúvó, szel-
lõzõelem.
A tervek végsõ simításaihoz, a kiviteliterv-

készítés és a látványtervezés megkönnyítésé-

hez a Lindab tetõbiztonsági és csatornarend-
szerek járulnak hozzá, mely elemek az
ArchiCAD Tárgy eszközzel készíthetõk el.

Listázás
A teljesen elkészült burkolati modell alapján
végül pár kattintással készíthetõ lista a fel-
használt anyagokról: az elõre beállított gyár-
tói Elemek (Lindab) összetevõ lista segítségé-
vel a felhasznált elemek egyszerûen kigyûjt-
hetõk és felhasználhatók a tervdokumentáció-
hoz.

Minden tervezõnek segít
A tervezés sokkal gyorsabb és pontosabb, hi-
szen az elemek a tényleges Lindab-termékek
paraméterei alapján készülnek, azok méretei-
vel, tulajdonságaival vannak ellátva. Az állít-
ható paramétereknek köszönhetõen a változ-
tatások könnyen bevihetõk, és az alaprend-
szer beállítása is egyszerûen megérthetõ és el-
végezhetõ a tapasztalt ArchiCAD felhasználók
számára. A látványtervi megjelenés hatáso-
sabb, valósághû, az egyes elemek könnyen el-
helyezhetõk. A végsõ tervrõl pedig a gyártói
listát használva könnyen készíthetõ kimuta-
tás, listázás, megkönnyítve a költségvetési ki-
írások készítését is. A Lindab add-on hatéko-
nyan segíti a tervezés teljes folyamatát a kez-
deti lépésektõl egészen az elemkimutatások
készítéséig.

Lindab Kft., Biatorbágy

[1] A csarnokokhoz készült add-on alkalmazással pár kattintással

lehet konkrét trapézlemezeket, szendvicspaneleket, falkazettá-

kat modellezni

[2] A hátszerkezet szerkezeti rétegeinek beállítása

[3] A tetõburkolati elemekre tetõkiegészítõk helyezhetõk el

Lindab csarnokrendszerek ArchiCAD-ben

1

2

3
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A világon elõször alátámasztás nélkül 50 mé-
ter fesztávot áthidaló csarnok épült Dél-Ame-
rika egyik legkisebb, de legfejlettebb országá-
ban, Uruguayban. Az átlagos, 30 méter fesz-
távú acél szerkezeti rendszerekhez képest re-

kordméretekkel rendelkezõ ipari raktárépület
hidegen hengerelt, horganyzott Frisomat acél-
szerkezetbõl készült.
A 125 m hosszú, 50 m széles és 9 m ma-

gas, konténerként funkcionáló épület a fõként
mezõgazdasági termékek exportjából élõ or-

szág egyik legfontosabb részén, Montevideó
kikötõjében épült fel. Az építmény a Katoen
Natie globális logisztikai szolgáltató cég szá-
mára készült, amely ügyfelei számára rakodá-
si és raktározási szolgáltatást nyújt az óriás-

terminálnak köszönhetõen. A megszokottnál
jóval nagyobb csarnok tervezésével és megva-
lósításával a Katoen Natie vezetõsége a
Frisomat mérnökeit bízta meg.
Az acélszerkezetek gyártásában és fejleszté-

sében 35 év tapasztalattal rendelkezõ Friso-

mat a különleges megrendelõi igényre vála-
szul létrehozott egy új rendszert: a Kappa tí-
pusú acélszerkezetet. A Kappa rendszernek
nemcsak a tervezett hatalmas méreteknek,
hanem a zord környezeti körülményeknek is
meg kellett felelnie. A tenger közelsége miatt
a korrózió elleni védelem és a Dél-Amerikára
egyébként is jellemzõ erõs szél tovább nehezí-
tette a mérnökök feladatát. A tetõ- és falszer-
kezet színtartósságát és hosszú élettartamát
speciális PVDF bevonat garantálja. Rácsos ke-
retoszlopok erõsítik a szerkezetet, hogy az ké-
pes legyen ellenállni a Dél-Amerikában átla-
gosnak számító, akár 168 km/órás szélnek is.
(Összehasonlításként: a 70 km/órás szelet
már szélviharnak nevezik, és emberre, állatra
veszélyes lehet.)
A Frisomat csarnokszerkezeti rendszerek el-

sõ tagja az egyszerû, íves, festett acél csõvá-
zas szerkezetû, faszelemenes, felülvilágítókkal
ellátott Omega csarnok volt, amit az Ypszilon
és Delta követett. Késõbbi fejlesztések ered-
ményeként születtek meg a már komolyabb
megrendelõi igényeket is kielégítõ, emelt
szintû mûszaki megoldásokat tartalmazó
Astra, Astrigma, Ceptra, Sigma és ezek lapos-
tetõs változatai, a Flatro és Flatrigma csarnok-
típusok. Ezt a fejlõdési rendszert koronázza a
legújabb és a legkülönlegesebb mûszaki meg-
oldásokat megvalósító típus, a Kappa csarnok-
rendszer.
Ahogy a Frisomat többi szerkezeti típusára,

úgy a Kappa rendszerre is jellemzõ a stabili-
tás, a gyors szerelhetõség, a környezetkímélõ
anyagok használata, a modern, sokoldalú
megjelenés és a hosszú élettartam. A 6250
m2-en elterülõ montevideói csarnokraktár pe-
dig igazán jól bizonyítja, hogy a Frisomat va-
lóban a megrendelõ igényeihez alakítja sokol-
dalú, tartós és erõs acélszerkezeteit.

Frisomat Kft., Siófok

Csarnokvilágrekord: óriásterminál acélszerkezetbõl
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A talajjal érintkezõ szerkezetek hõszigetelését a hagyományos épületeknél
gyakran elhagyják, de a passzívházaknál nem ritka a 25 cm vastag padlószi-
getelés sem. Hol van az igazság? Kell-e egyáltalán szigetelni a talajjal érint-
kezõ épületszerkezeteket?
A 7/2006. TNM rendelet, mely az épületek energetikai jellemzõit határoz-

za meg, a talajjal érintkezõ épületszerkezetek hõszigetelésének nem tulajdo-
nít nagy jelentõséget. Szükségesnek tartja az épület kerülete mentén 1,5
méter széles sávban a hõszigetelést, de ez részben vagy egészben felkerülhet
akár a lábazatra is. Építész szemmel nézve a külsõ határoló falak mentén
sávban elhelyezett hõszigetelés nem jó megoldás. Nem lehet a lakás köze-
pén 6–10 cm mély „medencét” létrehozni, ezért vagy betonnal kell síkba
hozni a felületet, vagy – ami szerencsésebb – az egész padlót kell szigetelni. 
A fent idézett rendelet azt is megengedi, hogy csak a lábazatot szigetel-

jék, és a padlóba ne kerüljön semmilyen hõszigetelés. Ezzel nem lehet
egyetérteni, mert ez nemcsak jelentõs energiaveszteséget okozna a talaj felé,
hanem szerencsétlen esetben hõhidak is kialakulhatnak.

Szükséges-e a padló hõszigetelése?
Mindenképpen. Egyrészt azért, mert jelentõs mennyiségû energiát (számítá-
soktól és épületektõl függõen 10-22 százaléknyit) vesztünk a padlón keresz-
tül, ami semmiképpen sem nevezhetõ elhanyagolhatónak. Számos tényezõ-
tõl függ, hogy egy adott épületen mekkora a padló részaránya a hõveszte-
ségbõl. A számok ráadásul változhatnak is, hiszen ha utólag szigeteljük a
homlokzatokat, vagy a padlásfödémre Austrotherm Padlap hõszigetelést te-
szünk, jelentõsen csökken a hõveszteség ezeken a szerkezeteken keresztül,
míg a padló ugyanannyi hõt von el, mint korábban. Ezzel a részaránya az
egész épület energiaveszteségébõl növekszik. Azt se feledjük el, hogy a tala-
jon fekvõ padló az az épületszerkezet, ami utólag nem, vagy csak nagy ne-
hézségekkel és költségesen szigetelhetõ. Érdemes tehát az építés során ki-
alakítani azt a hõszigetelést, ami hosszú távon, 50–100 éven keresztül szol-
gálja az energiatakarékosságot.

Hõszigetelés, ami képes elviselni az egész épület súlyát
Talajba csak nagy nyomószilárdságú, nedvességet csak minimálisan felvevõ
hõszigetelõ termékeket lehet tenni. Ilyenek például az Expert típusú forma-

A padlón keresztül 
az energia húsz százaléka 
is távozhat

1
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habosított EPS-lemezek, illetve az extrudált hõszigetelõ anyagok (XPS).
Ezek alkalmasak mind a pincefalak, mind a padlók hõszigetelésére. Hagyo-
mányos épületek esetében is fontos, hogy a hõszigetelés vonala megszakítat-
lan legyen, hogy ki tudjon alakulni a termikus burok. Ennek hiányában
hõhidak jönnek ugyanis létre, ami nemcsak energiaveszteséggel jár, hanem
páralecsapódás, penészesedés is kialakulhat. Passzívházaknál a fokozott hõ-
szigetelés miatt különösen figyelmesen kell eljárni, hogy ezeket elkerüljük.
Ezért a legtöbb ház lemezalapra épül, melyek alá statikai számításokkal
meghatározott nyomószilárdságú hõszigetelõ anyagok helyezendõk, több-

nyire formahabosított EPS- és XPS-termékek. Az Austrotherm Expert nyomó-
szilárdsága meghaladja a 200 kPa-t, míg az XPS-habok 300-500-700 kPa ér-
tékkel is bírhatnak. Ezek az anyagok már képesek elviselni az egész épület
súlyát. Az alkalmazott vastagság legalább 24 cm legyen, amit két rétegben
fektetnek. Ezzel elkerülhetõ az átmenõ hézag okozta hõhíd is.

Austrotherm Kft., Gyõr

[1] A termikus burkot a padló oldaláról is zárni kell

[2] Passzívház alapjának hõszigetelése

[3] Talajba kerülõ hõszigetelésnél lehet két rétegben fektetni az XPS lapokat

2

3
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Napjainkban egyre több épület erkélyszerke-
zetét hagyományos körbeszigetelés helyett a
Nyugat-Európában már sztenderd megoldás-
nak számító hõtechnikai elválasztással, az

Isokorb elemmel hõszigetelik. Ez azt jelenti,
hogy a konzolos vasbeton szerkezetet elvá-
lasztják az épülettõl, így az épület külsõ hõ-

szigetelõ burka összefüggõ marad [1]. E meg-
oldással nincsenek nagy lehûlõ felületek, nem
kell az erkély tömegét a lakással együtt fûte-
ni, a hõszigetelés láthatatlan marad, és nem

vastagítja a konzolos szerkezetet. Az így létre-
jövõ kapcsolat lényegesen jobb hõtechnikai
tulajdonsággal rendelkezik, mint a körbeszi-

getelt szerkezet [2]. Az alábbiakban az
Isokorb elem betervezésével kapcsolatban fel-
merülõ leggyakoribb kérdésekre adunk vá-
laszt.

Az Isokorb elemet fel kell fektetni 
a falra?
A cél mindig az, hogy összefüggõ hõszigetelõ
burok alakuljon ki az épület körül. Ha a te-
herhordó fal külsõ hõszigetelõ rendszert kap,
akkor az Isokorb elemet a fal elé kell helyezni
[3 a]. Csak abban az esetben kell a fal felett
az elemeket beépíteni, ha nincs külsõ hõszige-
telés [3 b].

Milyen elemeket kell a loggiáknál alkal-
mazni?
A loggiáknál lehetõség van a szokásos konzol-
hoz alkalmazott Isokorb K elemek helyett a
költséghatékonyabb Isokorb Q típusok beépí-

Az Isokorb elemek beépítésének tervezõi kérdései
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tésére. A 4. ábrán látható, hogy a loggia le-
mezszerkezete kéttámaszú tartóként mûkö-
dik. A harmadik (hosszabbik) oldalon csak a
hõszigetelést kell beépíteni.
Másik megoldást mutat az 5. ábra, ahol a

külsõ falak vonalában képzeletbeli rejtett ge-
renda alakul ki. Ilyenkor a rejtett gerenda QP
elemmel kapcsolódik az épülethez. A QP ele-
mek erõsségtõl függõen 30/40/50 cm széles-
ségben készülnek és csak nyíróerõt tudnak
felvenni. Az erkély belsõ oldalán 1 méter szé-

les Q elemeket vagy – ha felfelé kialakuló nyí-
róerõ is kialakulhat – Q+Q elemet lehet elhe-
lyezni.
Mivel az Isokorb elemek betervezési megol-

dása a minõség és a gazdaságosság szempont-
jából egyaránt döntõ fontosságú, a Schöck
cég mérnöki tanácsadással áll a tervezõk ren-
delkezésére.

Schöck Hungária Kft., Budaörs

[1] Isokorb elem alkalmazásával az épület külsõ hõszigetelõ bur-

ka összefüggõ marad

[2] Vonalmenti hõátbocsátási tényezõk összehasonlítása

[3 a] A teherhordó fal külsõ hõszigetelésekor az Isokorb elemet a

fal elé kell helyezni

[3 b] Ha nincs külsõ hõszigetelés, az elemeket a fal felett kell be-

építeni

[4] Isokorb elemek alkalmazása loggiáknál

[5] A külsõ falak vonalában kialakuló képzeletbeli rejtett gerenda

QP elemmel kapcsolható az épülethez

3 a 3 b

4 5
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A ROCKWOOL eddig a hõszigetelõ anyagok

szakértõjeként volt ismert. Most azonban to-

vábbléptünk: megalkottuk az ECOROCK FF

homlokzati hõszigetelõ rendszert. Az eddig

megszokott magas minõséget ezzel a hõszi-

getelõ rendszer minden összetevõjére kiter-

jesztettük. Az ECOROCK FF homlokzati rend-

szer használata a fûtésszámlák érezhetõ

csökkenésén túl tûzvédelmet, kellemes belsõ

klímát, valamint a vakolatszínek széles vá-

lasztékát is biztosítja – bármilyen homlokzat-

ról is legyen szó.

Új homlokzati hõszigetelõ rendszer a
ROCKWOOL-tól
A ROCKWOOL ECOROCK FF rendszerrel
könnyen megoldható a homlokzatok hõszige-
telése akár új építésû épületek, akár régebbi
épületek felújításáról legyen szó. Az ECO-
ROCK FF hõszigetelõ rendszer alapját a kõzet-
gyapot lemezek – FRONTROCK MAX E kétré-
tegû hõszigetelõ termékek – jelentik, melye-
ket a kínálatunkban megtalálható további
rendszerelemek egészítenek ki. Az általunk kí-
nált szilikon és szilikát vékonyvakolatok szé-
les palettája több mint 200 színben pedig a
legmagasabb igényeket is kielégíti.
A tervezõk, mivel tudják, hogy a különbözõ

homlokzati hõszigetelõ rendszerek legfonto-
sabb eleme maga a hõszigetelõ anyag, ki-
emelt figyelmet fordítanak erre a választásuk
során, s konkrét terméknévvel adják meg azt
terveiken. Hisszük, hogy egy, a hazai piacon
már elismert és széles körben alkalmazott hõ-
szigetelõ anyagra, a ROCKWOOL által forgal-
mazott – és egyedüli magyarországi kõzetgya-
pot gyártóként gyártott – FRONTROCK MAX
E homlokzati kõzetgyapot lemezre épülõ,
szintén magas minõségû elemekkel kiegészí-
tett homlokzati hõszigetelõ rendszer tökéletes
választás minden homlokzathoz.
A ROCKWOOL által biztosított rendszerga-

rancia azt jelenti, hogy rendszerelemeink ma-

ximális kompatibilitására, összhangjára, to-
vábbá a rendszer magját alkotó FRONTROCK
MAX E inhomogén homlokzati hõszigetelõ
termékünk kiváló hõ- és hangszigetelõ, me-
chanikai, páraáteresztõ és tûzvédelmi tulaj-
donságainak kiemelésére helyeztük a hang-
súlyt. A ROCKWOOL homlokzati hõszigetelõ
rendszerében ugyanis nem csereszabatos
rendszerelemeket találnak a végfelhasználók,
hanem szigorú vizsgálatokkal kiválasztott és
ellenõrzött kötött alkotóelemeket. Ezek a
rendszerelemek kifejezetten kõzetgyapot hõ-
szigetelõ maggal rendelkezõ homlokzati rend-
szerhez lettek kialakítva. A ROCKWOOL hom-
lokzati rendszer további jellemzõje, hogy tûz-
védelmi szempontból korlátozás nélkül be-
építhetõ, illetve alkalmazása kifejezetten aján-
lott tûzgátló szerkezeteken.
Felhasználható beton, pórusbeton falakon,

égetett kerámia falazóelemeken, vályogfala-
kon, szárazépítõ lemezeken is.
A rendszer magja: a FRONTROCK MAX E

kétrétegû homlokzati hõszigetelõ lemez. 
A ROCKWOOL mint hazai és világviszony-

latban is piacvezetõ kõzetgyapot hõszigete-
lõanyag-gyártó cég több évtizede fejleszti, tö-
kéletesíti hõszigetelõ termékeit, melynek
egyik eredménye a homlokzaton alkalmazha-
tó, kétrétegû FRONTROCK MAX E kõzetgya-
pot hõszigetelõ lemez.
A FRONTROCK MAX E termékünk nem egy

hagyományos kõzetgyapot lemez, hanem két-
rétegû, azaz inhomogén testsûrûségû termék,
ami kisebb önsúlyt eredményez, emellett ki-
váló hõszigetelõ képességet biztosít λ=0,036
W/(m×K), nagyon jó mechanikai, akusztikai,
páraáteresztõ tulajdonságokkal bír, és mivel
nem éghetõ, nem füstöl, homlokzati tûzterje-
dés szempontjából is védelmet nyújt épülete-
inknek. A FRONTROCK MAX E kõzetgyapot
lemez felsõ, kb. 20 mm vastag rétege tömö-
rebb, ami különösen magas pontszerû terhel-
hetõséget biztosít (Fp≥250N!), azaz a homlok-

zatot ellenállóbbá teszi a külsõ mechanikai
hatásokkal szemben. Az alsó, vastagabb réteg
pedig elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmaz-
kodjon az esetleges felületi egyenlõtlenségek-
hez.

A ROCK WOOL termékek általában 
A ROCKWOOL termékeinek alapanyaga ter-
mészetes bazaltkõ, ennek köszönhetõen kör-
nyezetbarát termék, kiemelkedõen tartós,
nem zsugorodik, nincs hõmozgása, és kelle-

mes belsõ lakóklímát eredményez. Rovarok,
rágcsálók, hangyák nem károsítják, madarak
nem kezdik ki, és nincs anyag-összeférhetet-
lensége sem más építõanyagokkal szemben.
A kiemelkedõen magas mûszaki paraméte-

rekhez igazodó versenyképes ár, társulva a
kõzetgyapot hosszú élettartamával – mely az
épület élettartamával is megegyezhet – töké-
letes választássá és megtérülõ befektetéssé te-
szi rendszerünket a végfelhasználók számára
és biztonságos választássá még a tervezõk
számára is, mivel a termékeink tûzvédelmi
szempontból korlátozás nélkül beépíthetõek.

(x)

ECOROCK FF homlokzati hõszigetelõ rendszer 
a ROCKWOOL-tól
A minõség garanciája  egy  kézbõl
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Akkor: 
A (József Nádor) Mûszaki Egyetem 1949-ben
pályázatot írt ki új kampuszának bõvítésére. A
Petõfi híd budai hídfõjénél ligetes zöldterület-
tel, míg észak felõl a történeti  épületekkel
kellett számolni. A tervezett épületegyüttes
két karakteresen eltérõ beépítés összefonódá-
sából állt: délen fogadókapuként laza pavilo-
nos tömegek (T, H épületek), illetve északon
a történeti kampusz felé egy kemény keretes
tömb alkotta. Az R épület a kapocs szerepét
töltötte volna be e kompozícióban. A szocia-
lista realizmus idején ha az építész az állami
elvárások alól kibúvót keresett, a klassziciz-
mus fogalmának kiterjesztésével kísérletezhe-
tett. Rimanóczyra külföldi tanulmányútjai és
az 1936-37-es Észt Mûvészeti Múzeum terv-
pályázata mellett fiatal tervezõtársa,
Kleineisel János élénk érdeklõdése a skandi-
náv építészet iránt is jelentõs hatást tehetett.
Az épület leghangsúlyosabb pontja az
ötaxisos, háromszögû timpanonnal lezárt, Pe-
tõfi híd felé eltolt rizalit lett. A díszítõelemek
legintenzívebben e kettõs oszlopokkal közre-
fogott fõbejáratnál jelennek meg. A kapu-
plasztikák az egyetem akkori négy karának
szimbólumai. A földszinti elõcsarnok pillérei
el lettek húzva az elsõ emeleti galériától, így
az sokkal oldottabb hatású. A központi tér fe-
letti emeletek közösségi tereiben az oszlopok
folytatódnak, azonban súlyosabb térérzetet
keltenek az alacsony belmagasságok miatt. A
központi terekhez szervesen kapcsolódó, rep-
rezentatív lépcsõtér az anyaghasználatnak és
a feszes arányoknak köszönhetõen ünnepé-
lyességet sugároz. Az alaprajzi rendszer letisz-
tult és logikus. Az épület déli oldalán a kö-
zépfolyosóra, északon az oldalfolyosóra lettek
fûzve a funkciók. A tantermek a kívánalmak-
nak legmegfelelõbben kelet felé vannak tájol-
va.

Most:
A tervezett északi keretes rész nem valósult
meg pénzhiány miatt, így az R épület önma-
gában a befejezetlenség érzetét kelti. A kiala-
kult panorámán érzékelhetõek a kiegyensú-
lyozatlan magassági viszonyok: a sziluettbõl
indokolatlanul ugrik ki a késõbb Nagy Elemér
által betervezett Z épület. Az R homlokzatán
semmilyen változás nem történt, az idõtlen
monumentalitást képviseli. Anyaghasználatá-
ban és nyíláskiosztásában érzékelhetõ legin-
kább az északias hatás. A meleg tónusú tégla-
burkolat és a Központi épület színeihez illesz-
kedõ kõburkolatos lábazati sáv határozza meg
a karakterét. Érzékeny megoldás a lábazat
kettõs szalagja, mely közül a felsõ a Központi
épület lábazatának felsõ élét folytatja és az új
ház fõbejárati kapuzatát zárja le. Ez a sárgás-
szürke, világos tónusú meander keretbe fog-
lalja a homogén testként viselkedõ téglaarchi-
tektúrát. A rakparti fõbejárat szerepe felérté-
kelõdött, azonban a mai kampusz térhaszná-
latában a perifériális megközelítése miatt in-
kább Duna-parti látványelemként szolgál.
Praktikus a ház és az egyetemkert udvarának
kapcsolatát biztosító fedett-nyitott átmeneti
tér. A beltérben a földszinti aula és a lépcsõ-
tér õrzi leginkább az eredeti hangulatot; az
emeleti közösségi tereket a harmadik szinti
kivétel lerekesztették, kisebb helyiségekre osz-
tották. Az épülettípus funkcionálisan jól kiala-
kult folyosós-cellás elrendezése ma is racioná-
lis térhasználatot enged, csak kisebb változta-
tásokat kellett tenni. A homlokzati rend azon-
ban csak részben tükrözi a belsõ elrendezést,
és a központi terek természetes megvilágítása
sem mindig kielégítõ. A ház távolságtartóan
elfordul az egyetemkerttõl, és a Dunát szem-
léli.

Mai szemmel
BME R épület, Budapest (1951–1955)

Építész: id. Rimanóczy Gyula (1903–1958)

Szöveg/fotó: Urbán Erzsébet 
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Társasház a Rozsnyai utcában, Budapest 

É p í t é s z :  

H a j n a l

Z s o l t ,

K e n d e l é n y i

P é t e r  

Friss elegancia



Hajnal Zsolt házai mértékletes, precíz alkotások. Majd
25 éve megépült Petrezselyem utcai társasháza1 (Wéber
Józseffel) a városszövet innovatív fellazítására tett kísér-
let volt, Futó utcai2 épülete (Kendelényi Péterrel) a ha-
gyomány bátor felülírásával a nagyvárosi sûrû beépítést
újította meg, legnagyvonalúbb munkája, a Kapás utcai
épületegyüttes3 pedig egy várostömböt zárt le tornyaival
új kontextust teremtve. Iparterves múltjából adódóan
gondos funkcionalizmus jellemzi alkotásait – melyet ki-
egészít kísérletezõ formakompozíciója.4

Bátor vállalás egy befektetõ részérõl ma társasházat

építeni. A piaci viszonyok – legalábbis úgy gondolnánk –
nem kedveznek ennek a szegmensnek: a többször (nyil-
vánvaló hátsó szándékkal, marketingcélzattal) vizionált
lakáspiaci fellendülés természetesen várat magára. Bár-
mit ma már – szerencsére – nem lehet eladni. Ez óvatos-
ságra inti a befektetõi és építtetõi oldalt, de egyben ser-
kenti is egy kiegyensúlyozottabb, átgondoltabb stratégia
kialakulását is. Az évtizedekig tudomásul nem vett ten-
dencia, mely labilis gazdasági alapokon álló, mestersé-
gesen kikényszerített túlvállalást eredményezett, ma
végre reális alapjai felé közelít. Nyugodt és elegáns épí-
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Földszinti és elsõ emeleti fedett-nyi-

tott terek láncolata, mely az

együttest lábazatszerûen keretezi



tészi hozzáállás eredményezhet csak értékmegtartó alko-
tásokat – mely precízen megfelel a gazdasági realitás, a
befektetõi anyagi orientáltság és a majdani lakók álmai-
nak is. 
Nem kétséges, hogy Hajnal Zsolt és Kendelényi Péter

újabb alkotása sem kerülheti meg az imént feszegetett
kérdéseket. Ami kell: lecsillapodott piaci környezet, profi
építtetõi csapat, jó megérzéssel felmért vásárlói igény,
számítható vásárlóközeg. Ami fizikai adottság kérdése:
jó városszöveti pozíció, sõt, kiemelten izgalmas térbeli
helyzet, pozíciófoglalási lehetõség. És amiben végül
nyert ügye van az építészeknek: a megbízóval kialakí-
tott, párbeszéden nyugvó bizalmi viszony.
Észak-Pest egykori üzemi-ipari zónájának felszámolt

területén, utolsó telkén áll a három tömbre tagolt
szabadonálló beépítés. Keletre a foci- és atlétikai pályák
tágas-perspektivikus horizontja, északra a Rákos-patak,
délre pedig lakótér-minimalizmusában is szép, ötvenes
évekbeli munkáslakópark. Kelet–nyugati tengelyû három
épülethasáb, középfolyosós feltárás, fogatolt rendszer –
sûrû, de ésszerû alapdöntések, melyek elérik a befekte-
tõi igények kívánalmait. A földszint és elsõ emelet lába-
zatként történõ kezelése, a köztes szintek horizontális
erkélytagoltsága, a záró szintek nagy teraszos pent-
house-koronája – mértékletes modernista „fehérség”,
trendi színes felütések, légtérérzet a lakók esztétikai
szolgálatában. Passzázs-szerû tömbfelfûzés, egyedien ke-
zelt kertkapcsolatos alsó szintek, precíz alaprajzok – a
privát terek túlsúlyával egy közösség létrehozására tett
kísérlet. A körbefutó kétszintnyi lábazat olyan teraszte-
rekkel engedi bõvülni e nagyméretû lakások belsõ tereit,
mely a sportpályák felé igen egyedi érték. A horizontális
sávosság a benapozás felõli oldalakon a végigvezetett
mély erkélyeknek köszönhetõen alakul ki, a „födém nél-
küli” megjelenést egy bravúros építészeti csomópont
szolgálja. Az ellenkompozíciót színes burkolatú külsõ
tárolók biztosítják. Talán csak egy funkcionális ziccer
nincs kihasználva – hogy ez a lehetõségek miatt, vagy az
északi tájolás félelmébõl adódik-e, nem tudjuk: a patak
felé esõ hosszoldal egyedi karaktert kaphatott volna az
ugyancsak tág feltárulás irányába. 
A ház megépültére el is kelt szinte teljesen. Ez nagyon

számít – a mértékkel jól pozícionált építészeti döntések
értékelése ez is.

Urbán Erzsébet–Vukoszávlyev Zorán
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Belsõ udvar, a passzázs egy eleme

Erõs  horizontális sávosság a mély

erkélyeknek köszönhetõen
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Precíz szín-folt raszter

Az észak-pesti 

zöld környezetbe 

szerkesztve
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Arató György kerületi fõépí-

tész véleménye:

„A befogadás... a táji környe-

zettel együtt élõ harmonikus

otthonok, autók a felszín alatt,

közösségi terek a kertben, pa-

takparti hangulat, panoráma a

budai hegyekre és a városra –

jó itt lakni.

Az üzenet a tiszta tömegfor-

málás, transzparens homlokza-

tok és közlekedõrendszer ele-

ganciája, a teraszok lebegnek

a zöldek felett – karakteres,

egyedi a ház –, új kortárs épí-

tészeti érték született!”

Helyszínrajz

Alaprajz: a bejárati szinten
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Az ingatlan a Rákos patak partjánál fekszik a Vasas pálya szomszédságában. A telekrõl elõször a banktól halottunk, aki az

elõzõ spanyol befektetõvel együttmûködve árulta az ingatlant. A spanyolok az engedélyezési és a kiviteli terveket is el-

készítették, de a gazdasági válság hatására nem tudták a kivitelezést megindítani, sõt a hitelre vásárolt telket is elvesz-

tették. A telek megvételekor fontos szempont volt számunkra, hogy már a meglévõ építési engedély birtokában gyor-

san el lehet kezdeni a beruházást. 

A tervezõ Hajnal Építész Irodával szoros együttmûködést alakítottunk ki, melynek keretében az épület külsõ megjelení-

tésén nem változtattunk, de a belsõ lakásmixet jelentõs mértékben átformáltuk az aktuális piaci igényeknek megfelelõ-

en. Az eredetileg 107 lakásból az áttervezés során ugyanazon az alapterületen 144 lakást alakítottunk ki. Erre szükség

volt annak ellenére is, hogy a kivitelezési költségek ezzel jelentõsen növekedtek. Ekkora projekten az érdeklõdõk kényel-

mes nagy lakásokra vágynak, de ilyet nem engedhetnek meg maguknak, csak nappali plusz egy hálós méretet. A tervek

átalakításánál figyeltünk, hogy a lakások a kisebb méret ellenére funkcióban jobbak legyenek. Így van minden lakásban

külön vécé és szép méretes terasz. A legtöbb lakás a piaci igényeknek megfelelõen nappali és egy hálószoba méretû, de

megtalálhatóak a háromszobás lakások és a nagyméretû penthouse-ok is az épületben. A lakásszám növekedése magá-

val hozta a parkolószám növekedését is, melynek megoldására nem a meglévõ -1 szint újabb szinttel való bõvítését vá-

lasztottuk, hanem a parkolók gépesítését. A teremgarázs tervezésénél süllyesztéket alakítottunk ki, melybe olyan par-

kológépet telepítettünk, ami a gépkocsik egymástól független használatát teszi lehetõvé. Ez a parkológép olyan, mely-

nek a platója mindig vízszintes, így használata ugyanolyan, mint a hagyományos teremgarázs beállóké.

A módosított kiviteli tervek készítése során a szakági tervezõk számára meglepetés volt, hogy a beruházó egyben a kivi-

telezõ is, aminek folyományaként a szakmai megrendelõ részletekbe menõ pontos elvárásokat fogalmazott meg, és

azok szerinti tervezést számon is kérte. Az építész tervezõkkel nagyon szoros, jó szakmai kapcsolat alakult ki, így a kivite-

li tervek már úgy készültek, hogy menetközben a tervezõi mûvezetésre szinte nem is volt szükség.

Az elkészült épület nagyon attraktív, így jelentõs mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a lakások értékesítése jó ütemben

zajlott le.    Kiss Gábor, ügyvezetõ, Nanette Construction Hungary Kft.

Az északi oldalt kivilágító 

narancsos lépcsõház
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Színharmónia: reggeli reflexiók

Metszet: a lépcsõházon keresztül
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Egy lakástulajdonos  véleményét  i s  megkérdeztük  az  épületrõl :
Mennyiben befolyásolta a választásban a szokásos dolgokon (ár, elhelyezkedés) kívül maga az épület?

Birszki Péter: A ház kinézete azonnal megragadott, nagyon tetszett, hogy egyszerre modern és elegáns. Valójában az

volt benne a legjobb, hogy határozottan egyedi stílusa volt, látszott, hogy ez más, mint a többi új társasház.

Az élénk színek sem voltak riasztóak vagy legalábbis meghökkentõek?

A nanarancssárga homlokzat elsõre elég ütõsnek tûnt, de a jó értelemben, a fehérrel meg a barnával pedig már a lát-

ványképeken is jól mutatott. Mondjuk nehezen képzeltem, hogy a valóságban is tényleg ilyen lesz, de elkészülve, ha le-

het, még jobban tetszik. Egyébként a ház külseje az egész lakóközösségnek fontos, az szmsz még a redõny színét is

meghatározza, amit mindenki be is tart, a legutóbbi lakógyûlésen pedig foglalkoztunk a kerítésekkel, kertekkel és az ár-

nyékolókkal is, hogy megõrizzük a stílusbeli egységet.

Beköltözés után sem változott meg a véleménye?

Egyáltalán nem, nagyon szeretünk itt lakni, mondhatni mindig öröm, amikor hazaérve belépek a házba, a lakásba. Belül-

rõl azért már inkább praktikusnak és kényelmesnek mondanám, mint extrémnek, de szerintem ez így is van jól.

Erkélyek szerkezeti kialakítása, részletrajzok

A pinceszinti lehajtó letisztult

dinamikája

Építész: Hajnal Zsolt, Kendelényi

Péter, Ámon-Kovács Judit, Hajnal

Ödön, Kállay Gábor, Lengyel

Ágnes, Szalántzy Kolos, Szüle

Péter

Tartószerkezet: Schreiber József,

Manninger Marcell

Épületgépészet: Áy János, 

Köves László

Épületvillamosság: Gáspár Péter

Épületszerkezet: 

Horváth Sándor, Czégeni Csaba

Tûzvédelem: Venczel Sándor

Akusztika: Józsa Gusztáv

Fotó: Holló Hunor



Jan Stempel szlovákiai (iglói) születésû, Prágában élõ
építész. 1983-ban végzett a BME Építészmérnöki Karán.
Amikor Budapestre került, szinte hónapok alatt tanult
meg akcentus nélkül magyarul, végül a Bizottság- és a
Beatrice-szövegeket is kívülrõl fújta. Még egészen fiata-
lon, 1992-ben õ tervezte a Sevillai Világkiállítás cseh pa-
vilonját (Martin Nemeccel közösen). Jelenleg Jan Jakub
Tesar építésszel dolgozik együtt.
A Stempel&Tesar Építésziroda prágai családi háza lát-

tán rögtön az ötlött az eszembe, hogy olyan ez, mint a
fûre odavetett kavics. Csak éppen szögletes. Bátorság
kell egy ilyen ház megépítéséhez építész és építtetõ ré-
szérõl egyaránt, ugyanis túlságosan racionális: nem ér-
dekes, hanem egyszerûen csak jó, nagyon jó. A szerzõ-
páros házaira ez az elképesztõ racionalitás, a szinte kí-
méletlen következetesség, célszerûségre törekvés a leg-

jellemzõbb. Így adódik, hogy bátran terveznek ház for-
májú házakat is, nem tartják szükségesnek, hogy belebo-
nyolódjanak a manapság oly divatos geg építészetbe,
formai kalandozásokba. Remek példa erre két Prága kör-
nyéki családi házuk: az egyik Zdibyben (2007), a másik
Vrané nad Vltavou-ban (2006). Ugyanakkor nem riad-
nak vissza a szokatlan megoldásoktól sem, amire az
egyik legjobb példa a Karasyban nemrég (2013) épült
házuk (éppen a legjobb úton van a Wienerberger Év Há-
za cím elnyerésére Csehországban), ahol az aszimmetri-
kusan elhelyezett nagy üvegfelület furcsa arányokat
eredményez a homlokzaton, mely éppen ettõl lesz jó. 
A prágai családi házuk viszont maga a megtestesült

racionalitás. Sablonos családi házakkal körülvett épüle-
tük alaposan eltér a környezetétõl (nálunk szinte elkép-
zelhetetlen lenne ekkora eltérés az általánosan jellemzõ
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A SZÖGLETES KAVICS

Családi ház, Prága

Kavics a kertben: balra a konyha-

étkezõ, jobbra a nappali tér üveg-

felülete



túlszabályozottság miatt). A ház nem túl nagy: hasznos
alapterülete garázzsal együtt alig több százötven négy-
zetméternél. A megrendelõ kifejezett kívánsága volt a
hely- és energiatakarékos épület, ennek megfelelõen
egyetlen fölösleges négyzetcentiméter sincs az épület-

ben. A nappali-étkezõ-konyha mellett három hálószoba,
két fürdõszoba, két kisebb közlekedõ, gardrób, háztartá-
si helyiség és kamra található a lakórészben, melyhez az
elõszobán keresztül kapcsolódik a nagy tárolófelülettel is
rendelkezõ garázs. 
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É p í t é s z :  

J a n  S t e m p e l

Helyszínrajz

Kert felõli nézet, balra a bejárat és 

a mellékhelyiségek ablakai, jobbra

a konyha-étkezõ nagy üvegfelülete,

kicsit visszahúzva a homlokzati 

síktól



Az épület tájolása, az épület alkalmazkodása a tájolás-
hoz ideális. Az északi sarokrészt foglalja el a garázs, az
elõszoba, a háztartási helyiség és a kamra. A tágas lakó-
térbe lépve rögtön ott van jobbra a két konyhapult és az
étkezõasztal egy hatalmas üvegfelület elõtt. Ez a nyitha-
tó üvegfal kicsit vissza van húzva a külsõ falsíktól, ami-
nek kettõs célja van: egyrészt az épületen kívül eredmé-
nyez egy leheletfinom térképzést, ami a rajzokon, fotó-
kon talán nem is érzékelhetõ annyira, a valóságban vi-

szont annál inkább. Másrészt a belsõben a visszahúzás
éppen egy könyvespolc mélységû, így maga a polc nem
egyszerûen a falhoz van állítva, hanem az épület szerves
részét képezi, mint ahogy az elõszoba beépített bútorai a
konyhapulttal együtt kompakt egységet képeznek, amit
a színhasználattal is jeleznek. Más házaikban is megfi-
gyelhetõ, hogy a beépített bútorok nem egyszerûen ki-
töltik az éppen adódó tereket, hanem nagyon hangsú-
lyos téralkotó építészeti szerepük van: a Lety u
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A lakótér, balra a beépített

könyvespolc, hátul a konyhapult

fala, jobbra a hálóblokk ajtaja

A bejárati ajtó részlete

Fürdõszoba szürkében



Dobrichovicban épült (2011) családi házuknál azzal ját-
szottak, hogy a falakat, födémeket csupaszon hagyták,
így csak a beépített bútorok dominálnak nagyon „erõs”
színekkel. Visszatérve a lakótérhez: a hosszanti tér má-
sik végében van a nappali, mely szintén egy hatalmas
üvegfelületet kapott, de más tájolással. Ez az elrendezés
visszatérõ „motívuma” családi házaiknak. A lakótérbõl
nyílik a keleti tájolású két hálóblokk, a szülõké és a gye-
rekeké külön-külön fürdõszobával. Magam részérõl csak
a két gyerekszobát érzem egy kicsit szûkre szabottnak.
A legkorszerûbb építõanyagok és építési technológiák

alkalmazására törekedtek, a külsõ falak plusz hõszigete-
lést kaptak átszellõztetett szálcement burkolattal. A
nagy üvegfelületek tájolásuknak köszönhetõen télen
hõcsapdaként mûködhetnek, nyáron a külsõ lamellák
biztosítják az árnyékolást. A zöldtetõnek is köszönhetõ-
en nagyon takarékos energiafelhasználású az épület,
mellyel teljesült a megrendelõ másik kívánsága is.

Csajbók Csaba
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Építész: Stempel Jan, 

Tesar Jan Jakub

Épületszerkezet: Herold Ales

Statika: Podolka Lubos

Épületgépészet: Podaný Zdenek

Villamosság: Získal Alois

Fotó: Jan Tesar

Alaprajz

Metszet

Családi ház, Karasy, 2013

Családi ház, Lety u Debrichovic,

2011

Családi ház, Vrané nad Vltavou,

2006

Családi ház, Zdiby, 2007



Kritikus 
Ez a környék itt Budán, az Ördögárok és Szépvölgy kö-
zött tele van beszélõ, történelmet idézõ helynevekkel.
Országút – Landstrasse jámbor, katolikus német telepe-
sei mûvelték a 18. századtól a Rosenhügel (Rózsadomb)
déli lankáinak szõlõültetvényeit, míg el nem vitte az
egészet a filoxéra. A Duna melletti Felhévíz viszont már
a középkori Budának is külvárosa volt. Törökvész,
Vérhalom, Pasarét (Rácrét) csak Döbrentei Gábor 1847-
es dûlõkeresztelõjén kapta a nevét – a törökkel vívott
nagy csatákra emlékezve. Szép Ilona Vörösmartyt idézi,
a Zöldmál, Rézmál (Kalvarienberg), Kútvölgy, Virányos
elnevezések pedig a császári sereg hadmérnökeinek régi-
eket faggató akkurátus vizsgálódására kerültek az újon-
nan rajzolt katonai térképekre. De mára csak a hangula-
tos helynevek maradtak, a szõlõvel együtt teljesen eltûnt
a kies táj is a sûrû úthálózat és az utóbbi fél évszázad
tagolatlan beépítése alatt.

Le Corbusier 

„Pedig a szemünk arra való, hogy észrevegyük a fényben

úszó formákat. Az elemi formák a legszebb formák, mert

világosan értelmezhetõek… A ma építészei félnek a felület

geometriai alkotóelemeitõl. Pedig a modern építés nagy

gondjait a geometria oldja majd meg. A program szigorú

megszorításainak engedve a mérnökök kihasználják a for-

mák erõvonalait, szemünket a geometriával, szellemünket

a matematikával elégítve ki. Egyszerû, de egyben lenyûgö-

zõ plasztikai alkotásokat hoznak létre!”

Kritikus
A Rózsadomb környéke – fekvésébõl, domborzati viszo-
nyaiból adódóan – az idõk során nagyon fölértékelõdött,
és szép lassan Budapest legelegánsabb, legdrágább lakó-
negyede lett. Nagyon hiányoznak azonban a szûkebb
szomszédság és a tágabb Hegyvidék mindenféle koncep-
ció nélküli, esetlegesen és sûrûn beépített lakóövezetei
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FRISS MEDITÁCIÓ
Képzeletbeli beszélgetés Le Corbusier és Kritikus között 
Virág Csaba nemrég elkészült Felvinci utcai villaparkjáról 
(mert éppen száz éve írta Le Corbusier 
Új építészet felé1 címû kiáltványát)

A földszinti lakások széles  terasszal

illeszkednek a terephez, fölöttük

szalagszerûen hullámzanak végig 

a mellvédek 



között hagyott kisebb-nagyobb zöldterületek, a hegy ere-
deti morfológiáját meghagyó, megmutató, a beépítési
zónákat tagoló, beépítetlen köztes terek, parkok, erdõk.
Virág Csaba tervének, a Felvinci utcai új beépítésnek ép-
pen az a legnagyobb érdeme, hogy újra felvillantja az
eredeti hegyet, a természetes morfológiát, és ezzel egy-
részt megidézi a táj elveszett karakterét, másrészt tagol-
ja az épített környezet konfúz szövetét.

Le Corbusier 

„A (jó) terv az erõforrás. (Jó) terv nélkül csak rendetlen-

ség és esetlegesség van. A (jó) terv hordja magában az él-

mény lényegét. A holnap – kollektív szükségletek meghatá-

rozta – nagy problémái újra fölvetik a (jó) terv kérdését. A

modern élet a ház és a város számára új tervet kér,

követel… Hatalmas, levegõs, napfényes térségek, amelyek-

re a lakások nyílnak. A házak lábánál kertek és játszóte-

rek. Nagy öblû, sima homlokzatok. A terv jelzi a síkból

történõ kiugrásokat: a fény-árnyék hatás feltételét. A nagy

ívû terv lehetõvé teszi a látvány gazdagságát és a geomet-

rikus homlokzatok háttere elõtti vegetáció játékát…!”

Kritikus 
Jelentõs, huszonöt méteres szintkülönbség van a
Felvinci utca, illetve a telek felsõ része, a Bimbó út kö-
zött. Az építészeti koncepció lényege egy délre tájolt,
Dunára nézõ, monumentális szabadtéri színpad, ahol a
nagyvárosi panoráma biztosítja a hátsó színpadot, a la-
kások teraszai, lakóterei adják a nézõteret, a legyezõsze-
rûen szétterülõ rézsûs, pázsitos park pedig az elõszín-
padot. A lebontott szocreál óvoda-bölcsõde épületének
durva teraszos terepbevágásait megszûntetve vissza le-
hetett állítani a hegy természeti formáját, az eredeti
morfológiai kontúrt.  Az óvodaépületbõl mementónak
meghagyott klasszicizáló szobormaradvány és a régi te-
rasz egy darabja a park kompozíciós elemévé vált. 
A négy tört egységbõl álló, összefüggõ íves karéjba

rendezett, négy lakószintes, fehér villaépületsor három-
fogatú, enyhén trapézoid szekcióinak minden lakásából
a város legszebb belsõ részeire nyílik pazar kilátás. A
földszinti lakások széles kifutó terasszal illeszkednek az
eredeti terepszinthez. Fölöttük két emelet másfél méter
széles teraszsávja hullámzik végig szalagszerûen az
együttesen. Legfölül a visszahúzott nagyméretû apart-
manokhoz tetõterasz kapcsolódik. Nagyvonalú hullámzó
mellvédsorok fûzik össze az egész együttest. Az épületek
öblében kagylószerûen elterülõ, lejtõs zöldterület fóku-
szában mértéktartó módon, szinte templomszerûen – a
szépen felújított szomszédos klasszicizáló villa épülete
áll.

Le Corbusier 

„Követeljék, hogy a fürdõszoba napos legyen, és erre a cél-

ra a lakás egyik legnagyobb helyiségét használják fel… A

szomszédos szoba legyen az öltözõ, ahol felöltöznek és le-

vetkõznek. Ne a hálószobában vetkõzzünk le, mert az nagy

rendetlenséget okoz… A nappali szobában, a hálószobá-

ban, az ebédlõben a falak maradjanak csupaszok. A drága

és sok helyet elfoglaló bútorok helyett követeljenek falba

épített polcokat… Falikárpitok és mûanyag tapéták helyett

rejtett világítást szereltessenek fel… Csak praktikus búto-

rokat vásároljanak… A falakra csak kevés, de márkás al-
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A lényeg egy délre tájolt, Dunára

nézõ monumentális szabadtéri szín-

pad, ahol a lakások teraszai és

lakóterei adják a nézõteret

Az épületek öblében kagylószerûen

elterülõ lejtõs züldterület fókuszá-

ban – templomszerûen – egy  felújí-

tott  klasszicizáló villa épülete áll



kotást akasszanak… Viseltessenek mély alázattal a valódi

mûalkotás iránt… Követeljenek redõnyöket valamennyi

szoba ablakára… A ház csak akkor lakható, ha elárasztja

a fény, ha a parketta és a falak tiszták. A padló tisztántar-

tása érdekében dobják ki a bútorokat és a szõnyegeket…

Követeljenek lakásonként egy gépkocsi-, egy motorkerék-

pár- és egy kerékpárgarázst… Béreljenek fele akkora la-

kást, mint amilyent a szüleiknél megszoktak. Gondoljanak

mozdulataik, rendjük és gondolataik gazdasá-

gosságára…!”  

Kritikus  
A jelentõs szintkülönbség miatt az épületrészek nagyjá-
ból egy-egy szint eltolással lépcsõznek fölfelé. Az alsó
két szekció alulról, a Felvinci utcáról, a felsõ kettõ a
Bimbó útról közvetlenül a második emeletre csatlakozó
gyaloghídon át közelíthetõ meg. A hegy felõli oldal
mély, terméskõ gabionfalakkal megtámasztott bevágása-
iban a közlekedõk, lépcsõházak, felvonók, hidak plaszti-
kus tömegeiben a sziklák tektonikus tagolását idézõ for-
mák jelennek meg. A Felvinci utcára nézõ véghomlokza-
ton, az utcáról nyílik az íves épületsor alatt emelkedõen
végighúzódó teremgarázs, racionálisan követve a ház
emelkedõ hosszmetszetét. Összesen negyvenhét lakás
épült három nagyságrendi fokozatban. Nagyjából a fele
két-háromfõs (kb. hatvan-hetven négyzetméteres) kisla-

kás, harmada négy-ötfõs (kb. száztíz-százhúsz négyzet-
méteres) közepes lakás, hatoda pedig (kb. százhatvan
négyzetméteres) nagylakás. Az ár nagyjából ahány négy-
zetméter, annyi millió forint (sic). Magyarországon egy-
elõre tulajdonra törekszik mindenki.

Le Corbusier

„Vessük fel a problémát, hogy mi a lakóház? A ház:

menedék…, amely beengedi a fényt, a napot. A szoba: tér,

ahol szabadon közlekedhetünk, ágy van benne, amelyen

kinyújtózhatunk, szék pihenni, dolgozni, asztal játszani,

dolgozni, polcok, hogy minden gyorsan a helyére kerül-

hessen… Hány helyiség kell? Egy a fõzésre, egy az evésre,

egy a munkához, egy a mosakodáshoz, egy pedig az

alváshoz… A hálószobába követeljenek azonos mélységû,

embermagasságú ágynemû-, fehérnemû- és

ruhásszekrényeket… Az ebédlõjükbe falba süllyesztett

edénytárolókat sok fiókkal, hogy gyorsan rendet lehessen

rakni, és maradjon hely a nyugodt emésztést kiváltó kelle-

mes térérzet fölkeltéséhez… A nappali szobába kérjenek

zárható beépített szekrényeket a könyvek pormentes táro-

lására, hogy a falak szabadon maradhassanak…!”
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A jelentõs szintkülönbség miatt az

épületrészek nagyjából egy-egy

szint eltolással lépcsõznek fölfelé

Hiányoznak a tervben szereplõ

színes részletek, a köztes véghom-

lokzatok  plasztikái, a zöld üveg

lakáselválasztó teraszfalak

„Az ebédlõben a falak maradjanak

csupaszok. A drága és sok helyet

elfoglaló bútorok helyett követel-

jenek falba épített polcokat… (LC)”



Kritikus  
Az épületet bejáró érdeklõdõ óhatatlanul összeveti a
megépült valóság részleteit Virág Csaba vízióival, mû-
szaki terveivel, és lassan közelíti a negatív ingerküszö-
böt. Az antik amfiteátrumok hegyoldalba vájt, kõbõl fa-
ragott, lépcsõs nézõterét idézõ, fehér nemes vakolattal
ellátott, hullámzóan íves, teraszozó alaptömeg még
stimmel, de a tetõfelépítmények és a hátsó plasztikus
formák sötétbarna kerámiaburkolattal való összemosása
már gyengíti a formát. Hiányoznak a tagoló, színes rész-
letek, a zöld üveg lakáselválasztó teraszfalak, a köztes
véghomlokzatok kitüremkedõ plasztikái, az együttesen
végighullámzó teraszkorlátok visszahajló metszeti míves-
sége. Az egész déli homlokzatot meghatározó és uraló
nagyméretû, ívesen hullámzó üvegfalrendszert a mûle-
írás szerinti igényes, faszerkezetû, a terasz faburkolatá-
hoz illeszkedõ, magas minõségi kategória helyett – nyil-
ván anyagi okokra hivatkozva – poligonális szegmensek-
bõl összeépített, részben eltolható, vastag profilú, mû-
anyag szerkezetû nyílászárókkal építették meg. 

Le Corbusier 

„A ház voltaképpen lakógép. Fürdõ, nap, hideg víz, meleg

víz, higiénia, arányok alkotta szépség… Korunk minden-

nap megteremti a maga stílusát. Itt van a szemünk elõtt, a

szemünk azonban nem lát… Nincs már idõ játékra, tréfál-

kozásra, építeni kell… Korunk mûvészete akkor van he-

lyén, ha az elithez szól. A mûvészet nem népies, de még

kevésbé luxuskurva…, meditációra van szüksége. A mûvé-

szet lényege szerint fensõbbséges. Egyetlen szakterület léte-

zik ma, ahol a haladás nem törvényszerû, ahol a lustaság

uralkodik, ahol a tegnapra hivatkoznak: az építészet.”

Kritikus
Virág Csaba új rózsadombi villaparkja friss, meditációra
késztetõ alkotás.

Golda János
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1. Le Corbusier: Vers une Architecture (1915),

Új Építészet felé, Corvina Kiadó (1981, Major

Máté utószavával)

Építtetõ: Anaell Gardens Kft.

Építész: Virág Csaba DLA építész

(Virág Csaba Építésziroda Kft.)

Építész munkatársak: Göcsei

Sándor, Fehér Zoltán és

Karácsony Ilona 

Környezetrendezés: Land-A

Statikus: Soós Ferenc Caec

Épületgépész: Tevim Kft.

Kivitelezõ: Proszt Kft.

Fotó: Zsitva Tibor

A felsõ szekciók a Bimbó útról,

közvetlenül a második emeletre

csatlakozó gyaloghídon át közelít-

hetõk meg

Négy törtvonalú épületegység,

összefüggõ íves karéj, négy

lakószint, háromfogatú, enyhén

trapézoid szekciók, minden lakás-

ból pazar panoráma



Hol volt, hol nem… volt egyszer egy iciri-piciri házacs-
ka… iciri-piciri kismacska helyett azonban itt egy hatal-
mas kutya lakik, igaz, van a házban egy iciri-piciri kis-
ember is. Sõt, a ház úgyszólván miatta épült, és pont
olyan barátságos, mint õ maga. A Duna-parti telken ere-
detileg álló nyaraló esztétikája vitatható ugyan, karakte-
re azonban semmiképp – bõvítése tipikus mintafeladat
lehetne az építészképzésben.  
Persze nem a Lakó Tanszék ez évi alkotóhetéhez akar-

nék tippeket adni – bár miért is ne? Ennek a nyaralónak
a bõvítése tipikus iskolapélda: a tervezés során alapkér-
désekben kell egyértelmû döntéseket hozni, inspiráló
természeti környezetben, megkerülhetetlen építészeti

adottságokhoz és építésügyi elõírásokhoz igazodva.
Adott a családmodell: papa, mama, gyerek. A rendelke-
zésre álló terület éppen elég számukra az élhetõ élettér
megalkotásához. Ahhoz viszont kicsi, hogy elengedett
kézzel kormányozzuk a bringát. A varázslatot belül kell
megalkotni: fejben és térben egyaránt. 
Kis házat, kis lakást, kis konyhát tervezni – ezt min-

denki tudja, aki próbálta – sokkal nehezebb, mint luxus-
négyzetméterekkel bûvészkedni. A mûvészet ez esetben
épp a szükséges funkció maximálisan ésszerû elhelyezé-
se mellett az apró részletekben megcsillanó varázslat,
ami az egészet adott esetben luxuskategóriába emeli. Ez
persze egyáltalán nem követelmény, bár az is igaz, hogy
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Érzékiség és logika: 
a lakóépület-tervezés minimál modellje a Duna-parton 
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Ideális párkapcsolat: szimbiózis

helyett önálló karakterek oldott

érintkezése

Az apró, de karakteres nyaralót a

hasonlóan erõs, ám teljesen eltérõ

karkaterrel épült új szárnnyal fél-

átrium jellegû, fedett-nyitott tér

köti össze

Jin és jang egészséges egyensúlya:

az épület minden elemét a józan

logika ihlette, de a tapinthatóan

érzéki megjelenés teszi vonzóvá



kis térben könnyebb koncentrált hangsúlyokat adni, kis
tömeg esetén egyértelmû gesztusokkal szólal meg az
építészet. Kis ház nem tud fecsegni. Kis ház esetében
könnyebb Weöres Sándor intelmére hallgatni: Más a

képzelet és más a képzelõdés, ahogy más a beszéd és más a

fecsegés.1

Az új ház pedig kicsi, ahogy kicsi az a nyaraló is, ami
eredetileg a telken állt. Az eredeti épület tulajdonosa
építész volt, aki karakteres iciri-piciri házacskát húzott

fel korának stílusában, a szokásostól eltérõ tetõidommal,
oromfallal az utca és a Duna felé. Zárt kubus, lezárt
gondolat a meglévõ ház, nem egyszerû feladat belõle
bõvített mondatot fabrikálni. Fülöp Gyula ezen a nyara-
lósoron már több épületet is tervezett, stílust teremtett a
kis telepen. A stílustól itt sem akart eltérni, és oka sem
volt rá, hiszen az eddigi házak lényeges vonásait is a ter-
mészeti adottságok, a Duna közelsége, látványa határoz-
ta meg. Az elõírások csak az eredeti épület bõvítését en-
gedélyezték korlátozott négyzetméteren. Így adódott,
hogy az egyik kis ház mellé egy nyaktaggal egy másik
kis ház épült, mintegy pavilonszerûen. A két tömeg kül-
sõ megjelenését tekintve karakteresen elválik egymástól,
nem ellenségesen, inkább tartózkodóan. A különbözõség
vállalása elsõdleges tervezõi döntés, amit a részletek
összecsiszolása igazol. Szükségtelen egy apró nyaraló
esetén bonyolult bölcseleti fejtegetésbe kezdeni régi és
új együttélésérõl – itt sikerült. Kívülrõl egyértelmûen kü-
lönbözik a két épületrész, bár a telek adottságai olya-
nok, hogy alig lehet a két nagyon is szorosan álló töme-
get egyszerre egy pillantással átfogni. Mégsem marad-
nak elkülönülõ objektumok, és ez a térszervezésnek kö-
szönhetõ. Az új beépítést végigjárva vagy inkább körbe-
járva a régi ház tömege szerves részévé válik az együt-
tesnek, habár belsõ tere attól élesen elkülönül. A két tö-
meg között az összeköttetést a közbezárt terek teremtik
meg: egy átrium érzetû, félig falakkal körülvett, fedett
terasz, ami akár nyári szoba is lehetne, és megállásra
csábít, illetve egy lineáris irányt hangsúlyozó közlekedõ
a felsõ szintre vezetõ egyenes, egykarú lépcsõvel, amely
mozgásra ingerel. 
Az újonnan épült tömeg egyetlen egyértelmû gesztus-

sal a Duna felé nyit – amely valóban paradicsomi lát-
vánnyal ajándékozza meg a bent élõket az év minden
szakában. Az alsó szint egyetlen, körülbelül négyzetes
alaprajzú nappali tér, amelynek a végfalak szinte teljes
megnyitása ad egyértelmû irányultságot. A kis alapterü-
let miatt minden bútor a helyszínre van tervezve, és lo-
gikusan végiggondolt rendben került a helyére, a tér
szerves részét alkotja, pontosabban a berendezés alkotja

T É M A
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A belsõ térben is a jin-jang szûksza-

vú logikája érvényesül: a berende-

zés  a legszükségesebb darabokra

korlátozódik. A helyszínre tervezett

bútorzat az épületszerkezetek szer-

ves folytatásának tûnik, és hozzájuk

hasonlóan tapintásra ingerlõ, érzéki

köntösbe öltözik

Metszet a régi és új épületen

keresztül

A küllemében a bõvítmény stílusát

követõ, funkciójával az eredeti

nyaralóra utaló terasz a kis

alapterületû lakóhelyiségek mellett

további lakótérként funkcionál



magát a teret. Az oldalkertek felé esõ falak zártak, egyik
oldalon a konyhabútor-kandalló fehér sora ad plasztikát
a falnak, a másik oldalon bontott téglából épült plaszti-
kus fal funkcionál polc gyanánt. Minden a házon túlra, a
Duna felé sodorja a tekintetet. Visszafordulva pedig a
másik végfalon kialakított nagy nyíláson át az átrium és
a mögötte levõ régi épület felé nyílik ki a tér. A nappali
tér másik koordinátáját egyetlen bútordarab, az oldalfal-
ra merõlegesen álló, impozáns hosszúságú asztal hang-
súlyozza. Az asztalon végigsikló tekintet kisurran az ol-
dalfalon nyitott egyetlen ablakon, amelynek ravaszul
alacsonyra helyezett szemöldöke az ülõ ember szemma-
gasságához igazodik.
A bútorok és épületszerkezetek – falak, födémek –

egyenrangúságát apró utalások erõsítik: a külsõ homlok-
zat antracitszürkéje bekúszik a belsõ térbe, a padló és
mennyezet látszóbetonja visszaköszön az asztal felületén
– amely ugyan nem beton, de annak látszik. A fehér,
antracit és piros színhármas a házon végigvonul, a lát-
szóbeton trendi hidegségét nem csak a vörös izzása, de
a bontott tégla meleg textúrája, az asztal svungját fel-
erõsítõ fehér álmennyezeti sáv is megtöri. A felsõ szintre
vezetõ lépcsõ fekete gránitlapokkal van burkolva, de itt
is beköszön egy gesztus, ami a kemény formát oldja: a
keskeny feljáró felül a födémet elérve duplájára bõvül,
viszont a fal és a korlát közti résbe csak kisember fér be
majd, ha megindul. Neki egyelõre a gardrób e célra ki-
alakított zugában akadt nyugodt alvóhely, az emeletre a
háló mellé csak egy zuhanyzós fürdõ fért el. A hálónak
ugyanaz az attrakciója, mint a földszinti térnek – a teljes
felületén megnyitott falon át a kilátás a Dunára. A gépi
mozgatású redõny nem az ablak elõtt zárja le a felsõ la-
kóteret, hanem a hálóhoz kapcsolt terasz korlátjának
síkjában, így a fenti terasz is a lakótér intim részévé vál-
hat, nyáron a gyerkõc a gardróbból akár ide is kiköltöz-
het.
A ház arca a Duna felé nézõ homlokzat, ahol a szer-

kesztés elve a legtisztább formáját mutatja. A merõleges-
tõl enyhe szögben eltérõ falsíkok a telek adottságaiból

adódtak, a látszólag vaskos sík panelekbõl és közéjük
zárt, visszahúzott üvegfelületekbõl építkezõ formálást az
említett emeleti terasz piros keretezése hangsúlyozza.
Hasonló elvvel konstruálta Fülöp Gyula a Metszetben

elõzõleg már bemutatott nyaralóépületét is,2 ám itt a fel-
adat léptéke és kompaktsága miatt a hatás még inkább
egyértelmû. A külsõ-belsõ összhangja, a terek és az õket
alkotó szerkezetek szerves összefüggése, a térbeli tenge-
lyek egyértelmû kijelölése a nyílások és térelemek elhe-
lyezésével, a trendkövetõ anyaghasználat ellenére barát-
ságos tér, a konzekvens állásfoglalás a bõvítés és az ere-
deti épület vonatkozásában, és mindez együtt egy kom-
pakt csomagban – lehet, hogy ez a feladat mégiscsak is-
kolapélda?

Zöldi Anna
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Földszinti alaprajz

A tetõ részlete

1. Külsõ, szilikonos vakolat

2. Szálas hõszigetelés pontonként ragasztva

és mechanikailag rögzítve

3. Zsaluzatba tett fagyapot kérgesítésû

expandáls polisztirol kiegészítõ

hõszigetelés

4. Horganyzott acél élprofilok, cseppentõk
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A családi villa a tizenkilencedik század második felében
érte el azt a minõséget, azt a komplexitást, amire ma is
referenciaként tekintünk. (A villa fogalmának pontosítá-
sához ajánlom Szalai András bevezetõ történeti tanul-
mányát a Magyarország híres villái címû kötetbõl, sõt
ajánlom az egész könyvet.1) Az egyedi, testre szabott
épület és a hasonlóképpen igényesen tervezett kert egy-
sége, a polgári nagycsalád privát és társasági életének
színtere ekkor kapta romantikus, részleteiben is gazdag
és kifinomult keretét, mely máig a villaépítészet ideáljá-
nak tekinthetõ annak ellenére, hogy a huszadik század
elsõ negyedétõl kezdõdõen elõször a romantika, késõbb

a részletek kézmûves igényû kifinomultsága – maga a
kézmûvesség –, végül a nagycsalád tûnt el belõle. Ami
megmaradt, amitõl villának és nem pusztán nagyobbacs-
ka családi háznak nevezhetjük ezt az épülettípust, az az
épület és a kert egyedisége, a kettõ egysége és a polgári
család modelljének aktuális, huszadik századira redukált
mintája, az együtt élõ generációk és szolgálók nélküli
„kiscsalád” (szociológiai értelemben). Megjegyzendõ,
hogy az egyediség nem feltétlenül reprezentativitás irán-
ti igényt jelent, noha gyakran fontos szempont. Egy villa
sikere ma valójában azon múlik, hogy az építész által kí-
nált mintát, térbeli és esztétikai rendet az építtetõ mi-
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lyen mértékben tudja elfogadni, megérteni, alakítani, vé-
gül magáévá tenni. Így volt ez a tizenkilencedik század-
ban is, és így van ma is, de nagy különbség, hogy ma jó-
val több a minta, és ezzel párhuzamosan sokkal keve-
sebb az esély is arra, hogy az építész és az építtetõ kö-
zött kialakuljon az a kölcsönös figyelem, ami nélkül a
közös mû megvalósíthatatlan. (A megrendelõ ellenében
aratott építészeti siker külön kategória, ami építészettör-
téneti kérdés, nem a villaépítészet központi témája.)

Kinek érdekes a ház? A képeken a funkciók, a motiváci-

ók, az, amiért megépült, szinte máris eltûnt – de tényleg

fontos ez egy több száz kilométerre lévõ szemlélõnek? (…)

Tanulság: újfajta fogyasztás van. A világ kinyílt, Madrid-

ban, Glasgow-ban és Torinóban senkit sem a szandaszõlõsi

mellékutca érdekel, célorientáltan kíváncsi viszont a világ-

ban bárhol felbukkanó építészeti jelekre. (…) Még a há-

rom dimenzió is egyszerûsödik, nincs történet, csak egy

gondosan kiválasztott frontkép, amely olyan lesz, mint egy

társkeresõ fotó. És senki sem kíváncsi a valóságra, mert a

valóság „narancsbõrökbõl” is áll. – írja Torma Tamás új-
ságíró a napjainkban meghatározó netes építészeti olda-
lak (Archdaily, Dezeen) publikációs filozófiájáról, az épí-
tészek aktuális információs szokásairól (egy kis gyüleke-
zeti ház ürügyén) az Élet és Irodalom egyik februári
számában.2 A diagnózis hibátlan, ám az on-line fogyasz-
tást – meglepõ módon – a szerzõ maga is gyakorolja: És

valljuk be, minket ugyanúgy nem érdekel a glasgowi hátsó

udvar, a madridi konyha tájolása, vagy ahogy Torinóban

egy régi ház az újjal összeér – írja. (Tényleg nem?) És va-
lóban, a cikk itt véget is ér, a szerzõ nem megy le
Szandaszõlõsre, nem néz utána a református gyülekezeti
ház keletkezéstörténetének, nem kérdezi ki a lelkész és
a használók véleményét sem. Nem csak õ, az épület
egyetlen publikációja sem merészkedik idáig. A cikkek
többsége, függetlenül a média típusától, ma fényképek
alapján készül, a lapok nem tudják megfizetni, hogy a
szerzõk el is utazzanak megismerni azt az épületet, a
környezetét, a használóit, amirõl aztán néhány sort ír-
nak (szigorú terjedelmi korlátok között). Pedig már
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Adolf Loos is figyelmeztetett rá száz évvel ezelõtt: az
épület nem azonos a fényképével.
Nem valószínû, hogy a Drobni András által 2007-ben

tervezett svábhegyi villa átmenne az említett netes kép-
gyûjtemények rostáján. Ha az Archdaily 2008 áprilisa
óta gyarapodó, mára közel ötezer (!) tételbõl álló csalá-
di házas listáját pergetem, nem tudok annyira vissza-
menni az idõben, hogy ez a ház – a szerkesztõk ízlésével
mérve – aktuális legyen. Létezhet azonban másféle meg-
közelítés is, ahol nemcsak a jelszerû forma (illetve an-
nak fényképe) számít, hanem mindaz, ami a képekrõl
nem látható. A szem csak egy az érzékeink közül, és
minden háznak van története.
A svábhegyi villa esetében az építész és a megrendelõ

közötti együttmûködés, sõt munkamegosztás szerencsé-
sen alakult. A városból való kiköltözés, a telekvásárlás
oka mindennapos: a szülõk is kertes házban nõttek fel, a
gyerekek kertet (kutyát) szeretnének. A gyümölcsfákkal
sûrûn beültetett ingatlanon egy hetvenes években emelt,
építészeti szempontból semmitmondó épület áll, amit az
építtetõ eleve el akar bontani. De még ennek az igényte-
len épületnek is lehet egy olyan hálószobája, ami szeret-
hetõ: az arányai, a csendje, a fényei. Talán mégsem bon-
tani kellene, hanem alakítani? Ha minden eltûnik, nem
tûnik-e el egyúttal valami lényeges is, valami, ami már
megvan, visszavonhatatlanul? A döntéseket szerencsére
nem csak racionális szempontok vezérlik. Az építészt
(késõbb) azért hívják, hogy adjon tanácsot, hova kerül-
jön a fürdõszobaajtó (rövidtávon), és hogy mit lehetne

ide építeni (hosszú távon). Az építész nem bontáspárti:
átalakítható a meglévõ ház, hozzá lehet építeni úgy,
hogy egy jól mûködõ épület legyen a végeredmény. Sza-
bad kezet kap, nincs sem program, sem kockás papírra
rajzolt séma. A környék építészeti szempontból nagyon
vegyes, egyszerre módos és bájosan szegényes. A szom-
szédban van patinás, eklektikus villa látványosan felújít-
va, van neobarokk villa alkalmilag foltozva, és van né-
hány négyzetméteres boronafalas nyaraló is mûanyag
hullámlemez toldalékokkal bõvítve (Janáky István gyûj-
teményébe kívánkozó példány). Egy félórás séta során
tucatnyi neves építész munkájával találkozhat az, akinek
fontos, hogy ki és mi van jelen a környéken. A Drobni
András által elképzelt épület ezért kettõs irányultságú:
az U alaprajzú tömeg (amiben a telken álló épület felis-
merhetõen, de átlényegülve feloldódik) egy olyan félát-
riumot zár közre, melynek a negyedik, nyitott oldala
kertépítészeti elem: sziklás táj kis tóval. Ezt is az építész
tervezte. A kifelé teraszokkal, nagy üvegfelületekkel nyi-
tott épület egyúttal befelé is fordul. A belsõ mag súly-
ponti eleme egy még fiatal mamutfenyõ, mely ott áll, ott
állt a telken. Keletkezett egy intim, zárt világ, ami nem
„jelszerû”, ami fényképen ábrázolhatatlan, ami nem csak
a szemnek szól, hanem minden érzéknek. A víz csobogá-
sa, a mamutfenyõ suhogása a szélben, a kövek tapintá-
sa, a faburkolatok melegsége, az esti csend. (A tervezõ
által ajánlott olvasmány Juhani Pallasmaa könyve: The

Eyes of the Skin; Architecture and the Senses.)
Szép lesz! – mondta az épület modelljét a szeme elé
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tartva a jogász végzettségû építtetõ, és egy évre átala-
kult építésvezetõvé.
A villa tizenkilencedik századi ideáljához hozzátarto-

zik a mívesség, a részletek, a tárgyak kifinomult gazdag-
sága, a kézmûvesség. A huszonegyedik században, a tö-
meggyártásból származó tárgyi világgal, a tömeggyártás-
ra specializálódott építõipari háttérrel ez a gazdagság
megvalósíthatatlan. Marad helyette az építészeti részle-
tek szélsõségesen gondos tervezõi végiggondolása (meg-
rajzolása), és azoknak a mestereknek a felkutatása, akik-
re mindezek invenciózus kivitelezését rá lehet bízni.
Ezért kell, hogy az építtetõ egy idõre szakmát váltson,
hogy az építésszel együtt irányítsák a kivitelezést – nem
volt fõvállalkozó –, és mindezt úgy, hogy ebben a mun-
kában mindvégig örömüket leljék. És itt van még rá-
adásként a mai kor örök dilemmája: a heterogén tárgyi
világ természetes diszharmóniája szemben a mestersége-
sen egységesített – ezért inkább és gyakran minimalista
– tárgyi világgal. Az építtetõ felnõ az építészhez, ponto-
san és élesen látja, érzékeli a dilemmát: a bútorkeresés
(vagy tervezés), lámpaválasztás (vagy tervezés), az épü-
let mint mûalkotás vagy az épület mint használati tárgy
tizenkilencedik századig visszavezethetõ vitáját. (Idézen-
dõ Adolf Loos ismét.)

Százféle építészet van: pályázati építészet, állami építé-

szet, korrupciós építészet, plázaépítészet, családiház-építé-

szet, vidéki építészet, újgazdag építészet, értelmiségi építé-

szet... – felelte Ekler Dezsõ egy 2008-ban készült inter-
júban3 arra a kérdésre, hogy milyen építészet az övé.
Ezek valójában nem építészeti irányzatok, nem stílusok,

hanem elkülönült piacok. Minden piacnak megvannak a

maga építészei, akik az esztétikai elveiket a piac igényei-

hez hajlítják. Én eléggé flexibilis vagyok, mindegyikbe egy

kicsit belekóstolok – tette hozzá önleleplezõ (önironikus)
õszinteséggel az építész. A svábhegyi villát ebbe a listá-
ba sem szívesen venném fel, (értelmiségi építészet?)
már csak azért sem, mert úgy tûnne, hogy elfogadom a
mai építészet piaci alapon történõ kategorizálhatóságát.
A svábhegyi villa tervezõjével és egyik tulajdonosával

beszélve, az épületet bejárva, elég annyit mondani, hogy
ez az építészet talán a százegyedikféle lehet: a hiteles

építészet.

Masznyik Csaba
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Az építtetõk sokféleképp keresik, találják meg leendõ la-
kóházuk tervezõjét. Nincs biztos módja, hogyan lehet rá-
találni a legmegfelelõbb partnerre. Ismeretség, ismert-
ség, referencia, ajánlás, reklám, legrosszabb esetben a
tervezési díjajánlat dönti el a tervezõ kiválasztását. Ese-
tünkben az építtetõ ismeretlenül kereste meg Béres Atti-
lát, akinek egyetlen épülete sem állt még referenciaként
Magyarországon. Egy interjú készült1 a Skandináviából,
tanulóéveirõl épp hazaérkezett fiatal építésszel, aki a
környezet, az építész és az épület viszonyáról fejtette ki
véleményét. Ezt a riportot hallva, olvasva vált egyértel-

mûvé Hideg Attila építtetõ számára, hogy rátalált a
megfelelõ emberre. Olyan közös szellemi, felfogásbeli
átfedést vélt felfedezni maga és az építész gondolkodá-
sában, mely valószínûsítette a várt eredmény sikeressé-
gét. (Persze Hideg Attila személyes beszámolója szerint
nem volt ez elõzmény nélküli történet, több tervezõt „el-
fogyasztott” addig a pontig, míg az említett interjúra rá
nem bukkant szerencsés módon…) Innentõl viszont iga-
zi csapatmunka következett. Az építtetõ pontosan meg
tudta fogalmazni elvárásait, igényeit, fel tudta állítani a
szó legjobb értelmében vett tervezési programot. Az épí-
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tész pedig nem csupán a hely szellemére tudott reagálni,
nem kizárólag a relatív egyszerû funkcionális rendet
tudta felállítani, hanem olyan komplex megoldást kínált,
ahol az építtetõ és az építész saját magától és egymástól
elvárt igényeit maximális összhangba tudta szervezni.
Igazi meglepetésként az hatott a tervezõ építészre,

hogy a magabiztos építtetõ nemcsak a tervezési progra-
mot tudta átadni, hanem úgy gondolta, képes is lesz ön-
maga megépíteni az épületet. Ezért aztán a szerkezeti
váz kialakításától az egészen apró részletképzésekig kö-
zösen kellett a döntéseket meghozni. 

A hely, az építész és a ház
A tervezési helyszín különleges, egyedi adottságokkal
bír. Kõszeg mint az egyik legszebb, legkarakteresebb
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nyugat-magyarországi kisvárosunk önmagában is az épí-
tészek kedvence. Védett barokk központjának, illetve a
Jurisics várnak képe mindenki elõtt feldereng.2 A Szabó-
hegy, a kisváros központjától nem messze található üdü-
lõterület természeti adottságaival nyûgözi le az embert.
Völgyének déli lejtõje ezen a helyen ugyan be van épít-

ve, de jó léptékkel, kellõ teret adva az itt élõknek, pi-
henni vágyóknak. A hely igen szép találkozása a termé-
szetnek és az épített környezet elemeinek.
Maga a telek még különlegesebb. Egy felszíni kõfejtés

szomszédságában vagyunk, ahol a talaj lefejtése után a
természetes kõfelület hihetetlenül szép sziklastruktúrát
mutat. Nem kérdés, ebbe szerettek bele a tulajdonosok,
de ez inspirálta a tervezõt is terve kialakításakor.
Itt állunk tehát a barokk kisvárossal, a háborítatlan

természettel és a kibontott sziklafelülettel. Az építész
feladata nem egyszerû. Az építtetõ konkrét elképzeléseit
és elvárásait, a tágabb és szûkebb környezet igen mar-
káns, determináló adottságait, valamint saját magát és a
maga építészeti vágyait kellett koherens egységgé ková-
csolni. És a szakmát foglalkoztató nagy kérdés: össz-

hangba lehet-e hozni a magyar valóságot, lehetõségeket
a „világ maradék részének” trendjeivel? Használhatóak-e
itthon Attila Finnországban és Norvégiában szerzett ta-
pasztalatai?  Össze lehet-e egyeztetni a globális irányza-
tokat és lokális értékekkel? A válasz véleményem szerint
egyértelmû. Egy kicsit a hitét hozza vissza az embernek.
Igen, lehet. 
Ha az épületet elemezzük, ezer szállal kötõdik a kör-

nyezetéhez, minden döntés, legyen az a telepítés kon-
cepciója, az épület enteriõrjének és exteriõrjének képei
sosem önmagukban érdekesek és szépek, hanem mindig
a környezetükkel együtt. A sziklafal kiegészíti az épület
kompozícióját, a mesterséges felületek felerõsítik a szik-
lafal erejét. Az egész épület csak a környezetével együtt
igaz. Ha provokatív akarok lenni, nos, szerintem ez az
organikus építészet. 

Az csak külön öröm, hogy ez hogyan illeszkedik bele
a kortárs építészeti áramlatokba, hogy ez érthetõ és ér-
tékelhetõ határainkon túl is, leközölhetõ a világ legkü-
lönbözõbb szakmai médiumaiban. Ennek eddigi csúcsa a
2013-as Piranesi-díj dicsérõ oklevelének elismerése.
A ház természetes. Nem a felhasznált anyagokról sze-

retnék megjegyzéseket tenni, bár az épületet jellemzõ fa
tartószerkezet és a lécváz burkolat kimódoltsága önma-
gában megérdemelne egy elemzést. Természetes az épü-
let kialakítása abból a szempontból, hogy az építtetõnek
joggal fontos minimális fenntartási költségeket nem a
passzívház minõsítéssel és az ahhoz tartozó furfangos
gépészeti megoldások bevállalásával célozza meg, meg-
elégszik az ideális tájolással, logikus szerkezetek, gondos
rétegrendek kialakításával. Okosan szervezi a belsõ tere-
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ket, a lehetõ legegyszerûbb gépészeti rendszereket építi
be. És ez mûködik.
Érdekes az épületet a tervezõ építész idõben rövid ed-

digi szakmai múltjának állomásaként megfigyelni. Egye-
temi diplomája után a norvég Todd Saundersszel közös
munkákon dolgozik. Szerencsés egymásra találásnak
gondolom ezt is, nem véletlen, hogy Attila a mai napig
itthonról is aktív tagja tud maradni a ma már világhírû

bergeni tervezõirodának. Azt gondolom, hogy a kõszegi
ház pontosan illeszthetõ a közel hatvan norvég terv kö-
zé, melyen Attila eddig dolgozott. Ugyanakkor mint
egyetemi mestere és diploma konzulense állítom, hogy a
Hideg-ház szellemében egyértelmûen fel lehet fedezni a
2007-es keszthelyi Képcsõ vetítõház diplomatervekor fel-
állított tiszta építészeti, téralakítási, szerkesztési, kompo-
nálási elveket is. 
A ház egyértelmûen kortárs épület. Számomra a kor-

társság nem azt jelenti, hogy építésének ideje a kétezres
évek elsõ vagy második évtizedére esik, hanem hogy a
ma kérdéseire keresi és adja meg a választ. És ezek a
kérdések pedig javarészt épp a globális ismereteinkrõl, a
lokális életünkrõl, a környezettudatosságról, az innová-
cióról és az emberi kapcsolatokról szólnak. 

A ház és az építtetõ-építõ
Sok évvel ezelõtt az Év Háza díj zsûritagjaként jártuk az
országot kollegáimmal, és izgalmas játékot találtunk ki
magunknak. Az épületekrõl benyújtott fotók alapján pró-
báltuk elõre kitalálni a lakók habitusát, szokásait, hobbi-
ját. Megpróbáltam most is ilyen szemmel felkészülni az
épületlátogatásra. Nos, bevallom, ennél az épületnél baj-
ban voltam. Bujnovszky Tamás lenyûgözõ fotói az épület
lelkét, lényegét adják vissza, Béres Attilát jól ismerve õt
hozzá tudtam rendelni a képekhez, de nem tudtam még,

mit kezdjek az építtetõkkel, a lakókkal. A fotókon nem
látszik más, mint az épület tökéletessége, rendje, fegyel-
me, játéka, kitaláltsága. A kertrõl, környezetrõl készült
fotók ugyanígy nem adtak támpontot. Aztán a „rövid”
háznézõ alatt megkaptam a választ. A tulajdonos, Hideg
Attila úr több órás lenyûgözõ és minden részletre kiter-
jedõ, szakmailag is kifogástalan, lelkes kalauzolása alatt
kiderült számomra: a lakó élete maga a ház, az építés, a
folyamat és a produktum. A telek gondos kiválasztásától
a sziklafelület megtisztításán keresztül az egész tervezési
folyamat aktív közremûködõje. Az épületet házilagosan,
saját kézzel megépíti, majd jelentõs figyelmet fordít az
utóéletre, a tapasztalatok továbbadásával teszi teljessé
az alkotó folyamatot. 
Igazi örömjáték ez építtetõnek és építésznek. Barát-

ság, büszkeség, siker Magyarországon a 2010-es évek el-
sõ felében! 

Lenzsér Péter
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Az energiafelhasználás csökkentésében Európa jó példá-
val jár elõttünk. A belgák ez évtõl, a dánok jövõre már
csak passzívházakra adnak építési engedélyt, két éven
belül pedig Nagy Britannia is átáll a zéró-karbon
épületekre.1 Hazánkban az elsõ minõsített passzívház
2008-ban épült Szadán Szekér László tervei alapján,
amit Boros Károly tényõi, majd Sári László orosházai

terve követett. E korai, a szakág története szempontjából
jelentõs, de formailag kidolgozatlan terveket követõen
Sigray Judit fótligeti háza (2009) egy esztétikailag kifi-
nomultabb irányba mutatott.2 Ugyanebben az évben ala-
kult a Passzívházépítõk Országos Szövetsége (PAOSZ),
amelynek elnöke, Szekér László 2013 áprilisában, a
Frankfurtban rendezett 17. Nemzetközi Passzívház Kon-
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PASSZÍVHÁZ ÉS FORMAÉRZÉK

Az A3 Építész munkája Harsánylejtõn

A nappali és szabadtéri étkezõ

helyet foglal a kert felõli látványban

Míg a budai kerületek a he-
gyeken felkúszva egyre ma-
gasabbról szemlélik a magyar
fõvárost, addig a bérházak te-
tejérõl nyugatra tekintõ pesti-
ek zöld látképe évrõl évre zsu-
gorodik. A környezettudatos
fejlõdéshez a táj védelme is
hozzátartozik, de errõl Buda-
pesten ma még kevesen vesz-
nek tudomást. Jelentõs elõre-
lépéseket látni azonban az
energiafelhasználás lokális
csökkentése terén. 



ferencián hazánk színeit képviselte. A nemzetközi ese-
ményekkel lépést tartva a Magyar Építész Kamara és a
Magyar Mérnöki Kamara szakmai továbbképzésként akk-
reditálta a Minõsített Passzívház Tervezõ stúdiumot. 
Az elõrelépéseket azonban némileg elhomályosítja,

hogy – néhány kiemelkedõ sikertörténettõl eltekintve,
mint az Archikon százlakásos angyalföldi passzív tár-
sasház-beruházása3 – ez az ipar Magyarországon a lehe-
tõségekhez képest még mindig viszonylagosan népsze-
rûtlen, s ez részben a „lombikeffektusnak” köszönhetõ. 
A passzívház hõcsapdaként való zavartalan mûködése
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A szaunaterasz és sütkérezõ hát-

terében könyvtárszoba, az eme-

leten hálók

Ritmikus felvezetés a bejárathoz és a garázshoz



átmeneti fedett-nyitott terek tervezését nem teszi lehe-
tõvé, ezért a megszokott, és más esetben természetes-
séggel alkalmazott tornácok, patiók vagy lebegõ tera-
szok itt csak a külvilágtól légmentesen elzárt, múzeumi
keretek között valósulhatnak meg. A minimális lehûlõ
felület követelményei miatt az épület szerkezetileg és
hõtanilag egységesen vizsgált leggazdaságosabb térbeli
formája a téglatest, szabadabb felfogásban gömbtõl vagy
ellipszoidtól nem túlzottan különbözõ amorf tömeg.4 A
passzívház jelenségével már a lélektan is foglalkozik,
igaz, egyelõre csak a vásárlói preferenciák nyomvonalán
haladva. E kutatások tanulsága, hogy a megrendelõk
nagy része továbbra sem a környezettudatosság, hanem
az alacsony fenntartási költségek és a beruházás megté-
rülése miatt vállalja a zártabb életformát.5

Harsánylejtõn is fontos szerepet játszottak ezek a
szempontok. Az északi tájolású telken álló ház széles
nyílásokkal ejti csapdába a hátsó kert felõl beesõ déli

fényt. Az árnyékolók miatt a nappali nyáron is kellemes
mikroklímájú, de a hõszivattyús tároló, visszanyerõs lég-
kezelõ készülék és geotermikus stabilizátor segítségével
télen is mindenütt kiegyenlített a hõmérséklet. A közel
önellátó lakógép teherhordó falainak modernitása azon-
ban inkább látványelem.6 Homlokzati plasztikája ritmi-
kus dombormû, amely az energiakalkulációkból szárma-
zó kötöttségeket, az erkély, a tetõterasz és a nagyobb tö-
megmozgások hiányát ízlésesen pótolja. A földszinti sza-
lagablakok a déli homlokzat vizuális nyitottságát ellen-
súlyozzák; lent a kapura pillantanak, fent pazar tájképet
kereteznek. Igen életszerû a dolgozószoba: a könyvekkel
bélelt helyiségben az ablakok a polcok moduljába illesz-
kednek. A bejárattól valamivel beljebb fürdõ és kertre
nyíló szauna, konyha és az étkezõvel egyesített nappali
található. A kettõ közös légtéren osztozik, amelyet ele-
gáns tálalópult tagol jelzésértékûen kisebb funkcionális
egységekre.
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Keresztmetszet a hálón, 

nappalin és garázson át



Az épület ikerháznak készült, de mindkét fele az igé-
nyeknek megfelelõen különbözik egymástól. Ezt a kép-
zõdményt természetesnek érezzük, hiszen minden embe-
ri használatára készült tárgy és az emberi test maga is
szimmetriára törekvõ tökéletlen, egyedi. Ezekhez a felté-
telekhez alkalmazkodik az egyszerûbb képletû emelet is,
ahol a kihasználtságához képest szerényebb alapterüle-
ten három-három szoba sorakozik. A kitekintés változa-
tos látványt nyújt, noha a tetõkert érinthetetlen. Intro-
vertált, de odabent felszabadult terek ezek: a lemosható
falakon szabadkézi krétarajzok fehérlenek. 

Mivel az egyik lakó az elõnyösebben szigetelt, míg a
másik a kényelmesebb megoldás mellett döntött, a két
háztartás között számottevõ különbség mutatkozik a
pinceszinten. Lépcsõn kényelmesen, házon belül lejutha-
tunk a garázsig, de ez jelentõsen megnöveli a lehûlõ fe-
lületet. Az épület ugyanakkor – a passzívház meghatáro-
zása szerint – még így is kimagaslóan jó hatékonysággal
és jelentõs gépészeti közremûködés nélkül tudja újra-
hasznosítani a környezetében rendelkezésre álló hõt. Az
A3 Építész tervezõi a statikai vázat is e különleges tech-
nológiának rendelték alá, de nem mondhatjuk, hogy az
épület jelentõsége ennyiben ki is merül. A ház ugyanis
élmezõnyben van mindazon hazai munkák között, ame-
lyek egy magasabb szintû alkotói formaérzék birtokában
néznek farkasszemet a globalizáció világának kíméletlen
reguláival.  

Katona Vilmos
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Fürdõszoba az emeleten

Tetõ, koszorú és nyílászáró csomóponti részlet

1. 8 cm vastagságú extenzív telepítésû zöldtetõ víztartó

réteggel

2. 1 rétegû 1,5 mm UV álló lágyított PVC csapadékvíz

szigetelés, alatta 200 g/m2 felülettömegû alátét filc

3. Expandált polisztirolhab hõszigetelés 2 %-os lejtésben,

gyári konszignáció alapján

4. Monolit vasbeton szerkezet

5. Kiegészítõ hõszigetelés

6. Beépített hõszigetelt redõnytok, motoros vezérlésû redõny,

szúnyogháló beépítésének lehetõségével

7. Expandált polisztirolhab hõszigetelés 2 rétegben, 2×120

mm vastagságban, mindkét réteg ragasztva és dübelezve

8. Kültéri faburkolat

9. 15/18 cm gerenda

10. 20 mm OSB lapburkolat, rajta expandált polisztirolhab

hõszigetelés egy rétegben, 40 mm vastagságban

11. 1,5 mm UV-álló filcalátétes, lágyított PVC csapadékvíz

szigetelés OSB lapra ragasztva

Ikerház földszinti alaprajz

1. Elõszoba 

2. Közlekedõ 

3. Konyha 

4. Étkezõ 

5. Nappali 

6. Könyvtár- és dolgozószoba

7. Fürdõ és szauna 

8. Vécé
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Budapest közelében, kertvárosi környezetben található a
villaépület. Pazar panorámájú, észak felé erõsen lejtõ
telken épült fel. A hófehér ház szépségét a geometrikus
formák izgalmas játéka és a kivételesen magas színvona-
lú kivitelezés együttese adja. A redukált eszközrendszer,

a visszafogottság azonban korántsem jelent unalmas
megoldásokat. Az aszimmetrikus szerkesztésû, hatalmas
üvegfelületekkel tagolt homlokzatok, az egymástól füg-
gõlegesen elcsúsztatott tetõsíkok karakteressé teszik az
épületet és a belsõ tereket egyaránt. 

48 M E T S Z E T / 2 0 1 4  / m á r c i u s / á p r i l i s

É p í t é s z :  

D ú z s

S á n d o r ,

K u k n y ó

L a j o s

A SOMMELIER OTTHONA

Villaépület, Pest megye

Hatalmas üvegfelületek

A lejtõt követõ szerkesztés
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A hátsó, zárt homlokzat

Szürke, fehér: több szín nem is kell

Metszet: jól „ül” a lejtõn az épület



Az építészek a tervezés során tökéletes használható-
ságra törekedtek, s annak érdekében, hogy a következe-
tes építészeti minõség a villa egészében érvényesüljön,
figyelmük a legapróbb belsõépítészeti részletekre is ki-
terjedt. A logikusan egymásba fûzött terek, a látványos
térkapcsolatok, a felhasznált idõálló anyagok, bútorok és
berendezési tárgyak igényes, ugyanakkor barátságos ke-
retet teremtenek egy négytagú család mindennapjaihoz.

Az érkezõt impozáns lépcsõsor vezeti a bejárathoz, in-
nen egy szeparált vendégapartman és látványos részle-
tekkel kidolgozott hatalmas egybefüggõ közösségi tér
nyílik. A csupán jelzésértékûen elválasztott reggelizõ, ét-
kezõ és nappali hatalmas üvegfelületein nem csupán a
város, de a gondozott kert látványa is az enteriõr részé-
vé válik. Az egymásba szinte észrevétlenül átfolyó kü-

lönbözõ funkciójú zónák határait egy-egy attraktív építé-
szeti megoldás jelöli ki, ugyanakkor az egységes és kifi-
nomult anyaghasználat egységbe is fûzi. Térbe állított
dobozként is értelmezhetõ gránitszürke konyha. Hátol-
dalán a hatalmas, amerikai diófrontos gardrób és a dup-
la belmagasságú nappalit több részre osztó, egy kandal-
lót is magába foglaló barnásszürke, erezett kõlapokkal
burkolt pillér tagolják a teret. Ez utóbbi valósággal felve-
zeti a tekintetet az emeleti könyvtárgaléria és második
nappali felé, vizuálisan is összekapcsolja a szinteket. A
galéria egyébként a ház legimpozánsabb pontja, hiszen a
több irányba is nyíló üvegfelületeken keresztül innen tá-
rul fel a legszebb kilátás. Szintén az emeleten kaptak he-
lyet a gyerekszobák saját fürdõvel, illetve a szülõi háló-
gardrób-fürdõtér hármasa.
A garázsoknak is helyet adó pinceszintre került a ven-

déglátás terepe, amelynek stílusos keretérõl egy állandó
hõmérsékletû, üvegfallal leválasztott bortároló, egy piz-
zasütõ kemence, míg a kellemes lazításról az egyedi igé-
nyek alapján tervezett szauna gondoskodik. 
A világos belsõépítészeti koncepció a tudatos szín-

választásban1 is megjelenik: a pincétõl indulva egyre vi-
lágosabb tónusok határozzák meg a tereket. A pince sö-
tét burkolatai, a nyers tölgyfelületek, a zöldes árnyala-
tok és az egyenként megvilágított falfülkéket kiemelõ
aranyfestés a klasszikus borospincék jellegzetességeinek
korszerû átiratai. A földszintet az elegáns szürkék és
visszafogott drappok, míg az emeleti intimszférát bézs,
krétafehér és néhány meleg szín uralja. A különféle ele-
mek hol merész, hol visszafogott párosítása kifinomult
érzékenységrõl tanúskodik, és meglepõ természetesség-
gel simul egymáshoz minden forma, szín és matéria.

Rothman Gabriella
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1. Bejárat

2. Konyha

3. Nappali

4. Étkezõ

5. Lépcsõház

6. Konyha

7. Tároló

8. Mosdó

9. Nappali

10. Háló

11. Gardrób

12. Fürdõ

A fantasztikus panorámára

szerkesztett fõhomlokzat

Alaprajz: a nappali, az étkezõ 

és a reggelizõ láthatatlan 

határvonalát a pillér jelöli ki
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Effects of Color on Emotions, Journal of
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123 (4), pp. 394–409.

Galéria – a keret nélküli üvegkorlát

rájátszik az „egyterûségre”, a kan-

dallókémény-pilléren folytatódik a

sötét kõburkolat, így a kandalló-

tömb két emeleten keresztül erõtel-

jes tengelyként átszeli a házat

A ház központi élõ terét a kandalló-

tömb uralja, sötét kõburkolatával

kívánatos kontrasztként a hatalmas

világos térben
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A dolgozat történeti városrészek fenntarthatóságával foglalkozik a vá-
rost alkotó gazdasági, környezeti és fizikai elemek kontextusában. El-
sõsorban arra keresi a választ, hogy létezik-e összefüggés a városré-
szek területhasználata és a közlekedési rendszer térbeli viszonya, vala-
mint közlekedési energiafelhasználása között. A kutatás arra szeretné
felhívni a figyelmet, hogy a történeti városrészek fenntarthatóságának
vizsgálatakor nem kizárólag mûszaki megoldásokra kell/kellene kon-
centrálni. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet létrehozásával – vegyes
területhasználattal és az ezzel összehangolt közlekedési rendszer kiala-
kításával – nem pusztán élhetõbb, de kisebb energiafelhasználású vá-
rosrészeket kaphatunk eredményül.
A fenntarthatóság környezeti aspektusának egyik lényeges eleme az

energiahasználat, a városok pedig természetüknél fogva az energiafo-
gyasztás gyújtópontjai. A város morfológiája jelentõs hatással van
mind az épületekben felhasznált, mind a közlekedési energiahaszná-
latra. A közlekedési energia figyelembevétele több szempontból is nél-
külözhetetlen egy-egy városrész energiahasználatának vizsgálatakor.
Egyrészt azért, mert a városi energiahasználatnak jelenleg is jelentõs
részét adja, körülbelül húsz–ötven százaléka annak. Budapest esetében
ez az arányszám huszonegy százalékot jelent,1 de ez a település mére-
te, a városforma, a város beépítési sûrûség függvényében változhat.
Ráadásul a jelenlegi trendek szerint a közlekedésre fordított energia-
felhasználás növekszik a legnagyobb mértékben a városi energiahasz-
nálat elemei közül.2 Magyarország közlekedési energiahasználata
2005-rõl 2006-ra tizenegy százalékkal nõtt, miközben az építõipari
szektor energiafelhasználása nem változott, a szolgáltatások és az ipar
energiafelhasználása pedig hat százalékkal csökkent. 

1. ábra A városi energiahasználat összetétele3

A város térbeli eloszlásának és a közlekedés energiahatékonyságá-
nak kapcsolatát már több összefüggésben vizsgálták. Newman és
Kenworthy4 a városi sûrûség és közlekedési energiafelhasználás közötti
kapcsolatokat, Bertaud és Malpezzi (2003)5 pedig a város térbeli elte-
rülése és a közlekedési eszközök energiahatékonysága között összefüg-
géseket tárta fel. Az elõbbi vizsgálatot ért legnagyobb kritika az, hogy

a különbözõ tevékenységek és háztartások térbeli eloszlását, vagyis az
otthon-munkahely-szolgáltatások relatív elhelyezkedését figyelmen kí-
vül hagyta, annak ellenére, hogy ezek a tényezõk mind hatással van-
nak az utak hosszára. Vagyis az utak hossza és ez által a város beépí-
tési sûrûségének vizsgálata önmagában nem alkalmas a közlekedési
energia fogyasztásának leírására. A városforma a különbözõ gazdasági
funkciók és társadalmi kapcsolatok térbeli eloszlása is alapvetõen befo-
lyásolja a közlekedési energia nagyságát és összetételét, hiszen a min-
dennapok közlekedési igényeit meghatározó, domináns területhaszná-
latot a lakófunkció és a gazdasági funkció (munkahelyi és kereskedel-
mi funkciójú területek együttese) testesíti meg.
A kutatás keretében Budapest három belvárosi tömbjében kérdõíves

felmérést végeztem. A vizsgált területek:
VI. kerület, a Belsõ-Terézváros tömbje: Nagymezõ-Ó-Zichy Jenõ-
Jókai utcák által határolt tömb, a késõbbiekben BT6-tömb, 
VIII. kerület, a Belsõ Józsefváros tömbje: Baross-Szentkirályi-Krúdy
Gyula-Mária utcák által határolt tömb, a késõbbiekben BJ8-tömb,
jellemzõ karaktere: a civil szervezetek, oktatási és kulturális intéz-
mények magas száma, 
IX. kerület, a Belsõ-Ferencváros tömbje: a Lónyay-Mátyás-Ráday-
Erkel utcák által határolt tömb, a késõbbiekben BF9-tömb.

A felmérés során többek között a következõ információkat gyûjtöt-
tem: a munkahelyre/oktatási intézménybe különbözõ szolgáltatások-
hoz (élelmiszerbolt, kulturális kikapcsolódás, sporttevékenység stb.) és
zöldfelületekhez való eljutás módja (gyalog, kerékpárral, valamilyen
tömegközlekedési eszközzel vagy személygépkocsival), gyakorisága,
iránya (melyik kerület), hossza, idõtartama. Ezen túlmenõen az egyéni
és közösségi közlekedési módokkal csakúgy, mint a különbözõ szolgál-
tatásokkal való elégedettségre is irányultak kérdések.
A vizsgálat során tehát feltérképeztem, hogy milyen távolságba tör-

ténik a munkahelyre/oktatási intézménybe, illetve a szolgáltatás
igénybevételének helyére történõ utazás. Mindkét esetben igen kedve-
zõ a kép, hiszen a megkérdezett lakók utazásaik ötven–hetven százalé-
kát a lakókörnyezetben végzik. A megkérdezett egyéb tevékenységek
(szolgáltatások igénybevétele, zöldfelület/közterület használata, szoci-
ális kapcsolatépítés) nagy része, minden tömb esetében a lakóhely öt-
száz méteres sugarában zajlik, illetve a lakók 45,6 százaléka (BT6), 58
százaléka (BJ8), 49,3 százaléka (BF9), ötszáz méteren belül jár dol-
gozni, azaz gyalogos távolságon belül. Mivel a vizsgált tevékenységek
közül egyértelmûen a munkahelyre való eljutás jelenti a leggyakoribb
tevékenységet, a munkahelyek eloszlása kulcskérdés az energetikai
vizsgálatoknál. 
A felmérés során az is kiderült, hogy a megkérdezett lakók a tömeg-

közlekedési mennyiségi tényezõivel (pl. járatsûrûség, utak lefedettsége
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Közlekedési minták Budapest belvárosában, 
avagy a városi fenntarthatóság az épületenergetikán túl

A BME Urbanisztika Tanszék Településkutatási és városépítészeti szekciójába beadott 2013-as Tudományos Diákköri Konferenciára készült dolgozat alapján



Épülõ ökologikus épületek állnak az idei Öko-logikus Építészet so-

rozat középpontjában. A három beruházást újszerû formában fog-

juk tárgyalni: a tervezõk dinamikus, Prezivel készült, látványos

bemutatóját alkalmazástechnikusok hozzászólásai, villámelõadá-

sai fogják színesíteni – kiemelve, ellenpontozva, hangsúlyozva az

egyes kérdéseket.

Elsõként Radványi Gábor építész, a HuGBC alelnöke a Corvin Negyed

kapcsán az urbanisztikai szintû kérdéseket tárgyalja, hiszen társadal-

mi szintû kérdéseket inkább urbanisztikai, mint épületléptékben lehet

megoldani. Épül és befejezéshez közel áll az ország elsõ 100 lakásos

passzívháza – ennek építésérõl, a felvetõdött dilemmákról, az elvek

gyakorlattal való ütközésérõl tart prezentációt Nagy Csaba a tervezõ

Archikon képviseletében. 

A legtöbb meglévõ épület energetikai felújítása, passzív- vagy akár ak-

tívházzá alakítása igen sürgetõ feladat lenne. De vajon egyáltalán át-

alakíthatók-e évtizedekkel korábbi, nem éppen öko-felfogásban készült

házak aktívház-szintre? Ifj. dr. Kistelegdi István egy pécsi, szintén

épülõben lévõ családi ház felújítását, passzívházzá alakítását ismerte-

ti a részletekbe menõen, bemutatva a megközelítés mikéntjét, a terve-

zési metódust is. Valamennyi elõadói blokkot a konkrét mûszaki meg-

oldásokat, konkrét termékeket, technológiákat elemzõ-bemutató al-

kalmazástechnikai hozzászólások egészítik ki, melyekben gyártó cégek

szakértõi segítenek az egyes kérdések minél alaposabb megvilágításá-

ban. 

Ökologikus építészet 2014

Elemzõ
konzultációs

show

április 24. Debrecen Kölcsey Központ, 4000 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.
április 29. Veszprém Betekints Hotel, 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u.4. 

május 6. Gyõr Hotel Famulus, 9000 Gyõr, Budai út 4-6. 

május 13. Budapest Hotel Flamenco, 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. 

május 15. Szeged SZTE Kongr. Központ, 6722 Szeged, Ady Endre tér 10. 
május 20. Pécs Pécsi Tudományegyetem Pollack M. Mûszaki Kar, 7600 Pécs,

Boszorkány út 2. A 008. terem (földszint)     

május 22. Kecskemét Hotel Három Gúnár, 6000 Kecskemét, Festõ u.8. 

Részvételi díj:

elõzetes regisztráció és fizetés esetén: 

3 150 Ft + áfa (4 000 Ft)

helyszíni készpénzes fizetés esetén:     

3 937 Ft + áfa (5 000 Ft)

Minden résztvevõ éves elõfizetést kap a Metszet

digitális lapszámaira, továbbá bruttó 2 000 forint

jóváírást a tervlap.hu rendszerében! (Felhasználha-

tó a kiadó saját rendezvényein való részvételre, elõfi-

zetésre.)

Részletes program és regisztráció:

www.öko-logikus.hu

Szervezõ: 

Artifex Kiadó, telefon: +36-1-783-1711, info@artifexkiado.hu
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Elõadó cégek: Médiatámogatók:
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stb.) elégedettebbek, mint a minõségi aspektusokkal (közlekedési jár-
mûvek állapota, gyalogos és biciklis utak állapota, biztonságérzet stb.)
Emellett a vizsgálattal az is nyilvánvalóvá vált, hogy a felmérésben
részt vettek esetében a személygépkocsi használat a munkahelyre/ok-
tatási intézménybe való eljutás során nem tekinthetõ jelentõsnek,
akárcsak a kerékpáros közlekedés. Ennek azonban a jó városi pozíción
túl anyagi okai is vannak, de a munkahely és lakhely távolságának nö-
vekedésével a lakók gépkocsi használati hajlandósága is megnõ.  

A kérdõíves felmérés adatainak segítségével a vizsgált tömbök köz-
lekedésienergia-felhasználásának összetétele is meghatározhatóvá vált.
A tömegközlekedésre fordított, illetve a személygépkocsi használatból
fakadó közlekedési energia három tömb esetében rendre a következõ:
BT6 16,03 kWh/hó, illetve 58,4 kWh/hó, BJ8 6,82 kWh/hó, illetve
113,4 kW/hó, BF9 9,79 kWh/hó és 135,3 kWh/hó háztartásonként. 
Az eredményekbõl jól látható, hogy a három vizsgálati tömb közle-

kedésienergia-felhasználása alacsony és a személygépkocsi használat
jelentõs hányadát teszi ki annak ellenére, hogy a munkahely-lakhely
távolság a megkérdezettek körülbelül hetven százaléka esetében keve-
sebb, mint 2500 méter. Ugyanakkor a munkahelyre/oktatási intéz-
ménybe való eljutás a leggyakoribb a havi tevékenységek körében. Az
összefüggés tehát a következõ: a munkahely és lakhely egymáshoz vi-
szonyított helyzete és relatív távolsága alapvetõen befolyásolja a közle-
kedésienergia-felhasználást. Tehát a történeti tömbök jó városi pozíci-
ójuk révén kedvezõ lehetõséget teremtenek a lakók számára, hiszen a
közelben tudnak dolgozni, és szolgáltatásokat igénybe venni. Ennek
köszönhetõen kevesebben ülnek kocsiba. A vegyes területhasználat

korszerû keretei megvannak (elsõsorban mennyiségi tényezõk), ugyan-
akkor a szolgáltatások, zöldfelületek minõségén még bõven van mit ja-
vítani. A képet ugyanakkor finomítani kell a társadalmi helyzettel is.
Hiszen aki nem rendelkezik elég magas jövedelemmel, hogy egy sze-
mélygépkocsit megvegyen/fenntartson, annak lehetõsége sincs sze-
mélygépjármûvel utazni minden nap, függetlenül attól, hogy milyen
távolságba kell utaznia. 
A történeti városrészek kompaktságuknak és meglévõ differenciált

területhasználatuknak köszönhetõen nem pusztán épületállományuk-
ban, hanem városszerkezeti struktúrájában is energetikai potenciált
hordoznak. Hiszen a „kis távolságok városa” elvre alapozva minél ki-
sebb a lakhelyek-munkahelyek-szolgáltatások-zöldfelületek egymáshoz
viszonyított távolsága, annál kevesebb energiát fordítanak a lakók a
közlekedésre. Ráadásul ennek társadalmi elõnye is van, hiszen minél
kevesebb idõt fordítanak a lakosok utazásra, annál több idõt spórolnak
meg és fordítanak családjukra, szabadidõs tevékenységekre. 

Tóth Réka

A dolgozat a TÁMOP 4.2.4. A-1 kiemelt projekt keretében meghirdetett ösztöndíj-támogatásnak kö-

szönhetõen valósult meg a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap társfinanszírozásával.

A kutatásról bõvebben a szerzõ kutatási blogján olvashatnak: http://resurbian.blogspot.hu/

1  Budapest Fõváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP), 2. melléklet 7. old.

2  Eurostat statistical books, Energy yearly statistics 2006, ISSN 1830-7833,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-PC-08-001/EN/KS-PC-08-001-EN.PDF

3  Budapest Fõváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP);

http://www.terport.hu/webfm_send/247,  http://www.rrojasdatabank.info/statewc08093.4.pdf

4  Newman P. – J. R. Kenworthy: Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence.

Washington DC, Island Press, 1999.

5  Bertaud A. – S. Malpezzi: The Spatial Distribution of Population in 48 World Cities: Implications for

Economies in Transition, University of Wisconsin, 2003.
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A New York-i MoMA és kortárs építésze-
ti tevékenysége

Az elmúlt hónapokban a New York-i Modern
Mûvészetek Múzeum (MoMA) több jelentõ-
sebb építészeti esemény miatt is a középpont-
ba került. A múzeum bõvítésének tervei jelen-
tõs szakmai ellenállásba ütköztek az Egyesült
Államokban, illetve kihirdették az intézmény
éves Fiatal Építészeket Támogató Program
tervpályázatának eredményét is. 

A múzeum kiemelt figyelmet fordított egész
fennállása óta a kortárs építészet támogatásá-
ra. Az intézményt 1929-ben alapította több
New York-i mecénás család képviselõje. A

kezdeti ideiglenes helyszínek után 1939-ben
Philip Johnson tervei alapján készült el az el-
sõ állandó épület az 53. utcában, melyet az-
óta több bõvítés is követett. Johnson a kezdeti
idõszakban nemcsak az épület tervezésével
vette ki részét a múzeum életében, hanem az
építészeti és design osztályt is vezette. Ma-
gyar vonatkozás, hogy 1948-ben a múzeum
udvarán a Rockefeller család támogatásával
valósult meg Marcell Breuer minta lakóháza.
A Cesar Pelli-féle felújítás után a jelenlegi ál-

lapotot Joshio Taniguchi tervezte bõvítés után
nyerte el a MoMA, és lett talán a legbefolyá-
sosabb modern mûvészeti múzeum a világon. 
Az újabb bõvítés elõkészületei folyamatban

vannak, melyek után a múzeum közel 3700
négyzetméter kiállítótérrel gyarapszik, kibõ-
vül a szoborpark, és a komplexum gyalogosan

több irányból is átjárható lesz. Az átalakítás-
nak komoly ellenzõi vannak, mivel Diller
Scofidio + Renfro terve az ikonikus kõburko-
latú, 2001-ben elkészült Amerikai Néprajzi
Múzeum homlokzatának (Tod Williams Billie
Tsien Architects terve) elbontásával számol. A
kritikusok és a közvélemény nem fogadta el a
bontást, a tiltakozás eredményeként a réz-
bronz elemeket egyenként fogják leszedni,

felcímkézni és megõrizni késõbbi felhaszná-
lásra. 
Februárban hirdették ki a múzeum 14. al-

kalommal megrendezett Fiatal Építészeket
Támogató Programjának eredményét is. Min-
den évben a MoMA ún. PS1 helyszínén bizto-
sítanak teret a legtehetségesebb ifjú építész-
irodáknak, hogy kivitelezhessék kreatív ötlete-
it. Az PS1 a múzeum külvárosi kiállító tere,
mely egy elhagyatott épület helyén, Long
Island Cityben 1971 óta mûködik. A tervpá-
lyázat célja egy ideiglenes építmény megter-
vezésére, melyre minden évben öt fiatal épí-
tészirodát kérnek fel. Az építmény funkcioná-
lis elvárásai, hogy árnyékot, leülési és vízvéte-
li lehetõséget biztosítson az itt megrendezett
események résztvevõi számára. Az épület el-
sõdleges küldetése, hogy felhívja a figyelmet
korunk környezetvédelmi problémáira és az
újszerû építési technológiákra, tervezési mód-
szerekre.
Az idei nyertes David Benjamin The living

irodájának Hy-Fi elnevezésû terve. Az instal-
láció egy tégla elemekbõl épített, döntött hen-
gerekbõl álló, egymásba kapcsolódó három-
ágú torony. Az új építõanyagok terén végzet
kutatások eredményeit felhasználva a terve-
zõknek lehetõsége nyílt, hogy kizárólag orga-
nikus alapanyagokat használjanak fel. Ezzel a
szemlélettel új perspektívát adtak az építõ-
anyagok életciklus-elemzés szerinti értékelé-
sének, mivel az épület szén-dioxid-kibocsátás
nélkül épül meg, és természetes módon bom-
lik le.
Az alsó részeken organikus téglából, a felsõ

harmadban tükrözõdõ téglából készül el a to-
rony. Az organikus alapanyagot az Ecovative
nevû cég állítja elõ, akik az eddig újrahaszno-
sítatlan kukoricaszárak felhasználásával gyárt-
ják a speciális téglát. A korábban csomagoló-
anyagként használt alapanyagot a gombák
micéliumszálai természetes biológiai folya-
matként tapasztják össze. Az épület tégláit öt
nap alatt lehet elõállítani hulladék, káros
anyag és energiafelhasználás nélkül. A felsõ
harmadban tervezett téglák gyártásában a 3M
is szerepet vállalt, akik új, speciális fólia és
öntõforma alkalmazásával készítik el az azo-
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Tervpályázat
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1: Diller Scofidio + Renfro: MoMA (New York) bõvítése, 2013

2: Tod Williams Billie Tsien Architects: az Amerikai Néprajzi

Múzeum homlokzata 

3-4-5: The living (David Benjamin): Hy-Fi, MoMA PS1 – 1. díjas

terv, 2013

5



nos organikus alapanyagból álló, de tükrözõ-
dõ tégláikat. A speciális fólia hatására több
fény kerülhet a belsõbe, és így az építmény
külsõ megjelenésében utal New York legjel-
lemzõbb építõanyagaira, az üvegre és a vörös
téglára. 
Az épület felépítése ellentmond a szokásos

teherhordó szerkezetekének, mivel az alsó ré-
szeken áttört és vékony, míg a felsõ részeken

zárt, tömör a szerkezet. Ennek eredménye-
ként napkéményszerû huzathatás jöhet létre a
háromágú toronyban, gondoskodva a kelle-
mes mikroklímáról a térszínen. A felsõ tükrö-
zõdõ tégla és a lenti áttört falazat pedig kü-
lönleges fényhatásokat teremthet a belsõben.
A Hy-Fi júniusra elkészül, és a nyári idõszak-
ban fogadhatja a látogatókat. 
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6: Millenáris Velodrom – Váncza Mûvek

(Váncza László), 1. díjas pályamû

7: Millenáris Velodrom – Építészkohó

(Tarnóczky Tamás Attila), 2. díjas

pályamû

8: Millenáris Velodrom – Tarka Kft.

(Lévai Tamás), 3. díjas pályamû

9: Millenáris Velodrom – 4D Építész

Stúdió (Koszó József DLA), 3. díjas

pályamû
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Amikre érdemes figyelni
közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

Trencín – Város a folyónál

beadási határidõ: 2014. 04. 24.

Busz- és vasúti pályaudvar, Belgrád

beadási határidõ: 2014. 05. 13.

Liget Budapest, múzeumi negyed

beadási határidõ: 2014. 05. 27.

Klekovaca Látogatóközpont 

a Klekovaca-hegységben

beadási határidõ: 2014. 06. 30.

Balti Termálfürdõ ötletpályázat, Liepaja,

Lettország

beadási határidõ: 2014. 07. 10.

Burián Gergõ

Képenként – válogatás a közelmúlt pályázataiból 



A Metszet folyóirat kiadója tizenegyedik Nemzetközi Építészkongresz-
szusát 2014. március 8-án a Budapest Bálna elõadótermében Kultúra

és építészet témakörben tartotta mintegy hatszáz résztvevõvel. A kong-
resszust Albert Dubler, az UIA elnöke vezette le.

A résztvevõket Csanády Pál fõszerkesztõ köszöntötte, majd a kong-
resszust Bagdy Gábor fõpolgármester-helyettes nyitotta meg. Sáros
László DLA, a MÉSZ elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Albert
Dubler bejelentette, hogy az UIA következõ kongresszusa 2014. au-
gusztusában a dél-afrikai Durbanban lesz. Eördögh Imre, a fõtámogató
Autodesk vezetõje elmondta, hogy a kongresszusnak helyet adó épüle-
tet az általuk forgalmazott Revit Architecture szoftverrel tervezte az
építész. Klinger Gábor, a másik fõtámogató, az Internorm vezetõje is-

mertette, hogy egy évre fotópályázatot hirdetnek azoknak az építé-
szeknek, akik a cég által gyártott korszerû ablakszerkezeteket építik be
különbözõ stílusirányzatú épületeikbe.
Fürjes Balázs kormánybiztos a „városépítõ kormány” képviselõjeként

a fõváros legújabban elkészült létesítményeit sorolta: FTC stadion,
Ludovika Campus, Erkel Színház, Zeneakadémia, BMC, Várkert Bazár,
Kossuth tér. Ezután a Rubik Ernõ feltaláló mérnök és Orbán Viktor mi-
niszterelnök közötti megbeszélésen született Rubikkocka-projektet vá-
zolta.

Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatója a Liget Buda-
pest projektrõl szólt. Örömmel üdvözölte, hogy végre egy angol nyel-
vû, nemzetközi pályázati kiírás jelent meg, valójában négy pályázat öt
épületre. A Városliget százötven éve a szórakoztatás helye, itt csopor-

tosulnak a különbözõ szórakoztató létesítmények: Mûjégpálya, Állat-
kert, Nagycirkusz, Széchenyi fürdõ és a múzeumok: Szépmûvészeti,
Mûcsarnok, a Vajdahunyadvárban a Mezõgazdasági, végül a Közleke-
dési Múzeum, vagyis a Múzeumi negyednek ez a legalkalmasabb hely-
szín. Pákozdi Imre az Építészfórum képviseletében szólalt fel, három-
ezer fõ és négy korábbi fõvárosi fõépítész nevében, akik a tiltakozó pe-
tíciót aláírták. A beruházással egyetértenek, csak nem itt, a ligetben.
Martha Thorne, a Pritzker-díj ügyvezetõje (Chicago) Azonosságvál-

ság – az építészet meg tudja-e védeni a múzeumokat? címmel tartott elõ-
adást a késõi 20. század trendjeirõl. Bevezetõként három pregnáns
példát említett: a New York-i Guggenheim Múzeumot, a mûvészetek
templomát az 1950-es évekbõl, a párizsi Pompidou Központot az
1970-es évekbõl, a kultúra gépezetét, és a bilbaói Guggenheim Múzeu-
mot, amely egy új világot teremtett. Az USA-ban az 1970-es évektõl

hatszáz új múzeum épült, Franciaországban Mitterand intézkedései
nyomán 1981 és 1995 között négyszáz. A múzeumok kettõs szerepe:
védeni az örökséget és oktatni az ifjúságot. Ezután sztárépítészek alko-
tásait mutatta be: Abu Dhabiban Gehry, Foster és Jean Nouvel múze-
umépületeit. Több csoportra osztva vizsgálta a témát. A nagy elvárá-
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Kultúra és építészet
Építészkongresszus tizenegyedszer

Remélem, sokan megköszönték a munkátokat,
magam is köszönöm a már-már megszokott
magas színvonalat, az ismét parádés helyszín-
választást ! Fegyverneky Sándor

We enjoyed the conference, thanks for the excel-
lent professional organisation. Kas Oosterhuis

Az esemény egyben a Bálna 

szakmai bemutatkozása is volt



sok – kis települések épületei: Figge Art Múzeum Davenport, Iowában;
Milwaukee Múzeum, Wisconsin, Santiago Calatrava, hattyúszárnyként
dinamikusan mozgó elemekkel és Maxxi Múzeum Zaha Hadidtól Ró-
ma egy külsõ kerületében – nem váltották be a hozzá fûzött reménye-
ket. A nagy megosztás vagy kötélhúzás példái: fehér dobozok, mini-

malista épületek Vaduzból és Bregenzbõl. A jövõre elõretekintésül
megint három példát hozott: Humlebeak, Dánia, Louisiana Museum of
Modern Art; Ningbo Történeti Múzeum, Kína és Chicago Millenniumi
Park, ahová Gehry tervezett rá jellemzõ, kanyargó épületet.
Vasáros Zsolt DLA, a BME tudományos dékánhelyettese Kultúra és

építészet címen tartott elõadást. Tanulmányait a régészetnél kezdte:
Nagytétényben és Százhalombattán ókori római és õskori épületeket
tervezett, amelyek megvalósulását egy éven belül már láthatta. Egyip-

tomi ásatásokon vett részt nem egészen húsz éven át Kákosy profesz-
szor ajánlásával, majd Jordánia és Szíria következett. Aztán hazai
munkákat említett: Szabadbattyán SEVSO-villa rekonstrukciója,
Brigetio, Ószõny, portaépület és számtalan kiállítás installálása, példá-
ul a Dzsingiz kán kiállításon. Német ösztöndíjjal Kölnben dolgozott. A
St. Denis templom és az  Aachen palotakápolna-rekonstrukció a leg-
utóbbi eredményei. Somlóhegy pincészet, Veszprém Dubicsányi palota,
Devecser magtár és Rudabánya doktori iskola voltak az utolsó hivatko-
zott épületei.

Erik Nobel koppenhágai építész az európai Réz az Építészetben díj
zsûrijének elismerését nyerte el. Munkái a Nordic Architecture, az
északi építészet jellegzetes mûvei. Egy tízszintes fõiskolai kollégium
homlokzatán piros, sárga és fehér szín alkalmazása dominál a végigfu-
tó erkélyek mögött. Az épület megjelenése egy Alvar Aalto-függönyre
emlékeztet. Lapos épület kilenszázhúsz fõiskolai hallgatónak. Az észt
rádió tervpályázatát megnyerte, de építése még nem kezdõdött meg. A
rúnákkal rótt gránitkövek Dánia legfontosabb történelmi emlékei. Ezer
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Megint nagyon tartalmas volt az Építészkong-
resszus, nagy élmény. Köszönjük a szervezést, a
hozzáértõ munkát! P. Eszter

Az eseményt mintegy hatszáz 

kolléga tisztelte meg jelenlétével

Dr. Bagdy Gábor Albert Dubler Vasáros Zsolt Erik Nobel



évvel ezelõtt Jellingben Kékfogú Harald Király állíttatta õket. L alak-
ban föléjük nyúló két, vasvázra erõsített réz védõtetõt spotvilágítással
és szellõzéssel tervezett. Az egyszerû üvegdobozok kiválóan oldják
meg feladatukat. (A Metszet 2014. évi 1. száma is bemutatta.)

Ebédszünet után Bolle Tham és Martin Videgård stockholmi építé-
szek gerendavázas, tipikus svéd csûr bemutatásával kezdték vetítésü-
ket, a kalmari Mûvészeti Múzeum ismertetésével folytatták. A négy-
szintes épület legfelsõ emeletén shedtetõs bevilágítók alatt található a

tágas kiállítótér. (Ez az épület is sze-
repel a Metszet említett számában.)
A stockholmi Koncerthall klasszicizá-
ló kék épületét tízoszlopos portikusz
díszíti. A feladat az épület bõvítése
volt. A terület növelését, más megol-
dás nem lévén, a tetõtérben, üvegfe-
dés alatt oldották meg. A nagyte-
remben adják át a Nobel-díjakat.
Utolsó példájuk extrém hotelszoba
az erdõben: üvegdoboz, fenyõfa tör-
zsére függesztve.
S következett Mario Botta, akit a

Tervlapon közzétett írás így haran-
gozott be: „Nagy durranás a Bálná-
ban”. Múzeumok széles választékát
sorakoztatta fel. A tokiói Mûvészeti
Múzeumot egy szûk belvárosi telek-
re kellett elhelyeznie. A háromszögû
telek egyik sarka tompaszöggel zá-
rul. Az épület horizontális tagolású
megjelenésével jelzi, hogy nem lakó-

házról, nem is irodáról vagy hotelrõl van
szó. San Franciscóban a MoMA vörös szí-
nû, alacsonyabb, lépcsõs épület a sablo-

nos felhõkarcolók között középen hatalmas, ferdén levágott, kör alakú
bevilágítóval, amely a bevetõdõ fény révén a téren belüli orientálódást
segíti elõ. A jó építészetnek meg kell mutatnia az értékek hierarchiáját.
Baselben, a Rajna parton a Tinguley Múzeumnál félköríves üvegezett
galériából a folyó és a város túlpartja szemlélhetõ a sétáló látogatók-
nak. A Roveredói Múzeumnál két mûemlék épület között belsõ utca
vezet be az üveggel fedett ovális térre. Neuchatel, Dürrenmatt festmé-
nyei számára egy félköríves, felülvilágított, földalatti kiállítóteret léte-

sített egykori lakóháza mellett az özvegy kérésére. A világhírû író fõ-
mûve: a Svájci Nemzeti Bank utolsó vacsorája, a bankárok mind fel-
koncolva látszanak a képen. A festményt eredeti aranykeretében egy
nagy fal közepére helyezte. A többi kép keret nélkül van a falhoz rög-
zítve. A 19. századi olasz szobrász egykori villájában gipszgyûjteményt
mutat be. Jeruzsálemben egy izraeli szobrásznõ színekben pompázó,
mozgalmas állatalakjait az Állatkert melletti földalatti, Noé bárkája
formájú tér fölötti parkban helyezték el. A palesztin és izraeli gyerekek
együttjátszását a nyári nagy melegben a hûvös bárkatér teszi lehetõvé.
Martin Bodmer svájci könyvgyûjtõ számára épített különleges, föld-
alatti múzeumot Colognyban, Genf mellett. A gyûjtemény Gutenberg
elsõ nyomtatott Bibliáját 1452-bõl, számos író, költõ kéziratát õrzi:
Shakespeare-ét, Dantéét, Goethéét. A talajszint fölé mindössze öt bevi-
lágító üvegdoboz emelkedik két neobarokk ház között. Az emberiség
történelmének írásos emlékei, mint fehér madarak, repülnek a térben.
Francesco Borromini, a briliáns itáliai építész születésének négyszá-

zadik évfordulóján, 1999-ben az építész emlékére a Luganoi-tó egy kis
mesterséges szigetén a római San Carlo alle Quattro Fontane nevû
templom M = 1:1-hez méretû, harminchárom méter magas, félbevá-
gott modelljét 35 ezer darab négy centiméter vastag fenyõdeszkából
építette föl. Az építész megérdemelte az emléket, hiszen már tizen-
nyolc évesen tízszer annyit keresett, mint a 17. század más itáliai épí-
tészei. Az épületen kívül a megjelenés domináns jellege a kontextusból
következik. Szöulban a Samsung cég múzeumait hárman tervezték:
Koolhaas, Jean Nouvel és Botta. A szomszédos épületek parkolószintje-
it nem tudták egyeztetni. Charlotte, Észak Karolina, Bechtler Museum
of Modern Art. A bejárat oszlop alátámasztotta fedett rész. Ticinóban,
egy szûk kis utcában régi épületben fosszilis, õskori állatok múzeumát
hozta létre, többszintes fedett átriumra szervezve. Tíz éve nyert pályá-

zaton a nagyméretû történeti múzeuma, mely Pekingben építés alatt
áll. Másik két kínai múzeum mellett lakóhelyén, Mendrisióban a helyi
Építészeti Akadémia számára apró múzeumot tervezett. Befejezésül
két eltérõ funkciójú épület következett. Oktogonális szálló egy szikla-
csúcson, és tizenkét oldalas kápolna Ausztriában. Utóbbit a Metszet

2014/1. száma dokumentálja. Az elõadót a közönség nagy tapssal kö-
szöntötte.
A kávészünet végén a kvízjátékban résztvevõk kérdõíveinek sorsolá-

sa következett, amelyeket Albert Dubler UIA elnök húzott ki, aki telje-
sen semlegesként vett részt a rendezvényen. Az összesen közel egymil-
lió forint értékû tíz díj (köztük nyomtatók, tablet stb.) közül néhányat
a fiatalabb korosztály nyert.
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Szuper volt az idei kongresszus (is), amihez ezú-
ton is gratulálok! Kovács Zoltán Köszönjük az Építészkongresszus remek meg-

szervezését, gördülékeny lebonyolítását. Különö-
sen a világra való kitekintés lehetõségét a kiváló
elõadók révén. Ha lehet, külön kiemelném Mario
Botta igazán gazdag és lebilincselõ elõadását. De
persze a lehetõség, hogy találkozzunk kollégá-
inkkal, különös kegye e kongresszusoknak. Még
egyszer gratulálunk a kongresszushoz! 
Szende Árpád

Bolle Tham és Martin Videgård

THANK you for a very good, well organized and
interesting conference. I enjoyed every moment,
and it was especially good to meet with new
good friends and colleagues. Erik Nobel

Martha Thorne médiaérdeklõdés

közepette



Kas Oosterhuis holland építész elõadásában a vektoriális és digitális
épülettervezés fázisait elemezte. Érdekes példákat mutatott. Egy vasúti
hídon áthaladó gyorsvonati szerelvény mozgásának hatására a hang-
vetõfal-elemek sora, mint egy virágsziromfelhõ, hullámzott föl, majd a
szerelvény elhaladtával visszahullott eredeti, lelógó állapotába. Hol-
landiában autóút mellett 1,5 km hosszú hangvetõ falat létesítettek,
amelynek építésénél az acélcsõ tagokat csavarkötésekkel, állványozás
nélkül rögzítették egymáshoz. A fal egy részén az építõ-fejlesztõ fedett
térben oldtimer gépjármû-bemutatótermet hozott létre, mivel ez a
hobbija, gyûjti a régi autókat. Szombathelyen Weöres Sándor Színház-
ra készített pályázati tervet. Abu Dhabiban, arab hasonlattal egy agyag
templomtoronyhoz hasonló, húszszintes épületet tervezett szintén csö-
vekbõl, négyzetes és átlós raszterrel, amelyekbõl következett az abla-
kok háromszög alakja. Felfelé a négyzetes raszter méretei csökkennek.
A csöveket csavarozással rögzítették egymáshoz. Az elõadás befejezté-
vel az elõadóterem háromszögû mezõiben a lezárt zsaluelemek foko-
zatosan felnyíltak, kilátást engedve az épület környezetébe és a Duna-
parti panorámára.

A Bálnát az érdeklõdõknek Kas Oosterhuis, az építész tervezõ és
Hartvig Lajos DLA, az acél-üveg tetõ kiviteli terv építész koordinátor
cége, a Bánáti-Hartvig Építésziroda Kft. vezetõje mutatta be. A látoga-
tók a tetõteraszon is körülnéztek, ahonnét pompás kilátás tárult a sze-
münk elé. Ezen a részen a csövek üvegfedés nélküliek. Az épület feje
déli irányba néz a Duna folyását követve – magyarázta az építész, mi-
után a közönség észrevételezte, hogy a ház, illetve a Bálna, miért for-
dít hátat a városközpontnak. A következõk találkozási pont az elsõ
emeleti szinten, a Bálna farka elõtti üvegfalnál volt. Kérdésemre, hogy
fel volt-e állványozva az épület, a tervezõ azt válaszolta: igen, mert az
eredeti tervekkel ellentétben a csõelemeket nem csavarozással, hanem
hegesztéssel rögzítették egymáshoz. Így a felállványozás költségét nem
tudták megtakarítani. Hartvig hozzátette, hogy a teherhordó rácsszer-
kezet kétszeresen görbült felületû. A felette helyet foglaló üveghéjat,
vagyis az épület „bõrét” – nem a homlokzatát – csak kompromisszu-
mok árán tudták összehozni, ami azt jelentette, hogy a csomópontokat
tárcsákkal takarták el, és a két réteg közötti 2,5 centiméteres hézagot
fekete masszával kenték ki. Az eredeti terv szerint a természetes szel-
lõzést háromszázötven háromszögû nyíló ablak szolgálta volna. Ám
költségcsökkentés céljából hengeres elszívó berendezéseket rögzítettek
a mennyezet középtengelyében.

Az elõtérben a termékgyártók bemutatóit, valamint a Réz az építé-

szetben címû kiállítás tablóit is láthatta a közönség. Különösen hangsú-
lyosan, frissítõket is kínálva jelentek meg a rendezvény fõszponzorai:
az Autodesk, a Canon és az Internorm, amelyeknek jelen lévõ képvise-
lõi a kvízjáték kérdezõinek rohamait is állták – nem csoda, hogy min-
dig rengetegen voltak körülöttük. Az esemény szponzoraként megje-
lent még kiállítással a Prefa Hungária Kft., a Bauwag Kft. (Schott-
képviselet), a Dirickx Kerítés Kft., a Hörmann Hungária Kft. Ezúttal a
résztvevõk konferenciatáskát is kaptak, melyben a Metszet folyóiraton
és a fenti cégek anyagain kívül a további támogatók: az Alukönigstahl
Kft., a Mobilane East Europe Kft. és a DuPont ismertetõi is bekerültek.
Az eseményt támogatta még a MÉSZ, a Budapest Fõváros Vagyon-

kezelõ Központ Zrt., a Miniszterelnökség Egyes Kiemelt Budapesti
Beruházásokért Felelõs Kormánybiztosi Titkárság, a MÉK, az UIA.
A kongresszust a résztvevõk különösen jól szervezettnek és igen

hasznosnak értékelték. A Magyar Építész Kamarától szabadon válasz-
tott továbbképzés címen az elõadásokat meghallgatók 3,5 kreditpontot
kaptak. Mario Botta sziporkázóan szellemes, dallamos olasz nyelven
tartott elõadása a múzeumok gazdag választékáról volt a kongresszus
fénypontja. Várjuk a következõ évit, a 12. kongresszust.

Timon Kálmán
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Ezúton megragadnám az alkalmat, hogy gratulál-
jak és köszönetet mondjak Önnek és csapatának
a remek, pergõ, érdekes, hasznos, felvillanyozó,
motiváló, egyetemi életérzést és emlékeket visz-
szahozó kongresszus szervezéséért és megvaló-
sulásáért. K. Éva

A világszínvonalú konferenciát és rendezést
köszönöm. A tolmácsolásért külön gratulálok,
kösz. Bálint Károly

Elég sok emberrel társalkodtam, mindenkinek
NAGYON tetszett a program. Azt mondták többen
is egymástól függetlenül, hogy nagyon ütõs, tö-
mény, kiváló elõadók voltak. És szellemileg na-
gyon tömör volt a program, elbambulni egy pilla-
natra sem lehetett. Az építészek személye szélsõ-
ségesen sokféle volt, egymástól távol állóak, és
mégis nagyon érdekes és kiváló összeállítás volt.
Több területi kamarai elnök is feljött a konferen-
ciára, és nagyon élvezték. Csodálták, hogy mi-
lyen profizmussal meritek ezeket a konferenciá-
kat bevállalni, és milyen kiváló a szervezés, bár-
csak õk is ilyet tudnának otthon, a megyéikben.
Dulácska Zsolt

Mario Botta Kas Oosterhuis
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„Az Építész Szakkollégium mûtermének mérete. Ekkora térben fogan-
tak meg azok a gondolatok és elképzelések, amelyek a könyvben felso-
rolt projekteket, munkákat létrehozták. Ekkora térben mûködik az a
sokszínû közösség, amely büszke az elmúlt év eredményeire.”
Ezekkel a sokat ígérõ szavakkal, komoly, már-már megmosolyogta-

tóan vallomásos felütéssel kezdõdik az a 95 oldalas kiadvány, amely a
Bercsényi Szakkollégium elmúlt négy évének mûködését pertraktálja.
A funzine méretû, de önmagát és küldetését nagyon komolyan vevõ
füzet a múlt, az anyag, az elmélet és a külföld kategóriái mentén mu-

tatja be a szervezetet. Az egyes fejezetek felépítése – akárha Vitruvius
öröksége – hasonló: egy-egy interjú foglalja össze az egyes tematiká-
kat, amelyekhez a külön bevezetõ után hasonlóan felépített projektle-
írások kerültek. Így derül ki, hogy mi az a Strike magazin, hogy miért
született meg az Építészet-Kritika-Írás sorozat, hogy kivel szervezõdött
a bukaresti tanulmányút, vagy hogy mi volt az eredménye a 2012-es
alkotóheti Padopt-projektnek. E montázsjellegû szövegrekonstrukciók
mellett mini-memoárokban csendül fel néhány személyesebb hang,
mintegy továbbszínezve a múltat. 
Noha az írás a szakkollégisták kitüntetett gondolati tere, a tervezés-

sel és az építészettel egyenrangú hatásmezõ, ezek a vallomásos beve-
zetõk és betétek igencsak bénácskákra sikeredtek. Túlhordott, izzadva
szült mondatgörcsök, tétnélküli gondolatok, amelyek azonban még így
sem tompítják az interjúk lendületét: Bor István, Bõczén Árpád és
Szemerey Samu emlékleletei világos és pontos tudósítások egy-egy
helyzetrõl. A Szakkollégium és vele együtt ez a kis füzet ugyanis az
elégedetlenség mementója. Bõczén és Szemery szólamának kánonként

visszatérõ momentuma a kritika, a kereten kívüliség élménye, amely
szinte minden mondatukat áthatja. 
Amiért jelentõs ez a kiadvány, az nem az olvasásával nyert élmény,

hanem a felismerés: létezik a BME-n belül is egy pisla alternatíva; nem
teljesen reménytelen és sötét az a sarok, ahová az elégedetlenek, a
máshogy gondolkodók, a maguk-sem-tudják-mit-de-ezerrel-akarók
szinte szükségképp navigálják magukat. Az efféle közösségeket gyak-
ran lengi körbe a gyanú: nem mások õk, mint tehetségtelen lúzerek
gyülevész bandája, akik lustaságukat és sikertelenségüket leplezik

nagyszájú hõzöngésükkel. Bizonyára ilyenek is megfordultak köreik-
ben, ám a beszélgetések során felbukkanó nevek – Szemerey Samu,
Bõczén Árpád, Schreck Ákos, Rabb Donát, Alexa Zsolt, Somlai-Fischer
Szabolcs, Török Tamás, Nagy Péter Sándor vagy kistigrisként Smiló
Dávid – nem csak a szakkoli beltenyészetében csenghetnek ismerõsen.
A sikerre vitt kívülállóság efféle élménye persze megereszti a maga

vadhajtásait: néhány mondatból, ha nem is árad, de feltétlen párállik
egy kis nagyképûség: az igazi élet az, amit a szakkolis él, az igazi épí-
tészet az, amit a szakkolis csinál, és ha van mércéje az építészeti intel-
lektualitásnak, akkor azon az egyik egység feltétlen a szakkoli lenne.
Az ehhez hasonló, inkább szerethetõ, semmint irritáló elszólások mel-
lett fontosabb a felismerés, amely csak a füzetet félredobva üt be: a ki-
adványt szerkesztõ fiataloknak tényleg fixa ideája az, hogy építészetet
nem csak szakmai felkészültséggel, de gondosan felépített, kommuni-
káción és nyilvánosságon alapuló kulturális térben lehet igazán jól mû-
velni. És ebben nem lehet velük eléggé egyet nem érteni.

87,7 köbméter
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Építész  Tervezõi  Napok 2014

Építész Tervezôi Napok
Továbbképzés és konferenciasorozat a BME Épületszerkezettani Tanszéke 
és a közös szervezésében. MÉK 2 pont (2013/4)

A konferenciasorozat szakmai védnöke: 
dr. Becker Gábor egyetemi tanár (BME), az Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének vezetôje

A sorozat szakmai szervezôje és levezetôje: 
Horváth Sándor, Pataky Rita, Takács Lajos Gábor, Dobszay Gergely

Helyszín: 
Bara Hotel konferenciaközpontja (Budapest, XI. Hegyalja út 34-36.)

Idôpontok és témák:
március 20. – Felújítások – szebbet, jobbat, komfortosabbat

május 8. – Az építészet jelentõsége a vidékfejlesztésben

Tervezett elõadók: Dr. Ónodi Gábor, dr. Makovényi Ferenc, Borbás Péter, ifj. Hubai Imre, Fodor Dániel

Speciális agrárépítészeti szerkezetek, vidéki közösségi helyek építése, a vidéki építési és épület-felújítási beruházások 

megfelelõ mûszaki színvonala, a vidék építészeti értékeinek megõrzése, az épületek megóvása, felújítása, az építészet az agrármarketing céljaiért.

június 12.  – Épületburok hibák és kihívások

Tervezett elõadók: Dobszay Gergely, Reisch Richárd, Horváth Sándor, Reis Frigyes

Az új építészeti trendek mûszaki háttere, átforduló tetõk, nemlineáris szerkezetek, egyedi, nemes burkolatok, új felületek, dizájnok, anyagminõségek.

Homlokzattervezés és épületburok, hõszigetelési, vízzárósági, vízhatlansági kérdések a tetõtõl az alapozásig. Csomóponti megoldások, 

anyagváltások technikái, egyenminõség: dilatációk és akusztika.

szeptember 18. – Vízszigetelések – víz: élet vagy elsõ számú veszélyforrás

Tervezett elõadók: Horváth Sándor, Fekete Roland

Medencék tervezésének statikai és szerkezeti kérdései, a wellness-láz okozta kihívások. Tetõszigetelések új feladatai, gazdaságosság kontra élettartam.

Csomópontképzés tetõkön. Mélyépítési szigetelések egyedi megoldásai.

november 6. – Tûzvédelemi szabályozás, 2014-2015

Tervezett elõadók: Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba, Kulcsár Béla, Bánky Tamás, Geier Péter,

A tûzvédelem készülõ új szabályozása: (közigazgatási törvény, új OTSZ 2014-ben) irányelvek kidolgozása, a tûzvédelmi tervezõ új feladatai.

Tûzgátló szerkezetek, emelt tûzállóságú szerkezetek, minõsített termékek, tûzvédelmi rendszerek, hõ- és füstelvezetõk, 

menekülési utak szerkezetei, alkalmazási elvek és gyakorlat.

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk)

Részvételi díj:
2362 Ft + áfa (3000 Ft) alkalom. Az ár tartalmazza az ebédet és a kávészüneti frissítôt, valamint

minden résztvevô bruttó 2000 Ft értékben visszatérítést kap a tervlap.hu rendszerben. 

KAMARAI KÉPZÉSEK 2014 MÉK: 2 pont 

További  tá jékoztatás :  Art i fex  Kiadó Kft . ,  te lefon:  +36-1-783-1711,  info@arti fexkiado.hu



Klára  Kubicková:  L .  E .  Hudec
építész  nyomában

A háromnyelvû: szlovák, magyar és angol ki-
adványt a Hudec L. E. Építész Centrum szlo-
vák nonprofit szervezet 2013-ban az építész
120. születésének évfordulójára szép színes
képekkel, kemény kötésben adta ki. Egyes fe-
jezeteknél a szerzõn kívül más munkatársak is
közremûködtek. 

Hudec László Ede apai ágon kétszáz évre
visszamenõleg felvidéki molnár családból
származott. A Hudec családnak Zólyom és
Besztercebánya között, a patakok és vízfolyá-
sok mellett tizenegy településen õröltek mal-
mai, több mint harmincfõs létszámmal. Apja
Hugyecz György (1858–1920) jól menõ építé-
si vállalkozó volt, aki Besztercebánya számos
jelentõs középületét építette: a Felsõ Leány-
gimnáziumot, a Királyi Törvényszéket, a Vá-
rosi Takarékpénztárt, majd a Hungária Szál-

lót, a Kereskedelmi és Iparkamarát, a Magyar
Királyi Erdõigazgatóságot. Ezen kívül saját,
háromszintes neoreneszánsz villáját a
Skuteczky utca 13. szám alatt 1906-ban.
1913-1914-ben a selmecbányai Királyi Katoli-
kus Fõgimnáziumot kivitelezte. Az épület ter-
veit Ybl Lajos készítette. A meredek lejtõn
azonban az alapozás nem volt kellõ mértékû,
az épület megcsúszott, ezért 1920-ban át kel-
lett építeni. A kártérítési ügyben a Csehszlo-
vák Államkincstár vádat emelt ellene, mert
cégtársát, ifj. Rosenauer Lajost már nem tud-
ták elérni. A vádirat kézbesítése után egy hét-
tel meghalt. Az adósság az örökösökre és fõ-
leg Hudec Lászlóra maradt. 
László anyja Alsólehotay Skultéty Paula

(1866–1922) nemesi család sarja volt. Anyai
ágon a családban több evangélikus lelkész
fordult elõ. A népes család hat gyermekébõl
négy húga és öccse mellett õ volt a legidõ-
sebb. László 1893-ban Besztercebányán szüle-
tett, aztán itt is érettségizett. Építészeti tanul-
mányait Budapesten, a József Nádor Mûegye-
temen végezte. A nyári szünetekben apja vál-
lalkozásában dolgozott, és kitanulta a kõmû-
ves, ács, valamint kõfaragó mesterséget. Az
egyetem befejezése után, 1914-ben önkéntes-
ként bevonult, és az orosz frontra került.
1916-ban a lábán megsebesült, és fogságba
esett. Szibériai fogolytáborba vitték, ahol a lá-
ba meggyógyult. 1918-ban sikerült megszök-

nie, és Sanghajba ment. Elõbb rajzoló volt az
amerikai Currynél. Majd önálló céget alapított
német apósa segítségével harmincnál is több
alkalmazottal. Miután feleségül vette Mayer
Gizellát, három gyermekük született, akik kö-
zül már csak egy leány él. 
A mûépítész egyetlen épülete Szlovákiában

Vihnyefürdõ erdei katolikus kápolnája, ame-
lyet még egyetemista éveiben tervezett, és
1913-ben épült meg. A kõfalas tömegen ma-
gas nyeregtetõs, azbesztcement fedésû kalap

ül, melyre erdélyi jellegû fa harangtorony il-
leszkedik. A vörös héjazatot a zöld moha egy
évszázad alatt teljesen belepte. A kápolna ko-
porsó metszetû, faszerkezetû, faragott, festett
enteriõrjére Kós Károly architektúrája erõsen
hatott. Hudec László másik szlovákiai alkotá-
sa a besztercebányai evangélikus temetõ
klasszicista családi sírboltja, ahol az õ hamvai
is nyugszanak.
Az építész kínai tevékenységét a kötet meg-

lehetõsen sommásan foglalja össze. Vastag
betûvel emeli ki: „Aki megváltoztatta Sanghaj
képét.” Házai kulturális emléktáblával vannak
megjelölve. A ma 28 milliós metropoliszban
mintegy hetven házat épített. Legfontosabb
épületei: az acélvázas, art deco stílusú Park
Hotel nyolcvanhárom méterével Ázsia elsõ
felhõkarcolója volt. Alapozása olyan kiváló,
hogy a magasház az eltelt idõszakban egy
centimétert sem süllyedt. Ezzel a tettével apja
emlékének kívánt igazságot szolgáltatni, akit
a tervezõ el nem marasztalt hibája miatt meg-
hurcoltak. 50 ezer kW-os vízierõmû, sörgyár
évi 50 millió palackra, mely szintén art decós,
2400 fõs Grand Theatre, megyei kórház – töb-

bek között ezzel a korszerûen berendezett im-
pozáns, eklektikus épülettel szerzett világhír-
nevet. További mûvei: leányiskola, amerikai
klub, neogótikus metodista templom, bizánci
stílusú temetõi kápolna, a Kínai Baptista Tár-
saság székházának expresszív téglaépülete,
Szerelem villája, Sun ke villa belsõudvaros la-
kóházak, Normandia apartmanház. Minden
házánál a legkorszerûbb technológiákat alkal-
mazta. Fontosabb épületeirõl beszámoltak az
európai építészeti folyóiratok. 1951-ben az

K Ö N Y V

M E T S Z E T / 2 0 1 4  / m á r c i u s / á p r i l i s64

1

3

2

4



M E T S Z E T / 2 0 1 4  / m á r c i u s / á p r i l i s 65

5

Amerikai Bevándorlási Hivatal munkásságát
így minõsítette: „A dokumentumokból kitû-
nik, hogy L. E. Hudec a Távol-Kelet egyik je-
lentõs, ha nem a legjelentõsebb építésze volt.”
Hudec László Sanghajban a második világ-

háború alatt Magyarország tiszteletbeli kon-
zuljaként mentette a zsidókat és más üldözöt-
teket. Kínát családjával egy hajó fedélzetén
1947-ben hagyta el. Európában elõször Svájc-
ban telepedtek le. XII. Pius pápa felkérte a
Szent Péter bazilikában folyó ásatásokban va-
ló szakértõi részvételre. Azután Kaliforniába
mentek, Berkeley-be. Elõadásokat tartott, ter-

veit rendezte. Elõregyártott svájci faelemekbõl
fémkapcsok nélküli faházat tervezett saját fel-
vidéki tapasztalataira támaszkodva. 1958-ban
szívrohamban hunyt el. A házat halála után,
1960-ban fejezték be. 
A kötet terjedelme 144 oldal, ára négyezer

forint, beszerezhetõ a HAP Galériában (II.
Margit krt. 24.). A könyv értékei: a családi
eredet pontos feltárása, apja munkásságának
részletes bemutatása, a kínai épületek meg-
nyerõ, színes felvételei. A könyvvel szemben
azonban komolyabb kritikát is meg kell fogal-
mazzunk. A kötet frappánsabb címet kívánt
volna. A mû tagolása kiegyensúlyozatlan. A
szlovákiai rész, a gyökerek ismertetése több
mint kilencven oldal, az építész harminc évet
felölelõ kínai mûködésének leírása kevesebb,
mint az elõzõ fele, alig negyven. Legfonto-
sabb kínai modern épülete, Wu Tongwen fes-
tékipari mágnás háza egyáltalán nem találha-
tó a kötetben. Idézet a mûbõl: „Sajnos a jelen
könyv szerzõinek nem volt alkalmuk arra,
hogy személyesen is megtekinthessék Hudec
László sanghaji épületeit.” Egy baki nagyon
zavaró: a 79. oldalon testvére, Géza haláloka-
ként ércsavarodás, helyesen: bélcsavarodás. A
Felvidék szó a kötetben nem szerepel, csak a
recenzens használta. 
A könyv befejezõ része a 120. évfordulón,

2013. január 8-án Besztercebányán az evan-

gélikus temetõben, a családi sírboltnál rende-
zett ünnepségrõl ad hírt, ahol a résztvevõk,
többek között Sáros László György, a MÉSZ
elnöke megkoszorúzták a síremléket. Ugyan-
akkor Sanghajban, a Fanyu Road 129. szám
alatt, az építész egykori háromszintes családi
házában megnyitották a Hudec Memorial
Hallt, (amely ma szinte csak kis kunyhónak
tûnik a felhõkarcolók árnyékában). A felava-
táson részt vett Alessa de Wet, Hudec lánya,
Alvin Hudec, unokája feleségével, Anne-nel és
Csejdy Virág, Hudec Jolán dédunokája, aki a
villa belsõ berendezésének tervezésénél köz-
remûködött.  

Timon Kálmán

1. Hugyecz György dolgozószobája Besztercebányán, 

a Skuteczky utca 13. sz. alatti villa I. emeletén. A falon, 

a mennyezett alatt, fia, Hudecz László diplomamunkájának

tervlapjai, 1914

2. Grand Theatre, Sanghaj, a filmszínház nézõtere, 1934 

3. Union Sörgyár átalakított épületei, Kiállítási központ,

Mengquing Garden, 1998–2008 

4. Hudec László saját villája Sanghajban, a Fanyu Road 129. sz.

alatt, 1932. Felavatása Hudec Memorial Hall néven 2013. janu-

ár 8-án

5. Hudec mûépítész egyetlen épülete Szlovákiában: az 1913-ban

épült vihnyei fürdõkápolna

Megjelent a 7/2006( V.26.) TNM rendeletmódosítása

Az építési szakma már régóta várta ezt a rendeletmódosítást. Múlt év novemberében egy konferen-

cián dr. Szaló Péter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára az épületenergetikai irányelvek

átültetésérõl tartott elõadásában elmondta, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljá-

rást indított Magyarország ellen, mivel nem maradéktalanul vette át az ide vonatkozó két irányel-

vet. Így például nem határozta meg a közel nulla energiafogyasztású épület fogalmát, illetve nem

illesztette be a jogszabályba, hogy mikortól kötelezõ ilyeneket építeni.

A most megjelent rendelet megfogalmazása szerint:

Közel nulla energiaigényû épület az  épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló kormányren-

delet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál energiahatékonyabb épület, amely-

ben a  primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább huszonöt százalékát olyan megújuló

energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben

elõállított.

A rendelet mellékletei között megtaláljuk a határolószerkezetek 2018-tól, illetve 2020-tól érvényes

minimális hõátbocsátási tényezõit. Ez például külsõ falak esetében U= 0,24 W/m2K, üvegezés ese-

tében U=1 W/m2K. A táblázat értékei késve követik az európai trendet, és elmaradnak a szakma

elvárásaitól is. 

Az április 2–6. között megrendezendõ Öko City kiállításnak (ami a Construma betétkiállítása az A

pavilonban) a célja bemutatni, hogy milyen anyagokkal, eszközökkel, technológiákkal építhetõ

meg a 2020-tól kötelezõ közel nulla energiaigényû épület. A kiállítás középpontjában felépítenek

egy, a rendelet késõbbi követelményeinek most megfelelõ épületet. A beépített építési termékek

és gépészeti berendezések az intelligens ház megjelenítését produkálják. A kiállítást a Fórum tér-

ben minden nap elõadások és konferenciák gazdagítják. A Tájékoztatási szigeten a BM Építésügyi

Fõosztály, az OKF, az ÉMI és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakemberei állnak rendelkezésre,

hogy az aktuális jogszabályokat, elõírásokat értelmezzék, és eligazodást adjanak. A BM Építésügyi

Fõosztálya az Öko Cityn fogja bemutatni a költségoptimalizált követelményszinttel kapcsolatos

díjmentes kiadványát, amit itt lehet elsõként átvenni. A nyitónapon, másodikán az elõadások a

városépítészettel foglalkoznak, harmadikán a felsõfokú oktatási intézmények mutatják be kutatá-

saikat, diplomamunkáikat, eredményeiket, negyedikén pénteken a társasházi képviselõk hallgat-

hatják meg, hogyan kell elérni az optimális energiahatékonysági szintet.  Szombat-vasárnap pe-

dig a családok kapnak a közel nulla energiaigényû épületekrõl tájékoztatást. 

Részletes információ, regisztráció a programokra és belépõ a www.okocity.hu oldalon, továbbá a

Facebook és Linkedin oldalainkon található.

Kárpáti József

ÉVOSZ Könnyûszerkezet-építõ Szakmai Tagozat (MAKÉSZ) elnök, Öko City szervezõ



Marokkó –  
az  i sz lám csodaországa

A Kossuth Kiadó összeszokott, hatfõs csapata
az ázsiai kontinens után most Afrika felé vette
az irányt és Marokkót, a legnyugatibb iszlám
országát látogatta meg. Az elsõ fejezetet Ágh
Attila írta, a további részeket Varga Gyula. A
fotókat készítették: Ágh Attiláné, Csák Erika

(aki a kötetet összeállította és szerkesztette),
Kocsis András Sándor (a Kossuth Kiadó Zrt.
elnök-vezérigazgatója), Varga Gyula és Varga
Gyuláné. A második rész az ország társadalmi
és gazdasági viszonyait mutatja be. A harma-
dik, a legbõvebb részben Marokkó felfedezése
címen öt nagyváros és környéke (Casablanca,
Rabat, Fez, Marrakes és Meknes) leírását kap-
ja az olvasó. A Szaharára és a többi területre
a könyv nem tér ki, mert ott nem jártak a
szerzõk. Valójában tehát nem útikönyv, ha-
nem a megnevezett településekrõl készített
színes élménybeszámoló.

Az elsõ részben a szerzõ az iszlám világával
ismertet meg. A Fatima keze amulett jó alka-
lom erre. A talizmánként használt, rézbõl ki-
vágott vagy zománc berakással díszített ajtó-
kopogtatók öt ujja egyben az iszlám öt pillé-
rének szimbóluma. Ezek: 1. a hit megvallása
„Egyedüli isten Allah és Mohamed az õ prófé-
tája.” 2. a napi ötszöri ima, 3. az egyhónapos
böjt ramadánkor, 4. alamizsnaadás, 5. az élet-
ben egyszer elzarándokolni Mekkába. Fatima
Mohamed egyik lánya volt, anyja pedig
Khadija, a próféta elsõ felesége. Fatima Ali-
hoz, Mohamed unokatestvéréhez ment felesé-
gül. Két fiuk született: Hasszán és Husszein.
Az öt ujj a felsorolt személyeket testesíti meg.
– Idrisz, Marokkó megalapítója Fatimáig veze-
ti vissza családfáját. 786-ban érkezett kísére-
tével Marokkóba és Volubilis római eredetû
városban telepedett le. 792-ben I. Idrisz né-

ven Fez fõvárossal dinasztiát alapított, ame-
lyet késõbb mások követtek. Egy-egy dinasztia
csak 2-3 uralkodót ért meg, mert az erõskezû
vezetõ után az utódok elsatnyultak, a biroda-
lom szétzüllött és újabb dinasztia került a
trónra. A keletrõl jött arabok és az itt élõ be-
duinok, a helyi berber törzsek között évszá-
zadokig dúlt a harc.

Az iszlám két ága a szunniták (többség) és
síiták (kisebbség). Marokkó a szunnitákhoz
tartozik. A marokkói iszlám birodalom virág-
kora a 9–14. századig tartott. Ehhez tartozott
Európában, Andalúziában a Córdobai Kalifá-

tus. A korszak három kiemelkedõ személyisé-
ge Averroes (1126–1198) vagy Ibn Rusd or-
vos és filozófus, Ibn Battúta (1304–1369) a
történelem legnagyobb világutazója és Ibn
Khaldun, aki „Bevezetés a történelembe” címû
munkájával 1375-ben megírta Marokkó törté-
netét (magyarul 1995). A hanyatlás a 15–17.
században, ezt követõen a kolonializmus kora
következett. Hiába volt Muláj Iszmail
(1672–1727) 55 éves uralkodása. Székhelyét
Fezbõl Meknesbe tette át, amit gyönyörûen

kiépített, ezért a kortársak „marokkói
Versailles”-nak nevezték. Hadserege, a Fekete
Gárda létszáma elérte a 150 ezer fõt. Renge-
teg feleségétõl 867 gyereke született. Ez való-
színûleg világrekord! – A 20. század eleji
francia és spanyol gyarmatosítás után Marok-

kó 1956-ban nyerte el függetlenségét, V.
Muhammad 1961-ig uralkodott királyként.
Halála után fia, II. Hasszán lépett trónra és
1999-ig fejlesztette országát. Fia, a jelenlegi
uralkodó, VI. Muhammad, az 1666-tól fennál-
ló Alavita dinasztia tagja.  
A történeti, társadalmi és gazdasági viszo-

nyokat a szerzõk alaposan feldolgozták, ám a
következõ fejezet nem precíz épületleírásokra,
hanem hangulatok rögzítésére épül. („Az
arganfa termésének betakarításában részt vál-
lalnak a kecskék.”) A 9. oldalon az arab sza-
vak írásáról a szerzõk keretes cikkben szól-
nak: „a legelterjedtebb, magyarul lehetõleg
fonetikus változatot használjuk.” Azonban a
neveknél ritkán követik ezt a maguk megha-
tározta szabályt, hiszen számos esetben az
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angol írásmód szerepel, pl. 38. oldal Moulay
Idriss, helyesen Muláj Idrisz stb. Itt a legegy-
szerûbb megoldás a Magyar Nagy Lexikon fel-
lapozása, vagy az MTA Nyelvtudományi Inté-
zet ajánlásainak kikérése lehetett volna. De a
könyv még önmagán belül sem következetes.
Az 55. oldal Történelmi visszatekintésében
Tachfin, Youseff Yacoub vagy Abou Yahya ol-
vasható, a 40-42. oldal Tásufin, Juszuf Jakub

és Abu Jahja helyes írásmódja helyett. Ez csak
válogatás, nem a teljes kép. Hol maradt a lek-
tor? – A szép színes felvételek nagy száma
szintén csalódásokat tartogat, mivel a képek
többször csupán kissé eltérõ nézõpontból is-
métlõdnek. Pl. a rabati városfal 17. és 117.

oldal, vagy a számozott helyek a pártok hir-
detésére 81. és 154. oldal stb. A sok kis kép
helyett kevesebb nagyobb kép többet nyújtott
volna. Több fontos épületrõl a fotókon kívül
vajmi kevés tájékoztatást kapunk, pl. a rabati
parlamentrõl, V. Muhammad mauzóleuma
mögötti mecsetrõl, Muláj Idrisz mauzóleumá-
ról Zerhunban, a marrakesi új királyi színház-
ról. A könyvben egy ország térképet szívesen
vettünk volna.
A 2013-ban megjelent mû a kiadó ország-

ismertetõ sorozatába illeszkedik. Terjedelme
192 oldal, 335 színes képpel, ára 3990 Ft. A
kötetet Köböl Vera tervezte és tördelte. Alap-
információk: Marokkó területe 460 ezer km2,
lakóinak száma 33 millió fõ. Pénzneme a
dirham. 2012 közepén 1 DHM=27 Ft-ot ért.
Érdekes a berber ÁBC, amelyet tifinaghnak
hívnak, s 33 betûje több mint 2500 esztendõs.
Egyes jelei a görögre hasonlítanak. A kötet
végén az utazással kapcsolatos hasznos taná-
csokat találhat az olvasó a szállásokról, a köz-
lekedési eszközökrõl, az éghajlatról, a marok-
kói konyháról.

Timon Kálmán

1. Befejezetlen Hasszán mecset minaretje és földrengésben meg-

sérült oszlopok, Rabat, 12. sz. 

2. Muláj Idrisz Zerhun városa

3. II. Hasszán sugárút, Rabat. Középen gyepfelület, majd kettõs

pálmafasor kísérte gyalogjárdákat két oldalról az autók sávjai

határolják

4. II. Hasszán mecset, Casablanca. 1980–1993. Építész: Michel

Pinseau. A világ harmadik legnagyobb mecsete 25 ezer hívõre.

Az átlósan állított minaret magassága 210 méter 

5. Új királyi színház, Marrakes. Az elõcsarnok látványos kupolafe-

dést kapott

6. Elhagyott vár-város, Ájt Ben Haddu

6
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PROPORTION, POSITIONED WELL 16

CONDOMINIUM, BUDAPEST, HUNGARY

by ZSOLT HAJNAL ARCHITECT

Considering current financial risks for any developer to build the decision

to invest in housing can only be seen as a brave step. Partly due to persist-

ence on behalf of the architectural team, developer and ideal positioning

of the site in respect to the urban fabric this project could be advanced.

Views towards the neighbouring sports fields are enhanced by the use of

balconies and playful articulation of the elevational treatment. The build-

ing being defined by it's strong use of orange and white external finishes,

modern, elegant detailing.

A SQUARE PEBBLE 24

FAMILY HOME, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

by JAN STEMPEL and  JAN TESAR JAKUB ARCHITECTS

For reasons of energy conservation and practicality of use this home was

designed  as a single compact entity. Increased use of external thermal

insulation  and a green roof enclose the building envelope . The internal

spaces have been placed in such a way as to reduce circulation areas and

need for additional furnishing by  provision of built-in storage throughout.

FRESH MEDITATION 28

CONDOMINIUM, BUDAPEST, HUNGARY

by CSABA VIRÁG  DLA ARCHITECT

A new  condominium on the hills above Budapest is the subject of imagi-

nary discussion between Le Corbusier and a not to be named

Architectural Critic. The discussion covers areas of interest to both parties

including, orientation, day lighting, use of materials. Arriving at the con-

clusion that architecture can be a work intended for meditative thought.

TEENY WEENY HOUSE 32

DANUBE HOME, HUNGARY

by GYULA FÜLÖP ARCHITECT

For those that have experience in the design of large luxury homes the

real challenge lies in achieving maximum results when working in minimal

dimensions. An existing holiday home has been extended to almost dou-

ble it's original size, where both parts are different yet complimentary.

Bold use of colours, spatial enclosure and intermediate spaces enrich this

symbiotic development.

SOUL, OR FORM 36

FAMILY VILLA, SVÁBHEGY, BUDAPEST, HUNGARY

by ANDRÁS DROBNI ARCHITECT

Design of a modern villa might take it's inspiration from a diverse source

of references, photographs, online media, social expectations and even

stylistic categories. This family home  proves that when direct dialogue

between the architect and client takes place it is possible to design and

build a home without categorisation of built form, function or expecta-

tions. Choice being based upon client needs, family values, spatial require-

ments and the  design skills of the architect working to created a well

crafted result.

SPECIAL CONTACTS 40

HIDEG HOUSE, KÕSZEG, HUNGARY

by ATTILA BÉRES and JUSZTINA BALÁZS ARCHITECTS

Following several interviews to design this home the contract was finally

awarded to a young architect that had recently returned to Hungary fol-

lowing working in Scandinavia. Although the architect had no built works

to offer as reference the ideas discussed awakened common beliefs relat-

ing the type of home required. The resulting home can be seen as a

provocative interpretation of organic architecture where the use of mate-

rials, location and detailing have been developed, in depth, to accentuate

it's surroundings.

FORM SENSITIVE AND PASSIVE HOUSE 44

PASSIVE HOME, HARSÁNYLEJTÕ, HUNGARY

by ENDRE GLÜCK, ZOLTÁN KOVÁCS and BÁLINT HORVÁTH ARCHITECTS

Following the growing European tendency towards developing energy

conscious, zero carbon homes, this semi-detached residential develop-

ment sets about establishing a measurable standard for the Hungarian

market. The structural frame is rationalised to allow for attachment of

technological solutions, installation of airtight fenestration, ease of inter-

nal planning  without loss of aesthetic sensitivity.

HOME OF A WINE CONNOISSEUR 48

VILLA, PEST COUNTY, HUNGARY

by SÁNDOR DÚZS and LAJOS KUKNYÓ ARCHITECTS

Taking advantage of a steeply sloping site this home plays with large areas

of glazing and asymmetrical placement of volumes. Internal spaces are

divided by storage units built into walls that are further punctuated by the

use of stone cladding at dominant visual points, fireplace, for example.

The casual approach to interconnection of spaces, both physically and

visually, compliments this homes sense of comfort.

A b s t r a c t s
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Béres Attila 

2007-ben szerzett diplomát a BME Középülettervezési Tanszékén. 2004-

ben Finnországban, 2008-ban Norvégiában töltött egy-egy szemesz-

tert Erasmus és Leonardo ösztöndíjjal.

Keszthelyi építészirodája 2008 óta fõként a norvégiai Saunders Archi-

tecture csapatával mûködik együtt. Napjainkig négy kontinensen több

mint 60 projektben vett részt társtervezõként, projektvezetõként.

2010-ben a Wallpaper magazin – régiónkból elsõként – beválogatta a

világ legígéretesebb pályakezdõ építészeinek listájába. Kõszegi Hideg-

házát 2013-ban a piráni építészeti napokon különdíjban részesítették.

Drobni András 

1990-ben diplomázott, a diplomadíj pályázaton I. helyezést ért el. A pá-

lyakezdés éveit Nagy Ervin mellett töltötte. 1992–1994 között végezte

a MÉSZ Mesteriskola XII. ciklusát. 1992 óta a Jugelan Építészeti és Mér-

nöki Iroda Kft. ügyvezetõje. 1996–1999-ig a Lakóépülettervezési Tan-

széken, 1999–2002-ig a Középületttervezési Tanszéken volt meghívott

oktató. 1999–2002 között részt vett a DLA-képzésben. 2008 óta a XVI.

kerületi tervtanács tagja. 

Fülöp Gyula 

Okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, 1979-ben diplomázott a BME

Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékén. 1981-ben Helsinki-

ben Olli Parviainen irodájában dolgozott, 1979-tõl máig a BME Építész-

mérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék munkatársa. Az oktatási tevé-

kenység mellett a praxist az 1991-ben Perényi Tamással közösen alapí-

tott Narthex Építészeti stúdióban gyakorolja.

Glück Endre

2008-ban végzett a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Karán. Fél évet a Drezdai Mûszaki Egyetemen (TU

Dresden) tanult. Kovács Zoltánnal és Horváth Bálinttal együtt végezte

az egyetemet a diploma megszerzéséig, és utána is együtt dolgoztak

építészirodákban. Így már jól összeszokott csapatként alapították 2009-

ben saját cégüket, az A3 Építész Kft.-t. 

Hajnal Zsolt

Ybl-díjas építész, 1975-ben diplomázott a BME Építészmérnöki Karán dip-

lomadíjjal, 1978–80-ban végezte a MÉSZ Mesteriskolát. 1986-ig az Ipar-

tervben, majd 2000-ig a Magasépítési Tervezõ Vállalatnál tervezett,

majd önálló irodát alapított. Brunel-díjas, FIABCI-díjas, Pro Architectura

díjas. 

Kendelényi Péter

2000-ben diplomázott a BME Építészmérnöki Karán. 2006–2008 között a

BME Mesterképzésén, 2010–2012 között a MÉSZ Mesteriskolán vett

részt. FIABCI-díjas, Budapest Építészeti Nívódíjas. 1999-tõl a Hajnal Épí-

tész Iroda tervezõje.

Burián Gergõ

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Karán. Tanul-

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sityn (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technologyn (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a Mérték

Építészeti Stúdió Paulinyi–Reith mûterem munkatársa, ahol

több sikeres tervpályázat projektvezetõje. 2010 óta Breeam

Nemetközi minõsítõ. 2011 óta a Budapesti Corvinus Egyetem

mérnök-közgazdász képzés hallgatója.

Csajbók Csaba

Építészmérnök, magántervezõ, 1983-ban végzett a BME Építész-

mérnöki Karán. 2004-tõl résztvevõje, 2007-tõl szervezõje és ve-

zetõje a Székely Partium népi építészetét kutató felmérõtábo-

roknak.

Golda János 

Ybl- és Pro Architectura díjas építész, 1977-ben diplomázott a

Mûegyetem Építészmérnöki Karán. A Mesteriskolát 1980–82

között végezte, ahol 1990 óta tanít. 1979–89 között a Miskolci

Építész Mûhely és a Kollektív Ház tagja, 1990-tõl a Team-

pannon Építész és Mérnöki Iroda építésze. A BME Tervezõi

Szakmérnöki Posztgraduális Iskola tanára 2005-tõl, 2006-tól a

Gyõri Egyetemen is tanít tervezést és tervezéselméletet. 

Katona Vilmos

A Mûszaki Egyetemen (BME) szerzett építészmérnöki diplomát.

2009-tõl a Csonka Pál Doktori Iskola keretében végzi kortárs li-

turgikus építészettel kapcsolatos elméleti kutatását, ahol je-

lenleg doktorjelölt. Építészetteoretikusként, szakíróként és sza-

badúszó építészként tevékenykedik, számos nemzetközi, vala-

mint hazai tudományos fórum és konferencia elõadója. Okta-

tói tevékenységét a Mûegyetemen kezdte építészettörténeti,

majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Mûvésze-

ti Intézetének óraadói alkalmazásában folytatta kortárs építé-

szeti és építészetelméleti témakörben.

Lenzsér Péter DLA

1989-ben diplomázott a BME Építészmérnöki Karán. 1992–2008

között a Mûegyetem Középülettervezési Tanszékének oktató-

ja. 1993-ban alapítja a Lenzsér és társa Építészeti és Mérnöki

Kft.-t, melynek azóta tulajdonosa, ügyvezetõje és vezetõ terve-

zõje. Építészeti munkásságért Ybl Miklós- és Pro Architectura

díjjal tüntették ki.

Masznyik Csaba, építészmérnök.

1985-ben a BME-n szerzett építészmérnöki oklevelet.

1992–1994-ig a posztgraduális Mesteriskola 12. ciklusának

hallgatója. 1986-tól 1995-ig az Építészmérnöki Karon, az Építé-

szettörténeti Tanszék Építészetelméleti Osztályán tanársegéd,

1996-tól 2004-ig a Lakóépülettervezési Tanszék adjunktusa.

Építészeti tervezéssel is foglalkozik, 1985-tõl 1987-ig a VÁTI-

ban, majd 1987-tõl magántervezõként. 1999-tõl saját irodát

vezet. Pro Architektúra-díjas (1992). 1997 óta az Országház

homlokzatfelújításának vezetõ tervezõje. 2013. évben a Mû-

emléki Tervtanács tagja. Több építészeti kiadvány társszerzõje,

különbözõ építészeti szaklapokban építészetelméleti írásokat

publikál.
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Kuknyó Lajos 

Építész, vezetõ tervezõ. 1990–1995 között a Budapesti Mûszaki Egyete-

men, 1996-ban ösztöndíjjal Stockholmban (Svédország) a Kungl

Tekniska Högskolanon tanult építészetet, majd 1997-ben diplomázott.

Az egyetemi évek alatt a Pomsár &Társai építészirodában, valamint

Zakarias Toivio mellett a svéd Architéma Arkitektkontor irodában, 1997

és 1998 között a Stúdió 100 Kft.-ben dolgozott. 1998-ban rövid idõsza-

kot töltött Calgaryban (Kanada) az Arc Designnál. 1999 és 2001 között

a Binder Rt. tervezõ részlegének a vezetõjeként dolgozott.

2001-tõl az 1996-ban általa alapított Architéma Kft. keretében generálter-

vezéssel foglalkozik. 

Honlap: www.architema.net

stempel & tesar architekti

Stempel Jan a BME Építészmérnöki Karán szerzett diplomát 1983-ban, és

azóta Csehországban él. A Prágai Mûszaki egyetem Építészmérnöki Ka-

rán professzor és tanszékvezetõ. 

Tesar Jan a CVUT-Praha Építészmérnöki Karán szerzett diplomát 2008-

ban. Delft egyetemen folytatta a tanulmányait, és dolgozott a Jeanne

Dekkers irodában. A prágai egyetemen Alena Srámková mellett tanít.

2008-ban közös irodát alakítottak. www.stempel-tesar.com

Virág Csaba

Kétszeres Ybl-díjas építész, c. egyetemi tanár. 1956-ban szerzett (kitünte-

téses) diplomát a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán,

1957–1962-ig tanársegéd ugyanitt, a Középülettervezési Tanszéken

(professzor Weichinger Károly). 1972-ig az Iparterv építésze, mint mû-

teremvezetõ. 1972–1994-ig a Lakóterv vezetõ építésze majd Virág Csa-

ba és Z. H. J. Építésziroda Kft. néven saját céget alapít, mely 2001-tõl Vi-

rág Csaba Építésziroda Kft. néven mûködik tovább.

Rothman Gabriella

Több mint tizenöt éve szakíróként, szerkesztõként és szakértõ-

ként publikál design, belsõépítészeti és építészeti témájú írá-

sokat, kritikákat. Fontosnak tartja a minõségi tárgy- és forma-

kultúra népszerûsítését. Az elméleti munka mellett több évig

foglalkozott enteriõrtervezéssel, jónéhány lakás, étterem és

kiállítási installáció megtervezése fûzõdik a nevéhez.

Tóth Réka 

2011-ben végzett közgazdászként a BME Gazdaság- és Társada-

lomtudományi Karán. Ezzel párhuzamosan 2008-tól beiratko-

zott a BME Építészmérnöki Karára. 2011-tõl tagja a BME Solar

Decathlon csapatának, az Odooprojectnek. 2013-ban a Nem-

zeti Kiválóság Program keretében Eötvös Lorand Hallgatói

Ösztöndíjat nyert. Az ehhez kapcsolódó kutatását a BME Urba-

nisztika Tanszékén végezte, és a  kutatás részeként beadott

TDK dolgozatáért Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztön-

díjban részesült. Jelenleg az ABUD Mérnökirodában dolgozik.

Urbán Erzsébet

Okl. építészmérnök, 2014-ben diplomázott a BME építészkarán.

2012–2014 között demonstrátor az Építészettörténeti és Mû-

emléki Tanszéken. Érdeklõdési köre a kortárs közép-kelet-eu-

rópai és magyar építészeti törekvések párhuzamainak keresé-

se, ezen belül a történeti környezetbe illeszkedõ kortárs építé-

szeti alkotások módszertanának vizsgálata.

Timon Kálmán

Aranydiplomás építészmérnök, független kutató, építészeti szak-

író. 1965-tõl számos publikáció és könyv szerzõje. 1992–1998

között Budapest XVIII. kerületének fõépítésze. 1998-tól 2002-ig

a Magyar Építész Kamara kiadványainak szerkesztõje. Az Ame-

rikai Épülettervezõk Intézetének (AIBD) tagja.

Vukoszávlyev Zorán

1996-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán a Középület-

tervezési Tanszéken. Diplomadíjas, MTA-OTDT Pro Scientia

aranyérmes, Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas, MTA Bolyai

ösztöndíjas. 2003-ban PhD-fokozatot szerzett. Egyetemi do-

cens a BME Építészettörténeti és Mûemléki Tanszéken. Számos

magyar és nemzetközi konferencia elõadója (Bangkok,

Ourense, Washington, Kielce, Velence), építészeti szakíró. 

A Kortárs holland építészet címû könyv szerzõje, az Új evangéli-

kus templomok társszerkesztõje, a Kortárs portugál építészet

társszerzõje. 

Wesselényi-Garay Andor 

1994-ben diplomázott diplomadíjjal a BME Építészmérnöki Ka-

rán. 1995-ben saját építészirodát alapított Osváth Gáborral

Gyár, majd 2001-ben önálló irodát W-G-A Psychodesign né-

ven. 2000-tõl az Alaprajz, 2010-tõl a Metszet folyóirat külsõ

munkatársa, illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-tõl az

Atrium magazin építészeti fõmunkatársa, 2006-tól pedig veze-

tõ szerkesztõje volt. Közel háromszáz építészeti tárgyú cikk,

esszé, kritika és tanulmány szerzõje, a 2010-es Velencei Bien-

nále magyar kiállításának egyik kurátora. 2011-ig a Debreceni

Egyetem Építészmérnöki Tanszékének fõiskolai docense. Je-

lenleg a NYME-FMK Alkalmazott Mûvészeti Intézet egyetemi

docense Sopronban.

Zöldi Anna 

1987-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán. 1992-ben színdi-

namikai szakmérnöki diplomát szerzett, 1992-95 között a BME

Rajzi Tanszékén doktorandusz. Néhány év tervezõintézeti gya-

korlat után szabadúszó belsõépítészként dolgozott, középfo-

kon építészettörténetet, belsõépítészetet oktatott. 2004 óta

rendszeresen publikál építészeti, belsõépítészeti szaklapok-

ban, az építészfórumon, emellett a revizoronline.com kulturá-

lis portál építészeti rovatát gondozza.
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Bëlga zenekar: Melós (2007, 

Zigilemez, kiadta: Warner-1G)

w w w . a r c h m a a i k . c o m

Egy kínai melós háza

Ez egy szép költemény.

Ahogy mondom, kõkemény.

Nem úgy kell, ha mondom én.

Meszet inkább oltom én.

Pofánbaszlak, figyeljél már, hogy kenem a maltert!

A vasbeton falszerkezet ad neked egy sallert.

Hol a spakni, hol a flakni?

Román, gyere falat rakni!

Hol a spakni, hol a Bandi?

Elment colos csövet kapni.

Fotó: Tata Mária (helyszín: Kína)
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