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z Építéstudományi Egyesület újonnan megválasztott elnöksége és a magam
nevében köszöntöm az Építési évkönyv kedves olvasóit.

Örömmel tapasztaltam, hogy a 2002 óta megjelenô évkönyv az elmúlt években
egyre olvasottabbá vált, és az építési szakma különbözô képviselôi évrôl évre
egyre nagyobb érdeklôdéssel várják megjelenését a Construma Nemzetközi Épí-
tôipari Szakkiállításon. Kitûzött céljainknak megfelelôen az évkönyv ezúttal is
igyekszik az építésügyi ágazat szerteágazó feladatait, eredményeit és gondjait,
ha nem is teljes körûen, de súlyozottan bemutatni. A kötetben megjelent cikkek
reményeink szerint a szakmai tájékoztatáson túl erôsíteni fogják a tervezôk, kivi-
telezôk, igazgatási, oktatási és beruházási szakemberek közös jobbító szándékú
törekvéseit, az építés különbözô szektoraiban napjainkig felhalmozódott problé-
mák felszámolását.

Köszönöm a kötet megjelenését elôsegítô hirdetô cégek támogatását, az
ANNATA Kiadó, a szerkesztôk és a cikkek szerzôinek munkáját. A tisztelt
olvasó érdeklôdésében bízva hasznos idôtöltést kívánok kiadványunk lapoz-
gatásához, olvasásához.
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„Tapasztalást pénzért venni vagy

hagyományképpen kapni nem lehet

– fizetni kell azért mindég és mindegyiknek”

(Gróf Széchenyi István: Hitel)

A

GERENCSÉR LÁSZLÓ
az ÉTE elnöke

Elnöki köszöntô
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„Hír, vélemény, reputatio olyan,

mint a múlékony köd s lebbenô illat,

s csak realitásnak, valódiságnak

van tartós becse.”

(Gróf Széchenyi István: Világ)

hetedik alkalommal megjelenô Építési évkönyv, a korábbi kötetekhez hasonlóan, ere-
deti céljaink szellemében, az építésügy széles szakmai közösségének – tervezôknek,

kivitelezôknek, beruházóknak, valamint az oktatásban és igazgatásban dolgozó szakembe-
reknek – kíván tájékoztatást adni az építési szakterület idôszerû kérdéseirôl és az egyesü-
let életérôl. Bízunk abban, hogy írásaink hordozzák Széchenyi fenti gondolatait, és megfe-
lelnek a „realitásnak, valódiságnak” is.

A 2008-as Építési évkönyv a könnyebb kezelhetôség érdekében megtartotta a korábbi
években kialakult és hagyományossá vált tartalmi szerkezetet. Az elsô fejezet az egyesület
munkájába ad betekintést. A második fejezet a 2008-ban megépült vagy felújított épülete-
ket, létesítményeket mutatja be, köztük a debreceni új piacot, a Magyar Posta új székházát
és a mintaszerûen felújított Deák Palotát. Ebben a fejezetben ismertetjük az év kiemelke-
dôen színvonalas mérnöki létesítménye, a „Megyeri híd” (M0-s, északi Duna-híd) kivitelezé-
sét. A harmadik fejezet olyan, közérdeklôdésre számot tartó aktuális kérdésekrôl tájékoz-
tat, mint például az európai építési piac, a hazai lakáspolitika vagy a mûemlékvédelem, de
foglalkozunk egyes szakmai szervezetek terveivel és az idegen nyelvû építészképzéssel is.
A negyedik fejezetben bemutatjuk az év folyamán kitüntetett sikeres szakembereket,
díjazott épületeket, és tisztelettel emlékezünk meg elhunyt tagtársainkról.

Végül megköszönöm az évkönyv elkészítésében közremûködôknek – a cikkek szerzôinek, a
kiadónak és szerkesztôtársaimnak – a munkámhoz nyújtott segítséget. Továbbra is számí-
tok a kedves olvasók hasznos véleményére, javaslataira.

A

LÁSZLÓ LÁSZLÓ
ÉTE-fôtitkár

az évkönyv fôszerkesztôje

Szerkesztôi elôszó
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2008. év az egyesület életében a korábbi
évekhez hasonlóan gazdálkodási nehézségek-

kel kezdôdött, aminek okai között felsorolhatjuk a
pályázati források beszûkülését, a tagdíjbevételek
csökkenését és a bevételt hozó rendezvények hiá-
nyát. Ugyanakkor a gondok halmozódásához hozzá-
járult az is, hogy egyesületünk felajánlott szellemi
kapacitását a kormányzat nem vette igénybe (szak-
értôi tevékenység, továbbképzések, rendezvény-
szervezés stb.). Mindezek ellenére az egyesület kis-
számú, de önzetlen és elkötelezett tagjai munkájá-
val és néhány jogi tagvállalat támogatásával elkerül-
te az összeomlást. Sôt, számos sikeres rendez-
vénnyel bizonyítottuk életképességünket. 

Januárban dr. Szabó József ny. vezérôrnagy, az
MTA doktora az „Ember és világûr” témakörben, feb-
ruárban pedig dr. Csák Béla, a BME docense „A föld-
rengés hatása a vasbeton szerkezetekre és a szige-
telésekre” címmel tartott nagy sikerû elôadást. Már-
ciusban megrendeztük a VI. Épületszigetelési Konfe-
renciát, a helyszínen mutattuk be a ferencvárosi re-
habilitációs programot, valamint a 4-es metró Tétényi
úti állomását; áprilisban ugyancsak a helyszínen cso-
dálhattuk meg a Magyar Szecesszió Házát.

A sikeres hazai programok mellett április
17–22. között a Kolozsvártól északra fekvô régió-
ban emlékezetes és gazdag tanulmányúton vettünk
részt. A kolozsvári városnézés után Bonchida, Sza-
mosújvár, Beszterce, Borsafüred, Máramarossziget
és Nagybánya nevezetes emlékeit tekintettük meg.

A harmadik napon érkeztünk Koltóra, ahol Petôfi
Sándor töltötte nászútját ifjú feleségével, Szendrei
Júliával a Teleki-kastélyban, ahol Szeptember végén
címû gyönyörû költeményét is írta. Jó érzés volt ta-
pasztalni, hogy a helybéliek, elsôsorban a reformá-
tus gyülekezet, a múzeumban és az egyes emberek
lelkében is büszkén ôrzik a magyar emlékeket. Ta-
nulmányutunk következô szép állomása volt Szat-
márnémeti: a katolikus püspöki székesegyház mel-
lett láthattuk a szatmári békekötés helyszínét, a
„Vécsey-házat”, valamint Lechner Ödön szecesszi-
ós épületét, mely jelenleg a Dacia Szálló otthona.
Utunkon továbbhaladva megcsodáltuk az erdôdi vár
még álló bástyáját, majd Szôdemeterre érkeztünk,
Kölcsey Ferenc szülôfalujába. A nagy költôhöz mél-
tatlan, szomorú látvány fogadott minket, egy kismé-
retû szoborral és elhanyagolt környezettel. Ezek
után felüdülés volt megérkezni Ady Endre szülôfalu-
jába, Érmindszentre, amit a román állam Adyfalvára
keresztelt. A költô szülôháza a bemutatott eredeti
bútorokkal, emlékekkel elismerést váltott ki a részt-
vevôkben. Ezután Nagykárolyban a Károlyi-palotát,
a református templomot és Károli Gáspár bibliafor-
dító szobrát tekintettük meg, majd utunkat Nagyvá-
radon fejeztük be. 

A sok szép élményt, tapasztalatot nyújtó észak-
erdélyi tanulmányút után lelkileg is feltöltôdve meg-
kezdtük a tisztségviselô-választó küldöttközgyûlés
elôkészítését. Széles körû kutatómunkát folytattunk
a legalkalmasabb – az egyesület szakmai és gazdál-
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A

Egyesületi munka 2008-ban

A tanulmányi kirándulás résztvevôi Koltón
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kodási gondjait kezelni tudó – elnök és elnökségi ta-
gok kiválasztására. A jelölôbizottság javaslatára
2008. május 27-én a küldöttközgyûlés megválasz-
totta az elnököt, a fôtitkárt, az elnökség, a felügyelô-
bizottság, az etikai és a díjbizottság tagjait.

Elnök: Gerencsér László.
Fôtitkár: László László.
Társelnökök: dr. Becker Gábor, Bitay Zoltán, dr.

Hajdú Miklós, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Varga
Mihály, Vermesy Sándor.

Alelnökök: Bálint Péter, Bittmann Ernô, Korcs-
már István, Kovács Sándor, dr. Magyar Zoltán,
Pappné Tombácz Ildikó, dr. Sámsondi Kis György.

Felügyelôbizottság: Ábrahám Ferenc, dr. Bozsó
Ferencné, ifj. Meszléry Celesztin, dr. Nacsa János,
dr. Nemes Géza.

Etikai bizottság: Déry Tamás, Diószeghy Miklós,
Makkainé Hoksza Éva, Szabados Béla, Tóti Magda.

Díjbizottság: Heincz Mihály, Kajtár Lajos, Matus
János, Mezei László, Mikolás Tibor DLA, Mura Mé-
száros József, dr. Nagy Pál, Pongrácz Lajos, dr. Prei-
sich Katalin, Szerencsés Gyula.

A megválasztott elnökség Gerencsér László elnö-
ki programja alapján már a június 4-ei alakuló ülésen
megkezdte munkáját, melynek fôbb csomópontjai:
• az építôipar egészét érintô problémák felszámo-

lásának elôsegítése,
• a hazai építéstudományi, oktatási háttér fejlesz-

tése és az építészeti kultúra ápolása,

• az egyesület választott testületei és tagjai közöt-
ti együttmûködés erôsítése,

• az egyesületi tagok folyamatos továbbképzés-
nek elôsegítése,

• az egyesület külsô kapcsolatainak továbbfej-
lesztése, különösen a kormányzati szervezetek-
kel, szakmai társadalmi szervezetekkel és az
építôipar piaci szereplôivel,

• nemzetközi szakmai fórumokkal kapcsolatok ki-
építése.
A szakmai elképzelések megvalósításához több

cég (jogi személy tagok) adományozásokkal járult
hozzá, ami lehetôvé tette a titkárság személyi állo-
mányának erôsítését, az anyagi-technikai fejleszté-
sek megkezdését, továbbá a regionális szervezeti
egységek önállóságának megerôsítését, pénzügyi
támogatását. 

Jelentôs fejlôdést hozott az egyesületi munkába
a vezetôi szintû kapcsolatok bôvítése kormányzati
és szakmai szervezetekkel, valamint a kreditpontos
konferenciák szervezése. Különösen sikeresek vol-
tak a monolitszerkezet-építési és a mûszaki ellenôri
konferenciák. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a legendás épí-
tész-tanár, dr. Pogány Frigyes 100. születésnapjá-
nak megünneplésére; az ünnepségsorozat kereté-
ben koszorút helyeztünk el a BME szoborsorában

Guttmann Szabolcs fôépítész átveszi László László 
fôtitkártól az ÉTE Tiszteletbeli Tagságról szóló elismerést

Debreceni választmányi ülés – 2008. november 28. Balról
jobbra: Kováts Ákos fôépítész, Kósa Lajos polgármester,
Gerencsér László ÉTE-elnök, László László ÉTE-fôtitkár,
Sztermen Péter, a debreceni ÉTE-szervezet elnöke

A választmányi ülés résztvevôi
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felavatott mellszobránál. Az ÉTE szakmai tekintélyét
növelte az egyesület támogatásával létrehozott kí-
sérleti jellegû internetes Arch TV adásainak beindí-
tása, ismertségének-látogatottságának gyors széle-
sítése. November 28-án Debrecenben tartottuk a
regionális választmányi ülést, amelyet jelenlétével

megtisztelt Kósa Lajos polgármester és Kováts
Ákos fôépítész is. A munkamegbeszélést követôen
egyesületi kitüntetések átadására került sor. Ha-
gyományainkhoz híven decemberben megrendeztük
a XXIV. Építôk Országos Senior találkozóját, ahol
150 fô nyugdíjas tagtársunk vett részt.

KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2008-BAN

IDÔPONT TÉMA HELYSZÍN ELÔADÓ/SZERVEZÔ

január 17. Az ember és a világûr Budapest Prof. Szabó József/Gábor Ferenc

január 29. Innováció a vasbetontermék-elôregyártásban Budapest Fejes István/Varga Norbert

január 30. Két és fél év Fekete-Afrikában Budapest Dr. Laki Tamás/Vetró Mihály

február 20. Földrengésvédelem Budapest Dr. Csák Béla/Zámbó Ernô

február 21. Épületlátogatás egy részleges felújítás 

alatt álló mûemlék épületben Budapest /Alex Ágnes

március 11. A ferencvárosi lakóépületek 2008. évi 

rehabilitációs programjának ismertetése Budapest Bukovszki András/Csapkay Miklós

március 13. VI. Épületszigetelési Konferencia Budapest /Farkas Emese

március 27. 4-es metró Tétényi úti állomás megtekintése Budapest /Mogyoróssy Péter

április 18–19. VII. Faanyagvédelmi Konferencia Budapest Móra Ibolya/Alex Ágnes

április 30. Dzsingisz kán – elôadás Budapest Weszelits Gergely/Vetró Mihály

május 6. A Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány Klub 

mûemlékvédô tanácskozása Budapest Vízy László

május 15. Légvédelmi Rakétabázis építményeinek

és technikai eszközeinek megtekintése Zsámbék Weszelits Gergely/Gábor Ferenc

május 17. Tanulmányút a Mecsek alján Pécs /Gôbölös István

május 27. Tisztújító küldöttközgyûlés Budapest /László László

június 10. Rác fürdô és hotel építkezése Budapest Kovács József/Alex Ágnes

június 23. Betonszerkezetek tartóssága – konferencia Budapest /Zámbó Ernô

augusztus 14. River Park Irodaház megtekintése Budapest Varga Gábor/Alex Ágnes

szeptember 9. A Hungexpo G pavilonjának megtekintése Budapest György Miklós/Alex Ágnes

szeptember 19–21. Építészeti tanulmányút Arad–Temesvár Szabados Béla/Krausz József

október 6. Gyôri ETO Stadion megtekintése Gyôr /Bicskei Attiláné

október 13. Panelprogram új köntösben Nyíregyháza /Názon Gyula

október 14. Helyszíni monolit szerkezetépítés – konf. Budapest Oláh Zoltán/Móra Ibolya

október 16. A miskolci Mechatronikai Park mélyépítése Miskolc /ifj. Brindza József

október 24. Vakolatok alkalmazása a mûemlékvédelemben Szombathely Rápli Pál/Hédi Zoltán

november 4. Építési mûszaki ellenôrök konferenciája Budapest Dr. Arany Piroska/Dr. Szesztai Attila

november 6. A Frühwald Kft. fejlesztései Békéscsaba Holl Hannes/Szabados Béla

november 20. Tudomány napi konferencia Miskolc Ferenczy J. Géza/

december 3. Építôk XXIV. Országos Senior Találkozója Budapest Windisch László/Molnár Tibor

december 10. Üveg tartószerkezetek – 

XXV. bemutató-elemzô ankét Budapest Pankhardt Kinga/Zámbó Ernô
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megújuló energiák szélesebb körû felhasználá-
sát elônyben részesítô nemzetközi tendenciák-

hoz alkalmazkodva az Építéstudományi Egyesületen
belül 34 fôvel önálló Hôszivattyús Szakosztály alakult.
Az alakuló ülésen megválasztott elnökség meghatá-
rozta a legfontosabb teendôket, célokat, melyek kö-
zött kiemelten szerepel hazai geotermikus és geoter-
mális adottságaink fokozott kihasználása a hôszi-
vattyús technológia alkalmazásával.

A Hôszivattyús Szakosztály 2008. évben is azon
dolgozott, hogy – a hatóságokkal, kormányzati szer-
vekkel kialakított, illetve nemzetközi kapcsolatait, va-
lamint kutatási, oktatási eredményeket felhasználva –
a hôszivattyús technológia hazai fejlôdésének teret
nyerjen. Ennek a munkának is eredménye, hogy szá-
mos multinacionális cég hazai leányvállalata elkez-
dett a hôszivattyús iparágban fejleszteni és a piacon
megjelenni. Idetartozik többek között a Junkers, a Bu-
derus, a Rehau, a Haka-Geodur és legalább száz hô-
szivattyú-forgalmazó, a világ minden részérôl importált
hôszivattyútípusokkal. Ezért a növekvô piaci érdeklô-
dés minôségi kiszolgálásához a hazai szabályozás,
minôség-ellenôrzés és képzés megszervezését ki-
emelt feladatként kezeltük. Vonatkozik ez a tervezôk-
re, kivitelezôkre és kereskedôkre egyaránt. Átvettük
az EHPA (Európai Hôszivattyús Szövetség) oktatási és
minôsítési anyagát (EU-CERT) és a jövôben ezt rend-
szeresíteni kívánjuk a hazai gyakorlatban. Sokat dol-
goztunk a tervezett hôszivattyús áramtarifa-kedvezmé-
nyért, olyan megrendelôk érdekében, akik a hôszi-
vattyús piac minôsített szereplôivel szerzôdtek, és hô-
szivattyús rendszereik megfelelô hatékonyságúak és
monitoringozhatók, vagyis a rendszer mûködése mér-
hetô és regisztrálható. Törekvéseink kiemelkedô ered-
ménye, hogy a Pannon mobilszolgáltató új székházá-
ban valósul meg Európa hetedik legnagyobb hôszi-
vattyús rendszere (1 MW) a HGD Kft. tervei alapján,
illetve kivitelezésében.

A hôszivattyús beruházások elterjedését befolyá-
solni fogják ezeknek a referenciarendszereknek a
mérési eredményei. Ezért fontos továbbra is, hogy az
egyesületi rendezvényeken és a szakmai konferen-
ciákon a legnagyobb teljesítményû monitoringozott
rendszerekrôl mint „esettanulmányokról” a közvéle-
mény értesüljön. A gázár növekedése és a klíma-
problémák kellôen megalapozták a figyelmet a meg-

újuló energiák, így a földhô hôszivattyús hasznosí-
tása iránt. Különösen fontos a termálfürdôk „fáradt
vizeinek”, valamint a termálkertészetek „hulladék-
hôinek” hôszivattyús hasznosításában történt elôre-
lépés hazánkban.

A geotermális földhôt hasznosító hôszivattyús pi-
acról elmondható, hogy 2008-ban a hazai viszonyok-
hoz és az elôzô évek eredményeihez képest fokozot-
tan fejlôdött. Az eredmények mögött az energiaárak
látványos növekedése, a vállalkozók és a lakosság
energiaracionalizálási törekvései egyaránt megtalál-
hatók, a kormányzati támogatási rendszer pozitív vál-
tozásával együtt. A lakossági szektorban a pályázati
támogatások (30%, max. 1,2 millió Ft) hatására a le-
gális, engedélyezéssel készülô hôszivattyús rendsze-
rek száma megháromszorozódott.

A beüzemelt rendszerek becsült száma 2008-ban
800–1000 darab közé tehetô. 

Megállapítható, hogy 2008-ban a hazai hôszi-
vattyús iparág szakosztályunk aktív közremûködésé-
vel sikeres, növekvô pályán haladt, ami biztatást ad
a jövôre nézve, mind a káros gázkibocsátások csök-
kentését, mind épületeink energiaracionalizálását
tekintve.

A

A Hôszivattyús Szakosztály
tevékenysége

ÁDÁM BÉLA
a szakosztály elnöke

Magyarországi becsült hôszivattyús-eladások,
2000–2008

Év: 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008
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MTESZ Békés Megyei Szervezetének megalakulá-
sát követôen, 1963. szeptember 13-án 73 fô rész-

vételével alakult meg az Építôipari Tudományos Egyesü-
let Békés megyei csoportja, azzal a célkitûzéssel, hogy
elôsegítse megyénkben az építôipar területén dolgozó
mûszakiak és közgazdászok folyamatos szakmai fejlôdé-
sét, szakmai tájékozódását. Szervezetünk megalakulá-
sakor tagjai a legnagyobb építôipari kivitelezô és tervezô
vállalatok alkalmazottai közül kerültek ki, de hamarosan
soraink között tudhattuk a város kisebb mûszaki létszá-
mot foglalkoztató intézményeinek dolgozóit is.

Szervezetünk 45 éves tevékenységét mindig megha-
tározták az iparággal szemben támasztott igények. Más
volt az elvárás a hatvanas-hetvenes években, amikor új
építési technológiák bevezetésével is csak nehezen tud-
tuk kielégíteni környezetünk beruházási szükségletét.
Ekkor a mûszaki fejlesztések elsôsorban a mennyiségi
fejlôdést szolgálták. 

A kilencvenes években a nagyvállalatok egymás után
alakultak át vagy szûntek meg, mi pedig civil szervezetté
váltunk. Nem engedtünk eredeti célkitûzéseinkbôl, hogy
a szakmai ismeretek folyamatos bôvítését szolgáljuk, fó-
rumot adjunk a környezetünkben dolgozók alkotásainak
bemutatására és erôsítsük az emberi kapcsolatokat a
szakmagyakorlók között. 

Minden alkalommal nagyszámú és megfelelô össze-
tételû vezetôséget választottunk. A 2008. márciusi köz-
gyûlés Krausz Józsefet titkárnak, Ábelovszki Lászlót, Bor-
bola Lászlót, Bene Tibort, Hertelendy Lajosnét, Kis Bélát,
Kónya Bélát, Krnács Tibort, Szodorai Attilát és Varga Ist-
vánt vezetôségi tagnak választotta, valamint megerôsítet-
te Rokszin Mihály örökös tiszteletbeli elnöki címét.

Évenként 10-12 rendezvényt szervezünk, közöttük
szerepel fejlesztési elképzelések ismertetése, megvaló-
sult beruházások látogatása, az építéstudomány kutatási
eredményeinek megismerése, tervezôk és gyártók bemu-
tatkozása. 2008-ban megrendeztük a szokásos évi „mû-
szaki bált”, elôadást szerveztünk az épületfelújítások épü-
letfizikai kérdéseirôl, melyen 36 fô vett részt. Meglátogat-
tuk a Csaba Center bôvítési munkáit, ezen belül az Ome-
ga cölöpözés tervezésével és kivitelezésével ismerked-
tünk, 64 fô részvételével. A korszerû betontechnológiák-
kal foglalkozó szakmai napnak 93 résztvevôje volt. 

Megalakulásunk óta évente egy alkalommal tanul-
mányutat szervezünk az ország más-más megyéjébe, az
utóbbi években kétévenként külföldre is. Jártunk Szabad-
kán, Torockón, Pozsonyban, Güssingben, 2008 szeptem-
berében 38 társunkkal Aradon és Temesváron, továbbá a
ménesi borvidéket is meglátogattuk. Minden év decem-
berében évzáró közgyûlést tartunk, ahol számot adunk
az elmúlt év eseményeirôl.

Szervezetünk mindig fontosnak tartotta a más
egyesületekkel való együttmûködés lehetôségét. Elsô-
nek a MTESZ-t kell említeni, mely évtizedek óta helyet ad
szervezetünknek. A MTESZ Szövetségi Tanácsának tag-
jaként részt veszünk annak rendezvényein. Régóta bará-
ti szálakkal is erôsítjük a régiónk megyei szervezeteivel
való kapcsolatainkat. Minden évben más helyszínen ta-
lálkozunk Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Szolnok
megye vezetôségével, és közös álláspontot alakítunk ki
a szervezeti élettel kapcsolatban.

Arra törekszünk, hogy a megyénkben mûködô ka-
marákkal napi kapcsolatot tartsunk fenn. Az Építész
Kamarával való szoros együttmûködésünket szolgálja,
hogy a kamara aktuális elnöke a vezetôségünk tagja,
és örömmel számolhatunk be arról, hogy ez évben a
Mérnöki Kamarával is volt néhány közös rendezvé-
nyünk. Amióta tagjainknak kreditpontgyûjtési kötele-
zettségük van, valamennyi rendezvényünket mind a két
kamaránál sikerrel akkreditáltattuk, 2008. évben a
szabadon választott kategóriában 7 pont térítésmen-
tes megszerzését tettük lehetôvé. Szervezetünk szak-
mai elismertségének növelésére is irányuló törekvése-
ink eredményének tudjuk be, hogy a Tervtanácsba két
fô ajánlásunkkal került be.

Aktívnak mondható szervezeti életünk alapja és moz-
gatója a tagságunk, melynek létszáma jelenleg 67 fô.
Ez ugyan csak harmada az eddigi legmagasabbnak, de
rendezvényeink látogatottsága semmivel sem csökkent.
A júliusban megrendezett betonkonferencián megjelent
érdeklôdôk nagy száma azt mutatja, hogy van a környé-
ken érdeklôdés tevékenységünk, az általunk nyújtott
szolgáltatás iránt. Külön öröm, hogy a szervezet örege-
dése megállt. Lemorzsolódó idôs tagjainkat húszas-har-
mincas éveikben járó mérnök kollégákkal tudtuk pótolni,
a fiatalodás a vezetôségre is jellemzô. Szervezetünk
45 éves mûködése során a szakmai összetartozás mel-
lett a baráti kapcsolatok is elmélyültek. Úgy gondolom,
hogy amíg a mindenkori vezetôség képes felismerni a
potenciális tagság igényeit, és rendezvényeivel kielégíti,
addig az egymás dolgai iránti érdeklôdés és a tartalmas
együttlét öröme a jövôben is éltetni fogja az ÉTE Békés
Megyei Szervezetét.
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közelmúltban volt szerencsém részt venni egy
spanyol–magyar közös szervezésû összejövete-

len, amelynek része volt egy elôadás is a Spanyolor-
szág európai uniós csatlakozását követô gazdasági
fejlôdésrôl – természetesen megvalósult építészeti
alkotások bemutatásán keresztül. Valóban imponáló
volt. Késôbbi „háttérbeszélgetések” során megérteni
véltem azt a struktúrát, melynek révén az EU-s pén-
zek segítségével a spanyol beruházók, kivitelezôk,
gyártók megerôsödtek. Ma ezek a cégek mint tôke-
erôs ingatlanfejlesztôk keresnek határon túli befekte-
tési lehetôségeket például Magyarországon is. 

Debrecen városa régióközponti álmokat dédelget,
és – egy végiggondolt stratégia mentén – ezért tenni
is kész. A városvezetéssel folytatott egyeztetések
alapján úgy tûnik, pontosan megfogalmazott igényeik
vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi és milyen kul-
turális, oktatási, kereskedelmi, igazgatási és lakóbe-

ruházásnak kell elkészülnie, hogy a régióközponti
szerepért folytatott versenyben történelmi okokból
hátrányból induló város például Nagyvárad esélyes
vetélytársa lehessen. Ennek a stratégiának akár ré-
sze is lehet, hogy hazai terepen – akár az uniós pén-
zek felhasználása esetén is – helyi cégek izmosodja-
nak meg, válhassanak késôbb a régió esélyes, külföl-
di mamutokkal lépést tartani tudó fejlesztôivé, kivite-
lezôivé. Talán épp úgy, mint Spanyolországban.

Debrecen város új piaca egy jóval nagyobb épü-
letegyüttes, a Debrecen Fórum részeként valósult
meg. Az építési telek – belvárosi pozíciója ellenére –
alulhasznosított, elhanyagolt területe volt a város-
nak, a mára erkölcsileg-szerkezetileg elavult egykori
piaccal, étteremmel, kétszintes szabadtéri parkolóle-
mezzel. Az új épületegyüttes három elembôl áll: a
Csapó utcai irodaház, az új piac épülete, valamint
a kulturális-kereskedelmi funkciókat magába fogadó
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Fórum épülete, amelynek része egy bevásárlóköz-
pont, egy drámai színház és egy irodaház is. Az épü-
letek között új gyalogosutcák nyílnak, amelyek egyfe-
lôl a gyalogosforgalom számára átjárhatóvá, „belak-
hatóvá” teszik a területet, másrészt a szabadtéri pia-
ci árusítóhelyek révén színes városi élet lehetséges
színterei. A külsô utcákhoz kapcsolódik az épületek
belsô közlekedôrendszere, vagyis a piac átjárható
„vásártere”, illetve a bevásárlóközpont fedett utcája.
A területet a gyalogosok már birtokukba vették, meg-
nyugtató módon visszaigazolva városépítészeti elkép-
zeléseinket.

A piac épülete – hasonlóan a másik két épület-
hez – multifunkciós, magában foglalja a kétszintes
piacot kiszolgálótereivel, valamint a két önálló bér-
irodaszárnyat. A piac gazdasági feltöltése elsôsor-
ban a pinceszintrôl történik, a gazdasági lehajtó-
rámpát közösen használja a bevásárlóközponttal.
A voltaképpeni piactér két szinten helyezkedik el.
A földszinten jellemzôen földesáru-, zöldség-, gyü-
mölcsárusítás folyik, míg az emeletre a „tiszta”
funkciók, a tészta, hús, tej, tejtermékek standjai ke-
rültek. Az egyes szintek önmagukban is két részre
oszlanak, a gazdasági betáplálás magjaira fûzve üz-
letek épültek, míg a fennmaradó tér – a voltaképpe-
ni piactér – az árusítóasztaloknak ad helyet. A hatal-
mas csarnoktér klimatizált.

Az épület beruházója helyi érdekeltségû vállalko-
zók alkotta gazdasági társulás, saját kézben tartott
generálkivitelezéssel, lehetôség szerint helyi kivite-

lezôk bevonásával. Az épületegyüttes nagysága és
összetettsége komoly és részben ismeretlen kihí-
vást jelentett számukra, az épületegyüttes üteme-
zett kivitelezése révén azonban (a legkisebbtôl a
legnagyobbig, az egyszerûtôl a legösszetettebb felé
haladva sorrendben elôbb a Csapó utcai irodaház,
majd a piac, végül a fôépület valósult meg) lehetô-
ség volt egyfelôl az „összecsiszolódásra”, másrészt
az anyagok, technológiák kisebb léptékben történô
kipróbálására. Erre példa többek között az irodaház
homlokzatán alkalmazott terrakottaburkolat esete,
amelyet a piac épületénél építôlemezzel (Trespa)
cseréltünk ki, részben a kedvezôtlen kivitelezési ta-
pasztalatok miatt is. Szokatlan – bár kétségkívül
mûködô – szisztéma volt eddigi tapasztalatainkhoz
képest ez az „empirikus” építési mód, nem oktalan
talán az áthallás Sznofru fáraó dashuri piramisépít-
kezéseivel kapcsolatban. 

Apropó, építészettörténet. Tanulmányaim visz-
sza-visszatérô kérdése, hogy vajon hol ér véget a
tervezô feladata, és hol kezdôdik a szakmáját értô,
tudó, szeretô kivitelezô-mesterember szerepe. Akár
egy óegyiptomi sírtemplomra, gótikus katedrálisra,
reneszánsz palotára, barokk székesegyházra gon-
dolok, biztos vagyok benne, hogy valamennyi gon-
dos részlet mögött nem volt, nem lehetett részlet-
terv, ott volt viszont a mesterember, aki értette és
tudta, mit kell oda faragnia. Nemegyszer van ez az
érzésem akkor is, amikor egy részleteiben rendkívül
míves, de építészetileg abszolút tiszta kora modern
lépcsôházban fordulok meg. El tudom képzelni az
eklektikus bérházak cirádáin gyakorlatot szerzett
mestert, aki most „mindössze” egy kôburkolatos
lépcsô lekerekített induló lépcsôfokáért felelôs.
Nos ez meg is látszik azon a lépcsôfokon… 

A spanyollépcsô, amely már az üzleten kívül összeköti 
a két kereskedelmi szintet

A két piaci szintet összekötô mozgójárdák
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A tervezés kezdeti szakaszában szinte automati-
kusan többszintes mélygarázsban terveztük elhelyez-
ni a parkoló gépkocsikat. Idôvel azonban sajnos kide-
rült, hogy az elôzetes talajmechanika által jelzett víz-
záró agyagréteg nem elég vastag és homogén ahhoz,
hogy résfalas technikával megfelelô munkagödör-el-
határolást tudjunk készíteni. A teljes mélyépítés alatt
szükséges lett volna a szivattyúzás, ami a környezô
épületek állékonyságával kapcsolatos kérdések mel-
lett a csatornahálózat befogadóképessége miatt
sem volt megvalósítható. Ennek megfelelôen a fô-
épület részeként a tömbbelsô felé négyszintes kvázi-
parkolóházba kerültek a gépkocsik. Az egész épület-
együttes alatt egy szint pince készült, melynek kb.
6,80 méteres alapozási szintje is szükségessé tette
még vákuumszivattyú-kutak elhelyezését. A többlép-
csôs vízszintsüllyesztés tapasztalata volt, hogy a vár-
ható vízhozam mintegy huszadát kellett végül kiszi-
vattyúzni, és köszönhetôen az „empirikus” munka-
ütemezésnek, a piachoz viszonyítva a fôépület há-
romszor akkora alaplemeze alatt már csak feleennyi
kút készült. A munkagödör elhatárolására a szabad
széleknél szádfalas technológiát választottak (egy-
szeres kihorgonyzású, hidegen hengerelt szádfal,
13,0 méter mélységbe leverve), míg a szomszédos
épületek mellett merevacél betétes fúrt cölöpsorok
készültek. A pillérek alá cölöpalapok kerültek, melye-
ket vasbeton lemezalap fog össze. A cölöpök tíz szá-
zaléka húzott igénybevételre készült (az épületkontú-
ron túlnyúló pincerészek alatt), aminek lemezcsatla-
kozási igénye alapvetôen befolyásolta a szigetelési
rendszer kiválasztását. 

A lemezalap alatti vízszigetelésrôl duzzadó szige-
telôréteg gondoskodik (Voltex), amely tulajdonkép-

pen két geotextília-réteg közé töltött bentonit. Az eljá-
rás az építési hibákkal szemben rendkívül ellenálló,
köszönhetôen a végletekig leegyszerûsített technoló-
giának. További elônye a rendszernek, hogy meghibá-
sodás esetén nem fordulhat elô a víz „vándorlása” a
szigetelôréteg és a vasbeton szerkezet között, vagyis
pontszerûen és javíthatóan rajzolódnak ki a belsô ol-
dalon az esetleges hibák. A vasbeton szerkezet ön-
magában is vízzáró kialakítású, aminek szükséges-
sége a pórusokat idôvel eltömítô vízmozgás hiányá-
ban (Voltex) kérdéses. Az alaplemez készítésekor ki-
emelten ügyeltek arra, hogy a munkahézagok (duzza-
dószalagok – Contec) tisztán tartása maximálisan
biztosítható legyen. Ennek érdekében a munkahézag-
szalagok mezôközépre kerültek, valamint az egész
alapozási technológia idején „kitiltották” a faszerke-
zeteket és famegmunkáló eszközöket a munkagödör-
bôl (fûrészpor), kizárólag acél zsaluzó-kirekesztô ele-
meket használtak. 

A pincei oldalfalak az alaplemezzel azonos kiala-
kítású szigetelést kaptak, aminek összedolgozása
a vízszintes felületek lemezszigetelésével komoly
odafigyelést igényelt. A tetôszigetelések bitumenes
vastaglemezbôl készültek.

Az épület monolit vasbeton vázas szerkezetû.
A gazdasági udvar területén a kamionbeállók miatti
nagy fesztáv (18,0 méter), a kis szerkezeti vastag-
ság, valamint a tûzoltóautóra való méretezés miatt
helyszínen feszített gerendák készültek. 

Részben acél szerkezetû a piacteret lefedô tetô.
A tervezés legfontosabb feloldandó dilemmája a kö-
vetkezô volt: a létesítendô épület kialakítása szerint
– egészségügyi, gépészeti, tûzvédelmi stb. háttere
miatt – vásárcsarnok kell, hogy legyen, miközben a
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helyi viszonyokból kiindulva mindenképpen piacot
szerettünk volna itt létrehozni. A különbség koránt-
sem egyszerû szójáték. A vásárcsarnok történetileg
jóval urbánusabb képzôdmény, nagyvárosi épület,
melynek kommunikációshely-értéke – ember-ember
közötti kapcsolat – jóval kisebb, mint a piacé. A piac
jellemzôen vidéki, falusi és mezôvárosi jelenség, jel-
lemzôen nem épület, hanem tér, amely az egyszerû
árucsere mellett a társadalmi élet fontos helyszíne,
agóra. (A vásárcsarnokban két kiló almát veszünk,
a piacon viszont találkozunk Teri nénivel – akinek a
múlt héten nôsült a fia, elôtte meg két hétig beteg
volt –, és ráadásul még veszünk két kiló almát is.)

A tervezett létesítmény tehát nem lehet a hagyo-
mányos értelemben vett épület, nem lehetnek ar-
chetipikus falai, ablakai, teteje, sokkal inkább lefe-
dett térnek kell lennie. A tervezett épület tehát egy
hatalmas tetô, egy sátor („piaci sátor”), amely alatt
„városi tereken” zajlik a piac élete. A hagyományos
ablakok-ajtók helyett térelhatároló transzparens
szerkezetû üvegfalak készültek, melyeknek funkcio-
nális feladata csupán az elválasztás (védelem a
szél ellen), esztétikai szempontból azonban össze-
kötik a külsô és belsô tereket, elmossák a határo-
kat kint és bent között. Olyan gondolat ez, mely logi-
kusan következik a helybôl, ugyanakkor nagyon is
mai. Az épület két oldalán megjelenô hangsúlyos
spanyollépcsô is inkább városépítészeti elem, mely
minôségileg más kapcsolatot jelent a tér és az épü-
let között, mint a hagyományos lépcsôházak; a vá-
rosi tér „felkúszik” az épületre, elmosva a határt tér
és tömeg között.

A homlokzatot függönyfalak (Schüco, illetve Vi-
cona), valamint Trespa lemezes felületek alkotják.

A két irodaszárny között, a piactér felett nagyméretû
üvegtetô készült, melynek hô- és füstelvezetését
angolakna-szerûen a magasabb oldali irodaszárny
parapeténél biztosítottuk.

DEBRECENI PIAC 
Építtetô: Dexium Kft. 
Tervezôk: Városépítészet: Dr. Finta József, Sza-

bó Tamás János DLA – Finta és Társai Építész Stú-
dió Kft. Felelôs építész tervezô: Szabó Tamás János
DLA. Tervezô társ: Dienes Szabolcs. Koordináló épí-
tész: Szabó Zsolt. Építész munkatársak: Kasza Bé-
la, Koncsol András, Száva István, Honti Mariann,
Cserháti Czene Andrea. Tartószerkezet: TM Janeda
Kft., Volkai János sk. Épületgépészet: Temesvári
Tervezô Kft., Temesvári László. Épületvillamosság:
Kelevill Bt., Kelemen Ferenc sk. Piactechnológia:
Design Stúdió Kft., Kuruczné Szabolcs Gizella sk.
Környezettervezés: Garten Kft., Szloszjár György sk.
Út-, közlekedéstechnika: Gulit Kft., Gulyás Imre.
Környezetvédelem: Józsa és Társa Bt., Józsa Gusz-
táv. Tûzvédelem: Báder György. Szigeteléstechnika:
FRT Raszter Kft., Reisch Richárd sk.

Generálkivitelezô: Dexium Invest Kft. 
Létesítményfelelôs: Bana László. Szerkezete-

kért felelôs építésvezetô: Kis Imre.

SZABÓ TAMÁS JÁNOS DLA
vezetô építész tervezô 

Finta és Társai Építész Stúdió Kft.

Szakosított üzlethelyiségek sora az emeleten
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közelmúltban volt szerencsém részt venni egy
spanyol–magyar közös szervezésû összejövete-

len, amelynek része volt egy elôadás is a Spanyolor-
szág európai uniós csatlakozását követô gazdasági
fejlôdésrôl – természetesen megvalósult építészeti
alkotások bemutatásán keresztül. Valóban imponáló
volt. Késôbbi „háttérbeszélgetések” során megérteni
véltem azt a struktúrát, melynek révén az EU-s pén-
zek segítségével a spanyol beruházók, kivitelezôk,
gyártók megerôsödtek. Ma ezek a cégek mint tôke-
erôs ingatlanfejlesztôk keresnek határon túli befekte-
tési lehetôségeket például Magyarországon is. 

Debrecen városa régióközponti álmokat dédelget,
és – egy végiggondolt stratégia mentén – ezért tenni
is kész. A városvezetéssel folytatott egyeztetések
alapján úgy tûnik, pontosan megfogalmazott igényeik
vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi és milyen kul-
turális, oktatási, kereskedelmi, igazgatási és lakóbe-

ruházásnak kell elkészülnie, hogy a régióközponti
szerepért folytatott versenyben történelmi okokból
hátrányból induló város például Nagyvárad esélyes
vetélytársa lehessen. Ennek a stratégiának akár ré-
sze is lehet, hogy hazai terepen – akár az uniós pén-
zek felhasználása esetén is – helyi cégek izmosodja-
nak meg, válhassanak késôbb a régió esélyes, külföl-
di mamutokkal lépést tartani tudó fejlesztôivé, kivite-
lezôivé. Talán épp úgy, mint Spanyolországban.

Debrecen város új piaca egy jóval nagyobb épü-
letegyüttes, a Debrecen Fórum részeként valósult
meg. Az építési telek – belvárosi pozíciója ellenére –
alulhasznosított, elhanyagolt területe volt a város-
nak, a mára erkölcsileg-szerkezetileg elavult egykori
piaccal, étteremmel, kétszintes szabadtéri parkolóle-
mezzel. Az új épületegyüttes három elembôl áll: a
Csapó utcai irodaház, az új piac épülete, valamint
a kulturális-kereskedelmi funkciókat magába fogadó
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Fórum épülete, amelynek része egy bevásárlóköz-
pont, egy drámai színház és egy irodaház is. Az épü-
letek között új gyalogosutcák nyílnak, amelyek egyfe-
lôl a gyalogosforgalom számára átjárhatóvá, „belak-
hatóvá” teszik a területet, másrészt a szabadtéri pia-
ci árusítóhelyek révén színes városi élet lehetséges
színterei. A külsô utcákhoz kapcsolódik az épületek
belsô közlekedôrendszere, vagyis a piac átjárható
„vásártere”, illetve a bevásárlóközpont fedett utcája.
A területet a gyalogosok már birtokukba vették, meg-
nyugtató módon visszaigazolva városépítészeti elkép-
zeléseinket.

A piac épülete – hasonlóan a másik két épület-
hez – multifunkciós, magában foglalja a kétszintes
piacot kiszolgálótereivel, valamint a két önálló bér-
irodaszárnyat. A piac gazdasági feltöltése elsôsor-
ban a pinceszintrôl történik, a gazdasági lehajtó-
rámpát közösen használja a bevásárlóközponttal.
A voltaképpeni piactér két szinten helyezkedik el.
A földszinten jellemzôen földesáru-, zöldség-, gyü-
mölcsárusítás folyik, míg az emeletre a „tiszta”
funkciók, a tészta, hús, tej, tejtermékek standjai ke-
rültek. Az egyes szintek önmagukban is két részre
oszlanak, a gazdasági betáplálás magjaira fûzve üz-
letek épültek, míg a fennmaradó tér – a voltaképpe-
ni piactér – az árusítóasztaloknak ad helyet. A hatal-
mas csarnoktér klimatizált.

Az épület beruházója helyi érdekeltségû vállalko-
zók alkotta gazdasági társulás, saját kézben tartott
generálkivitelezéssel, lehetôség szerint helyi kivite-

lezôk bevonásával. Az épületegyüttes nagysága és
összetettsége komoly és részben ismeretlen kihí-
vást jelentett számukra, az épületegyüttes üteme-
zett kivitelezése révén azonban (a legkisebbtôl a
legnagyobbig, az egyszerûtôl a legösszetettebb felé
haladva sorrendben elôbb a Csapó utcai irodaház,
majd a piac, végül a fôépület valósult meg) lehetô-
ség volt egyfelôl az „összecsiszolódásra”, másrészt
az anyagok, technológiák kisebb léptékben történô
kipróbálására. Erre példa többek között az irodaház
homlokzatán alkalmazott terrakottaburkolat esete,
amelyet a piac épületénél építôlemezzel (Trespa)
cseréltünk ki, részben a kedvezôtlen kivitelezési ta-
pasztalatok miatt is. Szokatlan – bár kétségkívül
mûködô – szisztéma volt eddigi tapasztalatainkhoz
képest ez az „empirikus” építési mód, nem oktalan
talán az áthallás Sznofru fáraó dashuri piramisépít-
kezéseivel kapcsolatban. 

Apropó, építészettörténet. Tanulmányaim visz-
sza-visszatérô kérdése, hogy vajon hol ér véget a
tervezô feladata, és hol kezdôdik a szakmáját értô,
tudó, szeretô kivitelezô-mesterember szerepe. Akár
egy óegyiptomi sírtemplomra, gótikus katedrálisra,
reneszánsz palotára, barokk székesegyházra gon-
dolok, biztos vagyok benne, hogy valamennyi gon-
dos részlet mögött nem volt, nem lehetett részlet-
terv, ott volt viszont a mesterember, aki értette és
tudta, mit kell oda faragnia. Nemegyszer van ez az
érzésem akkor is, amikor egy részleteiben rendkívül
míves, de építészetileg abszolút tiszta kora modern
lépcsôházban fordulok meg. El tudom képzelni az
eklektikus bérházak cirádáin gyakorlatot szerzett
mestert, aki most „mindössze” egy kôburkolatos
lépcsô lekerekített induló lépcsôfokáért felelôs.
Nos ez meg is látszik azon a lépcsôfokon… 

A spanyollépcsô, amely már az üzleten kívül összeköti 
a két kereskedelmi szintet

A két piaci szintet összekötô mozgójárdák
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A tervezés kezdeti szakaszában szinte automati-
kusan többszintes mélygarázsban terveztük elhelyez-
ni a parkoló gépkocsikat. Idôvel azonban sajnos kide-
rült, hogy az elôzetes talajmechanika által jelzett víz-
záró agyagréteg nem elég vastag és homogén ahhoz,
hogy résfalas technikával megfelelô munkagödör-el-
határolást tudjunk készíteni. A teljes mélyépítés alatt
szükséges lett volna a szivattyúzás, ami a környezô
épületek állékonyságával kapcsolatos kérdések mel-
lett a csatornahálózat befogadóképessége miatt
sem volt megvalósítható. Ennek megfelelôen a fô-
épület részeként a tömbbelsô felé négyszintes kvázi-
parkolóházba kerültek a gépkocsik. Az egész épület-
együttes alatt egy szint pince készült, melynek kb.
6,80 méteres alapozási szintje is szükségessé tette
még vákuumszivattyú-kutak elhelyezését. A többlép-
csôs vízszintsüllyesztés tapasztalata volt, hogy a vár-
ható vízhozam mintegy huszadát kellett végül kiszi-
vattyúzni, és köszönhetôen az „empirikus” munka-
ütemezésnek, a piachoz viszonyítva a fôépület há-
romszor akkora alaplemeze alatt már csak feleennyi
kút készült. A munkagödör elhatárolására a szabad
széleknél szádfalas technológiát választottak (egy-
szeres kihorgonyzású, hidegen hengerelt szádfal,
13,0 méter mélységbe leverve), míg a szomszédos
épületek mellett merevacél betétes fúrt cölöpsorok
készültek. A pillérek alá cölöpalapok kerültek, melye-
ket vasbeton lemezalap fog össze. A cölöpök tíz szá-
zaléka húzott igénybevételre készült (az épületkontú-
ron túlnyúló pincerészek alatt), aminek lemezcsatla-
kozási igénye alapvetôen befolyásolta a szigetelési
rendszer kiválasztását. 

A lemezalap alatti vízszigetelésrôl duzzadó szige-
telôréteg gondoskodik (Voltex), amely tulajdonkép-

pen két geotextília-réteg közé töltött bentonit. Az eljá-
rás az építési hibákkal szemben rendkívül ellenálló,
köszönhetôen a végletekig leegyszerûsített technoló-
giának. További elônye a rendszernek, hogy meghibá-
sodás esetén nem fordulhat elô a víz „vándorlása” a
szigetelôréteg és a vasbeton szerkezet között, vagyis
pontszerûen és javíthatóan rajzolódnak ki a belsô ol-
dalon az esetleges hibák. A vasbeton szerkezet ön-
magában is vízzáró kialakítású, aminek szükséges-
sége a pórusokat idôvel eltömítô vízmozgás hiányá-
ban (Voltex) kérdéses. Az alaplemez készítésekor ki-
emelten ügyeltek arra, hogy a munkahézagok (duzza-
dószalagok – Contec) tisztán tartása maximálisan
biztosítható legyen. Ennek érdekében a munkahézag-
szalagok mezôközépre kerültek, valamint az egész
alapozási technológia idején „kitiltották” a faszerke-
zeteket és famegmunkáló eszközöket a munkagödör-
bôl (fûrészpor), kizárólag acél zsaluzó-kirekesztô ele-
meket használtak. 

A pincei oldalfalak az alaplemezzel azonos kiala-
kítású szigetelést kaptak, aminek összedolgozása
a vízszintes felületek lemezszigetelésével komoly
odafigyelést igényelt. A tetôszigetelések bitumenes
vastaglemezbôl készültek.

Az épület monolit vasbeton vázas szerkezetû.
A gazdasági udvar területén a kamionbeállók miatti
nagy fesztáv (18,0 méter), a kis szerkezeti vastag-
ság, valamint a tûzoltóautóra való méretezés miatt
helyszínen feszített gerendák készültek. 

Részben acél szerkezetû a piacteret lefedô tetô.
A tervezés legfontosabb feloldandó dilemmája a kö-
vetkezô volt: a létesítendô épület kialakítása szerint
– egészségügyi, gépészeti, tûzvédelmi stb. háttere
miatt – vásárcsarnok kell, hogy legyen, miközben a
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helyi viszonyokból kiindulva mindenképpen piacot
szerettünk volna itt létrehozni. A különbség koránt-
sem egyszerû szójáték. A vásárcsarnok történetileg
jóval urbánusabb képzôdmény, nagyvárosi épület,
melynek kommunikációshely-értéke – ember-ember
közötti kapcsolat – jóval kisebb, mint a piacé. A piac
jellemzôen vidéki, falusi és mezôvárosi jelenség, jel-
lemzôen nem épület, hanem tér, amely az egyszerû
árucsere mellett a társadalmi élet fontos helyszíne,
agóra. (A vásárcsarnokban két kiló almát veszünk,
a piacon viszont találkozunk Teri nénivel – akinek a
múlt héten nôsült a fia, elôtte meg két hétig beteg
volt –, és ráadásul még veszünk két kiló almát is.)

A tervezett létesítmény tehát nem lehet a hagyo-
mányos értelemben vett épület, nem lehetnek ar-
chetipikus falai, ablakai, teteje, sokkal inkább lefe-
dett térnek kell lennie. A tervezett épület tehát egy
hatalmas tetô, egy sátor („piaci sátor”), amely alatt
„városi tereken” zajlik a piac élete. A hagyományos
ablakok-ajtók helyett térelhatároló transzparens
szerkezetû üvegfalak készültek, melyeknek funkcio-
nális feladata csupán az elválasztás (védelem a
szél ellen), esztétikai szempontból azonban össze-
kötik a külsô és belsô tereket, elmossák a határo-
kat kint és bent között. Olyan gondolat ez, mely logi-
kusan következik a helybôl, ugyanakkor nagyon is
mai. Az épület két oldalán megjelenô hangsúlyos
spanyollépcsô is inkább városépítészeti elem, mely
minôségileg más kapcsolatot jelent a tér és az épü-
let között, mint a hagyományos lépcsôházak; a vá-
rosi tér „felkúszik” az épületre, elmosva a határt tér
és tömeg között.

A homlokzatot függönyfalak (Schüco, illetve Vi-
cona), valamint Trespa lemezes felületek alkotják.

A két irodaszárny között, a piactér felett nagyméretû
üvegtetô készült, melynek hô- és füstelvezetését
angolakna-szerûen a magasabb oldali irodaszárny
parapeténél biztosítottuk.

DEBRECENI PIAC 
Építtetô: Dexium Kft. 
Tervezôk: Városépítészet: Dr. Finta József, Sza-

bó Tamás János DLA – Finta és Társai Építész Stú-
dió Kft. Felelôs építész tervezô: Szabó Tamás János
DLA. Tervezô társ: Dienes Szabolcs. Koordináló épí-
tész: Szabó Zsolt. Építész munkatársak: Kasza Bé-
la, Koncsol András, Száva István, Honti Mariann,
Cserháti Czene Andrea. Tartószerkezet: TM Janeda
Kft., Volkai János sk. Épületgépészet: Temesvári
Tervezô Kft., Temesvári László. Épületvillamosság:
Kelevill Bt., Kelemen Ferenc sk. Piactechnológia:
Design Stúdió Kft., Kuruczné Szabolcs Gizella sk.
Környezettervezés: Garten Kft., Szloszjár György sk.
Út-, közlekedéstechnika: Gulit Kft., Gulyás Imre.
Környezetvédelem: Józsa és Társa Bt., Józsa Gusz-
táv. Tûzvédelem: Báder György. Szigeteléstechnika:
FRT Raszter Kft., Reisch Richárd sk.

Generálkivitelezô: Dexium Invest Kft. 
Létesítményfelelôs: Bana László. Szerkezete-

kért felelôs építésvezetô: Kis Imre.

SZABÓ TAMÁS JÁNOS DLA
vezetô építész tervezô 

Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
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ELÔZMÉNYEK

A hosszú történet végére pont került

z 1980-as évek végén kezdôdött a részletes
rendezési terv készítése az Árpád hídi lehajtó

környékére. Magas toronyházak, új térfalak, utca-
hossznyi beépítések, új hídi lehajtók, új forgalmi
csomópontok… Ezt tartalmazta a város és a kerü-
let vezetôinek, hivatali és szakmai csapatának el-
képzelése. A koncepció rengeteg pártolót és leg-
alább ugyanannyi ellenzôt indukált. Városvédôk
csaptak össze városvédôkkel, építészek építészek-
kel, „zöldek” még „zöldebbekkel”, „urbanisták”
még „urbanistábbakkal”, oda-vissza és „össze-
vissza”, ahogy ez szûkebb kis hazánkban már csak
lenni szokott. Rendkívül frekventált terület, min-
denki odafigyel, mindenki ért hozzá, mindenki ma-
gáénak érzi az „ügyet”, és mindenki bele akar szól-
ni. Pró és kontra: „Széles, tágas a tér…”, nem kel-
lene beszûkíteni! – A belváros terjeszkedik kifelé, a
terület rendkívül értékes és jó adottságú fejlesztési
szempontból. A fejlôdésnek elébe kell menni, sza-
bályozott keretek között. –  Értékes zöld felületek
tûnnek el. – Nincs, ami lefogja a lakótelepek felé a

dübörgô hídi forgalmat. – A zöld felületeket fásítás-
sal, zöld tetôkertekkel lehet pótolni, melyeknek
van gazdája, aki gondozza, ápolja, és nem hagyja,
hogy a gyom és a gaz elszaporodjon pénzhiány mi-
att. És így tovább...

1993-ra elkészült a részletes rendezési terv
(1993. február 11., R-35488 számú RRT). A szabá-
lyozás fô elemei: a beépítés mértéke 70%; építhetô
szintterület: 40 000 m2; szintszám: F+3 – F+8;
funkció: bevásárlócentrum, irodaház. A csaták
azonban nem csitultak továbbra sem a bennfente-
sek és a „kinnfentesek” között. Ember, illetve beru-
házó és tervezô legyen a talpán, aki beleugrik ebbe
a húsdarálóba. Sokan próbálkoztak, sokan elvérez-
tek. Lakóépületek, szállodák, benzinkút, szolgálta-
tóépületek és ezek egyvelege, tervek, elképzelések,
melyek rendre zátonyra futottak.

TERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉS

ervezôirodánk, a CITINVEST Kft. az 1990-es
évek végén ugrott be a húsdarálóba. Több beru-

házó és több koncepció váltotta egymást. 2003-ban
érkezett az ABLON csoporthoz tartozó új beruházó a
terület értékesítésére. Tisztán bérirodát akart kiala-
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kítani. A telepítést, a tömegalakítást – a szabályo-
zási keretek között – rábízta a tervezôkre. Kialakult
a koncepció. Beruházói egyeztetések, fôépítészi
egyeztetések, kerületi zsûri, fôvárosi zsûri, fôépí-
tészi egyeztetés, elvi engedélyezési terv, engedé-
lyezési terv, módosított engedélyezési terv – há-
romévi huzavona és küzdelem. Kaptunk hideget,
meleget, biztató szavakat és ökölrázásokat…
Aztán egyszer csak megkaptuk az építési enge-
délyt. Elkezdôdött a kiviteli tervezés, aztán a mó-
dosított kiviteli tervezés, aztán a módosított módo-
sított kiviteli tervezés…

Egy pillanatnak tûnt, és a beruházó elsütötte a
startpisztolyt. A módosított kiviteli tervek „módosí-
tása” már az építkezés alatt zajlott. Versenyfutás az
idôvel… Egy torony épüljön meg elôször, vagy mind-
három? Egy torony teljesen épüljön meg, kettô csak
szerkezetkészen, vagy egyáltalán ne épüljön meg.

– Kérjük a mérnöki a javaslatokat és terveket a
megvalósíthatósághoz – így a beruházó.

Az építkezés közben rendületlenül zajlik.
– A jelentkezô bérlôk igényei szerint ezt és ezt

kellene módosítani, áttervezni, átépíteni – kéri a be-
ruházó. 

Mi, tervezôk versenyt futunk az idôvel és az épí-
tôkkel. Koncipiálunk, javasolunk, módosítunk, átter-
vezünk a lehetôségek határáig… és az építkezés
közben rendületlenül folyik tovább. Kemény egy év
telik el, és azt vesszük észre, hogy minden meg-

épül, minden elkészül, csaknem teljesen úgy,
ahogy elképzeltük. A gondolatokból, a papírtervek-
bôl, a háromdimenziós számítógépes modellbôl.
Hosszú és kitartó küzdelem után ott áll az orrunk
elôtt az „1:1-es modell”, az épületegyüttes. Embe-
rek sétálnak a passzázson, nyüzsög a sok elegán-
san öltözött hölgy és úr az épületben… a ház életre
kel egy szempillantás alatt, és elkezdi élni a saját
életét. A tervezô sétál. Ô is csak egy ember a sok
közül, senki sem tudja, hogy része van az épület
megszületésében, de ô tudja, és az a jólesô érzés,
ami ilyenkor átjárja, semmihez sem hasonlítható…

AZ ÉPÜLET

beruházótól szokatlan módon széles játékteret
kaptunk a telepítésre, a tömegalakításra, az

építészeti arculattervezésre. A területen idôközben
megépült két hatalmas toronyház a Duna felôli olda-
lon. Két magas üvegtorony, szigorú, kompakt kubu-
sokkal, „csupa üveg” homlokzatokkal. A környékre
eddig a panelházak alkotta lakótelepek szürke
egyentömegei, egyenhomlokzatai nehezedtek. A ter-
vezési telek a körúttal párhuzamosan fekszik, erre
merôlegesen áll a belváros felé hosszan elnyúló la-
kótelep. Épületegyüttesünk lezárja ezt a beépítést,
zaj- és porvédô falként védi a lakótelepet. A 200
méter hosszú beépítés hatalmas egybefüggô térfal-
ként nyomasztó lett volna. Mindenképpen bontott

A
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tömegekben kellett gondolkozni. A környékre jellem-
zô monotonitás ellenpontozására mozgalmas, „játé-
kos” utcaképet akartunk kialakítani a lakótelep és
a tágas zöldellô park lezárására, valamint az Árpád
hídi lehajtónak, illetve a körútnak erre a hosszú sza-
kaszára.

A lyuksémás kôburkolatos, tömör homlokzatok a
panelházakat idézik, az üveghomlokzatok az iroda-
házak világát tükrözik. A körút felôli homlokzatok rá-
hajolnak az útra. A döntött és eltérôen forgatott fer-
de síkokban tükrözôdik a forgalom, ami a tömegek
térbeli mozgalmasságát fokozza egy idôbeli mozgal-
massággal. Kereskedelmi épületegyüttesnek meg-
felelôen figyelemfelkeltô és izgalmas utcakép kelet-
kezett. Az anyaghasználat rendkívül egyszerû: kô és
üveg. A tördelt tömegeket e két anyaggal burkoltuk.
A kôburkolatos és az üvegfelületek váltakoznak,
„beszélgetnek”, „táncolnak” egymással. A lakóte-
lep felôl egyre nagyobb üvegfelületekkel nyílik ki a
beépítés a körút felôli nyüzsgô „irodavilágba”.

A három H alakú torony az összefüggô tetôkert-
tel fedett földszinti „lepénybôl” nô ki, az elsô eme-
leten egy-egy nyaktaggal összekötve. A körút szint-
jére emelt tetôkert az utcai forgalomban részt vevôk
számára láthatóbbá, testközelibbé tette a zöld felü-
letet. Az irodatornyok súlypontjában találhatók a
függôleges közlekedômagok, gépészeti és elektro-

mos felszállóaknák. Az általános szinteket úgy ter-
veztük, hogy a közlekedômag elôterébôl külön bejá-
rattal négy szeparált irodaterület alakítható ki szin-
tenként, ami rendkívül flexibilissé teszi az alapterü-
let oszthatóságát, megkönnyítve a bérbeadhatósá-
got kis irodák és nagyobb vállalatok részére is.
A homlokzati raszterosztásnak köszönhetôen cellás
irodák és nagyterû irodák is kialakíthatók, középfo-
lyosós rendszerben. A földszinten az irodák mellett
üzletek, szolgáltatóhelyiségek, illetve éttermek ki-
alakítására teremtettünk lehetôséget. A homlokzat-
tól távoli belsô terek természetes megvilágítását te-
tô-felülvilágítókkal biztosítottuk. Az elsô emeleti
nyaktagok nagyobb belmagasságúak – konferencia-
termek kialakítására, illetve egyéb közösségi funkci-
ók telepítésére, rendezvények lebonyolítására len-
nének alkalmasak. Sajnos jelenleg egyszerû cellás
irodákat alakított ki a bérlô.

Az épületek alá elhelyezett háromszintes mélyga-
rázs gépkocsival három oldalról közelíthetô meg.
A körút felôli hosszanti oldalon, illetve a telek két vé-
ge, a Népfürdô utca és az Esztergomi út felôl. A ga-
rázsszintek a földszint alatt egy pinceszinten, illetve
a földszinti bérlemények mögött két szinten találha-
tók. A három bejáraton könnyen és gyorsan zajlik a
forgalom. Az irodatornyok külön bejáratokkal rendel-
keznek. Egy – a földszint belmagasságát megosztó –
mezzaninszinti folyosóval összekötöttük a három tor-
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nyot, biztosítva ezzel az átjárhatóságot. Az ajtók lezá-
rásával teljesen szeparálható a három torony. Jelen-
leg a bérlô az elsô emeleti nyaktagokon keresztül tel-
jes hosszában biztosította az átjárhatóságot.

A SZERKEZET

z alapozás megtervezésénél nem csak az épü-
let állékonyságát kellett biztosítani, hanem gon-

doskodni kellett a munkagödör kialakításánál a kö-
rút felôl kialakuló 7 méter magas partfal megtá-
masztásáról. A Dunához közeli ártéri altalaj mélyala-
pozás készítését követelte meg. A fúrt cölöpök cso-
portját monolit tömbfejek fogják össze a pillérek
alatt. A pincetömböt 50 cm vastag vízzáró monolit
vasbeton lemezalap, illetve 30 cm vastag vízzáró
monolit vasbeton fal határolja. A pincefalra kívülrôl
szivárgólemez került, a lemezalap alatt 20 cm ka-
vicsterítés van. Az épület mellett feltorlódó vizet a kö-
rút felôl a szivárgólemez mellett, a cölöpök között el-
helyezett dréncsövek ejtik az alaplemez alá, ahol csá-
posan kialakított dréncsôhálózaton keresztül jut el a
szikkasztómûbe. A szikkasztómû két szikkasztókút-
ból és a kettô között elhelyezkedô, nagy átmérôjû
dréncsôbôl áll. A tornyok alól kinyúló pincetömbre
tetôkert került, bitumenes lemez szigeteléssel, zöld-
tetô rétegrenddel. A pince hô- és füstelvezetése
a passzázs burkolatában taposóráccsal fedetten, a

körút felôli kerítésben és a körúti lehajtórámpa tám-
falában elhelyezett, terep fölé nyújtott zsalus akna-
szellôzô mûtárgyakon keresztül történik.

Az épület funkciója és tömegalakítása egyértel-
mûen meghatározta a tartószerkezetet. A monolit
vasbeton pillérváz flexibilis alaprajzi kialakítást biz-
tosít, a síklemez födémek konzolossága pedig vál-
tozatos épületkontúrt tesz lehetôvé a tervezô szá-
mára. A kôburkolatos homlokzati szakaszok monolit
vasbeton falból, az üvegfalas homlokzati szakaszok
a homlokzati tûzterjedést gátló parapet szegélyge-
rendákkal készültek. Az épület bizonyos súlyponti
födémszakaszait kétszeres terhelhetôségûre ter-
veztük. Ezeken a területeken szerverek és egyéb
nehéz információtechnológiai berendezések kaphat-
nak helyet. A lapos tetôk fordított rétegrendûek, lej-
tést adó rétegen elhelyezett modifikált bitumenes
lemez vízszigeteléssel, járható felülettel. Eredetileg
intenzív tetôkerteket terveztünk, sajnos csak bur-
kolt járható lapos tetôk épültek meg, néhol dézsás
növényekkel díszítve. Szerencsére az utóbbi idôben
rendre megkeres bennünket az üzemeltetô és a
bérlô is azzal a szándékkal, hogy egy-egy tetôszaka-
szon valóban tetôkertet szeretnének kialakítani. Re-
méljük, hogy ez az igény fokozódik, és nemsokára
valóra válik azon elképzelésünk, hogy felülrôl is „in-
tenzív zöld ruhába” öltözik a ház, akárcsak a föld-
szint fölött.

A Dunavirág utcai sétány

A
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Az épület külsô burkolatairól már említést tettünk
a fentiekben. A kôburkolatos felületek átszellôztetett
rétegrenddel készültek, kasírozott, nem éghetô, ás-
ványi szálas hôszigeteléssel. A függönyfalszerkezet
alumínium látszóbordás. A vízszintes bordák 8 cm ki-
ülésûek, a függôleges bordák a szerkezetgyártó né-
hány évvel ezelôtti fejlesztésében készült fekete szí-
nû minimál takaróbordák, melyek strukturált hatást
keltenek. Elônye a valódi strukturált szerkezethez ké-
pest, a kedvezôbb árán kívül, hogy az üvegtáblák
transzparens mezôi körül kialakuló (kb. 8-8 cm,
összesen 16 cm) vastag, UV-álló fekete ragasztósá-
vok helyett csak 5 cm széles fekete sáv jelenik meg,
ami kétséget kizáróan esztétikusabb, valamint a „ha-
gyományosan mûködô” bukó-nyíló szárnyak elhelye-
zése sokkal vékonyabb és egyszerûbb tokszerkeze-
tekkel válik lehetôvé (ablakok, teraszajtók). A para-
petmezôkben, illetve a tömör felületek elôtt festett
(zománcozott) hôszigetelt üvegezés készült, légrés-
sel és a vasbeton felületen elhelyezett kasírozott, ás-
ványi szálas hôszigeteléssel.

A belsô épületszerkezeteket a bérlôk igényei
szerint építették meg. Alapvetôen száraz technoló-
giákat alkalmaztak a gyors és tiszta építhetôség-
szerelhetôség miatt: gipszkarton válaszfalak, gipsz-
kazettás álmennyezetek, gyártmány álpadlók. Az
elôcsarnokokban monolit gipszkarton álmennyeze-

tek készültek rejtett világítással, a falakat ragasz-
tott kôburkolat díszíti. A liftelôterek szintén ragasz-
tott kôburkolatot kaptak. A vizes helyiségekben és
a lépcsôházakban gres lapokkal burkolták a padlót
és a falakat is.

…végül a száraz adatok:

Helyszín: 1139 Budapest, Dunavirág utca 2.,
Népfürdô utca 23. (hrsz. 25776/35) 

Építtetô: GLOBAL IMMO Kft. (ABLON GROUP).
1139 Budapest, Dunavirág u. 2., Népfürdô u. 23.

Tervezô: CITINVEST Kft. 1139 Budapest, Pap
Károly utca 22/D, dr. Fekete Lajos okl. építészmér-
nök, Fazekas Artur okl. építészmérnök.

Generálkivitelezô: Budapesti Építô és Szerelô
(BUSZER) Rt., 1163 Budapest, Új Kôbánya utca 23.

Projektvezetô: Szontág László.
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ELÔZMÉNYEK ÉS ÉPÍTÉSZETI ALAPGONDOLATOK

z új szállodaépület a Budapest VII. kerület, Do-
hány utca 64. szám alatt, a világörökség részé-

nek nyilvánított Erzsébetvárosban létesült. 
A tervezési megbízás idején még egy egyemele-

tes lakóház és egy földszintes udvari raktárépület
állt a telken. Az építmény semminemû építészeti ér-
téket nem képviselt, az érvényes kerületi szabályo-
zási terv bontandóként tartotta nyilván. A telek a ne-
gyed tipikus esete: 9,38 méter széles utcai frontja
mellett 52,39 méter átlagos mélységû, mindkét ol-
dali szomszédja keskeny udvarra nyíló gangos laká-
sokkal rendelkezik. Ebben a környezetben rendkívül
nehéz és felelôsségteljes dolog progresszív építé-
szetet képviselni. A megbízó, értelemszerûen, a he-
lyi szabályozási elôírások maximális kihasználását
várta el. Butikhotelt rendelt! De mi is az?

A gondolat Párizsból ered, valójában a fapados
légitársaságok robbanásszerû térhódítása teremtet-
te meg. A megcélzott vendég repülôgéppel érkezik,
két-három napos idôtartamra, lehetôség szerint a
cityben szeretne megszállni, ahonnan az Európában
megszokott méregdrága helyi közlekedési eszközök
mellôzésével, gyalogosan tudja bejárni, megtekinte-
ni a városközpont legfontosabb nevezetességeit.
Ezért hajlandó a négycsillagos szoba árát megfizet-
ni, de az a szoba igényes és tiszta legyen, biztosít-
son mindennemû éjszakai kényelmet, a legutolsó
dizájn szerint legyen berendezve, csak reggelit biz-
tosítson, hisz napközben a város más pontján tar-
tózkodik, étkezik. 

Megbízónk a tervezési feladatot egy rendkívül si-
keres és az elvárt hangulatot is meghatározó névvá-
lasztással, a „Sohó”-val indította, mely elsôsorban
a belsô terek színvilágára, dizájnjára nézve jelentett
elôírásszerû követelményt.

A szabályozási elôírások teljes körû betartása
mellett 68 szobás szállodát sikerült létesíteni. A te-
lek különleges adottsága komoly tervezôi kihívást is
jelentett, s az eredmény, úgy tûnik, a szomszédok
számára is elfogadható, kellemes látványt nyújtó
tömbbelsôt eredményezett.

Az épület a bal oldali szomszéd tûzfalához si-
mul, a szállodai szobákat a földszinti foyer-ból, a

lobbyból induló lépcsô-lift blokkokra szervezett „tor-
nyokban” helyeztük el, fogatolt lakóházak mintájá-
ra. A két tömegelem között helyezkedik el az üveg-
tetôvel fedett átrium-bár, mely esti fényeknél is de-
rûs udvari látványt nyújt. A „tornyok” közti nyitott,
külsô acélszerkezetû gang finom utalás kíván lenni
az eredeti sohói hangulatra, de a közvetlen szom-
szédok világára is, ugyanakkor a személyzet számá-
ra praktikus átjárást enged a két „torony” között.
A független tûzszakaszok között a menekítés útvo-
nalát is ezzel biztosítottuk.

A szállodai szobák minimális alapterületén, 18
m2-en, mindennemû vendégszolgáltatási követel-
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ményt sikerült biztosítani. A fürdôszobák homokfú-
vott üvegfallal elért átláthatósága speciális megren-
delôi igény volt. A szálloda földszintjén a recepció, a
lobby, a reggelizôtér és az azt kiszolgáló konyha, a
lobby-bár található, a pinceszinten a szálloda sze-
mélyzeti öltözôi, raktárai, gépészeti terei, a gépko-
csiparkolók és az autólift kaptak helyet. Az autólift
révén megoldhatóvá vált, hogy mind a konyhai áru-
szállítás, mind a szennyes és tiszta fehérnemû mo-
sodai ki-be szállítása elkerülje a rendkívül keskeny
földszinti lobby terét, a manipuláció így a pincében
történhet.

A helyi és az országos tervezôi elôírások a szo-
baszám 50 százalékát kitevô, azaz jelen esetben
34 személygépkocsi telken belüli elhelyezését írták
elô. Megbízónk a nem teljesített parkolószámot
az önkormányzat felé pénzmegváltással „pótolta”.
Az élet valóban igazolja is, a megnyitás óta szinte
alig fordult elô, hogy egy szállóvendég saját gépko-
csival érkezett volna.

A TÖMEGALAKÍTÁSRÓL, HOMLOKZATKÉPZÉSRÔL

dézném az Új Magyar Építômûvészet címû folyó-
iratban e hotelrôl Okrutay Miklós tollából megje-

lent kritika erre vonatkozó néhány sorát: 

„Végre nem az utcai homlokzat utcaképbe va-
ló illesztésérôl kell beszélni. Végre olyan építé-
szettel találkozunk, ahol a válaszok a helyszín
alapos elemzésébôl származnak, ahol a terek te-
remtenek kapcsolatot, ahol az építészeti töme-
gek viszonya értelmezendô, ahol az adott funkció
nagyon jól érzi magát. Így lehet, hogy az utcai
homlokzat, az a nézet, amellyel a város nap mint
nap szembesül, nagy erôvel, markáns értékren-
det sugározva kerülhet helyére. Marosi Miklós
munkáját meggyôzô rutin, határozott elegancia
jellemzi… Az utcai homlokzat a kontextuskere-
sésben más utakat jár be. Itt az illeszkedés el-
vontabb, tágabb összefüggéseket keresô, elsô-
sorban a választott klinkertégla burkolatnak kö-
szönhetôen a városrész távolabb fekvô, hasonló
anyaghasználatú épületeivel rokon. Felületét a
negyedtéglányi finom síkbeli mozgások plasztiká-
vá avatják, a síkváltások, a különbözô rakásmó-
dok tovább erôsítik ezt a hatást. A burkolat a szé-
lein mintegy felgyûrôdik, tektonikusan jelezve a
befeszülést a két szomszédos épület közé.”

Elnézést a hosszú idézetért, de örömmel tapasz-
taltam, hogy a kritikus pontosan, belemagyarázás
nélkül értett meg minden tervezôi szándékot.

I

A Soho Hotel látványterve

Az udvarra nézô szobák 
látványa a szomszéd házból

023_025.qxd  3/9/09  11:37 AM  Page 2



A SZERKEZETI RENDSZERRÔL, ÉPÜLET-

GÉPÉSZETI MEGOLDÁSOKRÓL, KIVITELEZÉSRÔL

z épület monolit vasbeton tartószerkezettel
épült, egy garázsszintet, földszintet és 7 eme-

letet foglal magában. A pincetömb a teljes telket
elfoglalja, a földszinti kontúr 6 méternyit hátsó-
kertként visszahúzódik. A pince határolófalai men-
tén a szomszédos épület alapjai szakaszos aláfa-
lazásra szorultak. Az épület függôleges tartószer-
kezeteit monolit vasbeton falak, illetve pillérek al-
kotják. A vízszintes tartószerkezetek sík monolit
vasbeton lemezek, a belsô udvart acélszerkezetû
üvegtetô fedi.

Az épület hôellátását a tetôszinten telepített
gázkazánház biztosítja. A vendégszobák légkondi-
cionálása négycsöves fan-coil készülékekkel törté-
nik. A garázsszinten szén-monoxid-érzékelô által
vezérelt elszívó-szellôzés készült, a konyhaüzem
20-szoros légcseréjû friss levegôvel üzemelô szel-
lôztetéssel rendelkezik. Hasonló szellôzôrendszer
látja el a lobby- és a vendéglátó területeket.

A kivitelezést a hasonló belvárosi foghíjbeépíté-
seknél nagy tapasztalattal rendelkezô Curtis és Cur-
tis Kft. végezte. Problémák a munkatér-határolás, a
bontás és a szakaszos aláfalazás során adódtak,
ezeket a fázisokat a szokásosnál is óvatosabb
munkavégzéssel kellett lebonyolítani. A rendkívül
szûk építési helyszínen a nagy forgalmú Dohány ut-
cában elfoglalt járdán kívül szinte semminemû fel-
vonulási terület nem állt rendelkezésre, a sûrû be-
építésû belvárosi terület lakóinak védelmében a za-

jos munkavégzést idôben is korlátozták. Ezen aka-
dályozó tényezôk ellenére az épület rekordidô alatt,
jó minôségben valósult meg.

Jellemzô adatok
Telekterület: 485 m2. Hrsz: 34396. Beépítési

mód: zártsorú. Bruttó beépített alapterület: 2024
m2. Beépítettség: 65,8%. Szintszám: P+F+7. Épít-
ménymagasság: 18,89 m.

Építtetô: SOHO Hotel Kft. – Iman Shah.
Tervezôk: Építész: Marosi Miklós, Közti Zrt. (veze-

tô tervezô). Létesítményfelelôs: Sebô István, Közti Zrt.
Statikus: Fôzô Károlyné, Közti Zrt. Épületgépészek: Lu-
kács Tamás, Közti Zrt.; Szabó István, Közti Zrt. Elekt-
romosság: Máramarosi András, Közti Zrt.; Ritzl And-
rás, Közti Zrt. Közmû: Szalkai Béláné, Közti Zrt. Belsô-
építészet: Schinagl Gábor, Studio NG Bt. Konyhatech-
nológia: Gauland András, TECO GASTRO. Épületauto-
matika: Elektro-Kamleithner Kft. Spinkler: Juhász Jó-
zsefné. Akusztikus: Kotschy András, Kotschy Bt.

Kivitelezô: Curtis és Curtis Kft. Project manager:
Tóth Attila. Építésvezetô: Sgánecz Csaba. Építés ideje:
2007. december – 2008. augusztus 15.
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A lobby-bár fogyasztótere

MAROSI MIKLÓS
Ybl- és Pro Architectura 

díjas építész
vezetô tervezô

A

A reggelizôterem és a kert képe
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Budapest V. kerület, Deák Ferenc utca 15.
szám alatti ház Pest középkori városfalának ré-

gészek által fel nem tárt északi részéhez kívülrôl ta-
padva épült, a korabeli fotókról jól beazonosítható
eklektikus jegyekkel. Az épület karcsú eleganciáját
növelte, hogy a pesti utcai képlethez méltóan, az al-
só szint vertikális osztásokkal mélyen üvegezett

volt, míg az emeletekre római elvekkel szerkesztett,
zártabb, cizellált homlokzat került. A földszinten és
az elsô emeleten (valamint a pincében), a második
világháborúig Kutnewsky György jól prosperáló szôr-
meüzlete és nôi divatháza, valamint egy szabóság
mûködött.

Mikor azonban 2004-ben az ingatlanfejlesztés-
ben elôször megjelenô Immobilia Zrt. felkérte az
EEA budapesti irodáját, szomorú kép fogadott ben-
nünket az elsô helyszíni bejáráson: az egykori neo-
reneszánsz vakolatarchitektúra helyén a szocializ-
musban „letarolt” homlokzatot találtunk; az eredeti
épület minôségét egy utólagos emeletráépítés bu-
gyuta aránya és silány minôsége rontotta; a lepusz-
tult és életveszélyessé vált gangos belsô udvarról
akkor még nekünk nehezünkre esett elhinni, hogy
ott majd egy európai, humánkomfort szempontjából
magas minôségû, A kategóriás irodaház belsô átriu-
mát lehet kialakítani.

A FELÚJÍTÁS NÉGY ÉPÍTÉSZETI FÔELEME

émileg felülvizsgálva korábbi elveinket, misze-
rint régit vissza nem építünk(!), felmerült, hogy

mind utcaképileg, mind a terület karaktere, mind a
leendô bérlôknek nyújtandó egyértelmû jelzés miatt
mégis szükséges lehet ilyen beavatkozás. Ezt a vo-
nalat tovább erôsítette a szomszédos épület (Deák
Ferenc utca 17.) mûemléki védettsége, valamint a
beruházónak az elôzetes megbeszélések során egyre
erôsödô üzleti elképzelése is. Lényegében ez a folya-
mat vezetett odáig, hogy a tervezéskor a historikus
épületben modern, az európai elôírásoknak megfe-
lelô minôséget biztosítunk oly módon, hogy megpró-
báljuk mind a meglévô, mind az új épületrészt a ma-
ga korának megfelelô legmagasabb építészeti és mû-
szaki szinten vissza-, illetve megépíteni. Ezáltal a régi
és az új egyszerre, egymás mellett, egymást felerô-
sítve jelenik meg az elkészült épületben.

AZ UTCAI HOMLOKZAT

historikus épület helyreállítása elôzetes kutatást
igényelt. Itt elsôsorban a külsô homlokzat épület-

szobrászati elemeinek visszaállítása kapott kiemelt
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A Deák Palota felújítása
Építészeti gondolatok és az eredmény

N

A
A visszaállított fôhomlokzat és az új tetôtér

Átépítés elôtt

Fotók: Christian Richters, Király Zoltán
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hangsúlyt. Ezt a munkát a Lotz Stúdió Balikó András
szobrász és Seres András restaurátor által vezetett
csapata végezte. A megmaradt, de az utcai homlokzat-
nál jellemzôen sokkal síkszerûbb és leredukált belsô
udvari homlokzat adta a kiindulást, illetve a korabeli
referenciák, analógiák és meglévô minták gyûjtése és
kiértékelése. A korabeli épületrôl sajnos csak két kül-
sô kép maradt fenn, ezeken az eredeti homlokzati dí-
szítés csak részlegesen látszott. Szerencsére a kuta-
tás során mégis szinte az összes homlokzati elemet
sikerült beazonosítani, és ez alapján a restaurátorok
mûvészi absztrakciójuk révén visszaállították a koráb-

bi utcai homlokzatot. A kihívás: a nem túl sok, nem túl
kevés visszahelyezett díszítôelem helyes egyensúlyá-
nak és a homlokzat kifinomult színének megtalálása.
Ebben segítségünkre volt a KÖH részérôl Leposa Lász-
ló is. Úgy tudjuk, hogy korábban ekkora léptékben ek-
lektikus homlokzat visszaállítására még nem került
sor idehaza, ezért a restaurátorok által elvégzett mun-
ka mindenképpen példa értékû; rokonítható a Sándor
Palota belsô helyreállítási munkáival, még ha léptéké-
ben el is marad attól. A homlokzat kiemelt elemei vol-
tak még a fôbejárati kovácsoltvas kapu, illetve az üz-
letportálok, amik szintén felújításra kerültek.

A visszaállított Deák Ferenc utcai fôhomlokzat
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A BELSÔ ÁTRIUM

ásik célunk az volt, hogy az épület belsô udva-
rát fénycsapdaként hasznosítsuk, megsokszo-

rozva az alsóbb szintekre bejutó fényt. A földszinti
és az elsô emelet utcai frontján elhelyezett üzlete-
ket elválasztottuk az emeleti irodáktól. (Lényegében
visszaállt a ház egykori rendje, annyi különbséggel,
hogy az egykori lakások helyére most irodák kerül-
tek.) A földszint feletti födém belsô udvari részének
beépítésével az elsô emeleten alakult ki az átrium
fogadószintje. Ez az emeleti irodai szintek vezér-
szintje. Innen nyílnak a közös használatú helyisé-
gek: étterem, bérelhetô tárgyalók, közösségi kiszol-
gálóterek. Cél volt, hogy erre a szintre is minél több
természetes fényt tudjunk bevinni. 

A fény bejuttatására, az extrább anyag- és tükrö-
zési kísérletek után (heliosztát = optikai naprafor-
gó), olyan üvegfüggöny mellett döntöttünk, amely a
gyerekkori kedvenc játékainkra emlékeztetett: ha
két tükröt egymással szemben helyezünk el, akkor
ezek a végtelenbe húzzák a teret. Ez az üvegfüg-
göny praktikusan az irodaterek leválasztását is me-
goldotta. Így a körfolyosók szélén ülô üvegtáblák
nem csak elválasztják egymástól a tereket, de egy-
ben az átrium belsejét vizuálisan a végtelenbe tágít-
ják, illetve a régi függôfolyosós homlokzatra írják.

A beesô fényeket szinte passzolgatva, egymásra
tükrözve sokszorozzák meg a régi és az új épületré-
szek egymásra vetített látványát. Ezt a hatást fokoz-
za a függôfolyosók szélén tudatosan megválasztott
és elhelyezett élvilágítás is. Az átrium központi sze-
repét tovább hangsúlyozza a két üveglift, amelyek
mint két automata kinetikus szobor járnak föl-le a
nagy térben. A liftekben utazva feltárul az épület
metszete, amin keresztül nemcsak fizikai értelem-
ben látjuk a házat, de az az idôben is feltárul: a pin-
cei középkori városfaltól az eklektikus bérházon ke-
resztül a kortárs megfogalmazású tetôtérig. Így hal-
mozódnak fel és vetülnek egymásra az átriumban
az épület rétegei.

A TETÔ ÉS TETÔTÉR

környezô belvárosi manzárdtetôk mintájára a
lécezett bádog- és cinktetôk, -fedések, vala-

mint a köztük lévô nagy, egybefüggô ablaksávok új-
raértelmezésével, sávonként dinamikusan megmoz-
gatott fém-üveg manzárdjellegû tetôt hoztunk létre
az elbontott utólagos emelet-hozzáépítés helyett.
A tetôsíkot megemelve és megmozgatva izgalmas,
nagyvonalú tetôteret nyertünk, finoman növelve az
értelmesen használható irodai felületeket. A tetô
aszimmetrikus geometriája lehetôvé tette a belsô
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oldali lapos tetô használatát. Az utcai tetôbeépítés
galériájáról jutunk arra a tetôteraszra, amelyrôl már
láthatók a budai hegyláncok, és ezen a ponton válik
érzékelhetôvé a foghíj tényleges városképi pozí-
ciója. Felemelô érzés.

A BELSÔ TEREK

él volt a belsô terek – régivel megegyezô –
nagyvonalú egybenyitása, „kitisztítása”, az utó-

lagos leválasztások és kényszermegoldások meg-
szüntetése az új programnak megfelelô belsô forga-
lomáramlás mind zavartalanabb biztosítása érdeké-
ben. A választott gépészeti és elektromos rendsze-
rek (aktivált hûtô-fûtô álmennyezet, árasztásos szel-
lôztetés, direk-indirekt világítás, álpadló stb.) lehe-
tôvé tették, hogy a tereket viszonylag gyorsan, de
kis beavatkozással és helyigénnyel lehetett magas
komfortfokozatúvá alakítani. Ennek köszönhetô az
is, hogy az elôbb említett tetôterasz területe felsza-
badulhatott, és nem gépek foglalják el.

Mindezen alapvetések végigvitele a tervezési fo-
lyamat és a mûvezetés során, reményeink szerint,
azt eredményezte, hogy a régi értékek tiszteletben
tartásával és új érték hozzáadásával az elkészült
épület teljes, lelket, pszichikai hatást elérô nyelve-
zetén – ugyanakkor a legkorszerûbb technikai esz-
közöket az alapgondolatok szolgálatába állítva – si-
került újra megszólaltatni az épületet.

Megbízó: Immobilia Zrt., Budapest
Építész tervezô: EEA Budapest Kft. Felelôs terve-

zô: Erick van Egeraat, Z. Halmágyi Judit, Király Zoltán.
Építész munkatársak: Tiba János, Czuczka Csaba,
Darko Kovacev, Földi Péter, Gutvill Zsófia, Koós Mari-
anna, Benkô Ágnes, Borislav Benedek, Molnár Betti-
na. Tartószerkezet: MTM Kft. – Markovits Péter, Nagy
Péter. Gépészet: SMG Sisu Kft. – Szigyártó Gábor,
Abonyi Katalin. Elektromosság: SMG Sisu Kft. – Bíró
Gábor. Homlokzatdíszítés: Lotz Stúdió – Seres And-
rás, Balikó András. Lépcsôházi mûmárványfestés:
Herling Stúdió – Herling Zsuzsa. 

Bonyolító: Óbuda-Újlak Beruházásszervezô és
Fôvállalkozó Zrt. Mûszaki ellenôr: Hack Marianna,
Horváth György, Makovsky Miklós, Kovács Péter.

Fôvállalkozó: Magyar Építôk Zrt. – Lajos István,
Háklár László, Száz Bendegúz, Komár Pál, Monda
László.

Tervezési feladat: meglévô társasház átalakítása
és bôvítése. Szintszám: 4 meglévô + 2 új szint + te-
tôtér és tetôterasz. Környezet: Budapest, belváros,
mûemléki környezet, zárt sorú, udvaros beépítés.

Bruttó alapterület: 5400 m2.
Építési költség: 1400 M FT + áfa

KIRÁLY ZOLTÁN
építész

vezetô tervezô

Z. HALMÁGYI JUDIT
Pro Architectura díjas építész

vezetô tervezô

C

Tetôtéri iroda és galéria

Tetôterasz
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A MÚLT

okaj világhírû boráról nevezetes, a tokaj-hegyaljai
történelmi borvidék központja. A város környé-

kén kiterjedt szôlôterületeket, határain belül pedig je-
lentôs borpincerendszert találunk. A város az Alföld
és a hegyvidék határán, utak csomópontjában fek-
szik, a Tisza mint fontos vízi út mentén, folyami átke-
lôhely mellett, így fennállása, a 11. század óta elsô-
sorban kereskedelmi és hadi szempontból különö-
sen fontos. A Bodrogköz csúcsán álló, 1704-ben
II. Rákóczi Ferenc által felrobbantott vára a 14–17.
század várvívásainak gyakori színtere. A hegy és a fo-
lyó közötti keskeny, emelkedô parton épült város
északi és déli végén ekkor még útlezáró városfalak
álltak tornyokkal, bástyákkal. A 18. század a város ki-
épülésének kora: görög kereskedôi ekkor építik a
stratégiai okokból íves vonalvezetésû fôutca mentén,
valamint a fôtéren gazdag, copf stílusú lakóházaikat,
és ekkor épül a városháza is.

A 19. század elején a település már mai formá-
ját, kiterjedését mutatja. A 17. század óta oly jelleg-
zetes hegyoldali – alul présháznak és pincének, fel-

sô szintjén lakóhelyiségeknek helyet adó – borter-
melô ház mellett ekkor jelenik meg a fôutca sajátos
kereskedôház-típusa utcára nyíló vastáblás üzletaj-
tóival. A 18. század második felébôl származó tér-
képek már ábrázolnak egy L alakú épületet a város
templomain, középületein, szárazmalmain kívül, az
akkor még a maitól eltérô partvonalú Bodrog mel-
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lett. A kamara levéltárában fennmaradt 18. századi
felmérés alapján megállapítható, hogy ez az épület
az egykori ser- és pálinkafôzô. Az egyszerû, ma már
csonka tömegû épület – a Bodrog felôli szárnya az
1890-es tûzvész alkalmával elpusztult – az idôk fo-
lyamán jelentôsen átépült. Ugyancsak az 1890-es
tûzvész martaléka lett a hitközség régi kis zsinagó-
gája is. Ennek helyén épült fel hatalmas összefo-
gással és költséggel még az 1890-es években a ma
is álló zsinagóga, amely egészen a második világhá-
borúig a tokaji zsidóság vallási, szellemi és kulturá-
lis életének központja volt. Az épület – jellegzetes
mór stílusú homlokzataival, öntöttvas oszlopos,
karzatos belsô terével, festett belsô falaival, színes
üvegablakaival – a magyarországi romantika kori
zsinagógaépítések egyik késôi példája.

TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

okaj városában és környékén nem volt olyan
épület, amely méreteit és kialakítását figyelem-

be véve alkalmas lett volna rangos események és
nagyobb számú közönség befogadására. Ezért, az
idelátogató mind jelentôsebb számú turista miatt
is, szükség volt egy olyan épületegyüttesre, amely-
ben hangverseny, kiállítás, állandó díszlettel rendel-
kezô színielôadás stb. rendezhetô. 

Az 1990-es években elkészített tanulmányterv
tartalmazta a zsinagóga helyreállítását, a serház
helyreállítását és átalakítását közösségi házzá,
valamint egy kamaraszínházat. Az így kialakuló
tér- és épületszövet mind funkcionálisan, mind
építészeti karakterében szervesen kapcsolódik a
város mindennapi életébe és térszövetébe, és
ünnepélyes kereteket biztosít rangos események-
nek. A terv a változatos funkcióegységekbôl álló
tér- és épületszövet többütemû megvalósítását
irányozta elô, hogy az együttes mielôbb részévé
válhasson a város életének, és ne csak a legutol-
só elem elkészültekor lehessen birtokba venni a
teljes együttest. 

Ezért a kulturális és konferenciaközpont három
ütemben valósul meg:

I. ütem: a zsinagóga helyreállítása
II. ütem: kamaraszínház (Paulay Ede Színház)
III ütem: a serház helyreállítása

I. ÜTEM: A ZSINAGÓGA HELYREÁLLÍTÁSA

z elsô ütemben a zsinagóga helyreállítása volt
a cél. Ez az épület mind helyzetébôl, mind épí-

tészeti adottságaiból adódóan szervezô eleme az
együttesnek. A helyreállítás az eredeti térrendszer
és tömegforma visszaállítását célozta meg, a terek
karaktereit teljes mértékben tudomásul vevô, azok-
hoz maximálisan alkalmazkodó funkciók befogadá-
sára. Ennek megfelelôen az elôtérhez kétoldalt kap-
csolódó lépcsôk közül az egyiket helyreállítottuk, ez
a tetôtérig vezet, a másik helyén az épület mellett
kialakítandó pincei WC-csoportot feltáró lépcsô ké-
szült. Az épület elôcsarnokát alápincéztük, itt ka-
pott helyet a ruhatár. A zsinagóga dongaboltozatos,
öntöttvas oszlopos-galériás fôtere teljes egészében

AA karzatos földszinti tér

Az emeleti csarnok

Fotók: Farkas Pál

T
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az eredeti térformát nyerte vissza, míg az 1980-as
években lebontott tetôszerkezet visszahelyezése
helyett egy újabb tér alakult ki, amelynek jelenléte
jelentôsen megnöveli az épület használhatóságát.

A kivitelezés legkényesebb szakasza a pince-
szintek utólagos megépítése volt, valamint a fel-
sô megtámasztás és tetô nélkül meredezô falak
stabilizálása.

Az utólagos pinceépítés réscölöpsoros techno-
lógiával valósult meg. A födémek acélgerendával
gyámolított monolit vasbeton födémek, a tetôtér
szerkezetét 13 méter átmérôjû félköríves acéltar-
tó alkotja. 

KIVITELEZÔI GONDOLATOK

z épület elôcsarnoka alatt pince készült, ma-
gas talajvízállás mellett. Az 50 cm vastag alap-

falak mellett körben 60 cm átmérôjû monolit vasbe-
ton cölöpök készültek, sakktáblaszerûen. A zárt cö-
löpfalat építés közben acélgerendákkal támasztot-
tuk ki. Komoly kihívást jelentett az egyik, 12 méter
magas kôfalazat teljes kiváltása. A kiváltás a terep-
szinten, a készülô vasbeton födém fölött készült,
HEB 500 acél gerendákra, HEB 250 kereszttartók-
kal kiváltva. A fûtési mód geotermikus fûtés. Az ere-
detileg tervezett 12 darab, egyenként 120 méter
mélységû szondát a rövid építési idô nem tette le-
hetôvé elkészíteni, mivel a terepszint alatt 46 méte-
ren a Tokaji-hegy talapzatába ütköztünk. Így 38 da-
rab, egyenként 42–45 méter mély szondafurat ké-
szült, amelyeket hatosával csoportosítva vezettünk
be a pincében kialakított hôközpontba.

Adatok:
Teljes alapterület: 1100 m2.
Építés idôtartama: 2005. június – 2006. július.
Nyitó elôadás: 2006. augusztus.

II. ÜTEM: PAULAY EDE SZÍNHÁZ

z épület földszintjén elôcsarnok, ruhatár és foyer
helyezkedik el. A kamaraszínház elôcsarnokának

egyik oldalon galériás tere az északi oldal felé üvegfal-
lal megnyílik, így vizuális kapcsolat alakul ki a zsinagó-
ga mögötti tér és az elôcsarnok között. A galéria alatt
elhelyezkedô ruhatár – végében a felvonóval – önálló
ritmusával karakteres kíséretet ad az aszimmetrikus
fôtengelynek. A fôtengely másik oldalát a galériára íve-
lô lépcsô jelöli ki, ahol az elôcsarnok galériája az udva-
ron álló 300 éves tölgyfát körülölelô ív mentén fordul
át az összekötô épületszárny galériájába.

A kamaraszínház karzatos tere 300 nézô befo-
gadására alkalmas. A földszinten a nézôtér mögött
vetítôgépház kap helyet, melynek két oldalán egy-
egy páholy alakul ki. A hangosítás és a fénytechni-
kai vezérlô a karzat mögött helyezkedik el, megkö-
zelítése a karzatról induló íves lépcsôn keresztül
biztosított, ahol a világítási hidakon keresztül tart
kapcsolatot a színpad fölötti technikai karzatokkal.
Az északi karzathoz egy VIP-helyiségcsoport kapcso-
lódik tartózkodóval, öltözôvel, vizesblokkal.

32
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A színház nézôtere

A zsinagóga tetôtéri terme

A

A

Az üvegtetô a fôbejáratnál
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A nézôtér-színpad térsora lehetôséget biztosít
mind proszcénium-, mind arénaszínpadi elrendezés-
re. A nézôtér fix széksorokkal berendezett, az aréna-
színpad pedig a színpadra helyezett széksorokkal ala-
kítható ki. A színpad a rendelkezésre álló lehetô-
ségek miatt kisméretû elôszínpaddal rendelkezik,
amelynek szétszerelhetô padlózata alatt zenekari
árok helyezkedik el. A színpadon a szerkezetbe
süllyesztett, 9,5 méter átmérôjû forgószínpadot alakí-
tottunk ki, a díszletezést 18 díszlethúzó segíti. A szí-
nésztartózkodót a színpad északi oldalához tervez-
tük, a színészbüfé fogyasztóteréhez kapcsolódva.
A díszletek beszállítása a színpadra kelet felôl bizto-
sítható. A keleti épületszárnyban kapnak helyet a ki-
szolgálóhelyiségek: az öltözôk, raktárak, próbater-
mek és irodák, valamint a gépészet helyiségei. A ka-
maraszínház és a serház épületét összekötô épület-
szárny – amelynek emeletét egy kiállítótér foglalja el
– biztosítja a kapcsolatot a III. ütemben épülô serház-
zal. Ebben a kiállítótérben helyet kap a világörökségi
helyszínek bemutatása és idôszaki kiállítások.

KIVITELEZÔI GONDOLATOK

rendelkezésre álló idô rendkívüli rövidsége nagy
kihívást jelentett a kivitelezésben. A magas ta-

lajvíz és a rossz talajviszonyok csak fokozták a ne-

hézségeket. Az idôvel való versenyfutás a kivitelezôt
igen fegyelmezett, feszes, a hibázást elkerülô mun-
katempóra szorította. A kora nyári kezdési idôpont le-
hetôvé tette, hogy a közeli Bodrog folyó alacsony ví-
zállása mellett nyíltvíz-tartással lehetett a pince zárt
vasbeton dobozát készíteni. A talajvízszint-figyelôkút
a végleges állapotban is megmaradt a létesítmény
zárt udvarán. A rendkívül rossz állagú talajban a cö-
löpsorok CFA dugócölöpökkel készültek. 

Az eredetileg a színpad és nézôtér fölötti mono-
lit vasbeton födém helyett HEB 450, HEB 550 acél-
gerendákra támaszkodó, bennmaradó trapézlemez
zsalus „öszvér" szerkezet készült. Ez a kivitelezési
idôt hónapokkal megrövidítette. Az épület bonyolult-
sága, valamint a rendkívül rövid kivitelezési határ-
idô mellett nehéz volt a különbözô szakmákat
összehangolni. Megnehezítette a kivitelezési mun-
kákat, hogy az épület készültségének elôrehalad-
tával egyre kevesebb hely állt rendelkezésre felvo-
nulási területként. Komoly kihívást jelentett az 550
m2-es beépítetlen padlástérben a szükséges épület-
gépészeti berendezéseket, szellôzôcsöveket, kazá-
nokat elhelyezni, idôben mûködôképessé tenni.

Adatok:
Teljes alapterület: 3000 m2. Nézôtér: 300 fô. 
Építés idôtartama: 2007. június – 2008. május.
Nyitó elôadás: 2008. augusztus.

A fôbejárat

A
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III. ÜTEM (A JÖVÔ): A SERHÁZ HELYREÁLLÍTÁSA

terv szerint a harmadik ütemben a serház helyre-
állítása a cél. A 18. században sör- és pálinka-

fôzés céljára emelt épület eredeti térrendszerének
visszaállítása után a világörökségi borterületek kiállí-
tóhelyeként és múzeumaként mûködik majd. A föld-
szinti galériás térben a közös bemutató-terepasztal, a
földszinti termekben a tokaji terület, míg az emeleti ki-
állítótermekben az európai világörökségi borterületek
kiállításai, a tetôtérben szekciótermek kapnak helyet.
Az épület külön megközelítése és önálló üzemeltetése
a bôvítések után is biztosítható, és a teljes épület-
szövet kialakulásával annak szerves részévé válik.
Az épület helyreállítása során a levéltári forrásokból
elôkerült 18. századi tervek szolgálnak támaszul.

KÜLSÔ TEREK

A zsinagóga elôtti tér: A zsinagóga elôtti kerítést az
épület homlokzatához visszahúzva egy városi tér ala-
kult ki, utalva az épület funkciójának megváltozására.

A színház bejárata elôtti tér: Az érkezôt a zsina-
góga déli oldalával párhuzamos kandelábersor ve-
zeti az épület bejáratához, amely két kôpilon között,
üveg elôtetôvel védetten helyezkedik el. A bejárat
elôtti tér az elôcsarnok üvegfala elôtt átvezet a zsi-
nagóga mögötti térre.

A zsinagóga mögötti tér: A zsinagóga mögötti tér
keleti térfala az összekötô épületszárny üvegfala.

Az üvegfal öreg tölgyfát övezô íves felülete fölfelé
tágul, ezáltal erôsítve a nyitottságot a fa körül. 

Keleti udvar: A serház és a kamaraszínház kö-
zött kialakul egy, az összekötô épületszárny keleti
üvegfalával határolt tér, mely lépcsôs peremezésé-
vel, utca felé lejtésével, intimitásával kisebb ese-
mények színteréül szolgál.

A zsinagóga mögötti tér és a keleti udvar az
összekötô épület üvegfalain át vizuálisan kommuni-
kál egymással.

Építtetô: Tokaj Város Önkormányzata.
Tervezôk: Építész: Farkas Pál, F.P. ArchiA Kft.,

Budapest. Tartószerkezet: Kerényi László, Statika
M Kft., Miskolc. Épületgépész: Cservenyák Gábor,
KLIMASOL Kft., Miskolc. Elektromos: Kucskár
Mihály, Vil-Art Kft., Miskolc. Akusztika: Kotschy
András, Budapest. Színpadtechnika: Strack Lôrinc,
Budapest. Környezetrendezés: Dobos Sára, Élet-
tér Bt., Miskolc.

Generálkivitelezô: DEPONA Kft., Tokaj.
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FARKAS PÁL
építész

vezetô tervezô

A háromszáz éves tölgyfát körülölelô csarnok

A
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ELÔZMÉNYEK

Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvé-
delmi Központ a világ minden tájáról érkezô, fô-

ként kormányzati forrásokból származó pénzügyi tá-
mogatásból mûködô szervezet. 1990-es alapítása
óta folyamatosan szervezi és támogatja a régió kör-
nyezetvédelmi akcióprogramjait. A szervezet telephe-
lye Szentendrén található, gyönyörû természeti kör-
nyezetben, a Szentendrei-sziget csúcsánál. A köz-
pont dolgozói az utóbbi években változatos növényte-
lepítéssel valódi arborétummá változtatták a telket,
amely egyébként ártéri terület, és a Duna magas
vízállás esetén teljesen elönti. Nemcsak az épület,
illetve az üzemeltetés tervezésekor, de a megépítés
munkálatainál is figyelembe vettük a környezetvédel-
mi elôírásokat, hisz a központ Budapest ivóvízbázisá-
nak védôterületén fekszik.

A telket 1990 elôtt a Vízügyi Minisztérium hasz-
nálta, és itt építette fel a hetvenes évek közepén azt
a pavilont is, amit a környezetvédelmi központ konfe-
renciaépületként használt az általa szervezett nem-
zetközi és magyar tudományos tanácskozások szín-
helyéül. Az eredeti épület vasbeton pillérvázzal és
alumínium függönyfallal épült, akkoriban a hôszigete-
lés, illetve az energiatakarékosság nem volt követel-
mény. Az épület komfortja magas mûködtetési költ-
ségek mellett sem volt megfelelô. 

A környezetvédelmi központ vezetôi örömmel vet-
ték tehát az Olasz Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium felajánlását, hogy készíttessenek tanul-
mánytervet az épület energetikai megújítására. Az
átalakítás nem csupán az épület üzemeltetési költsé-
geinek csökkentését tûzte ki célul, hanem egy olyan
komplex épületgépészeti és épületvillamossági rend-
szer kiépítését, ami nulla szén-dioxid-kibocsátással
(zéró emisszió) terheli a környezetet. A tanulmány el-
készítését a hasonló projektekben már jártas paler-
mói építészre, Federico Butera professzorra bízták.
(A koncepció alapján az engedélyezési és kiviteli ter-
veket a budapesti Kima Studio készítette, együttmû-

ködésben az olasz tervezôvel.) A professzor elemezte
az épület használati módját, a szentendrei klimatikus
viszonyokat és benapozási diagramokat, majd egy
speciális számítógépes rendszerrel modellezte az
épület téli hôveszteségét és nyári hônyereségét.
Nem volt meglepô, hogy a hetvenes években készült
gyengén hôszigetelt homlokzat, a nagy, árnyékolás
nélküli üvegfelületek, a rossz hatásfokú fûtési és vilá-
gítási rendszer teljes egészében cserére szorult.

Az cél tehát környezetbarát és energiatakarékos
épület létrehozása volt, egy olyan prototípus kidolgozá-
sa, amely tanulságos lehet nagyobb irodaépületek épü-
letgépészeti rendszereinek tervezésénél és kivitelezé-
sénél is. A hagyományos passzív rendszerû épületekkel
elérhetô az energiafelhasználás korlátozása, de csak
passzív rendszerekkel a zéró emisszió nem érhetô el. 

A

Környezetbarát beruházás
Szentendrén
A Közép- és Kelet-európai Regionális 
Környezetvédelmi Központ felújítása

Az épület átépítés elôtti képe. Fotók: Kruppa Gábor

Az eredeti alumínium-üveg függönyfal
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A FELÚJÍTÁS KONCEPCIÓJA

felújítás koncepciója alapvetôen három terü-
letre koncentrált.

• A meglévô épülethomlokzat és tetô bontásával
jobban hôszigetelt épületburkot kell létrehozni.

• A világítás energiafogyasztását energiatakaré-
kos lámpákkal kell csökkenteni.

• Az épület fûtését és hûtését megújuló energia-
forrásokból kell megoldani.
A rendszereket számítógépes épületfelügyeleti

rendszer irányítja és hangolja össze.
Az épület alumínium-üveg függönyfalát könnyû-

szerkezetes homlokzati falra cseréltük. A korábbi
2 cm-es polisztirolhab helyett most 10 cm vastag
ásványgyapot hôszigetelés került a falakba. Hogy a
meglévô tartószerkezetet ne kelljen megerôsíteni, a
homlokzat külsô héja titáncink lemezekbôl készült.
Az anyag kiválasztásánál szempont volt, hogy a cink-
lemez lebomlás után sem terheli a környezetet. A te-
tô hôszigetelése – fordított rétegrenddel – 15 cm po-
lisztirol, az alumíniumablakok k-értéke 1,1. Elôttük
motoros mozgatású alumíniumlamellás árnyékoló-
szerkezetek védenek a nyári túlmelegedés ellen, té-
len viszont elhúzzák ôket, hogy az ablakok is segít-
senek a naphô hasznosításában. A konferenciate-
rem és az irodák besötétítését belsô textilrolókkal
oldottuk meg.

Az épület külsejét a fémes csillogású köpeny mel-
lett az ablakok felett megjelenô fényvetô sávok ka-
rakterizálják. Ezeknek az a szerepe, hogy a természe-
tes fényt minél jobban az épület belseje felé tereljék.

Az ívelt mennyezetre vetítôdô napsugarakkal a mes-
terséges világítás erôssége csökkenthetô. A belsô
térben elhelyezett, jelenlétet és fényerôsséget is ér-
zékelô egységek vezérlik az elektronikus fényerô-sza-
bályozós fénycsöves lámpatesteket. Ezzel az épület
világítása minden pillanatban automatikusan a legta-
karékosabban állítható be. Mivel az épület a tetôn el-
helyezett napelemekbôl nyeri az elektromos energiát,
fontos, hogy a világítás energiafogyasztása a lehetô
legkisebb legyen. A tetôn és a déli oldalfalon elhelye-
zett 105 napelemcella mintegy 30 kW energiát ter-
mel, ezzel Magyarország egyik legnagyobb mûködô
napenergia-termelô telepe.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

fûtési és hûtési rendszer tervezésénél több le-
hetôséget is megvizsgáltunk. A felszínhez kö-

zeli vizek felhasználása az ivóvíznyerôhelyek védel-
me miatt nem volt lehetséges, ezért a talajszondás
megoldást választottuk. A talajszondák – 100 mé-
ter mélységig lefúrt csôhurkok – által szállított,
nagyjából egyenletesen 10–12 fokos glikololdat hô-
jét hasznosítják a hôszivattyúk, nyáron hûtési, télen
fûtési üzemmódban. A váltott üzem miatt a talaj tar-
tós áthûlése vagy átmelegedése hosszabb távon
sem rontja a hatásfokot. (A gépházban egy kis telje-
sítményû kazánt is elhelyeztünk, ennek azonban in-
kább csak az a szerepe, hogy tartalékként mûköd-
jön, vagyis hogy üzemzavar esetén se történhessen
fagykár.) Az épületgépészeti hálózatokon változó tö-
megáramú szivattyúk szállítják a folyadékot, mert

A homlokzat jellegzetes eleme az új lépcsôház lett
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ezeknek a teljesítményfelvétele kisebb, mint az ál-
landó tömegáramú, szelepekkel leszabályozott szi-
vattyúké. (A rendszer beállítása ugyanakkor sokkal
nehezebb és hosszadalmasabb.) Az eredeti tervek
szerint a hôszivattyú készítette volna a használati
meleg vizet is, ennek a részrendszernek a bonyolult-
sága miatt késôbb mégis úgy döntöttünk, hogy ezt
egy napkollektoros rendszerre váltjuk ki.

Légtechnikai és fûtési szempontból az épületet
két részre osztottuk. Az északi oldalon helyezkednek
el az inkább idôszakos használatú terek, a konferen-
ciaterem és az alatta lévô, fôként konferenciák ide-
jén üzemelô kiállítótér, a déli oldalon pedig a folya-
matosan használt könyvtár és felette az irodák.

Az idôszakos használatú nagy terek fûtését és
szellôzését a tetôn elhelyezett, frekvenciaváltós mo-
torral szerelt légkezelôk adják. Itt is szempont volt a
motorok energiafogyasztásának mérséklése. A légke-
zelôk szabályozásánál az épületfelügyeleti rendszer a
terem levegôjének szén-dioxid-koncentrációját is méri,
tehát csak akkor fûti és szellôzteti a teret, ha a terem-
ben tartózkodnak. Az irodák és a könyvtár fûtését és
hûtését a sugárzó mennyezet adja. A sugárzó fûtés és
hûtés azonos komfortérzet mellett kevesebb energiát
igényel. Természetesen itt is van szellôzés, de csak a
szükséges legkisebb mértékû. Az egész épületgépé-
szetet épületfelügyeleti rendszer vezérli.

A környezetbarát építészetet ismerôk számára a
rendszer egyik eleme sem ismeretlen. Az újdonság
– a zéró emissziós cél érdekében – ezek összehan-
golt beépítésében rejlik. Az épület energetikai
egyensúlya éves szinten áll be, vagyis az energiater-
melés nem a csúcsfogyasztásra méretezett. Ha az
elektromos fogyasztás magasabb, mint a napele-
mek leadott teljesítménye, akkor a rendszer áramot
vesz fel a városi hálózatból, alacsonyabb fogyasz-
tás esetén pedig visszatermeli a hálózatba. A fel-
vett és leadott teljesítményt egy erre rendszeresí-
tett fogyasztásmérô méri. Az épület most fél éve
üzemel, jelenleg pozitív energiamérleggel, de ezen
sorok írásakor az év hidegebb fele még elôttünk áll.

Felmerülhet a kérdés, hogy mekkora idôtartam
ennek a beruházásnak a megtérülése, illetve milyen
hasonló épületek esetében érdemes alkalmazni? Az
épület elsô évének tapasztalatai nyilván pontosabb
képet fognak errôl is adni, hisz az energiafogyasztók
és -termelôk adatait folyamatosan rögzítik. Kiderül-
het, hogy mennyi lesz az épület energiamérlege, való-
ban sikerül-e éves szinten energiát termelni az épü-
lettel. A megtérülés általában valamihez viszonyítva
értelmezhetô, vagyis, hogy a technológiai váltás a ko-
rábbi üzem folytatásához képest mennyi megtakarí-

tást eredményez. Ez az „alapérték” a REC konferen-
ciaépület esetében meglehetôsen magas – azaz a
hetvenes években épült energiapazarló és gazdaság-
talan üzemû pavilon energetikai mérlegéhez viszo-
nyítva bizonyára nem lenne nehéz rövid megtérülési
idôt kimutatni. Ennél fontosabb, hogy az épület egy
mûködô demonstrációs eszköz, amelynek akár csak
egyes részrendszereivel is megismerkedhetnek az ér-
deklôdôk. Az egyes rendszerek mûködése és azok
energetikai mérlege külön is elemezhetô. Egy átlagos
épületnél a zéró emisszió a jelenlegi gazdasági felté-
telek mellett talán nem gazdaságos, de elôbb-utóbb
mindenkinek erre kell törekednie.
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rdekes a fürdô építésének története: az elsô
gondolattól a döntésig nyolc év telt el, maga az

építés pedig mintegy tíz hónap alatt lezajlott. A gyors
építkezés ellenére szerkezetileg és építészetileg ma-
gas színvonalú munka készült el, mely ma is gyönyör-
ködteti a szemet és a szívet. A harmonikus tömeg-
alakítás, a homlokzatok nemes díszítettsége, a bel-
sô terek nagyvonalúsága Dvorák Ede mûépítésznek
köszönhetô. Az elkészült fürdô tipikus és jól megfo-
galmazott saroképület, az átló felôli bejárattal, a sar-
kon hangsúlyos épületrésszel, a két oldalon szim-
metrikus homlokzattal. 

A felmérés, tervezés és építkezés során sok érde-
kes részletre derült fény, és számos részletet kellett
megfejteni egykori elmosódott fényképek alapján,
vagy az eredeti tervezô helyébe képzelve magunkat, ki-
találni, hogy milyen lehetett, ami már elpusztult. Pél-
dául a csodálatos, díszes bejárati ajtó egészen az
1960-as évekig a helyén volt, akkor cserélték ki egy
acél-alumínium üvegfalra. A helyreállítást százéves ké-
peslapok felnagyításával, alig látható fotókról kellett
megtervezni. A részleteket az elôcsarnokban lévô pro-
filokról, faragásokról, mintás üvegekrôl vettük, a hôszi-
getelô üveg miatt az eredeti vas osztópálcákat tölgyfa
bordák helyettesítik.

A szélfogóba lépve a padlón a terrazzoburkolatba
beleírva szerencsére megmaradt az eredeti építési év-
szám: 1910. Ezt a feliratot a sárgás-szürkés mûkô fe-
lületben fekete és piros színekkel készítették, egy kis-
sé csálén álló fekete kerettel. A körülötte már átalakí-
tott burkolatból az évszámot a kerettel együtt flexszel
kivágták az alatta lévô 6–7 cm vastag betonaljzattal
együtt, és ezt a mintegy 15 kilós darabot mindvégig a
mûvezetô bódéjában tárolták, míg az új burkolatba
vissza nem építették. 

A szélfogóból az elôcsarnokba lépünk, mely nyolc-
szögû alaprajzával, körben nyíló üvegajtóival, magas,

kupolás lefedésével lebilincselô hatást tesz a látogató-
ra. Az eltérô hosszúságú oldalakból álló nyolcszög
egyébként igen praktikus elosztótér is, hiszen nyolc aj-
tón nyolc irányba juthatunk tovább. Ezek a kétszárnyú
üvegezett ajtók az eredeti, százéves szerkezetek, csak
két szárnyat kellett pótolni. A lengôajtók érdekessége,
hogy az egykori rugós lengôpántok még ma is mûköd-
nek, és a maiaktól eltérôen az ajtó tetején helyezked-
nek el. A vas osztópálcákat felújítottuk, és a savmarás-
sal készülô mintás üvegeket is legyártattuk. Az elô-
csarnok felsô kupolás tetôszerkezete vastag drótokkal
lógatott rabic-vakolat mennyezet, amely kis dongákkal
csatlakozik a felsô színes ablakokhoz. A régi színezés
mintáját az egykori képeslapok homályos szürke árnya-
lataiból vettük le, a ma beszerezhetô üvegszíneket
használva. A régi vaskereteket megtartottuk, csak ki-
sebb kiegészítésre volt szükség a hôszigetelô üveg na-
gyobb vastagsága és súlya miatt, valamint a gittrögzí-
tés helyett készülô belsô fém takaróbordáknál.

Az elôcsarnok alatt csak egy kis gépészeti folyosó
volt az alsó szinten, egyébként a padló földdel feltöl-
tött területen feküdt. Ezt a földfeltöltést kitermelve
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és a padlót lesüllyesztve készülhetett el az alsó pihe-
nô-kávézó tér, amely téglakupolát kapott, és egy kis
kerek nyíláson át kapcsolatban van a felsô elôcsar-
nokkal is. A föld alatti falakat az építéskor levitték az
alsó szint alaptestjéig, ezért nem okozott nagy gondot
a föld kiásása. Az új ajtónyílások kibontásánál feltûnt
a régi falak szakszerû építése, hiszen a kôbôl és tég-
lából sávokban rakott fal nagyon erôs, a habarcsot
szinte nem lehet elmorzsolni. Az elôcsarnok alatti ku-
pola érdekes felület, a nyolcszögû alaprajzból képez
átmenetet a kör kerületû gömbkupolába. A téglafelü-
letû mennyezet egységes hangulatot kíván létrehozni
az alsó szinti folyosók tégla dongaboltozatával, a tég-
lák a vakolat leverése és homokfúvásos tisztítás után
váltak láthatóvá.

A rövidebbik utcai szárnynál lévô vízvezeték vagy ti-
zenöt évvel ezelôtt elfagyott, és a föld alatt hetekig
ömlô sok száz köbméter víz kimosta a talajt az épület
alól. Ennek következtében a tartófalakon és a homlok-
zaton nagy repedések jelentek meg, és a falak süllye-
dése miatt a folyosó végén a padló a bejárathoz ké-
pest 17 cm-rel lejjebb került. A helyreállításhoz a sar-
kon egy kisebb falszakaszt újra kellett falazni, az épü-
let végén pedig erôsítô vonóvasakat kellett beépíteni.

A fürdôcsarnok fagerendás mennyezetét feltehe-
tôen a negyvenes években kerámiabetétes Bohn-fö-
démre cserélték, egy részét pedig, talán a hatvanas
években, elôre gyártott vasbeton gerendás, beton
béléstestes szerkezetre. 

A várkert felôli toronyépítmény eredetileg egy eme-
lettel alacsonyabb volt, késôbb került rá még egy
szint, amiben egy hatalmas víztartály volt. Most a to-
ronyban a szellôzés légtechnikai gépei kaptak helyet.
A mellette magasodó téglakémény belseje 60–80 cm
széles, kerek kürtô, melyben egy vashágcsón fel lehe-
tett mászni a tetejére. Az épület alsó szintjén volt a ka-
zánház, ahol a felújítás elôtt a kéménybe a tisztítónyí-

láson benézve egy nagy kupac gallyat találtunk.
Hosszas gondolkodás után jöttünk rá, hogy a kémény
tetején lévô gólyafészek csúszhatott le a 17 méter
hosszú kürtô aljára. A kémény habarcsrétegei a sok
évtizedes fagyásoktól meggyengültek, megemelked-
tek, ezért lehetett érzékelni a kémény felsô hárommé-
teres szakaszának elgörbülését, megdôlését. Ennek
ellenére a kémény nem dôlt le, sôt, a javítás úgy ké-
szült, hogy a téglasorok visszabontása után a jó minô-
ségû, kemény téglákat félretették, és új habarcsba
rakva, az eredeti rakási mintával, szinte veszteség nél-
kül visszafalazták ôket. Most egy beton fedlap és egy
bádogozott sapka védi a régi kéményt, amelyet alkal-
massá tettünk a használt levegô kivezetésére.

A hegyrôl lejövô vizek egy része feltehetôen a für-
dô épületének helyén lévô árokban érkezhetett az
egykori mocsárba vagy tóba. Erre utal legalábbis az,
hogy az épület alagsorán keresztül húzódott egy 60
centiméter átmérôjû esôvíz-elvezetô csô, mely az al-
só szinten derékmagasságban lépett be az épületbe,
ezek után végigment a hosszabbik szárnyon, elhú-
zódva a fürdôcsarnok egykori kis- és nagymedencéje
alatti földfeltöltésben, majd az épületbôl a másik ol-
dalon, a padlószintnél nem sokkal lejjebb lépett ki.
Ennek a csônek a darabjai a felújításig megvoltak az

Bejárati homlokzatrészlet
Fotók: 
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épületben, a kilépés faláttörése ma is látható. Vala-
mikor a hatvanas évek körül helyezték át ezt a ház
alatti „patakot” a hosszabbik szárny mellé körülbelül
egy méterre úgy, hogy a lefektetett betoncsôre átla-
gosan másfél méter vastag földfeltöltést hordtak az
épület mellé. Emiatt a falak föld alá kerültek, és az
esôvíz bement a falba. Ezt a szakszerûtlen feltöltést
most elhordtuk, így ismét láthatóvá vált ezen az olda-
lon is a szépen faragott kôlábazat, melynek hiányzó
köveit pótolták, felületét letisztították.

A homlokzati nyílásokat eredetileg két-két külön-
álló acélbordás ablak zárta, egyik a fal külsô, a másik
a belsô oldalán. Ezeknek az ablakoknak a nagy része
mára elveszett, a megmaradt darabokat az új abla-
kok elé rácsként építettük be, illetve a fürdôcsarnok
és a medencetér közötti falba kerültek belsô abla-
koknak. Érdekes, hogy ezeket a profilos vasbordákat,
amelyeket annak idején több ezer kilométer hossz-
ban gyártottak évente, ma szinte lehetetlen legyártat-
ni, a pótláshoz szükséges néhány métert csak nagy
nehezen sikerült marógéppel elkészíttetni.

A bejáratnál nemcsak a kaput cserélték ki a hat-
vanas években, hanem az addigra a tetôre is felfu-
tott, burjánzó vadszôlô leszedése utáni felújításnál a
vakolatdíszeket is leverték, elrontották. Itt is a régi
képeslapokat hívtuk segítségül, és belôlük próbáltuk
a legtöbb mintát ismét a helyére tenni. Így kerültek
vissza a korong alakú és a csíkos minták, a párká-
nyok és profilok, a bádogfedések részletei. Csodával
határos módon megmaradtak az egyik helyiségben
eltárolva az oromzatok tetején ülô kôgömbök és a fô-
bejárat feletti hattyú is. Ezeket kôszobrász restaurá-
tor újította fel, és kiderült az is, hogy a gömböket an-
nak idején gipsz-homok keverékbôl öntötték, a hattyú
pedig mûkôbôl van. Most mindegyiknek a felületét
víztaszító anyaggal impregnálták.

Eredetileg az épület U alaprajzú volt, belsô ud-
varral, ahol késôbb fedetlen úszómedencét építet-
tek. Ennek a helyén most egy új medence épült,
amely az udvar lefedésével kialakult belsô térbe ke-
rült. Ennek a medencetérnek a kert felôli homlokza-
tába sok üvegfelületet terveztünk, hogy minél job-
ban ki lehessen látni a parkra. A téglából rakott tar-
tópilléreket és boltíveket a régi kerítésfalról mintáz-
tuk, a fogazottan rakott téglapárkánnyal együtt. 

A fürdô épülete eredetileg kádfürdônek és
„gyógyfürdônek” épült. Városi intézményhez illôen
az épület kialakítása racionális, megjelenése, kül-
sô-belsô képe egyszerû, idôtálló, puritán. Igénye-
sebb díszítést csak a bejárat környéke kapott, ele-
gánsabb, pazarló térnek csak a kupolás elôcsarnok
mondható. Díszei azonban egyszerû és olcsó anya-
gokból készültek: vakolatstukkók, hajtott laposvas
korlátok, vasbordás ablakok. Az önkormányzat be-
ruházása abban a korban sem lehetett drága vagy
hivalkodó, de olcsó megoldásokkal mégis rangos
épületet kívántak emelni. 

Az egyszerûség, a puritánság jegyében készültek
egykor a belsô terek burkolatai is, a padló a legtöbb
helyen terrazzo, melyet többféle színû, keretes mintá-
val díszítettek. A néhány helyen megmaradt, de rossz
állapotú terrazzopadló maradványaiból próbáltuk kita-
lálni, milyen lehetett az eredeti. Az elôcsarnokban,
valamint a csatlakozó helyiségekben állítottuk helyre
a régi színvilággal és hangulattal ezt a ma már külön-
legesnek tekinthetô padlóburkolatot.

Az építés idején nem voltak speciális vízszigetelô
anyagok és falburkolatok, így a fürdôterek falfelületeit
a lehetô legegyszerûbben alakították ki: mint ahogy a
medencékben, a falakon is egy nagyon erôs cement-
habarcs akadályozta meg a víz beszivárgását. Ezt a ce-
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menthabarcs vakolatot viszont nagyon magas színvo-
nalon készítették el, a legtöbb helyen még ma sem le-
hetett leverni a falról a gránit keménységû kötôanya-
got. A felületet azután minden évben lemeszelték, ami
a fal védelmét, tisztaságát és fertôtlenítését egyaránt
biztosította. A belsô tereknek ezt az egyszerû fehérsé-
gét próbáltuk az új épületbe átmenteni, ma egy fehér,
víztaszító-mosható festés adja a felületet, és egysze-
rû, de idôtálló, drappos színû keménykerámia a pad-
lót. A belsô terek hangulatával is különleges idôuta-
zásra kívántuk invitálni a látogatókat: a mai kor igé-
nyeinek megfelelô szolgáltatásokat használhatnak, de
régies miliôben. A szaunák és a gôzkamra, sókamra
az új igényeket jelenítik meg, az idôtlenséget sugárzó
fehér térben azonban mint felnagyított fürdôdézsák,
fahordók jelennek meg, amelyekben akár dédapáink
is fürödhettek volna.

A két háború között a belsô udvarban úszómeden-
cét létesítettek, melyet most újjáépítettünk, és íves fa-
szerkezetû tetôvel fedtünk le. A falak mentén üvege-
zett tetô adja a belsô terek világítását. A két sarokban
lévô lépcsôk az elôcsarnokból a régi medencéhez leve-
zetô kô lépcsôfokok áthelyezésével készültek, a tetôt
alátámasztó oszlopok és boltívek pedig a régi kerítés
motívumait használják. A szellôzés és az uszodagépé-
szet az új medencetér alatti teljes területet elfoglalja.

Az úszómedencékhez csatlakozott a háború elôtt
egy kert is, ahol az egykori képeslap szerint homokos

napozóstrand is üzemelt. A homokot feltehetôleg te-
herautóval szállították a helyszínre. A felújított fürdô-
höz szintén csatlakozik egy lekerített parkrész, ame-
lyet a faszerkezetû napozóteraszon át lehet megkö-
zelíteni, s amely a napfürdôzést, pihenést szolgálhat-
ja a nyári idôszakban.

Építtetô: Szerencs Város Önkormányzata.
Tervezô: AXIS Építésziroda Kft., 1024 Bp. Mar-
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A medencetér
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A HELY SZELLEME

óllehet, a hely szellemére ma sokan hivatkoznak
elvont gondolataik és gyakran az élettôl idegen

formaviláguk magyarázatára, számomra ez a kifeje-
zés sokkal konkrétabb, és sokkal tágabban értel-
mezhetô. A konkrét ember, közösség természete,
története, valamint az általa létrehozott épített
örökség ugyanúgy beletartozik, mint a természet és
táj üzenete. De a tájban is ugyanúgy fontos az em-
ber, az élet, mert természet és ember kapcsolatá-
ból jön létre a táj. Ha lehet különbséget tenni, akkor
ennél a munkánál ez fokozottan így volt.

KÖRNYEZET ÉS BEÉPÍTÉS

pici, a barokkhoz képest puritán mûemlék temp-
lom tágabb környezete a valahai szebb éveket

megélt aszódi kisvárosi utca (régi parókia, takarék-
bank épülete, zártsorú, századfordulós épületek) a
70-es, 80-as évek belerondításaival. A templom mel-
letti parókia nem megmenthetô épület, helye a temp-
lommal közös kert.

A bevezetô sorokból is adódóan az utca vona-
lát követi a zártsorú beépítés, nagy kapubehajtóval.
Az L alakú, hagyományos beépítés íves tornácával
és kerek udvarával a templommal kommunikál,
mintegy rá szervezôdik.

ÉPÜLET

z épületet, a hagyományt nem ideologikusan, ha-
nem konkrét formavilágát figyelembe vevô folyto-

nossággal képzeltük el, ahogy egy gyermekbôl elôbb
felnôtt lesz, majd öregember, és mindez nem direkt
vágással, hanem harmonikusan, egymásra épülô vál-
tozásokkal történik. Így kellene az épületnek illeszked-
nie a múltba, és finom átmenettel idéznie a kort,
amelyben született, de úgy, hogy mindenki számára
egyértelmû legyen: ez a mában van. Ugyanakkor azzal
az egészséges bizonytalansággal is, hogy a kortalan-
ság illúzióját fenntartsa bennünk, és ahogy a régi jó
épületeket, úgy talán ezt se kelljen majd 30-40 év
múlva szégyellnie a közösségnek, amely építette. 
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Katolikus Hitéleti Központ
Aszódon

Udvari látvány a templom felôl

Fotók: Jánosi János

Utcai homlokzat – 
a parókia bejárata
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Mindennek megfelelôen, a hagyományos zártso-
rú utca századfordulós épületeinek konkrét osztás-
világát (lábazat, ablak, osztópárkány, eresz alatti dí-
szítés) figyelembe véve alakítottuk ki az épületet.
De úgy, hogy a régi épületnek megfelelô vakolatosz-
tásokat és keretezéseket fából készítettük el, a te-
tôtér-beépítéssel pedig a templom fôbejárata feletti
motívumot idéztük. A belsô udvar szintén a történe-
ti világot idézi (L alakú beépítés, fatornácos folyo-
só), ugyanakkor az íves megformálás a mai világba
helyezi úgy, hogy a kerek udvarral egyben a közös-
ség érzését is erôsíti, mely érzés egyértelmûen a
templom szellemisége felé nyitott. 

FUNKCIÓ

fentebb vázolt szellemiség természetesen
csak a funkcióval szinkronban mûködik, ha at-

tól eltér, nem ér semmit. Az egyház és egyházta-
nács részérôl megadott és kívánt program teljesen
beleillett a hagyományokba. 

Az utcafronton helyezkedik el az új parókiarész,
egy káplánszoba, az iroda és az ügyfélforgalmat kiszol-
gáló vizesblokk. Az utcára is kinyúló másik szárnyrész-
ben helyezkedik el egy karitatív iroda és raktár, egy
aula (mely ruhatár, teakonyha és egyben feljárat is a
tetôtérbe), valamint a gyülekezeti terem, melynél kife-
jezett igény volt a szakralitás (például keresztelôk
megtartása) is. Ez a rész közvetlenül kapcsolódik a ke-
rengôk mintájára kialakított udvarrészhez is, hogy jó
idôben a létszámnak megfelelôen bôvíthetô legyen
a tér. A két szárny között helyezkedik el a kapuát-
járó, ahonnan minden közösségi rész megközelíthetô.
(A parókiának nyugalmas, önálló bejárata van az utca
és templomkert felôl.) A tetôtérben egy hitoktatói csa- lád részére van lakás, egy egyháztanácsi különterem

és galéria a nagyterem befogadóképességének bôví-
tésére. Az emeleti vizesblokkokat úgy alakítottuk ki,
hogy ifjúsági programok esetén a hálózsákos alvás
(galéria, esetleg különterem) esetén a zuhanyozási le-
hetôség biztosított legyen. A terepviszonyoknak meg-
felelôen az épület hátsó részén, a pinceszinten alakí-
tottunk ki két autónak garázst, raktárakat és a közös-
ségi helyiségek kazánházát. Remélhetôleg az íves ud-
var és a kert is szerves részévé válik az épületnek.

ANYAGOK

z épület teljesen hagyományos és szerves
anyagok felhasználásával készült. Beton sáv-

alapra, 38 cm vastag porotherm tégla falazat, mo-
nolit vasbeton födém épült, valamint hagyományos,
látszó, fa szarufás tetôszerkezet, hôszigetelt kivitel-

A

A

A parókia bejárata – kiskapu

A meglévô templom bejárata

Utcai homlokzat
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ben, kettôs, piros hódfarkú cserépfedéssel, illetve
az alacsony hajlásszögû tetôknél VM cink lemezfe-
déssel. A lábazatok és a pincerész bontott tégla, il-
letve terméskô falazatúak. A nyílászárók borovi fe-
nyôbôl, hôszigetelô üvegezéssel készültek. A nagy-
terem íves szerkezete egyedi, ragasztott fatartós ki-
vitelû. A belsô burkolatok egyszerû, olcsó kerámia
lapburkolatok, illetve hagyományos parketta, egye-
dül a közösségi nagyterembe került igényesebb, tar-
tósabb kôlap burkolat. A kapualjban, az íves udva-
ron és az épület körül élére, illetve lapjára helyezett
bontott tégla burkolatot alkalmaztunk.

KIVITELEZÉS

ályáztatás után, egy helyi kivitelezô cég, illetve
környékbeli alvállalkozó csapata építette meg a

házat tisztességgel. A földmunkák idején kiderült,
hogy az utcai szárny egy része alatt egy valahai épü-
let boltozatos pincéje helyezkedik el. Természete-
sen a kiviteli statikai tervek részbeni módosításával
a pincét megtartottuk, és a kapualjból egy lejáratot
biztosítottunk. Az építkezés menete, úgy gondolom,
méltó volt a fentebb vázolt történelmi hagyományok-
hoz, mindenki becsülettel és lelkesen végezte mun-
káját. Az egészséges viták éppúgy jellemezték a ki-
vitelezést, mint az odaadó, tervre figyelô és azt to-

vábbgondoló hozzáállás is. Senki nem a problémá-
kat kereste, hanem a megoldásra törekedett, kö-
szönet ezért mindenkinek. 

Az épülethez méltó ünnepélyes átadás és fel-
szentelés sem maradt el, a váci megyés püspök és
népes papi serege szentelte fel az épületet, a helyi
közösség aktív részvételével.

Megbízó: Római Katolikus Egyházközösség,
Aszód.

Tervezôk: Építész tervezô: Jánosi János, Kvad-
rum Építész Kft. Építész munkatárs: Szegedi Antal,
Vándorépítész Kft. Statika: Donáczi Péter, Pond
Kft. Gépészet: Dobai István. Elektromos tervek: Ko-
vács Zsuzsanna.

Bonyolító és felelôs mûszaki vezetô: Tolmácsi
Miklós, Aszód.

Kivitelezô: ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllô.

44

ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

JÁNOSI JÁNOS
Pro Architectura díjas építész

vezetô tervezô
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Nemzeti Autópálya Zrt. (jelenleg Nemzeti Inf-
rastruktúra Zrt.) és az M0 Északi Duna-híd

Konzorcium képviselôi 2006. január 6-án írták alá
az M0-s északi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó au-
tópálya-szakasz építési szerzôdését. A kivitelezô
konzorcium vezetô cége a Hídépítô Zrt., tagja a
Strabag Zrt. 2006 februárjában több ütemben ke-
rült sor a munkaterületek átvételére. A felvonulási
utak tervezési és engedélyeztetési eljárásai márci-
us végéig tartottak, ezt követôen lehetett megkez-
deni a tényleges építési munkákat.

A HÍDSZERKEZETEK ALAPOZÁSA, 
AZ ALÉPÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE

híd 28 támaszánál Soil-Mec rendszerû fúrt vas-
beton cölöpök készültek, változó darabszámban.

A kisebb támaszoknál 12, a nagyobb meder- vagy kö-
zös pillérek alatt 46 cölöp készült. A cölöpök átmérôje
az ártéri szakaszokon 1200 mm, a mederben 1500
mm. A cölöpözés megkezdését a szokatlanul magas
vízállás, a 2006. tavaszi árvíz késleltette. 2006 áprili-
sában kezdôdött az ártéri alépítmények cölöpözése.
Az év során tartósan kettô, szükség esetén három
géplánc biztosította, hogy az év végére valamennyi
támasz cölöpözési munkái befejezôdtek. Összesen
9000 folyóméter cölöp készült.

Az ártéri támaszokon a cölöpökre vasbeton össze-
fogó gerendákat készítettünk, ezekre támaszkodnak a

pillérek. Szekrényenként különálló pillérek épültek
„stadion” alakú oszlopokkal és konzolos fejgerenda
kialakítással. A pillérek építését 2006 nyarán kezdtük,
és nagyjából egy év alatt fejeztük be. Az alépítmények
térbeli és idôbeli ütemezését a tolt vasbeton felszer-
kezetek építési üteme határozta meg. A hídfôket két
szakaszban kellett elkészíteni. A legfelsô szint csak a
hidak kitolását követôen épülhetett meg,

A mederpillérek kivitelezésénél a korábbi években
sikeresen alkalmazott kéregelemes-ôrfalas munkatér-
határolás mellett döntöttünk, néhány „apróbb” változ-
tatással. Az alaptestek méretei alapján, az úszódaru
teherbírásához igazodva, az ôrfalak elemes-táblás ki-
alakítással készültek. A felsô kéregelemre csak az ôr-
fal oszlopait szereltük fel, majd beemelést követôen a
víz alatt csúsztattuk helyükre a táblákat.

A tömítésekhez SIKA duzzadószalagokat építet-
tünk be. A Kis-Duna-híd alapozásánál egy-egy ké-
regelem készült, a Nagy-Duna-hídnál a jelentôsen
nagyobb méretek miatt három elembôl állítottuk
össze a szerkezetet. Az elemek közötti vízzárást
utólag becsúsztatható zárólemezek és duzzadóha-
barcs-kiöntés biztosította. Az ôrfalak mindkét eset-
ben azonos oszlopokból és táblákból álltak, tehát a
rendszer bárhol és bármikor alkalmazható, csak a
kiegészítô egységeket kell cserélni.

A kéregelemek és az ôrfal védelmében hagyo-
mányos módon lehetett elkészíteni a cölöpösszefo-
gó gerendákat és a pillérek felmenô szerkezetét.

Az M0-s északi Duna-híd
építése

A

A

Fotók: Csécsei Pál
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A FELSZERKEZETEK ÉPÍTÉSE

híd öt, egymáshoz dilatációkkal kapcsolódó
szerkezeti részbôl áll:

• Bal ártéri híd: négynyílású, tolt vasbeton 
felszerkezet, 149 m hosszú

• Mederhíd: háromnyílású, ferdekábeles 
acélfelszerkezet, 591 m hosszú

• Szigeti ártéri híd: tizenkét nyílású, tolt vasbeton 
felszerkezet, 560 m hosszú

• Szentendrei-Duna-ág hídja: háromnyílású 
acélfelszerkezet, 332 m hosszú

• Jobb ártéri híd: ötnyílású, tolt vasbeton 
felszerkezet, 219 m hosszú

• Hídfôk: 10 m hosszú (2 x 5 m)
A Nagy-Duna-híd felszerkezete a ferdekábeles ki-

alakítás miatt teljes szélességben épült meg, a töb-
bi hídon két párhuzamosan haladó, légréssel elvá-
lasztott szekrénytartó vezeti át a jobb és a bal pálya
forgalmát. A pilléreken zsámolyokra helyezett saru-
szerkezetek támasztják alá a hídágakat. 

AZ ÁRTÉRI HIDAK ÉPÍTÉSE

z ártéri hidak két különálló felszerkezettel ké-
szültek. A konzolos szekrény keresztmetszetû

feszített vasbeton felszerkezet építését szakaszos
elôretolással végeztük. A technológia lényege, hogy
a telepített gyártópadokban legyártott, egyenként
22–24 méter hosszú elemek elôretolására az utófe-

szítésüket követôen került sor. A szerkezet mozga-
tását a tolótámaszokra telepített emelô-toló sajtók
végzik. A jobb és bal oldali hídágak ugyanabban a
zsaluzatban készültek, ezért az elsô hídág megépí-
tése után a gyártópadot áttelepítettük a másik híd-
ág építési területére. Az átlagos gyártási ciklusidô
hét nap volt elemenként. 

JOBB PARTI ÁRTÉRI HÍDSZAKASZ

hídfô elsô ütemének megépítése után elkezdô-
dött a gyártópad és a tolótámaszok kialakítása.

A pad hagyományos módon a hídfô mögött épült, cö-
löpalapozás és összefogó gerendarács biztosította a
stabil alátámasztását. A pad összeállítása és a csôr
beemelése után megkezdôdött a vasbeton felszerke-
zet építése. Oldalanként összesen 11 elemet készí-
tettünk. A betonacélt a zsaluzat mögött elôre gyártot-
tuk, behúzással került a helyére. A belsô zsalutáblák
nagy részét is elôszerelve lehetett beemelni a helyé-
re. Ezek a megoldások tették lehetôvé, hogy a hétna-
pos ciklusidô tartható volt. Az építés kiszolgálására
toronydarut telepítettünk a munkahelyre. A teljes fel-
szerkezet 2006. szeptember és 2007. május között,
kilenc hónap alatt készült el.

SZENTENDREI-SZIGETI HÍDSZAKASZ

Szentendrei-szigeten a gyártópad az elsô nyílás-
ba került, állványzatra felépítve. Az alátámasz-

tást acél és vasbeton szerkezeti elemek és fúrt cölö-
pök biztosították. Az állványzat a pad alátámasztásán
kívül a tolás közben fellépô erôk felvételét is biztosí-
totta. A különleges kialakítás miatt ennél a hídnál a
betonacél armatúrákat beemeléssel kellett a helyük-
re juttatni. A daru teherbírását figyelembe véve három
egységben elôszerelve emelték be a vasszerelést.
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A jobb ártéri híd építése

Szentendrei-sziget feletti ártéri híd, hossza: 560,25 m

Jobb parti ártéri híd, hossza: 219,10 m
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A belsô zsalutáblák kialakítása és beépítési módja
már nem tért el a szokásoktól. Hídáganként 25 elem
készült, és ennél a hídnál is tartható volt a hétnapos
ciklusidô. A különlegesen hosszú szerkezetet össze-
sen négy emelô-toló sajtó mozgatta. Az elsô elem
betonozására 2006. október elején került sor. Az el-
sô hídág 2007. május végére, a második hídág pe-
dig 2008. február végére készült el.

BAL PARTI ÁRTÉRI HÍDSZAKASZ

hídfô két ütemének megépítése után kezdô-
dött a gyártópad és a tolótámaszok kialakítá-

sa. A bal partra átkerült elemekbôl hagyományos
módon, a hídfô mögött épült meg a pad, cölöpala-
pozás és összefogó gerendarács biztosította a sta-
bil alátámasztását. Az építési terület kialakításánál
figyelembe kellett venni azt a körülményt, hogy köz-
vetlenül a gyártópad mögött egy nagyfeszültségû
távvezeték halad, ami nem tette lehetôvé a torony-
daru szokásos elhelyezését. Emiatt a toronydaru a
hídfô elé került, és az északi híd elkészülte után át
is kellett helyezni. A betonacélt itt is a pad mögött
szerelték, majd a helyére húzták. A belsô zsalutáb-
lákat és az egyéb szerelvényeket a hídfô elôtt kiala-

kított szerelôtéren állítottuk össze. A szokatlan kö-
rülmények ellenére a hétnapos ciklusidô tartható
volt. Oldalanként összesen 9 elemet készítettünk.
A felszerkezet 2007. július és 2007. december kö-
zött, hat hónap alatt készült el.

A MEDERHIDAK ÉPÍTÉSE

A NAGY-DUNA-HÍD

híd felszerkezete ferdekábelekre függesztett
acélszerkezet. A kábelek legyezôszerû elrende-

zésben, két síkban, 12 méterenként kötnek be a
merevítôtartó két oldalába. A két pilon feszített vas-
beton anyagú, szekrény keresztmetszetû pilonszá-
rakból kialakított „A” betût formáló térbeli keret-
szerkezet. A pilonszárak belül üreges négyszög ke-
resztmetszettel, felfelé folyamatosan csökkenô fal-
vastagsággal készültek, monolit vasbetonból, önkú-
szó zsalurendszer alkalmazásával. A felszerkezet
teljes szélessége 36,04 méter, és a mindkét irányú

A

A

A szigeti szerkezet építése

Nagy-Duna-híd, hossza: 591,00 m

Tolt hidak

Bal parti ártéri híd, hossza: 149,55 m

37.15                  33,00                33,00                     45,50

145.50                                                                                               300,00                                                                                              145,50
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forgalmi sávokat a járdákkal egy keresztmetszettel
vezeti át. A pályaszerkezetet 88 kábel kapcsolja a
pilonokhoz. A felszerkezet építése szabad szerelé-
ses technológiával készült. A 12 méter hosszúságú
elemek uszályon érkeztek a helyszínre, és úszódaru
emelte ôket a helyükre. Az illesztés elkészítése
után következett a kábelek befûzése és feszítése.
Egy-egy elemvéget két-két kábellel függesztettek
fel, az elemek átlagos tömege 120–125 tonna.

A FELSZERKEZET ÉPÍTÉSE

Duna-híd felszerkezetét három fô szerkezeti elem
alkotja: a két merevítôtartóval ellátott ortotrop

pályaszerkezet, a két A alakú vasbeton pilon, valamint
a pályaszerkezetet a pilonokhoz kapcsoló tartókábe-
lek. A híd felszerkezetének építése a vasbeton pilonok
építésével kezdôdött. A vasbeton szerkezet kivitelezé-

sénél Magyarországon elsô ízben alkalmaztuk a PERI
Kft. önkúszó zsaluzati rendszerét. Ez a zsaluzati rend-
szer az elkészült szerkezetre támaszkodva, toronydaru
segítsége nélkül, a saját hidraulikus rendszerével moz-
gott a szerkezeten felfelé, biztosítva a következô ütem
építésének munkaterületét. A pilonok építése közben
kiemelt figyelmet kellett fordítani az építés pontossá-
gára. A tervezô által elôre meghatározott méretpontos-
sági elôírásokat szem elôtt tartva a legfontosabb kö-
vetelmény a pilonszárak tengelyirányának tartása, va-
lamint a keresztmetszet elcsavarodásának minimum-
ra csökkentése. Az elvárások betartása érdekében
elôre megterveztük a zsaluzat beállításának, valamint
a kész szerkezet ellenôrzésének rendszerét. Minden
építési ütem kizsaluzása után ellenôrzô méréseket vé-
geztünk, ezek eredményeinek kiértékelése után meg-
határoztuk, hogy milyen korrekciós intézkedésekre
van szükség.

A pályaszerkezet építése a pilontámaszokról kiin-
dulva, konzolos szabadszereléssel történt. Az elsô öt
pályaelemet segédállványon szerelték össze, majd a
hegesztési munkák befejezését követôen a két vé-
gén beépítették a tartókábeleket, és azokat megfe-
szítve a pályaszerkezetet a pilonra függesztették.
A tartókábelekbe 31-37-55-61 darab Fp 150/1860
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típusú feszítôpászmát építettünk be az igénybevéte-
leknek megfelelôen. A tartókábelek felsô végét a pi-
lonban rögzítettük, feszítésük pedig az alsó lehor-
gonyzásnál történt. A kábelek feszítését Isotension
eljárással végeztük el, két ütemben. A pályaszerke-
zet – geometriájából és szerkezeti kialakításából adó-
dóan – puhán és lágyan viselkedett az erôhatásokra,
de gyorsan reagált az egyenlôtlen hômérséklet-elosz-
lásra is. Az egyes hídelemek beemelése, beállítása
és rögzítése órákat vett igénybe, a hômérsékleti ha-
tásokat nem hagyhattuk figyelmen kívül.

Ezért az alábbi intézkedéseket tettük:
1. Meghatároztuk, hogy az egyes hídelemek beépí-

tését milyen tûrésmezôn belül kell elvégezni.
2. A tervezett beállítási adatokat az adott hômér-

sékleti körülményeknek megfelelôen korrigáltuk.
3. A ferdekábelek feszítését két lépésben végeztük el.
4. Minden egyes építési fázisban független geodé-

ziai ellenôrzést végeztünk. Ezek eredményeit ki-
értékelve döntöttük el, hogy a következô mûvele-
tet milyen korrekcióval kell elvégezni.

5. A szerkezeti elemek relatív helyzetének ellenôrzé-
sén túlmenôen a felszerkezet globális helyzetét is
rendszeresen nyomon követtük, és összehasonlí-
tottuk a tervezô által megadott hídalakkal.

6. Olyan kiértékelési rendszert dolgoztunk ki,
amellyel az adatok bevitelét követôen a kiérté-
kelések és a grafikus feldolgozások azonnal ren-
delkezésünkre álltak.

A SZENTENDREI-DUNA-ÁG HÍDJA

Szentendrei-Duna hídja két különálló acél fel-
szerkezet, szekrény keresztmetszettel. A 331

méter hosszú szerkezetet összesen hat egységben,
névlegesen 120-120-90 méteres darabokban, elô-
szerelve szállították az építési helyszínre, uszályokra
szerelt állványszerkezettel alátámasztva. Az állvá-
nyok egyben alkalmasak voltak a helyszíni beemelés
végrehajtására is. Az elemek összeállítása és korró-
zióvédelme a csepeli elôszerelô telepen történt,
ahonnan látványos módon úsztatták fel az összeállí-
tott egységeket. A beemelés után helyszíni illesztés-
sel tették folytonossá a szerkezetet.

TARTOZÉKOK, SZERELVÉNYEK, BEVONATOK

felszerkezetek alatt fix és mozgó saruk találha-
tók. A Maurer cég által gyártott „fazéksaruk”

KGa és KGe típusúak. Említést érdemel a Nagy-Du-
na-ági hídnál beépített szélsaruk (MHd és LHb típu-
sok) rendszere, melyek a mozgások csillapítását
szolgálják

A teljes szerkezetet öt dilatációs egységre bon-
tották, a közös pilléreken nagy mozgási lehetôséget
biztosító Maurer típusú, DS 640, DS 720, és DS
560 jelû, 560–720 mm-es dilatációs szerkezetek
épültek. A hídfôknél – ahol csak a véglap szögelfor-
dulását kell biztosítani – 80 mm-es mozgást biztosí-
tó szerkezet épült be. 

A szegélyekre nagy visszatartási képességû sza-
lagkorlátokat kellett elhelyezni. A külsô oldalakra
H3, a belsô szegélyekre H2 védôképességû korlát
került. A hídágak között a leesés elleni védelmet a
korlátokra szerelt acélszerkezet biztosítja. A híd
közvilágítására mindkét oldalra kandeláberek kerül-
tek. Az egyedi szerkezetek befelé dôlnek, követve a
híd jellegét.

A pilonokban a fenntartási munkák támogatásá-
ra liftek készültek. A pilonszárak alsó felében ferde-
pályás szerkezet létesül, az átkötôfolyosó felett pe-
dig függôleges lift biztosítja a feszítôkamrák megkö-
zelítését.
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A hídra különleges díszvilágítás került. A pilo-
nok, a kábelek és a külsô szegélyek kaptak önálló
megvilágítást. A kábelek megvilágítását külön kan-
delábersor biztosítja, a pilonra és a szegélyekre
LED-diódás „fényfüzéreket” helyeztek el.

A hidak szigetelése RMA rendszerû, a vasbeton
szerkezeteken szórt, az acél pályalemezen pedig
kent technológiával készült. A szegélyek és járdák
felül járható, csúszásmentesített BV1 bevonatot
kaptak. A vasbeton szerkezetek oldalsó felületei-
nek és a konzolok alsó síkjának korrózióvédelmét
BV2 bevonat biztosítja.

ÖSSZEFOGLALÁS

híd megvalósítását számtalan külsô körülmény
befolyásolta. Íme néhány ezek közül:

• A vízbázis védelme miatt szigorú elôírások korlá-
tozták tevékenységünket, az alkalmazott anya-
gokat és technológiákat.

• A folyami hidak építésénél mindig meghatározó je-
lentôségû a vízállás, akár alacsony, akár magas. 

• Érdekes feladat volt továbbá annak az elôírás-
nak a biztosítása, hogy a munkaterületen csak
hídtengely irányban engedélyezett a közlekedés,
és ez igaz a munkaterületek megközelítésére is.
A Kis-Duna-ágon létesített bárkahídnak felnyitott
állapotban biztosítania kellett a hajóforgalom
zavartalan átvezetését. A nyári hónapokban (má-

justól szeptemberig) naponta kétszer, reggel és
este kis megszakításokkal 4-4 órát nyitva kellett
tartanunk az átkelôt. Ezekben az idôszakokban
a kis-Duna-ági és a szigeti munkaterületek meg-
közelíthetetlenek voltak.

• A nagy hídhossz miatt a szigeti tolt felszerkezet
négysajtós mozgatásának összehangolása.

• A kéregelemek elhelyezése, a vízzáró kapcsola-
tok biztosítása.

• A két úszódarus, páros emelések alépítmény-
nél, felszerkezetnél.

• A pilonok építésének minden mozzanata, a nagy
magasság.

• A ferdekábeles híd szerelése, a számítások, mé-
rések pontossága, a megvalósítás nehézsége.
Az elkészült szerkezet igazolja, hogy a tervezés és

a kivitelezés összhangja, a korszerû mûszaki megol-
dások alkalmazása elengedhetetlen feltétel a mai mo-
dern hídépítési technológiák végrehajtásánál.
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Készült a Buildecon kelet-európai és magyarországi ta-
nulmányai feldolgozásával, a 66. Euroconstruct-konfe-
renciára (Brüsszel, 2008. december 5.) összeállított
szakanyagok és az ott megtartott elôadás alapján. 

Egész Európában recesszió vár az építési piacok-
ra 2009-ben és 2010-ben. A kilátások csak 2011-tôl
tûnnek valamelyest javulónak. Ez az összkép Kelet-
Közép-Európában, keleten, délen és nyugaton, bár
nem azonos mértékben. Másfelôl, hosszabb távra
elôretekintve – és ez is a 2008. decemberi Euro-
construct-konferencia tanulsága – a fenntartható épí-
tés fogja egyre inkább meghatározni az építési szek-
tor egészét, és az alkalmazott technológiákat is.

FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
az Euroconstruct-országok építési piacainak 
alakulásáról 2011-ig

19 európai ország (Ausztria, Belgium, Cseh Köztár-
saság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Fran-
ciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Ma-
gyarország, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlo-
vákia) novemberben befejezett építési piacelemzé-
sei és prognózisai alapján a 2011-ig várható kilátá-
sokat az alábbiak szerint foglalta össze a Brüsszel-
ben rendezett konferencián az Euroconstruct.

AZ ÉPÍTÉSI PIAC HELYZETE, KILÁTÁSOK 2011-IG

• A lakásépítésben 2008–2010 között jelentôs
csökkenés várható, csekély javulás következhet
2010. második felétôl és 2011-ben.

• A befektetési célú építésben a kilátások nem
jók, megkezdôdött a lassulás és a tôkekivonás.

• A mélyépítés az egyetlen ágazat, ahol fennma-
rad egy kismértékû, de egyenletes növekedés.

• Az új építés lelassulása mellett a felújítási tevé-
kenység feljövôben van.
Az egyes országok között igen nagyok a különbsé-

gek. A recesszió legnagyobb vesztese Spanyolország
és Írország. A krízis szinte minden ország építési pia-
cára kihat. Kevés a kivétel, például Lengyelország ha-
talmas infrastrukturális lendülete következtében két
számjegyû növekedésre számít 2010–11-ben. A kelet-
közép-európai országok éves növekedési rátája jóval

nagyobb, mint a 15 nyugati Euroconstruct-országé,
vagyis a jelenlegi kilátások szerint nem fordul negatív-
ba a növekedés. A cseh, a lengyel és a szlovák piacról
van szó. Sajnos Magyarország a kivétel, amely 2008-
ban több mint hat százalékkal múlja „alul” az elôzô
évet, és csak 2010/11-tôl remélhetô a kikapaszko-
dás. Ez azonban ahhoz kevés, hogy a 2005-ös éves
építésiteljesítmény-„csúcsot” elérjük. 

A következô táblázatban az Euroconstruct-orszá-
gok építési teljesítményének alakulását mutatjuk
be 2005–2011 között. 2009-ben ígérkezik a mély-
pont, ami a 2008-as negatívra fordult 2,5 százalé-
kos teljesítménycsökkenést követi. A grafikon a
GDP és az építési teljesítmény közötti összefüggést
mutatja be ugyanezen idôszakban.

Az Euroconstruct-országok építési teljesítményének
alakulása 2005–2011 között (%-ban)

Elôrejelzés

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ausztria –0,4 4,2 2,8 2,0 0,0 0,2 1,0

Belgium 3,9 7,0 3,7 0,5 –0,8 0,6 0,7

Dánia 4,4 9,6 2,0 –2,6 –4,6 2,1 4,2

Egyesült Királyság –0,9 1,1 2,3 –1,1 –3,2 0,3 1,0

Finnország 4,2 3,3 6,2 1,0 –9,8 –4,3 2,7

Franciaország 3,2 4,5 3,8 –2,2 –1,9 2,1 2,2

Hollandia 3,3 3,8 4,9 2,4 –4,2 –5,0 0,4

Írország 11,8 6,9 1,1 –20,6 –16,3 0,0 4,4

Németország –3,0 4,9 1,8 3,1 –0,5 1,1 1,4

Norvégia 8,5 8,2 8,0 –2,5 –7,9 0,6 6,1

Olaszország –0,1 1,0 –0,1 –3,8 –5,0 –1,9 0,5

Portugália –3,9 –5,3 –0,4 0,0 0,4 0,9 2,7

Spanyolország 5,6 6,0 1,6 –13,4 –16,4 –2,4 2,6

Svájc 2,9 –1,0 –1,7 0,7 0,8 0,7 –1,8

Svédország 2,8 8,7 5,3 0,7 0,2 4,6 2,5

Nyugat-Európa
(EC-15) 1,4 3,7 2,2 –2,9 –4,8 –0,1 1,6
Cseh Köztársaság 5,3 9,7 6,9 2,2 3,6 4,0 4,2

Lengyelország 6,9 11,4 13,0 12,4 8,0 15,3 16,2

Magyarország 7,6 –1,9 –3,4 –6,5 –3,8 1,7 4,7

Szlovák Köztársaság 16,6 16,1 6,0 6,0 2,2 1,0 0,7

Közép-Európa
(EC-4) 7,2 8,8 8,0 6,2 4,8 9,6 10,9
Euroconstruct-
országok (EC-19) 1,6 3,9 2,5 -2,5 –4,3 0,4 2,2

Forrás: Euroconstruct, 2008. december
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A GDP és az építési teljesítmény alakulása 

2005–2011 között az Euroconstruct-országokban

Forrás: Euroconstruct, 2008. december

A 19 Euroconstruct-ország egyre nagyobb figye-
lemmel fordul Kelet-Európa felé. Európa potenciális
piacbôvülésének színterérôl van szó, amelyet, csa-
kúgy, mint szinte minden régióját a világnak, már el-
ért a krízis. Számos európai nagypiaci szereplô érin-
tett és érdekelt e gyorsan növekvô térség gazdasá-
gi kilátásainak alakulásában. 

A brüsszeli konferencián ennek összefoglalásá-
ra a Buildecont kérték fel. Cégünk, az Euroconstruct
magyarországi partnere, 2000 óta folyamatosan
foglalkozik Bulgária, Románia, Oroszország, Ukraj-
na, Szerbia, Horvátország, Törökország, Kazahsztán
és újabban Szlovénia építési piaci folyamataival, il-
letve azok várható alakulásával a következô két-há-
rom évben.

A BUILDECON FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
a kelet-európai országok építési piaci kilátásairól 

korábbi évek gyakorlatától eltérôen mind az
Euroconstruct, mind a kelet-európai országok

összefoglalóinak (valamint a konferenciára megjelen-
tetett dokumentációinak) elkészítése rendkívüli ne-
hézségekbe ütközött. Számos ország az utolsó pilla-
natig korrigálta az október végi prognózisait. A Build-
econ összefoglalója sem mentesült e váratlan és
nyomasztó feladat kényszere alól.

A konferenciára elkészített írásos anyag és a de-
cember 5-én elhangzott elôadás gyakorlatilag már
nem épülhetett a 2008-as év elejétôl folyamatosan
megjelent 11 kelet-európai országtanulmányra, mi-
vel a krízis november elején globálissá vált, és meg-
változtatta a trendeket. Ezért írásos összefoglalón-
kat az 1989-es idôszaktól eltelt mintegy húsz évre
visszatekintve és az elmúlt 5 év tapasztalataira,
eredményeire alapozva készítettük el. Újra prog-
nosztizáltuk a 2008–2011 közötti idôszak kilátá-

sait, és a konferencián megtartott elôadás és pre-
zentáció már ezt tükrözte. 

A felgyorsult piaci változások miatt következô lé-
pésünk, túl a konferencián, 2009. elsô negyedévé-
ben, valamint azt követôen egész évben, a folyama-
tosan pontosítandó elôrejelzés elkészítése lesz.
Minden egyes kelet-európai országra két alkalom-
mal készítünk részpiaci trendeket (lakás-, nem-la-
kás célú magasépítés, mélyépítés), kitekintéssel
2011–2012-ig.

A konferencián a Buildecon fôbb megállapításai
a következôk voltak.

Az átalakulás, a rendszerváltás hatása 
a kelet-európai országokra

• A politikai és gazdasági stabilizálódást gyors nö-
vekedés követte.

• Két évtizeden át jellemzôen dinamikus fejlôdés
volt tapasztalható.

• Mindez kedvezô nemzetközi gazdasági környe-
zetben valósulhatott meg.

• Ebben az idôszakban, 2007-ig, 12 ország csat-
lakozott az Európai Unióhoz.

• 2003-tól kimagasló volt az építési piac bôvülése
szinte minden kelet-európai országban.

A 2008-as év és ami utána jön

• Romló külgazdasági környezet – vége a dinami-
kának?

• A mintegy 313 milliós lakosságú keleti régió hal-
latlanul rugalmas, bár az építési piaca hetede a
456 milliós lakosú Euroconstruct-régiónak.

• A már EU-tagországok remélhetôen képesek
lesznek az EU-alapokból profitálni, különös te-
kintettel a támogatott területekre, mint az inf-
rastruktúra, az energia hatékony felhasználása
és a klímaváltozáshoz kapcsolódó új építés és
felújítás.

• A beszûkülô nyugati piacokról képzett munkaerô
érkezik haza, amely növelni tudja a hazai építés
versenyképességét (Románia, Bulgária stb.).

Néhány nagy országban – Oroszország, Törökor-
szág, Románia, Ukrajna – fenntartható a magas la-
kásépítés a következô években is (Oroszország: évi
6-700 ezer, Törökország: évi 300 ezer stb.), jelen-
tôs az energiaszállítás (tranzit) építési igénye, az
energiatermelô erômûvek rekonstrukciója, egyre nô
az Európa–Ázsia közötti áruszállítási és logisztikai
létesítmények iránti igény is.
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Következtetések 2009–2011-re: 
mi várható Kelet-Európában?

• A 2003–2008-as erôteljes növekedés után a
recesszió következtében a növekedés az épí-
tési piacon megmarad, bár erôsen csökkenô
mértékben.

• Az egyes kelet-európai országok más-más úton
fognak haladni.

• A globális krízis súlyos pénzügyi, gazdasági, szo-
ciális és mentális zavarokhoz vezethet.

• DE: A növekedési lehetôség nagyobb keleten,
mint nyugaton (lásd a következô összehasonlító
táblát).

MAGYARORSZÁG ÉPÍTÉSI PIACI 
MOZGÁSTERE A KÖVETKEZÔ ÉVEKBEN

int EU-tagország, Magyarország számára is
az EU-alapok felhasználása a legkézenfek-

vôbb és reális lehetôség. A nagy infrastruktúra-
fejlesztések mélyépítési feladatai mellett (út,
metró, szennyvíztisztító, árapasztó, vasút-re-
konstrukció stb.) a magasépítés területén a kö-
vetkezô lehetôségeket látjuk.

Mindenekelôtt a lakás- és önkormányzati épü-
letállomány energiahatékony felújítása. Új feladat
lehetne a jelentôs számú, folyamatban lévô újla-
kás-építés befejezése. Ez abban az esetben lehet
sikeres, ha ehhez egy hatékony energiafelhaszná-
lással összekapcsolt támogatási forma alakítha-
tó ki. E célból fel kell mérni a mintegy 150–200
ezer befejezetlen lakás (KSH-adat) fizikai állapo-
tát, készültségét, lakottságát, építtetôinek szoci-
ális helyzetét (a 2010-es népszámlálás kérdései-
be beilleszthetô).

Minthogy egész Európa elöregedett lakásállomá-
nya hasonlóan igényli az energiahatékony felújítást
és korszerûsítést – összefüggésben a klímaválto-

zással –, a felszabaduló hazai építôipari munkaerôt
erre át lehet képezni és exportképessé tenni keleti
és nyugati irányba. 

SPECIÁLIS TÉMA: A FENNTARTHATÓSÁG 
ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA

brüsszeli konferencián, ahol mintegy 25 ország
közel kétszáz reprezentánsa jelent meg, a klí-

maváltozás és a fenntartható fejlôdés kilátásait, a
technológiaváltás szükségességét is megtárgyal-
ták, élénk viták kereszttüzében. A legfontosabb
megállapítások a következôk:

Fenntarthatóság – 
elônyök és kihívások egyszerre

• Az építési szakma már most felkészült a klíma-
változás kivédésére.

• Az energiahatékony szempontú épületfelújítás
kényszere munkalehetôségeket teremt.

• A jövô infrastruktúráját fel kell készíteni a klíma-
változásra.

• Technológiaváltásra, fejlesztésre lesz szükség
az építési szektorban.

• A klímaváltozás társadalmi-politikai hatásait
még nem vették figyelembe.
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A lakáspolitika helyzete 2008-ban
SZUBJEKTÍV ELÔSZÓ

égy és fél éve annak, hogy az Országos Lakás-
és Építésügyi Hivatal alelnöki és egyben lakás-

ügyi fôosztályvezetôi posztjának betöltésére kiírt pá-
lyázat elnyerésével a korábbinál is közvetlenebb – im-
már aktív – kapcsolatba kerültem a magyar lakáspoli-
tikával. A vevôként, majd fejlesztôként vagy ingatlan-
befektetôi tanácsadóként szerzett élményeim, tapasz-
talataim ezen lépéssel más megvilágításba kerültek –
és nyilvánvalóan átértékelôdtek. Kétségtelen azonban
az is, hogy az elôbbi tudás sajátos, a közigazgatásban
nem szokványos helyzetbe hozott. A piacon szerzett
ismeretek, a piaci megközelítés – máig meggyôzôdé-
sem – elônyt jelentettek és jelentenek a szakmai
munka szempontjából, hiszen az eltérô érdekeltségû
szereplôk gondolkodásának, motivációjának ismerete
és figyelembevétele alapvetôen fontos bármilyen kö-
zös cselekvési tér meghatározása szempontjából.

lakáspolitika területén ma többféle erôteljes
törekvés, illetve jelenség érzékelhetô. Megje-

lenik a mûködô lakástámogatási rendszer költség-
csökkentésének követelménye, ahogy a bérlakás-
építés állami támogatásának igénye is. Az iparosí-
tott technológiával készült lakóépületek felújítását
támogató pályázat, a panelprogram új szegmenst
hozott létre a lakáspiacon. Egyre nagyobb a felújí-
tott lakások iránti érdeklôdés – ez azonban csök-
kenti az új lakások iránti keresletet. A lakástámo-
gatási rendszer 2001 óta alapjaiban stabilan mû-
ködik. Ez a stabilitás ugyanakkor a visszaélések
„professzionista” kidolgozására is lehetôséget ad-
hatott. A jogszabályok módosítása szempontjából
is vizsgálandók a jogosulatlanul felvett támogatá-
sok – ezek lehetôségének maximális szûkítése –,
akkor is, ha ezen a területen a bûnüldözési szervek
napról napra új eredményeket mutatnak fel.

További kihívás a lakásügyi – lakásszövetkezetek-
re, társasházakra, bérleményekre vonatkozó – jog-
szabályok egységes vagy egyenkénti rendezése, ami
az adott formában élô több millió állampolgár lakha-
tásának feltételeit könnyítheti meg. Dr. Gyenesei Ist-
ván önkormányzati miniszter meghirdette a korábban
már mûködött Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó
Testület (NLTT) összehívását, amely fóruma lehet a
lakáspolitika aktuális feladatai, lehetôségei – tenni-
valói – áttekintésének.

Az elôbbi háttér önmagában is indokolja az állami
lakástámogatási rendszer eddigi eredményeinek ér-
tékelését, a továbblépés, a fejlesztés lehetôségei-
nek keresését. Az alapvetôen az amerikai jelzáloghi-
telezési rendszer összeomlásából eredô finanszíro-
zási válság természetesen lényegében írhat át min-
denféle állami lakástámogatási politikát. A tények, a
tapasztalatok összegzése azonban pontosan azt a
célt szolgálhatja, hogy ebben a rendkívül bonyolult
rendszerben is meghatározzuk azokat az eszközöket,
amelyek növelik az állami beavatkozás hatékonysá-
gát – egyben csökkentik a költségvetés kiadásait –,
ezzel pedig növelik a lakhatásukba felelôsséggel
pénzt fektetni szándékozó családok biztonságát.

A MAGYAR LAKÁSPIAC 
FÔ SZÁMAINAK BEMUTATÁSA

azánkban legutóbb 2003-ban készült átfogó sta-
tisztikai felmérés a lakásállományról. A 10 milli-

ós népességre mintegy 4,2 millió lakás jut, ami ará-
nyát tekintve hasonló az európai országokéhoz.
Összességében elmondható, hogy mennyiségi lakás-
hiány nincs, ugyanakkor ez a megállapítás nem vonat-
kozik a lakások minôségére. Az új lakások építése a
rendszerváltást követôen, majd a 90-es évek végén
jelentôsen visszaesett, ezen a 2001-tôl életbe lépett
lakástámogatási rendszer tudott érdemben változtat-
ni. A használatbavételek 1999-es mélypontját követô-
en az építés 2004-re megközelítette a 44 ezret. A fel-
futás nem függetleníthetô a 2000-es évek elejének
gazdasági jellemzôitôl, összefüggéseitôl: a lakosság
egyes rétegeinek megtakarításai lehetôvé tették a la-
káshoz jutás finanszírozását, a jelzáloghitelek intéz-
ményesülése pedig hátteret nyújtott a külsô források
bevonásához. A bevezetett állami kamattámogatás az
akkor még magas infláció mellett jelentôs kockázatot
vett le a lakást építô, illetve vásárló családok válláról.
Az építések felfutásának egyik jelentôs eleme az érté-
kesítési célú vállalkozói lakásépítések számának je-
lentôs növekedése a rendszerváltást követôen, így et-
tôl az idôszaktól magyar lakáspiacról beszélhetünk.

A lakásépítés 2006–2007-re lelassult, a haszná-
latba vett lakások száma 34–36 ezerre állt be.
A 2008. I–III. negyedévek számai az építés és az
építési engedélyeztetés szinten maradását jelzik.
A használatba vett lakások száma 20 365, a kiadott
építési engedélyek száma pedig 31 063. Elôbbi 1%-kal,
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utóbbi 4%-kal alacsonyabb az elôzô évinél. A III. ne-

gyedévben a használatba vett lakások száma 26%-kal

magasabb a 2007. évinél, de a kiadott új engedélyek

száma 10%-kal alacsonyabb.

A BANKI FINANSZÍROZÁS 
ÉS AZ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOK

z 1. ábrán látható, hogy 2001–2007. között kb.

250 ezer lakást vettek használatba. A lakosság la-

káscélra felvett hitelei a 2000. évben 191 milliárd Ft-ot

tettek ki. „2008. június 30-án a lakáshitelek állománya

3249 milliárd Ft volt – ez a GDP közel 13%-ának felel

meg – 52%-át devizaalapú hitelek tették ki.”* 2008. I.

félévében a lakosság 450 milliárd Ft értékben vett fel

lakáscélú hitelt – ennek mindössze 8%-a államilag tá-

mogatott –, ami 8%-kal haladja meg a 2007. év azonos

idôszakát. Az állami támogatással lakáshoz jutott csa-

ládok száma a támogatási rendszer mûködésének kez-

dete óta meghaladja a 200 ezret. Radikálisan növeked-

tek az állam lakáscélú támogatásai is a vizsgált idô-

szakban. A támogatások 2000-ben 50 milliárd Ft alatt

voltak, míg 2005-ben 233 milliárd Ft-on tetôztek, és

2006–2007-ben is meghaladták a 220 milliárd Ft-ot

(2. ábra). Nagy terhet jelentenek a rendszerben azok a

„determinációk”, amelyek a korábbi években kötött hi-

telszerzôdések aktuálisan felmerülô állami kamattámo-

gatásából erednek. A támogatott hitelek teljes futam-

idejük minden évében terhelik az állami költségvetést,

a jogszabályban, illetve a szerzôdésben meghatározott

feltételeknek megfelelôen. A terhek az állami kifizeté-

sek szempontjából halmozottan jelentkeznek, hiszen

2008-ban a korábbi évek mindegyikében kötött szerzô-

dések erre az évre esô kamattámogatását ki kell fizet-

ni. Ez a determináció 2006–2007-ben 120–130 milli-

árd Ft-os nagyságrendet képviselt. Az elôttünk álló

években ezek a terhek – a konstrukcióban foglalt felté-

telek miatt – folyamatosan csökkenni fognak, ezzel a

konvergenciaprogram számol, és a lakáspolitika finan-

szírozásába direkt módon nem forgatja vissza. 

Az elmúlt hónapokban több kritika érte a lakástámo-

gatási rendszer hatékonyságát. A javaslatok megoldás-

ként markánsan fogalmazzák meg a támogatott hitelek

elôtörlesztésének ösztönzését – ezzel a determinációk

csökkentését –, illetve a támogatott forintalapú hitelek

rendszerének megszüntetését. Az elôtörlesztés ösztön-

zése ellen komoly érv, hogy a visszafizetés ösztönzése

azon hitelek felvevôit támogatná, akik eleve rendkívül jó

feltételekkel kötöttek szerzôdést. (A költségvetés szá-

mára a 2001–2003 közötti idôszakban felvett hitelek je-

lentik a legnagyobb terhet.) Mindkét megoldás a deviza-

alapú hitelek irányába terelné a családokat, amelyek

kockázatait – mindamellett, hogy az MNB, a PSZÁF és

az ÖM Lakásügyi Fôosztálya is folyamatosan figyelmez-

tetett rá – a széles közvélemény csak az elmúlt idôszak

válsága következtében értette meg igazán.

A rendôrség által az elmúlt idôszakban leleplezett

„szocpol”-visszaélések jelzik, hogy erôsíteni kell a folya-

matok ellenôrzését – mindezt lehetôleg úgy, hogy a kor-

rekt partnerek a korábbinál még gyorsabban, rugalmasab-

ban juthassanak hozzá az ôket célzó támogatásokhoz. 

A kialakult gazdasági válság várhatóan nehezíteni fog-

ja a hitelhez jutást, drágítja a hiteleket – és minden bi-

zonnyal növeli a támogatott forintalapú hitelek keresle-
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tét –, ugyanakkor az alapkamat emelkedése növeli a de-

terminációkat is. Szükséges ezért, hogy folyamatosan

vizsgáljuk a lakástámogatási elemek hatékony felhaszná-

lásának lehetôségeit.

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATOK, 
A PANELPROGRAM

z iparosított technológiával készült lakóépületek fel-

újítását támogató pályázat 2001 óta az egyik legsike-

resebb, legnépszerûbb program. A 2001–2006 közötti

pályázatokon 190 ezer lakás lakói nyertek el összesen

34,4 milliárd Ft állami támogatást. Az önkormányzati mi-

niszter hirdette meg a megújult panelprogramot, a termo-

forkémények felújítására szóló, illetve az Ökoprogramot.

A panelprogram jelentôs változásokat tartalmazott. Mû-

szaki tartalmában lényeges újdonság a megújuló energia-

források beépítésének támogatása. Az épületek energeti-

kai jellemzôinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Kormányrendelet elôírásai ebben a pályázatban érvénye-

síthetôk elôször. Lényeges elem, hogy a fûtési rendszer

szabályozottsága és mérhetôsége – legalább az épület

szintjén – a homlokzati hôszigetelés és a nyílászárócsere

esetén egyaránt követelmény. Ennek oka az, hogy az épü-

let jobb energetikai jellemzôibôl eredô megtakarítás csak

a fûtés szabályozásával realizálható. 2007 szeptemberé-

tôl az ÉMI Kht. látja el a pályázatok kezelésével kapcsola-

tos feladatokat. Az ÉMI közremûködésétôl a kivitelezések

jelentôs minôségi javulását várjuk.

Az egy lakásra jutó legnagyobb támogatás a 2008. évi

pályázatban 400 000 Ft-ról 500 000 Ft-ra nôtt. Ezzel a kor-

mány a magasabb mûszaki tartalmú – komplex – felújítá-

sokat ösztönzi, mivel ezek a munkák eredményezik a leg-

magasabb energiamegtakarítást. A konvergenciaprogram

költségvetése a 2011-ig tartó idôszakban évente 10 milli-

árd Ft felhasználását teszi lehetôvé. A finanszírozás új, pi-

aci modellje az ún. „harmadik feles” vagy ESCO vállalko-

zás, ahol a projektben részt vevô vállalkozó kockázatot vál-

lal az általa ígért megtakarítás teljesüléséért. A pályázatot

2008-ban elôször a lakóközösségek számára hirdettük

meg. Ez szabadságot jelent az önkormányzatoknak, egy-

ben lehetôvé teszi a pályázaton való részvételt azon lakó-

közösségek számára, amelyek korábban az önkormányza-

ti pályázat hiányában nem nyújthatták be igényüket. Az ál-

lam 1/3-os arányú részvételének elnyerését feltételezve

ezeknél a munkáknál a 2/3-os arányú lakóközösségi sa-

játerôt ténylegesen a lakóknak kell felmutatniuk.

Az Ökoprogram a fûtési rendszer szabályozását, a költ-

ségosztók, illetve a mérôk felszerelését célozza. Az önálló

meghirdetést az indokolja, hogy a viszonylag olcsó beavat-

kozás önmagában is 8–15%-os megtakarítást eredmé-

nyezhet. Ebben a programban eredetileg 35% támogatást

lehetett igényelni – maximum lakásonként 54 ezer Ft-ot –

ezt a kormány 2008. szeptemberi döntésével 50%-ra és

77 ezer Ft-ra növelte, és a pályázat beadásának határide-

jét 2009. június 30-ig meghosszabbította. Az elkészült fel-

újítási projektek a jelentôs energiamegtakarításon túl ma-

gukkal hozzák a lakótelepek városképi, erkölcsi és anyagi

felértékelôdését is. A program folytatása országosan is

mérhetô energiamegtakarítást, a felújításokban részt vevô

lakóközösségek, családok számára fûtési költségeik érde-

mi csökkentését, ezzel párhuzamosan azonban lakhatá-

suk „imázsának” értéknövekedését is jelenti. A felújítási

program továbbvitele az állam számára az az alternatíva,

amellyel nem a pazarló fogyasztás lakossági terheit, ha-

nem magát az energiafelhasználást csökkenti. Ez a befek-

tetés – az energiaárak mozgásának várható irányát figye-

lembe véve – a lakosság és az állam számára értékelhetô

idôn belül megtérül.

A panelprogram beadásának határideje 2008. szep-

tember 30-án lejárt. A beérkezett pályázati igény közelíti a

30 milliárd Ft-ot, ami 90–92 ezer lakás felújításának tá-

mogatását teszi lehetôvé. Ez a nagyságrend – figyelembe

véve a hiánypótlások utáni lemorzsolódást, a projektek

megvalósításának idôigényét – a konvergenciaprogram

keretén belül kezelhetô. A kormány szükség esetén a

program finanszírozására további források bevonását is

ígérte. A 2008. évi panelfelújítási program döntései az

építôipar számára nagyságrendben 90–100 milliárd Ft

megrendelést indukálnak. 

A BÉRLAKÁSOK ARÁNYÁNAK NÖVELÉSE

magyar lakásállomány talán legnagyobb hiányossá-

ga a bérlakások rendkívül alacsony aránya. Miköz-

ben ez az arány az európai országokban átlagosan meg-

haladja a 35%-ot – több országban az 50%-ot – hazánk-

ban a bérlakások mindössze 8-9%-ot képviselnek. A bér-

lakás fontos, mással nem kiváltható szerepet játszik a

szociális lakhatás segítésében, azon családok elhelye-

zésében, amelyek saját erejükbôl nem képesek lakhatá-

si problémáik megoldására.

A másik terület a lakás- és a munkaerô-mobilitás hát-

terének biztosítása. A lakásmobilitás azt jelenti, hogy a

család változó igényeinek megfelelô lakásban élhessen –

akár hosszú távon, akár saját tulajdonú lakása megszer-

zéséig. A munkaerô-mobilitás segítésével azt a lehetôsé-

get adjuk meg, hogy a munkavállalók a fejlesztésekkel lét-

rejövô új munkahelyeken vállalhassanak munkát: legyen

bérlakás a munkahelyek közelében, ahová a más telepü-

lésrôl érkezô szakemberek költözhetnek. A bérlakás lehet

megoldás azokban az esetekben is, amikor a városrehabi-

litáció – legyen az bontás-építés vagy felújítás – miatt ide-

iglenesen kell elhelyezni családokat.
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A bérlakások arányának növelése a magyar állami la-

kástámogatási rendszer továbbfejlesztésének egyik leg-

fontosabb, stratégiai súlyú feladata. Paradigmaváltást je-

lentene a lakáspolitikában, hogy az alapvetôen a tulajdon-

szerzést támogató rendszer mellé ki kell fejleszteni a bér-

lakáspiac szereplôinek támogatásait is. Ez a két terület

együtt adja a „lakhatás” támogatását, és segíti, hogy ki-ki

a maga, illetve a családja számára megfelelô és finanszí-

rozható lakhatási formát válassza.

A bérlakásszektor fejlesztésének célkitûzése nem ele-

mezhetô az elôzmények ismerete nélkül. 2001–2003 kö-

zött mûködött az Állami Támogatású Bérlakás Program,

amelynek keretében a pályázaton nyertes önkormányza-

tok kb. 12 ezer bérlakást, illetve idôsek otthona férôhe-

lyet építettek kb. 60 milliárd Ft felhasználásával. Ebben a

konstrukcióban az önkormányzatok akár 70–80% vissza

nem térítendô támogatást is nyerhettek. 2005-ben, a Fé-

szekrakó program elemeként, szintén az önkormányzatok

számára jelent meg a lakbér-támogatási pályázat, ahol a

szociálisan rászorult családok nyerhettek – az állam és az

önkormányzatok által együttesen finanszírozott – 14 000

Ft/hónap támogatást. A támogatás az üresen álló, ma-

gántulajdonban lévô lakások kiadását ösztönözte. Igazi si-

kere azért nem lett, mert a lakásukat kiadó magánsze-

mély tulajdonosok forrásadója ugyanabban az évben 20%-

ról 25%-ra emelkedett.

A bérlakásszektor fejlesztésének lehetôségein az ál-

lam illetékes szervezeti egysége, a szakmai szervezetek,

a piac különbözô szereplôi évek óta dolgoznak. A fejlesz-

tés fô sarokpontjait az alábbiakban foglalom össze.

1. A bérlakások számának növelésére három lehetséges

forrást célszerû bevonni. Ezek a nem lakott használt

lakások, az elmúlt évek „boom”-jában felépült, de

még használatba nem vett, el nem adott lakások, va-

lamint az új fejlesztések.

2. Elôbbiek ösztönzésére különbözô támogatások talál-

hatók, de a rendszer egésze szempontjából a lakbér-

támogatás az az elem, amelyet kiemelten és elsôként

szükséges bevezetni a rendszer mûködéséhez:

• emelni kell az adható támogatást,

• csökkenteni kell a bérbe adó magánszemélyek for-

rásadóját,

• szélesíteni kell a jogosultságot.

3. A rendszer hosszú távú mûködése feltételezi a szerep-

lôk jól kialakított együttmûködését. Az állam, az önkor-

mányzatok, a befektetôk és a kivitelezôk a fejleszté-

sekben játszanak szerepet, sajátos eszközeikkel és ér-

dekeltségükkel. A keresleti oldalon a bérlôk, a munkál-

tatók és szintén az önkormányzatok jelennek meg.

4. Meg kell határozni a bérlakásrendszer „matematiká-

ját”. Kiindulás az, hogy a bérlakás akkor lehet érdemi

alternatíva családok széles rétegei számára, ha költsé-

gei érezhetôen kisebb terhet jelentenek a bérlôk szá-

mára, mint ha egy tulajdonukba került lakás hitelének

törlesztôrészleteit fizetnék. A szabályozott beruházási

költségek kulturált – szintén szabályozott – mértékû

megtérülését a lakbértámogatás hivatott pótolni.

A támogatással kiegészített lakbérnek a finanszírozás

futamideje alatt fedeznie kell a befektetô által az épí-

téshez felvett hitel és kamatai törlesztését, valamint

az üzemeltetés költségeit. Az építési költségeket a fej-

lesztôk tudják befolyásolni, míg a finanszírozás költsé-

gei a kockázatok csökkentésével befolyásolhatók.

Utóbbihoz az állam és az önkormányzatok rendelkez-

hetnek eszközökkel.

5. Az állam feladata egy új bérlakásrendszer szervezeti,

mûködési szabályainak kialakítása. A vállalkozói fej-

lesztések elindulása a PPP-konstrukció szabályozását

feltételezi – a lakástársaságok, vagy bérlakás-alapok

elindítása a szervezet, illetve a támogatás szabályai-

nak meghatározását teszi szükségessé. Egy jól mûkö-

dô rendszerben mindkettônek helye van. Közös elô-

nyük, hogy egy kézben tartják a fejlesztést és a mû-

ködtetést – ezzel biztosított a hosszú távú hatékony-

ság. Az alapok speciális feladatok kezelésére is alkal-

masak: ilyen a bedôlt hitelek kezelése, „lakásért élet-

járadék” programok mûködtetése, a szociális bérla-

kásszektor kialakítása és mûködtetése.

Az új állami támogatású bérlakásprogram beindításá-

nak feltétele a finanszírozhatóság. Az állam döntése, hogy

a támogatásokat milyen formában nyújtja: a tôketámoga-

tás, azaz a befektetések indításának támogatása, vala-

mint a projektek fenntartásának stabilizálása olyan alter-

natívák, amelyek – egyenként és kombinálva is – kalkulál-

ható hátteret biztosítanak a befektetôk számára. A kiszá-

mítható háttér az építôipar, az ingatlanpiac minden részt-

vevôje, szereplôje számára megnyugvást, stabilitást jelent-

hetne a világ-, európai és hazai válságok közepette is.

Az új bérlakás-támogatási rendszer éves szinten 3–10

milliárd Ft költségvetési forrással lenne indítható. A fej-

lesztések az építôipar számára jelentôs megrendelést in-

dukálnának, és a foglalkoztatást is növelnék, de igazi,

mérhetô hatásuk a lakhatás, a szociálisan rászorultabbak

integrálásán keresztül jelentkezne.
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Az építésügyi (jog)rendszerváltás évei
z építésügyi ágazatban dolgozók 2008-ban fokozot-
tan észlelhették, hogy a Magyar Közlöny és jogász

segítsége nélkül már semmit nem tehetnek, mivel havon-
ta jelentek meg az újabb jogszabályok, illetve rövid idôn
belül ezek módosítása. Az idén nemcsak apróbb változá-
sok fordultak elô, hanem teljes jogterületekre vonatkozó
rendelkezéseket cseréltek le, illetve szinte valamennyi
hatályban maradt fontosabb jogszabály módosult. 

Az 1997. és 2008. évi jogszabályozás 

cikk címe többekben csodálkozást válthat ki, de tel-
jesen egyértelmû a kapcsolat azoknak, akik már a

’97-es és a 2008-as jogszabálydömpinget is a saját bô-
rükön, a gyakorlatban vészelték át. 1997-ben fogadták
el egyebek mellett az építési törvényt [1997. évi LXXVIII.
tv.], az OTÉK-ot [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.], az
építési mûszaki ellenôri tevékenységrôl [158/1997. (IX.
26.) Korm. rend.], az építészeti mûszaki tervdokumen-
tációkról [45/1997. (XII. 29.) KTM rend.], az építésügyi
bírságról szóló [43/1997. (XII. 29.) KTM rend.], az épí-
tésfelügyeleti ellenôrzési eljárásról szóló [48/1997.
(XII. 29.) KTM rend.], az építésügyi hatóságokról szóló
[220/1997. (XII. 5.) Korm. rend.], és nem utolsósor-
ban az engedélyezési eljárásokról szóló rendeletet
[46/1997. (XII. 29.) KTM rend.]. A felsorolás nem tel-
jes körû, de látható, hogy az építésügyi jogszabályrend-
szer kiemelten fontos rendelkezései kerültek ki a jogal-
kotók keze alól 1997-ben. 

A felsorolt ’97-es jogszabályok többségét 2008-ban
már vagy nem találjuk meg – mert hatályon kívül helyez-
ték –, vagy a túlélôket a jogalkotók jelentôsen módosítot-
ták. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az új jogsza-
bályok közül többet még 2007 végén fogadtak el, de a
rendelkezések szinte kivétel nélkül 2008-ban léptek ha-
tályba, ezért nem túlzás azt állítani: 2008 is az építés-
ügyi rendszerváltás éve volt. 

Január-február után az év változáshullámának máso-
dik üteme 2008. szeptemberben következett be. Ekkor
módosították majdnem az összes januárban és február-
ban hatályba lépett rendeletet, és olyan nagyágyúkat is
megpiszkáltak, mint az építési törvény vagy az OTÉK. Az
építési törvényben például pontosították az építési telek
fogalmát, annak érdekében, hogy az építési telek meg-
közelítése ne csak közútról történhessen, hanem közte-
rületként nyilvántartott területrôl is, illetve azon esetek
körét, amikor nem lehet jogos az építésügyi bírság. A je-
lentôsen átalakított OTÉK új szabályainak többsége
2008. szeptember 12-én lépett hatályba, de például a
hatlakásosnál nagyobb házak esetében kötelezô gépko-
csitároló elôírása csak 2013-tól érvényesül. Mivel az

OTÉK-változásokat mindenki figyelemmel kíséri, jelen
összeállításban inkább a kevésbé ismert módosításokat
említjük meg.

A szeptemberi változások többsége a kormányzati
kommunikáció által „gyorsító csomag”-nak nevezett
programhoz tartozik. Ezen program egyik legfontosabb
eleme a 2008 júniusában elfogadott 2008. évi XLIX. tör-
vény, amely az építési ügyek egyszerûsítése és gyorsítá-
sa érdekében hét törvényt módosított, egyebek mellett
az építési törvényt, a nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentôségû beruházásokra vonatkozó törvényt
[2006. évi LIII. tv.] és a kamarai törvényt [1996. évi
LVIII. tv.]. Mivel jelen cikk lezárására 2008. november
30-án került sor, és mivel tudjuk, hogy a jogalkotók min-
dig decemberben a legaktívabbak, elképzelhetô, hogy to-
vábbi változásokra is sor kerül még szilveszter elôtt.

Megszületett a Kivitelezési kódex 

z egyik fô mû az építôipari kivitelezési tevékenység-
rôl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentá-

ció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet,
amelyet Kivitelezési kódexként szoktak emlegetni. A Kivi-
telezési kódex egyebek mellett részletesen felsorolja a
beruházáslebonyolító, tervezô, tervellenôr, kivitelezô, fele-
lôs mûszaki vezetô, építési mûszaki ellenôr pontos fel-
adatkörét, az építési napló vezetésének új szabályait és a
kivitelezési dokumentáció tartalmára és alkalmazására
vonatkozó elôírásokat, továbbá bevezette a vállalkozó ki-
vitelezô és az alvállalkozó kivitelezô jogszabályi fogalmát,
illetve az épületek szervizkönyvvel való kötelezô ellátását.

A kormányrendelet 2008. január 1-jén lépett hatály-
ba, rendelkezései a hatálybalépését követôen kiadott
építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján meg-
valósuló kivitelezések esetében érvényesülnek. Ha az
építési engedélyt 2008. január 1-je elôtt adták ki, akkor
csak a 2008. június 30-a után megkötött tervezési és ki-
vitelezési szerzôdésekre, az ezt követôen tervezett kivite-
lezési dokumentációkra és kezdôdô építôipari kivitelezé-
si tevékenységekre, valamint a 2008. június 30-a után
megnyitott építési napló vezetésére kell alkalmazni a jog-
szabályt. Az új szabályok megjelenésével egyebek mel-
lett meg kellett válnunk a már jól megszokott
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelettôl (ami az építési
mûszaki ellenôri tevékenységrôl szólt), az építészeti mû-
szaki tervdokumentációk tartalmi követelményeit elôíró
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelettôl, illetve az építôipari
kivitelezési, valamint a felelôs mûszaki vezetôi tevékeny-
ség gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM
együttes rendelettôl.
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Bevezették az utólagos bejelentési kötelezettséget

bejelentési szabályok sem maradhattak ki az új, egy-
séges kormányrendeletbôl, és a bejelentési szabá-

lyokat rögzítô, az építôipari adatszolgáltatásról szóló
135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2008. január 1-jével
hatályát vesztette. 2008-tól a kivitelezés tervezett meg-
kezdése elôtt legalább 15 munkanappal kell bejelentést
tenni az elsôfokú építésfelügyeleti hatóságnak és az
APEH-nek, az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez
kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 30 millió
forint számított építményértéket meghaladó, a közbeszer-
zési törvény hatálya alá tartozó, valamint a továbbépítésre
vonatkozóan a 30 milliós építményértéket elérô, fennma-
radási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendô
építési tevékenység esetében. A bejelentésnek már lett
központi nyomtatványa is, amelyet a Kivitelezési kódex 4.
számú mellékletében találhatnak meg.

2008-tól radikális újdonság, hogy az elôzetes beje-
lentés alá nem tartozó esetekben a tervezett építôipari
kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési nap-
ló megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését kö-
vetô 5 munkanapon belül kell bejelenteni az építésügyi
hatóságnak (tehát nem az építésfelügyeletnek). Az utóla-
gos bejelentésnek is van nyomtatványa, és ezt a Kivitele-
zési kódex 6. mellékletében találhatjuk meg.

2008-tól az építési és tervezési 
szerzôdés is csak írásban érvényes

z építési szerzôdésre vonatkozó rendelkezéseket
eddig a polgári törvénykönyvben (a továbbiakban:

Ptk.) találhattuk meg, amely a szerzôdés tartalmára elô-
írta, hogy legyen benne a felek, az építési-szerelési mun-
ka meghatározása, a vállalkozói díj, illetve a bírói gyakor-
lat ezt kiegészítette a teljesítési határidôvel. 

A Kivitelezési kódex újdonsága, hogy az építési szer-
zôdés formájával és tartalmával kapcsolatosan is kötele-
zô szabályokat állapított meg. Elsôdlegesen is kiemelte,
hogy az építtetô és a kivitelezô, valamint a kivitelezô és
az alvállalkozó közötti építôipari kivitelezési tevékenység-
re (építési szerelési munka végzésére) kötelezô lesz írás-
beli szerzôdést kötni, ha a munka építési engedélyhez
kötött vagy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik.
Az írásbeli alak kikötésénél is továbbment a jogalkotó,
és azt is rögzítette, hogy az írásbeli szerzôdésben mini-
málisan mit akar látni. Fontos kiemelni, hogy a jogsza-
bályban rögzített elemeket – ha akarják a felek, ha nem
– bele kell foglalni a szerzôdésbe, ha azt akarják, hogy
biztosan érvényes szerzôdés jöjjön létre közöttük.

A Kivitelezési kódex a tervezési szerzôdés kötelezô
írásba foglalását és meghatározott elemek szerepelteté-
sét is elôírta, de csak a kivitelezési dokumentáció elké-

szítésére szóló szerzôdések esetében. Továbbá írásban
csak azokat a szerzôdéseket volt kötelezô megkötni,
amelyek építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmé-
nyeket, építési tevékenységeket érintenek. 2008 szep-
temberétôl azonban az építési törvény már valamennyi
építészeti-mûszaki tervezési szerzôdésre kötelezô írás-
beliséget határozott meg. 

A 2008. szeptemberi változáshullám a Kivitelezési
kódexet sem kímélte. A 207/2008. (VIII. 27.) Korm. ren-
delet olyan fontos fogalmakat emelt be a jogszabályba,
mint például a többletmunka, a pótmunka és az építô-
ipari rezsióradíj, illetve pontosította a vállalkozói díjak
meghatározásának szabályait. 

Még egy ilyen rövid összefoglalóban is említést érde-
melnek a mûszaki ellenôr kötelezô alkalmazásának sza-
bályai. 2007-ben akkor volt kötelezô mûszaki ellenôrt al-
kalmazni, ha az építési beruházás a közbeszerzési tör-
vény keretein belül folyt. A Kivitelezési kódex kötelezôvé
tette az építési mûszaki ellenôrt akkor is, amikor az építô-
ipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelezô
végzi. Mondhatnánk, hogy akkor minden építkezésen kö-
telezôvé tették a megbízást, de azért ez nem ennyire egy-
szerû. A vállalkozó kivitelezô – mint szintén új jogszabályi
fogalom – lényegi eleme, hogy akkor minôsül egy kivitele-
zô „vállalkozó kivitelezô”-nek, ha közvetlenül az építtetô-
vel kötött szerzôdést. Az, aki a vállalkozó kivitelezôvel álla-
podik meg, „alvállalkozó kivitelezô” lesz. Ha tehát van egy
fôvállalkozó vagy generálkivitelezô, akkor mûszaki ellenôr
sem kötelezô. Ha viszont például a generálkivitelezô mel-
lett az építtetô a burkolatok elhelyezésére külön vállalko-
zót bíz meg, már kötelezô a mûszaki ellenôr megbízása.
Érdekes kérdés például az is, hogy mi történik akkor, ha
sürgôsen kell bevonni egy másik kivitelezôt az építtetô-
nek, és elfelejti vagy éppen nem talál hirtelenjében mû-
szaki ellenôrt. 2008 szeptemberétôl már kötelezô mûsza-
ki ellenôrt alkalmazni a nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentôségû építési beruházásoknál és a mûemlék-
védelem alatt álló építmények esetében is.

Az engedélyezési eljárások alapja: az Eljárási kódex

2008. január 1-jétôl lépett hatályba az építésügyi ható-
sági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az épí-
tészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, amelyet Eljárási kó-
dexnek szoktak nevezni. Az Eljárási kódex alapvetôen
változtatta meg az építésügyi hatósági eljárások eddigi
szabályait. Eredetileg a cél az volt, hogy a hatályos építés-
ügyi engedélyezési szabályokat összefoglalják, hiszen a
fontosabb elôírások több jogszabályban jelentek meg.
Hatályát vesztette az építésügyi hatósági kötelezési eljá-
rásról szóló 40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet, illetve két
másik jogszabály túlnyomó része. Az egységes tartalom
a jogalkotó érthetetlen döntése miatt nem valósulhatott
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meg maradéktalanul, hiszen a korábbi 46/1997. (XII.
29.) KTM rendeletbôl hatályban maradt az építésügyi ha-
tósági eljárásokban közremûködô szakhatóságok és
közmûvek felsorolását rögzítô 2. számú melléklet (talán
logikusabb lett volna az Eljárási kódexhez csatolni mel-
lékletként). Szintén hatályos még a telekalakításról szó-
ló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet elsô négy szakasza, il-
letve a telekalakítási eljárásban közremûködô szakható-
ságok felsorolását tartalmazó melléklet. Tehát az egysé-
gesítés úgy valósult meg, hogy ténylegesen szinte ugyan-
annyi számú, különféle rendeletet kell használni.

Az Eljárási kódex legfontosabb új eleme, hogy a ko-
rábbi kettô helyett már három engedélyezési kategóriát
határoz meg: engedélyköteles, bejelentéshez kötött, va-
lamint engedély és bejelentés nélkül végezhetô tevé-
kenységek. 

Az Eljárási kódex átfogó módosítására sem kellett so-
kat várni. A 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 2008.
szeptember 1-jei hatállyal vezetett be új szabályokat, így
például változott az építési és a bontási engedélynek, vala-
mint a tevékenység bejelentése tudomásulvételének érvé-
nyessége is. Nagyon fontos, hogy szeptember 1-jétôl csök-
kent az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentés-
hez kötött építési munkák köre is. A jogalkotó megszüntet-
te az elvi telekalakítási, az elvi rendeltetésmegváltoztatási
és a rendeltetésmegváltoztatási engedélyt. Az engedélyek
számában azért növekedés is tapasztalható, mivel a jogal-
kotó bevezette az összevont építésügyi hatósági engedély
iránti kérelem lehetôségét. Az összevont építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárás (összevont eljárás) két részbôl
áll: elvi építési keretengedélyezési szakaszból és építési
engedélyezési szakaszból. Az építésügyi hatósági eljárás
gyorsítását célozza, hogy az építtetô 2008. szeptember
1-jétôl építésügyi igazgatási szakértô közremûködését ve-
heti igénybe, ami lerövidíti az ügyintézési határidôt.

Emelkedô és változó illetékek

z Eljárási kódex mellett az engedélyezés kapcsán ér-
demes szót ejteni az illetéktörvény módosításáról is

(a 2008. évi XLIX. törvény rögzíti az új tételeket). A 2008.
szeptember 1-jét követôen induló eljárásokra vonatkozó-
an több olyan tétel is módosult, amelyet – a meghatáro-
zás pontatlansága miatt – eltérô módon alkalmaztak az
egyes hatóságok, és ha már hozzányúltak a törvényhez,
több illetéket meg is emeltek. Például az elvi építési en-
gedély iránti kérelem már nem egységesen 15 000 forint-
ba kerül, az illeték mértéke attól függ, hogy milyen körül-
mény elôzetes tisztázását szolgálja az eljárás (ennek
megfelelôen lehet 15 000 forint, 30 000 forint és 45 000
forint). Változott még egyebek mellett az építési engedély
iránti kérelem – például új egylakásos lakóépület építése
és bôvítése esetén 20 000 forint –, és a fennmaradási
engedély iránti kérelem illetéke a másfélszeresére nôtt.

A kötelezô szakmai felelôsségbiztosítás rejtélye

2006. évi L. törvény 2007. január 1-jei hatállyal kí-
vánta bevezetni az engedélyhez kötött építmények

kivitelezési feltételeként, hogy a kivitelezô és a felelôs
mûszaki vezetô kötelezô szakmai felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezzen [a rendelkezést az építési törvény 39. §
(1) bekezdésének c) pontja tartalmazta]. 2006. decem-
ber 11-én – három héttel a hatálybalépést megelôzôen –
az Országgyûlés elfogadta a 2006. évi CXX. törvényt,
amely 2008. január 1. napjában jelölte meg a kötelezô
felelôsségbiztosítás bevezetését, így akkor a biztosítás-
sal nem rendelkezôk fellélegezhettek. Sokáig nem lehe-
tett tudni, hogy mi is a helyzet, mivel
ad a) az építési törvény szerint kormányrendeletben kel-

lett volna szabályozni a kötelezôen elôírt szakmai fe-
lelôsségbiztosítás részletes szabályait, és ezzel a
rendelet nem született meg (én már 2006-ban lát-
tam a tervezet szövegét, de a Magyar Közlönyig nem
jutott el a jogszabály);

ad b) a 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte
az építési törvény módosításáról szóló teljes 2006.
évi L. törvényt, így az új elôírás bevezetését tartalma-
zó passzust is, de magát az idôközben beiktatott
szabályt nem;

ad c) a 2008. évi XLIX. törvény 2008. szeptember 1-jétôl
végre hatályon kívül helyezte az építési törvény 39. §
(1) bekezdésének c) pontját. 
Vagyis 2008. januártól szeptemberig úgy létezett a

kötelezô felelôsségbiztosítás, hogy azt senki nem ellen-
ôrizte, illetve senki nem is alkalmazta, pedig törvény írta
elô. A felelôsségbiztosítás szabályozása jó példa a jogal-
kotók „következetességére”. 

Emelkedô és pontosított bírságok, 
módosított szankciók 

2008. február 2-át követôen kiszabható építésfel-
ügyeleti bírságok tételeit a 238/2005. (X. 25.)

Korm. rendelet új 1. számú melléklete tartalmazza. Eb-
bôl a mellékletbôl nagyon pontosan és precízen meg le-
het határozni az egyes cselekményekhez kapcsolódó bír-
ságösszegeket, és azt, hogy ki lesz bírság alanya. A jog-
szabályi táblázat áttekinthetô, egyértelmû, és ráadásul
még a cselekmények jogszabályi hivatkozását is tartal-
mazza. Még sok ilyen jogszabályt kívánok az építôipar
szereplôinek, és akkor elôbb-utóbb tényleg egyértelmûek
lennének a jogok és kötelezettségek. 

Fontos kiemelni, hogy az eddig evidensnek tartott
építtetôi és kivitelezôi szankcionálás mellett az építési
mûszaki ellenôr és a felelôs mûszaki vezetô is komoly
bírságokra számíthat jogszabálysértés esetén. Például
az építési napló hiánya miatt a készültségi foknak meg-
felelô építményérték 1 századának megfelelô (maximum
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3 000 000 forint) bírságot szabhatnak ki a kivitelezôre,
míg az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok
megsértése miatt a kivitelezônek 50 000 forint vagy
150 000 forint bírság jár (30 millió Ft számított épít-
ményérték alatt, illetve felett). Amennyiben azonban a ki-
vitelezô az építési napló vezetésével a felelôs mûszaki ve-
zetôt bizonyíthatóan megbízta, akkor az építési napló hiá-
nya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok
megsértése miatt rá kiszabott bírságtétel 50%-át a felelôs
mûszaki vezetô fogja megfizetni. Ha nincs építési napló –
a kivitelezô megbüntetése mellett – a mûszaki ellenôr is
az építményérték 3 ezrelékének megfelelô összegû (de
maximum 500 000 forint) bírságra számíthat.

A 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet módosította egye-
bek mellett a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletnek a fe-
lelôs mûszaki vezetôk, mûszaki ellenôrök szankcionálásá-
ra vonatkozó szabályokat. A korábbi szabályok engedé-
keny és szinte alkalmazhatatlan elôírásai helyett 2008.
február 2-át követôen a területi kamara már köteles a név-
jegyzékbôl törölni például azt a személyt, akit az építés-
felügyeleti hatóság az állékonyságot, az életet vagy egész-
séget veszélyeztetô állapot elôidézése miatt [az építés-
felügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. ren-
delet 1. melléklet I. rész 16. pont] három éven belül két
alkalommal jogerôsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott.

Ne feledkezzünk meg az építésügyi bírságról sem, mi-
vel a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet ennek kiszabási fel-
tételeit is módosította, a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rende-
let új 1. számú mellékletének beiktatásával. Az új szabá-
lyok az építésügyi bírság megállapításához szükséges épít-
mény-egységárakat sokkal precízebben határozzák meg.

Átszervezett építésügyi hatóságok, 
alkotmányellenes építésfelügyeleti hatóságok

égezetül érdemes megemlíteni, hogy az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérôl és mûkö-

dési feltételeirôl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let módosításával talán végre elkezdôdött valami annak ér-
dekében, hogy olyan hatósági rendszer alakuljon ki, amely
megbízhatóan, szigorúan a jogszabályi elôírásoknak meg-
felelôen képes kiadni az építésügyi engedélyeket. 2008.
februárig ugyanis 2048 jegyzô vagy körjegyzô lát(ott) el ki-
emelt vagy nem kiemelt építésügyi hatósági feladatokat,
és sajnos több helyen nem megfelelô szakemberek, elfo-
gadhatatlan technikai feltételekkel végzik ezt a közösség
számára kimagasló jelentôséggel bíró tevékenységet. 

Az új jogszabály arra vállalkozott, hogy 2008. február
1-jével kizárólag a megfelelô személyi és technikai feltéte-
lekkel rendelkezô jegyzôkhöz, körjegyzôkhöz telepítsen
ilyen hatáskört (a pontos listát az illetékességi területek-
kel a mellékletekben találhatjuk meg). Ettôl az idôponttól
már nincs az ország összes jegyzôjének nem kiemelt épí-
tésügyi hatósági jogköre. Véleményem szerint a 2. számú

melléklet felsorolása – ellentétben a hatályon kívül helye-
zett 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelettel – már egyértel-
mûen rögzíti, hogy melyek azok a kisebb települések,
amelyeken építésügyi hatóságot találhatunk, és ezek ille-
tékességébe milyen további települések tartoznak. A jog-
szabály meghatározza azt is, hogy mi történik akkor, ha
egy – nem körzetközponti településen – nem tudják meg-
teremteni a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és
ebben az esetben melyik hatóság veszi át a feladatait.

Az építésfelügyeleti eljárás szabályait 2008. január
1-jétôl 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szabályozza,
amelyet az idén két alkalommal módosítottak. Az építési
törvény módosítása is érintette az építésfelügyeletet, eb-
bôl érdemes kiemelni azt a módosítást, amely 2008.
szeptember 1-jét követôen szigorította azon szabályokat,
amelyek alapján az építésfelügyeleti hatóság megtilthat-
ja az építôipari kivitelezési tevékenység folytatását.

A kormány még 2007-ben a közigazgatási hivatalokat
regionális szintre szervezte át, ebbôl következôen az épí-
tésfelügyelôk szervezeti besorolása is változott. Elsô fo-
kon a közigazgatási hivatal építésfelügyelôje jár el, az épí-
tésfelügyelôk illetékességi területe pedig több megyére
terjed ki. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a re-
gionális átszervezést kimondó kormányrendelet alkot-
mányellenes, mivel az önkormányzati törvénnyel ellenté-
tes, ezért azt 2008. június 30-ai hatállyal megsemmisí-
tette. A kormány ezt követôen – az önkormányzati törvény
módosítása nélkül – a korábbi kormányrendelettel szinte
teljesen megegyezô tartalommal kiadta a közigazgatási
hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet,
amelyet július 1-jén hirdettek ki, és még azon a napon ha-
tályba lépett. A jogalkotónak mindenképpen tudnia kel-
lett, hogy újra alkotmányellenes helyzetet teremtett, de
valamiért ez nem volt szempont. Az Alkotmánybíróság
„rendkívül gyorsan„ döntött, az új rendeletet is megsem-
misítette 2008. december 31-i hatállyal, és az Országgyû-
lésnek eddig kell megoldania a közigazgatási hivatalok jo-
gi helyzetét [lásd 113/2008. (XI. 3.) AB hat.]. Az építôipar
szereplôit természetesen érinti, hogy van-e 2009. január
1-jétôl törvényes építésfelügyelet vagy sem.

Az évkönyv teljes terjedelmét kitölthetné a módosítá-
sok ismertetése, de csak arra vállalkozhattam, hogy cím-
szavakban összefoglaljam a 2008. évi építésügyi jogsza-
bályváltozásokat. Aki el szeretne merülni a részletekben,
annak a www.magyarkozlony.hu vagy a www.epitesijog.hu
oldalak böngészését ajánlom.
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