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Meglepõdve vettem észre, 
hogy hiába kerestem a 

lÖGleNT, mint a 2010 év Cons-
truma díjazottját a 2012-es 
Construma  kiállítói között  
(kérdezem Dr. luterán zoltánt 
a lÖGleN Kft. ügyvezetõ igaz-
gatóját):

A lÖGleN cég stratégiai döntése, 
hogy oly sok más céghez hasonló-
an mi is kétévente szeretnénk kiál-
lítani a magyar építõipari sereg-
szemlén. Ennek okai összetettek. 
Egyfelõl fel kellett ismernünk az 
évek alatt a magyar piac sajátos 
helyzetébõl adódó szûk kereteket, 
melynek okai a jogszabályi keretek 
hiányosságai, a gazdasági válság 
negatív hatásai, a magyar fogyasz-
tók többségének „árvásárló” ma-
gatartása, a piac szereplõinek túl-
zott polarizáltsága. A magyar piac 
a lÖGleN cég esetében nem 
elsõdleges célpiac, hanem össze-
tett jellegébõl adódóan egy ideális 
tesztpiac. Ezen a tesztpiacon meg-
szerezhetõ mind az az információ, 
szakmai és gyakorlati tapasztalat, 
ami a lÖGleN rendszer nemzet-
közi értékesítéséhez nélkülözhetet-

len. Ezen okokból kifolyólag dön-
tött a cég vezetése amellett, hogy 
kétévente szándékozik részt venni 
a Construma kiállításon.

Akkor jól értem, a lÖGleN szá-
mára már nem annyira fonto-
sak a magyar vásárlók?

Minden vásárló fontos a cég szá-
mára, de lÖGleN terméke nem  
a lÖGleN technológiával felépült 
épületek, hanem a lÖGleN tech-
nológia, mint építészeti rendszer. 
Elsõdlegesen a nemzetközi ér- 
tékesítésére összpontosítunk. En-
nek szellemében az elmúlt hóna-
pokban egy jelentõs szerkezeti 
átalakítás történt a cégen belül, 
élesen és jól elkülöníthetõen 
szétválasztottuk a hazai akvirálá-
sokkal és kivitelezésekkel foglal-

A válság elsôdleges nyertese a magyar építôipar
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kozó üzletágat a fõ termékünknek, 
a komplett lÖGleN rendszernek 
a nemzetközi értékesítésétõl. Te-
hát látható, hogy fontosak a ma-
gyar vásárlók, fontos a magyar 
piac, de prioritások tekintetében 
nem elsõdleges.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a válság tükrében, hogy 
látja a magyar építõipar hely-
zetét?

Talán meglepõ lesz a válaszom  
és sokan felkapják a fejüket, de  
én úgy gondolom, hogy a válság 
elsõdleges nyertese a magyar épí-
tõipar. A válság megindított egy 
olyan természetes szelekciót az 
építõiparban dolgozó cégek között, 
amire már nagyon nagy szükség 
volt. Letisztul a piac. Az életrevaló 
cégek megmaradnak és az alkal-
matlanok elhullnak. A nyugat euró-
pai országokhoz viszonyítottan  
az építkezések számára vetítetten 
még most is többszöröse azon cé-
gek száma, amelyek az építõiparban 
tevékenykednek. 

Ezen túlmenõen az építõipa-
runkat elsõdlegesen nem a gazda-
sági válság sújtja, hanem a sajnos 
hosszú évtizedekre visszamenõen 
gyökerezõ morális válság. El kell 
végre felejtenünk, hogy akár kõ-
mûves, bádogos, vagy ácsmeste-
rek, mint cégvezetõk tevékenyked-
jenek – tisztelet a kivételnek. Aki 
szakmájában remek szakember, 
miért kellene, hogy értsen egy cég 
vezetéséhez kellõ jogi, közgazda-
sági, menedzsmenti képzettség és 
ismeret nélkül? A válság hála is-
tennek ezeket a cégeket radírozza 
ki a piacról. Persze ez sokaknak 
egy fájdalmas folyamat, de ezekbõl 
a cégvezetõkbõl újra jó mester-
emberek kerülhetnek foglalkozta-
totti pozíciókba, amire egyébként 

igen nagy szüksége van az ágazat-
nak. A rendszer letisztulása segít-
het a morális kilábalásban és ennek 
természetes következménye lesz  
a gazdasági kilábalás is.

említette a jogszabályi környe-
zet hiányosságait. Visszavezet-
hetõ ez az Ön által említett mo-
rális válságra?

Nézze, akik ismerik az elmúlt évek 
jogszabályi változásait, amelyek 
szakmaspecifikusan az építõipar 
egyes területeinek uniós harmoni-
zációját szolgálták, láthatják, hogy 
nagyon szigorú, sok esetben az 
unió átlagát is meghaladó elvárá-
sokat írnak elõ. Ez egy nemzetközi 
trend, amit lehet szeretni, vagy 
nem szeretni, de el kell fogadni és 
alkalmazkodni kell hozzá. A prob-
lémát abban látom, hogy a jogsza-
bályok szigora mesze túlmutat,  
a számonkérés, az operatív ellen-
õrzés, jogszabálykövetõ magatartás 
ellenõrzésének rendszerén. A kü-
lönbözõ szervezetek, hatóságok, 
hivatalok sajnos nem rendelkeznek 
kellõ apparátussal és sokszor  jogi 
eszközökkel, hogy a jogszabálysér-
téseket feltárják és a megfelelõ 
számonkéréseket alkalmazzák. Et-
tõl talán még nagyobb probléma, 
ezeket a szigorú szakmai jogsza-
bályokat sajnos nem szolgálják ki 
a magasabb rendû jogszabályok. 
Tombolnak a fekete foglakoztatá-
sok, a számla nélküli kivitelezések, 
technológiai lopások és még sorol-
hatnám milyen, sokszor büntetõ-
jogi kategóriába tartozó jogsérté-
sek. Ez azon túl, hogy köztörvényes 
bûnözés, egészében morális ka-
tasztrófája az építõiparnak, ami 
azt eredményezte az évek alatt, 
hogy az építõipar ágazati megíté-
lése az utolsók között kullog. 
Egységes, átfogó, a szakmai jog-

alkotással összhangban álló jogi 
szabályozásra lenne szükség.  

látja ebben az Ön által felvá-
zolt áttekinthetetlen helyzet-
ben a lÖGleN jövõképét?

A lÖGleN jövõképe elsõsorban 
az alapfilozófiánkon nyugszik: ki-
számíthatóság. Úgy gondolom, 
hogy ez érték mindenkinek. Érték 
magának a lÖGleN cégnek, a 
szakmának, a beszállítóknak és 
legfõképpen a fogyasztóknak. Rö-
vid és középtávú célunk, hogy a 
nemzetközi porondon a lÖGleN 
megtartsa azt a mára már jól 
csengõ hírnevet, amit elértünk és 
egyre több országban induljon el 
a lÖGleN rendszerek értékesí-
tése. Három nagy nemzetközi be-
fektetõi integrátor cég partnerünk-
kel dolgozunk együtt. Közösen 
olyan struktúrákat dolgoztunk ki, 
amelyek mind szakmai, mind 
pénzügyi befektetõi körök számá-
ra jövõbe mutató, jövedelmezõ 
és legfõképpen felvállalható rend-
szerként jelenítik meg a lÖGleN 
építészeti rendszert, mint termé-
ket a nemzetközi piacokon.

löglen Kft.
1037 Budapest,
Farkastorki lejtô 2/c
info@loglen.com
www.loglen.com
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A rendszermegoldás „természetes tetõ” 
alatt a németországi Optigrün inter-

national Ag egy ökológiailag magas ér-
tékû zöldtetõt ért, lapos és ferde tetõkhöz 
gazdag fajsokféleséggel flórában és fau-
nában, egy szedum-fûféle-lágyszárú zöl-
desítést, amely kívánságra kevésbé igé-
nyes cserjékkel is kiegészíthetõ.

Más szempontokból is érdemes a 
rendszermegoldás „természetes tetõ” mel-
lett dönteni, mint például, a felületen az 
ültetõközeg különbözõ vastagságokban 
beépíthetõ, ezzel bõvül a felülettervezési 
kreativitás, továbbá a magas csapadék-
visszatartás, a beépítés miatt kipusztított 
zöldterület visszaállítása, a hosszan tartó 
virágzási látvány és a rendszeres vala-
mint szakszerû ápolási szükséglet. A ter-
mészetes tetõ különbözik az egyszerû, 
gyakran egyrétegû extenzív „alibi-zöldte-
tõ”-tõl. Jól alkalmazható 2°–15° tetõlejté-
sig. Erõsebb lejtésnél a csúszásbizton-
sági, ültetõközeg beépítési és vegetációs 
mûszaki követelmény egyértelmûen nö-
vekszik. A természetes tetõ szükséglete  
a tetõkonstrukció kb. 130–250 kg/m2 
(1,3–2,5 kN/m2) teherbírási tartaléka.  
A tetõszigetelésnek az FLL-zöldtetõirányelv 
2008 szerint, gyökér- és rizomaállónak 
kell lennie, valamint a tetõszéleknél és 
más csatlakozásoknál a megfelelõ ma-
gassággal kell rendelkeznie. 

A sok éves gyakorlatban a 0–5°-ig 
lejtõ lapos zöldtetõknél a többréteg- 

rendû zöldesítési módszer: „drénázs”, 
„szûrõréteg” és „növényzethordozó” kb. 
10–15 cm-es összrétegvastagságában 
jól bevált. A drénréteg természetes öm-
lesztett anyagból (Perl 2/10) állhat 5 cm 
vastagságban vagy a 4 cm magas  
2-oldalon dombornyomott drénlemezbõl 
(FKd 40). Lejtõmentes, tócsákra hajla-
mos tetõkön elõnyösebb a drénlemez 
használata, mivel a drénlemezzel a pan-
gó víz jobban távol tartható a növényzet-
hordozó-rétegtõl. Az ömlesztett drénnel 
ellenben a tetõ egyenetlenségek kön-
nyebben kiegyenlíthetõk. 

A növényzethordozó-réteg, az aktuális 
FLL-zöldtetõirányelvnek megfelelõen, egy 
speciális extenzív ültetõközeg többrétegû 
zöldesítéshez (extenzív ültetõközeg tí- 
pus E), amelyik a természetes tetõnél kb. 
8-12 cm vastagságban kerül beépítésre. 
Helyenkénti dombképzések 30 cm vastag-
ságig is lehetségesek. 

Ezzel a rétegrend felépítéssel egy faj-
tákban gazdag szedum-fûféle-lágyszárú 
vegetáció több mint 30 különbözõ növény-
félével megvalósítható. 

optigrün international AG
www.optigreen.hu, info@optigreen.hu

A tetôn vissza a természetbe
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A Green House a magyar irodapiac 
legzöldebb ingatlanfejlesztési pro-

jektje, és egyben az elsõ budapesti iro-
daház, amely a leeD tanúsítási rendszer 
platina szintjén elõkvalifikálta magát.

A projekt valamennyi fejlesztési fá-
zisában a legmodernebb környezetvé-
delmi megoldások és zöld technológiák 
kerülnek alkalmazásra annak érdeké-
ben, hogy az épület ökológiai lábnyoma, 
valamint az energiafelhasználás és Co2 
kibocsátás minimalizálható legyen.

ehhez elengedhetetlen, hogy az 
épület termikus burka, valamint az ezt 
védõ szerkezetek alaposan átgondoltak 
és jól kivitelezettek legyenek. A leg-
jellemzõbb direkt fizikai hatás, amely 
az épületet éri, a csapadék. Mivel az 
épület fokozottan zöld megoldásokat 
alkalmaz, a szerkezetek védelmén túl  
a csapadékvíz összegyûjtése is fontos 
szempont.

Az irodaépület záró födémszerkezete tra-
pézlemezbõl készül az üzemszerûen nem 
járható könnyûszerkezetes részen, illetve 
vasbeton födémpallókból a járható illetve 
zöldtetõs részeken. Ennek megfelelõen  
a szigetelésekkel szemben támasztott kö-
vetelmények, a külsõ megjelenés és a 
rétegrendek is eltérõek. 

A könnyûszerkezetes tetõn egyenes 
rétegrendû lágyított PVC lemez csapadék-
víz szigetelés, és tûzrendészetileg meg-
felelõ kõzetgyapot hõszigetelés készül. 
Ezeknél a szerkezeteknél különös gondot 
kell fordítani a párazáró réteg kialakítá-
sára, mely a trapézlemezek illesztési hé-
zagain és a szerelt szerkezeten keresztül 

lejátszódó filtrációs hõveszteség miatt is 
kiemelt jelentõségû. A pára elleni védel-
met és légzárást 0,4 mm vastag polieti-
lén fólia párazáró réteg biztosítja az átla-
polásban fektetett 1,5 mm vastag PVC 
lemezen felül.Az épületrész hõvédelmének 
lényeges részét képezõ tetõfödém hõszi-
getelése alsó és felsõ síkon elhelyezett, 
mechanikailag rögzített 2×10 cm vastag-
ságú szálas kõzetgyapotból készül. A fö-
démterhelés mérséklése, és a hõszigetelõ 
képesség növelése érdekében a lejtés-
képzés 2 cm-rõl indított, ékbe vágott po-
lisztirol lejtésképzõ elemekbõl készül.

Az általános tetõfelületen a szigetelés 
pontralejtetett, a vízelvezetés belsõ, szí-
vott rendszerû víznyelõkkel történik. A csa-
padékvíz szigetelés a felsõ tölcsér gyári 
PVC gallérjához hegesztéssel felületfoly-
tonos rögzítésre kerül, a födémáttörés 
hézagai PUR habkitöltést kapnak. A te-
tõrétegrend ilyen módon összefüggõ és 
vízhatlan termikus burkot képez.

A fordított rétegrendû tetõfelületeken 
üzemszerûen járható, illetve extenzív zöld-
tetõ kerül kialakításra.

A rétegrend adottságai miatt itt extru-
dált polisztirolhab hõszigetelés alkalma-
zása indokolt. A polisztirol táblák és a 
PVC csapadékvíz elleni szigetelés közé  
a rétegeket elválasztó, a szigetelés alá-
tétrétegét képezõ polietilén filc kerül,  
a lágyított PVC és a polisztirol közötti 
anyag-összeférhetetlenség miatt.

A legújabb hõszigetelési követelmé-
nyeket is teljesítõ 16 cm-es polisztirolhab 
táblára 20 mm domborulatmagasságú 
felületszivárgó kerül, a csurgalékvizek el-
vezetése céljából. A szigetelés pontra-
lejtetett, a vízelvezetés belsõ, gravitációs 
rendszerû, mûanyag lemez gallérozású 
egytölcséres víznyelõkkel történik ezeken 
a tetõfelületeken. Az összegyûjtött vizet 
aztán az ingatlanon telepített nagy meny-
nyiségû növény locsolására használják fel.

Az épület homlokzati attikafalai egysé-
gesen szerelt szerkezettel készülnek, szi-
getelésük a tetõhöz illeszkedõen fordított 
vagy egyenes rétegrendû. A homlokzati 
hõszigetelés tûzvédelmének biztosítása 
érdekében a zöldtetõk felmenõ szerkeze-
tektõl, így az attikáktól is 35-50 cm ka-
vicssávval elválasztandóak. Ez a sáv a 
tûzvédelmi megfontolásokon túl a csa-
 póesõ mérséklésérõl, a vegetáció szerke-
zettõl való elválasztásáról, valamint a fe-
lületszivárgó részleges kiszellõzésérõl is 
gondoskodik.

A csapadékvíz-szigetelési terveket a 
Farsang-Terv Kft. készítette, és bocsá-
totta rendelkezésre. 

Green House
Az energiatudatos irodaház szigetelése 
c s a p a d é k v í z  s z i g e t e l é s e k



Magyarország, Szerbia és Románia 
egyaránt érdeklôdést mutat a meg-

újuló energiaforrások és az energiahaté-
konyság iránt. Az energiaprogramok tá-
mogatása, a jogi háttér megteremtése,  
a megújuló energiapiac fejlesztése és a 
különbözõ célkitûzések elérése csak né-
hány azon pontok közül, amelyeket mind-
három ország meg kell valósítson. Romá-
nia legnagyobb euro regionális megújuló 
energia vásásra, az ENREg ENERgIA 
REgENERABILA® immár negyedik alka-
lommal kerül megrendezésre Aradon, 
2012. április 25-27. között, az Expo Arad 
Vásárközpontban.

Bár Románia birtokolja az európai kõ-
olajforrás 5 százalékát és emellett a leg-
nagyobb gáztermelõ Közép-Európában, 
az ország körülbelül a gázfogyasztás 
33%-át és a kõolajfogyasztás 66%-át 
Oroszországból importálja. A fosszilis tü-
zelõanyagoktól való függõség ellensúlyo-
zására, az ország nagyra törõ célokat 
tûzött ki. 2020-ra az energiafogyasztás 
24%-át a megújuló energiaforrások fede-
zik majd és az ebbõl származó energia-
termelés, hõszolgáltatás valamint a hû-
tés és az üzemanyag-elõállítás bõvülni fog 
2020-ig.

Romániában a megújuló energiafor-
rások potenciálja különösen nagy és a 
köztudatban egyregyakrabban használa-
tos a megújuló energiapolitika. A külföldi 
befektetések és a know-how is ösztönöz-
ve van. Ez alapján elmondható, hogy a 
jövõben a román energiapiac növekedé-
se várható. A legnagyobb potenciál a 
szél- és napenergia területen észlelhetõ. 
A szélenergia piac néhány éve virágzik 

Romániában, és a napenergia területén 
végrehajtott projektek száma szintén nõtt 
a közelmúltban. Ezen kívül a biomassza 
potenciál hatékony alkalmazása is elter-
jedõben van.

A piac növekedését elõsegítendõ a 
határ menti háromszögben, Románia, 
Magyarország és Szerbia között, a REECO 
immár 4. alkalommal szervezi meg az 
ENREg ENERgIA REgENERABILA® kiállí-
tást. A vásárral egy idõben szakmai kon-
ferenciák kerülnek megrendezésre, ahol 
romániai és nemzetközi szervezetek, szö-
vetségek, kutatók mutatják be a jelenlegi 
trendeket, kutatási eredményeket, tech-

nológiákat és az innovációkat a maguk 
területén.

A nemzetközi kiállítás és konferencia 
a következô témákkal várják Önt:
napenergia, biomassza, vízenergia, hõszi-
vattyúk, geotermális energia valamint 
energiahatékony építkezés és felújítás.  
A Szolár park, Biogáz utca és a Vízener-
gia Sétány külön vásárrészeket képeznek, 
ahol a szakmai látogatók az ezekbõl az 
energiaszektorokból résztvevõ kiállítókat 
könnyebben megtalálják.

További információkat az ENREg 
ENERgIA REgENERABILA® vásárról, a  
honlapunkon talál: www.enreg-expo.com.

Röviden a ReeCo-ról:
A szervezõ REECO Romania, a nemzet-
közi REECO csoport magyarországi tagja. 
A csoport központja Németországban ta-
lálható és több európai városban rendel-
kezik irodákkal, mint Brüsszel/Belgium, 
Salzburg/Ausztria Varsó/Lengyelország 

és Budapest/Magyarország. A REECO 
csoport által szervezett kiállítások és 
konferenciák évente 50.000 szakértõ ta-
lálkozását teszik lehetõvé, akik mintegy 
70 országból érkeznek.

Három ország együtt a megújuló energiákért az 
ENREG ENERGIA REGENERABILA® kiállításon
2012. április 25–27., Arad, Románia

Kapcsolat és információk:
REECO RO Expozi ii S.R.L.
B-dul. Revolu iei, Nr. 96, Ap. 4, 310025 Arad
Phone: +40 (0) 257-23099 - 9
Fax: +40 (0) 257-23099 - 8
info@reeco.ro www.reeco.ro
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A 7/2006 TNM rendelet, mely az épü-
letek energetikai jellemzõit határozza 

meg, nem tulajdonít ennek nagy jelentõ-
séget. Szükségesnek tartja az épület ke-
rülete mentén 1,5 méter széles sávban  
a hõszigetelést, de ez részben, vagy egész-
ben felkerülhet akár a lábazatra is. Épí-
tész szemmel nézve a külsõ határoló fa-
lak mentén sávban elhelyezett hõszigete-

lés nem jó megoldás. Nem lehet a lakás 
közepén egy 6-10 cm mély „medencét” 
létrehozni, ezért vagy betonnal kell síkba 
hozni a felületet, vagy – ami szerencsé-
sebb – az egész padlót kell szigetelni.  
A fent idézett rendelet azt is megengedi, 
hogy csak a lábazatot szigeteljék, és a 
padlóba ne kerüljön semmilyen hõszige-
telés. Ezzel nem lehet egyetérteni, mert 
így nem csak jelentõs energiaveszteséget 
okoznak a talaj felé, hanem szerencsétlen 
esetben komoly hõhidak is kialakulhatnak. 

Szükséges-e akkor egyáltalán a padló 
hõszigetelése? Mindenképpen. Egyrészt 
azért, mert jelentõs mennyiségû energiát 

(számításoktól és épületektõl függõen 
10-22%) vesztünk a padlón keresztül, 
amit semmiképpen sem nevezhetünk  
elhanyagolhatónak. Számos tényezõtõl 
függ, hogy egy adott épületen mekkora  
a padló részaránya a hõveszteségbõl.  
A számok ráadásul idõben is változnak, 
hiszen ha utólag szigeteljük a homlokza-
tokat, vagy a padlásfödémre Austrotherm 
Padlap hõszigetelést teszünk, úgy jelen-
tõsen lecsökken a hõveszteség ezeken  
a szerkezeteken keresztül, míg a padló 
ugyanannyi hõt von el, mint korábban. 
Ezzel a részaránya az egész épület ener-
giaveszteségébõl növekszik. Azt se feled-
jük el, hogy a talajon fekvõ padló az az 
épületszerkezet, amelyet utólag nem, vagy 
csak nagy nehézségekkel és sok költsé-
gekkel tudunk szigetelni. Érdemes tehát 
az építés során kialakítani azt a hõszige-
telést, ami hosszútávon, 50-100 éven 
keresztül szolgálja az energiatakarékos-
ságot.

A magas követelmények azonban nem 
csak a szerkezetekre, hanem az anya-

gokra is vonatkoznak. Talajba csak nagy 
nyomószilárdságú, nedvességet csak mi-
nimálisan felvevõ hõszigetelõ termékeket 
lehet tenni. Ilyenek például azt Expert tí-
pusú formahabosított EPS lemezek, illet-
ve az extrudált hõszigetelõ anyagok (XPS). 
Ezek alkalmasak mind a pincefalak, mind 
a padlók hõszigetelésére.

Hagyományos épületek esetében is 
fontos, hogy a hõszigetelés vonala meg-
szakítatlan legyen, hogy ki tudjon alakulni 
a termikus burok. Ennek hiányában hõ-
hidak jönnek ugyanis létre, ami nem csak 
energiaveszteséggel jár, hanem párale-
csapódás, penészesedés is kialakulhat. 
Passzívházaknál a fokozott hõszigetelés 
miatt különösen figyelmesen kell eljárni, 
hogy ezeket elkerüljük. Ezért a legtöbb 
ház lemezalapra épül, melyek alá a stati-
kai számításokkal meghatározott nyomó-
szilárdságú hõszigetelõ anyagok kerülnek, 
többnyire formahabosított EPS és XPS 
termékek. Az Austrotherm Expert nyomó-
szilárdsága meghaladja a 200 kPa-t, míg 
az XPS habok 300-500-700 kPa értékkel 
is bírhatnak. Ezek az anyagok már képe-
sek elviselni az egész épület súlyát. Az 
alkalmazott vastagság legalább 24 cm le-
gyen, amit két rétegben fektetnek. Ezzel 
elkerülhetõ az átmenõ hézag okozta hõ-
híd is. 

Kezdjük az 
AlApoKnál!

A talajjal érintkezõ szerkezetek 
hõszigetelését a hagyományos 
épületeknél gyakran elhagyják, 
de a passzívházaknál nem ritka  
a 25 cm vastag padlószigetelés 
sem. Vizsgáljuk meg tehát, kell-
e egyáltalán szigetelni a talajjal 
érintkezõ épületszerkezeteket?

Austrotherm
9028 gyõr, Fehérvári u. 75.
Telefon: 96/515 114
Fax: 96/515 120
Email: austrotherm@austrotherm.hu
Web: www.austrotherm.hu
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A Cs 104 Reynaers nyílászáró rend-
szer páratlan szigetelési értéket ér 

el a passzív épületeknél. Bevezetésre ke-
rültek az építõiparban a Reynaers Alumí-
nium profilok, ahol az alacsony hõát-
bocsátási tényezõ értéke (uf)-értéke 
0,88 W/m² K, amelyek használata által 
elérhetõ a szabadalmaztatott szigetelési 

technológia.  Speciális habot tartalmaz, 
melyhez rögzítve van a kamrában egy 
plusz szigetelõcsík. Így külön eljárásra az 
összeállításánál és beépítésénél nincs 
szükség. A rendszerben egy sor új spe-
ciálisan kifejlesztett tömítés is biztosítja  
a magas szintû szél- és vízállóságot. Meg-
határozó az energiahatékonysági szigete-

lése és a légzárás, melyek a legfontosabb 
tényezõk a nyílászárónál.

Amellett, hogy magas a szigetelési 
értéke a CS 104-es típusnak, rendkívül 
nagy a vízállóság hatékonysága. Az érté-
kei legfeljebb 900 Pa az ablakoknál és 
300 Pa az ajtóknál. Az épületeknél a 

rendszer használata alkalmas szélsõsé-
ges körülmények között is, például a part 
menti területeken, és lehet alkalmazni 
extrém magasságokban is. A megnövelt 
beépítési mélység  (a szárny 104 mm 
széles) hozzájárul továbbá a nyílászárók 
szilárdságához és stabilitásához is. Ez  
a befektetés elõnyt ad az építészeknek 
és építtetõknek a tervezésnél a nagy, ex-
panzív felületeknél a tripla üvegezésre az 
energiahatékony és mégis fenntartható 
megoldásokhoz.

Reynaers nyílászárók – megoldás a passzívház építésében

nyílászáró
ajtó

Reynaers Alu N.V. 
Magyarországi Képviselet 
1063 Budapest, Bajnok u. 13.
Tel./Fax: +36 (1)3 10 09 59
Tel.: +36 (1)3 02 80 47
Mobile: +36 30 647 1237
reynaers@reynaers.hu
www.reynaers.com
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Azok, akik figyelmet fordítottak a 
passzívházakkal kapcsolatos aktu-

ális információkra, idôrôl idôre egyfajta 
ellenállást, szembenállást tapasztal-
hatnak különbözô helyekrôl, különbözô 
neves szakemberektôl, avagy éppen 
laikusoktól. Vajon mi lehet ennek az 
oka, mi a mögöttes motiváció? Jelen 
összeállításomban két érdekesnek mu-
tatkozó véleményt (megnyilatkozást) 
szeretnék körbejárni, és ha lehet, ak-
kor cáfolni.

Elég csak beírni az internetes ke-
resôbe: „hitek és tévhitek” máris szám-
talan állítás és cáfolat kerül elénk. Kevés 
lenne a hely, itt és most valamennyit  
végigvenni, de talán értelmetlen is. 
Valahogy az óvodás civakodás ugrik be 
elsôre: „az én apukám okos, a tiéd hü-
lye. de nem…, de igen…, de nem…, de 
igen…”

„A passzívházak hôszivattyúi magas vil-
lanyszámlát fognak produkálni. Ezért nem 
jó a passzívház.”

Háry János, no nem a jégkorongos, ha-
nem az a bizonyos, akit garay János for-
mázott meg mondabeli mesehôsként 
1843-ban, majd Kodály Zoltán tett hí-
ressé, amikor történetét megzenésítette 
1926-ban. Szóval mesehôsünk nagyot-
mondásainak mindig volt némi igazság 
alapja, ezért azok már-már hihetôeknek 
tûntek.

Ugyanígy a fenti állításnak is vannak 
igazság alapjai, például a passzívházak-
ban is lehetnek hôszivattyúk, és valóban, 
egyes hôszivattyúk képesek extra elekt-
romos költségeket produkálni.

de nézzük meg a mûszaki hátterét a 
fenti állításnak.

A passzívházak esetében max. 15 
kWh/m2év a fajlagos fûtési hôenergia-
igény. Egy kis számítással, innen kiindulva 
éves fûtési költséget is tudunk számolni. 
Legyen 120 m2 a képzeletbeli passzívhá-
zunk hasznos alapterülete. A szorzat vég-
eredménye 15 kWh/m2év × 120 m2 = 
1.800 kWh/év fûtési hôenergiaigény  
évente, azaz a fûtési szezonban. Anélkül, 

hogy hosszasan belemennénk, a hôszi-
vattyúk mûszaki rejtelmeibe, a szokásos 
COP értéke helyett a további számítás-
ban alkalmazzuk az SFP értéket, amely 
pesszimista szemlélet esetén legyen 3,5. 
Ez az érték az elôállított fûtési energia és 
az eközben felhasznált villamosenergia 
között teremt kapcsolatot. 1.800 kWh/
év/ 3,5 = 514,3 kWh/év közvetlen fel-
vett villamosenergia. Természetesen he-
lyes üzemeltetési feltételek mellett, de 
erre még visszatérek. H-tarifa (hôszivat-
tyús tarifa) esetén 31 Ft/kWh a fajlagos 
költség, így 514,3 kWh/év × 31 Ft/kWh 
= 15.943 Ft/év a példánkban szereplô 
hôszivattyú üzemeltetési költsége, azaz 
az éves fûtési költségünk.

Akkor most hol a hiba? Kinek nem tetszik 
a fenti végeredmény? Hogyan lehet cá-
folni?

Háry János módjára elô lehet rángatni az 
üstökénél fogva azt a szintén hazai gya-
korlatban már számtalanszor elôfordult 
problémát, hogy nem megfelelô mérete-
zés esetén, amikoris a hônyerô oldal 
nincs „szinkronban” magával a hôszivaty-
tyúval, annak teljesítményével, akkor a hô-
 szivattyú rendellenes üzemállapotot pro-
dukál, ami együtt jár a magas, akár több 
százezer forintos villamos költséggel. Úgy 
gondolom, felesleges a tervezési mérete-
zési hibákat a passzívházakra rátolni. Ez 
valahogy úgy nézne ki, mintha azért nem 
vásárolnék meg egy kiválasztott autótí-
pust, mert ha 80.000 km futásteljesít-
mény esetén a szerelô nem fogja kicse-
rélni a vezérmûszíjat, akkor a hanyagsága 
miatt várhatóan a 100.000 km-nél el-
szakadó vezérmûszíj többszázezer forint 
kárt okozhatna a motorban. Ahogyan ez  
a probléma sem a gépkocsigyártónak fel-
róható hiba, úgy a beszabályozási, mére-
tezési problémákból adódó magas hô-
szivattyú-üzemeltetési költségek szintén 

Kell-e nekünk passzívház?
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nem a passzívházak, hanem a tervezôk, 
kivitelezôk hibái (lehetnek) és nem csak 
a passzívházaknál.

Mielôtt tovább mennénk, a magas vil-
lamosenergia-számla cáfolatára bemuta-
tok egy további, teoretikus gondolatme-
netet. A fentiekben 1.800 kWh/év fûtési 
hôenergiaigényt számoltunk ki évente. 
Feltéve, de nem megengedve, ezt a fû-
tési energiaigényt szolgáljuk ki villamos 
fûtôpatronnal (cekász, vagy egyszerû 
olajradiátor). Ebben az esetben a villa-
mos hálózatból vételezett elektromos 
energia 100%-ban hôvé alakul. Csak nap-
pali áram-tarifával számolhatunk, így a 
végeredményünk a következôképpen ala-
kul: 1.800 × 45 = 81.000 Ft/év lenne 
ebben az idétlennek is minôsíthetô pél-
dában. Vannak, akiknek a havi fûtési 
számlájuk ennyi egy átlagos épület ese-
tén. Idétlen a példa, de jól mutatja a rop-
pant alacsony értékeket. Ez utóbbi eset-
ben nem lehet mûszaki hibákra hivat-
kozni, csak a szerencsétlen választásra. 
A darmstadti Passivhaus Institut nem 
adja áldását a villamos energia közvetlen 
fûtés célú alkalmazására (elektromos ka-
zán, villanykályha), mivel a villamos ener-
giát elôállító erômûvekben a fûtésre fel-
használt energia CO2 kibocsátásának 
háromszorosa jelentkezik. Ez semmikép-
pen sem engedhetô meg, tehát közvetlen 
villamos fûtéssel mûködtetett passzívház 
nincs, annak ellenére hogy a számítással 
kimutatható éves fûtési költség még min-
dig figyelemre méltóan alacsony lenne  
a tisztán villamos fûtés esetén is.

Egy további vagdalkozásra lehetôsé-
get adó állítás a következô: 

„A magyarországi klimatikus viszonyok 
nem azonosak a németetországival. A Né-
metországban kidolgozott és alkalmazott 
eljárások nem felelnek meg a hazai viszo-
nyoknak, ezért idehaza alkalmazni feles-
leges és értelmetlen.”

Az idézet valós állítást is tartalmaz. A ha-
zai és a német klimatikus viszonyok kü-
lönbözôségét állapítja meg, ami igaz.  
Csak találgatni tudok a folytatást illetõen, 
miszerint az kerül megállapításra, hogy  
a passzívház eljárás német viszonyokra 
került kidolgozásra, így az elõzõ megálla-
pítással együtt: a passzívházak nem al-

kalmazhatók idehaza. Ha ez így lenne, én 
magam is egyetértenék. 

Akkor hol a hiba? Az állítás megfogal-
mazója nem tanulmányozta a passzívhá-

zak méretezésével, energiamérlegével 
foglalkozó számítási eljárást, módszer-
tant (PHPP = Passivhaus Projektierungs 
Paket). Ugyanis abban egyértelmûen rög-
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zítésre került, hogy az épület építési hely-
színén aktuális klímaadatokkal, és su-
gárzási adatokkal kell számolni. Ebbôl 
adódóan a hazai passzívházak nem a né-
met klímaadatokkal, hanem a hazai órán-
ként mért és 20 éven keresztül gyûjtött 
meteorológiai adatsorokkal kerültek meg-
tervezésre. Ráadásul, amennyiben figye-
lembe vesszük, hogy a honi szabályozás 
(MSZ-EN 04-140/3-87) három régióra 
osztja klimatikus viszonyok tekintetében 

Magyarországot (−15, −13 és −11 oC kül-
sô léghômérséklet tervezési érték) akkor 
látható, hogy ez a hazai módszer eléggé 
nagyvonalúan kezeli a különbözô kitett-
ségû épületek energetikai számításának 
végeredményét jelentôsen befolyásoló 
környezeti tényezôjét, amivel szemben a 
passzívházak energiamérlege a helyi (akár 
utca, házszám szerint interpolált) klíma-
adatokkal sokkal pontosabban kiszámít-
ható, amire az alkalmazott PHPP program 
adatbeviteli lehetôséget biztosít. 

E tény szemléltetésére elôvettem az 
elsô hazai minôsített passzívház PHPP 
számításait. Az épületre a Szadán „érvé-
nyes” klímaadatok kerültek alkalmazásra 
(2008-ban). Ezt követôen a klímaadato-
kat meghatároztam Bódvalenke (BAZ-
megye), majd Budapest XVIII kerület (Or-

szágos Meteorológiai Állomás) és Budán 
a Béla király útra, majd Békéscsabára és 
az érdekesség kedvéért Berlinre. Semmi 
mást nem változtattam a számításokban 
kizárólag a klíma adatokat. Az eredmé-
nyeket a táblázatban foglaltam össze.  
A bemutatott hazai helyszínek a hazai 
energetikai elôírások alapján egy kivétel-
lel azonos klímarégióba tartoznak.

A táblázat adataiból adódóan más és 
más hôszigetelô anyag vastagságot kelle-
ne beállítani ugyanannál az épületnél, ha 
Magyarország különbözô helyein kerülne 
megépítésre, akár egyazon klímarégión 
belül is. Még Budapesten belül is akár  
1 kWh/m2év eltérés adódhat aszerint 
hogy a kedvezôbb klímájú délpesti, vagy 
a kissé zordabb budai területen kerülne  
a passzívház megépítésre.

Elkerülhetôk lennének a találgatások, 
a vádaskodások és a felesleges magyará-
zatok, ha a kétkedôk vennék a fáradt-
ságot és alaposan utána néznének, vagy 
egyáltalán csak megvizsgálnák azokat  
az állításokat, amelyeket vagy kitaláltak, 
vagy másoktól vettek át különösebb 
meggondolás vagy vizsgálat nélkül.

Azoknak pedig, akik valóban szeretné-
nek mélyrehatóan megismerkedni a pasz-
szívházak nem is annyira nehéz vagy ör-
döngôs részleteivel, ajánlom figyelmükbe 
a gödöllôi Szent István Egyetem passzív-
ház tervezô szakmérnök képzését. Azok 
pedig, akik már nem vágynak további ok-
levélre (diplomára), a MÉK Mérnöktovább-
képzô Nonprofit Kft. által szervezett 80 
órás tanfolyam oktatásain szerezhetik 
meg a szükséges ismereteket. (www.
passzivhaztervezo-oktatas.com)

benécs józsef
okl.gépészmérnök,
nemzetközi minõsített 
passzívház tervezõ/oktató
PAsszíVHáz KfT.

Szada Bódvalenke
Budapest,
XVIII. ker.

Budapest,
Béla király út

Békéscsaba Berlin

Földrajzi szélesség 47,62 48,54 47,43 47,50 46,66 52,52

Földrajzi hosszúság 19,3 20,81 19,21 18,98 21,13 13,41
Klímarégió 2 1 2 2 2 –

Fajlagos fût. energia-
igény kWh/m2év

13,19 16,56 12,60 13,50 9,84 16,06
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sokat spórolhatunk azzal, ha a 
megfelelõ kiegészítõ anyagokat 

vásároljuk, és hozzáértõ szakembe-
rek végzik a beépítéseket.

140 m2 nettó lakóterû passzíhváz épül, 
2 szintes lakóépület (földszint + pince).  
A könnyûszerkezetes falrészeket is cellu-
lózzal szigetelik. A homlokzati falszerke-
zetre részben a már hagyományosnak 
számító EPS grafit kerül fel. 

A passzívház kritériumhoz a ház lég-
zárásának  mértéke is hozzátartozik. A hõ-
szigetelés mértéke mellett nagyon fontos 
a kellõ légzárás is. A tetõben használt fó-
liákat, ha nem illesztjük megfelelõen, ak-
kor hiába adjuk ki a pénzt a hõszigetelésre, 
az illesztéseknél kiszökik a levegõ, és ez 
nagy hõveszteséget jelent.

Lehet légzárási próbamérést készíteni 
a passzívház építés során (Blower door 
teszt). Így lehetõség nyílik még a kiigazí-
tásra, de alapvetõen nagyon figyelmesen 
kell a részleteket megoldani légzárás 
szempontjából is a passzív és alacsony 
energiájú épületeknél.

Többféle mód van a kellõ magasság 
kialakítására a tetõszerkezetben is. 
Cellulóz hõszigetelés kerül befúvásra a 
megemelt tetõszerkezetbe. A 20 cm 
magas szarufákat meg kellett toldani 
azért, hogy elérjék a passzívház kritéri-
umnak megfelelõ hõtechnikai értéket. 
Ebben az esetben félbevágott zsalutáb-
lákat szögeltek a szarufákhoz, így el le-
hetett érni a 45 cm-es szigetelés vas-

tagságot. A felhasznált fóliák isoCell 
termékek (www.forelockbt.hu). A tetõn 
oMeGA 180 g páradiffúziós tetõfólia 
került beépítésre. Az átfedéseket Qilli 
tömítõmasszával oldották meg. Az in-
tegrált fóliák ragasztócsíkkal vannak el-
látva, így nem kell külön felragasztani  
a tömítõcsíkot. Ausztriában sokszor az 
egész felületet aládeszkázzák a héjalás 
alatt, abban az esetben jól használha-
tók az integrált fóliák. 

Az átfedéseknél, és fali találkozási 
pontoknál AiRsToP flex 60 mm ragasz-
tószalaggal történt a ragasztás. A bemu-
tatott passzívháznál belül AiRsToP pá-
rafékezõ fóliát (sd 18 m) használtak. 

A tömítõmassza AiRsToP sprint tí-
pus, szintén isocell termék. A belülrõl 
kijövõ párát zárni kell, a külsõ fóliának pe-
dig páraáteresztõnek kell lennie. A sok 

típus és név nem véletlen, hiszen többféle 
fóliát kell a tetõszerkezetben alkalmazni. 
A különbözõ típusoknál még figyelni kell  
a páraáteresztõ képesség mértékére is.

Fontos a nyílászárók beépítésénél 
használandó szélzáró csíkok helyes hasz-
nálata is. Nemcsak új építésnél, felújítá-
soknál is lényeges az ablakcseréknél a 
megfelelõ tömítõszalagok használata. Az 
ablakok beépítésénél isoWiNDoW már-
kanevû tömítõszalaggal oldották meg  
a légzárást.

Nagyon fontos tudni, hogy a fóliák 
rendkívül széles választéka áll rendelke-
zésre a felhasználók részére, megoldva 
ezzel minden technológiai akadályt a rend-
szerben, s mindezzel a jótállás kérdését, 
mert csak egy gyártóval kell a kapcsola-
tot tartani.

ISoCEll – A passzívházak természetes 
hôszigetelô rendszere

További információ:
Reiner Róbert
Tel.: 06-30/912-8588, Fax: 06-34/373-467
e-mail: info@forelockbt.hu, www.forelockbt.hu

Vértessomló



A korszerû, szilárd tüzelõanyagokkal üze-
melõ készülékeknél a legújabb követel-

ményeknek megfelelõ kémény szükséges, 
mert egy begyújtási cikluson belül elõfor-
dulhat a nedvesség kicsapódása a kémény-

ben, és a fûtés egy másik fázisában pedig  
a koromégés.

Az építõipari szabványrendszer pontosan 
kitér az egyes épületszerkezetek, építõanya-
gok és termékek tûzállósági követelményei-
re és nedvességtechnikai tulajdonságaira. 
A kémények tûzállósági vizsgálatával és 
minõsítésével külön fejezet foglalkozik.  
A Schiedel kerámia profilcsöve olyan ki–
emelkedõ tulajdonságokkal bír, hogy meg-
kapta a W3g minõsítést. 

A W3G minõség – melyet külön erre  
a célra kidolgozott Európai Mûszaki Enge-
dély deklarál – biztosítja, hogy a bordás ipa-
ri kerámia csõrendszerrel szerelt kémény-
rendszer egyszerre felel meg a
• nedves üzem (W) követelményeinek,
• bármilyen tüzelõanyagot használhatunk 

(3) és

• ellenáll a koromégés (kéménytûz) hatá-
sainak (G).

A schiedel profil béléscsõ a legmo-
dernebb technológiai fejlesztéseknek meg-
felelõen készül. Az egyedülálló izosztatikus 
sajtolási módszernek köszönhetõen a csõ 
minden biztonsági követelménynek megfe-
lel. Tömör anyaga miatt nem vesz fel vizet. 
Koromégésnek, nedvességnek és savak-
nak ellenáll. Az építés gyors, köszönhetõen 
az 1,33 méteres elemeknek.

bõvebb információ a schiedel
kéményrendszerekrõl: www.schiedel.hu

Új fûtéstechnikai kihívások: 
nedves üzem és koromégés

Energiatudatos épületek
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A hazai hõszivattyús szakterület az el-
múlt 4 évben megközelítõ becslés 

alapján 1000 db hõszivattyút tudott for-
galmazni, évente. A mindenki által ismert 
általános gazdasági problémák hatására 
lehetséges, hogy 2011-ben még ezt az 
eladási számot sem értük el.

ezt mutatja a diagram.

Ennek a stagnálásnak van azonban né-
hány kiemelhetõ speciális oka. Vélemé-
nyünk szerint mióta lemondott a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium szakterületért fe-
lelõs államtitkára és a fõosztályt is tel-
jesen megszüntették – remélhetõen csak 
átmenetileg – a megújuló energia szakte-
rület kormányzati szakmai képviselet nél-
kül maradt. A MAHõSZ is elvesztette azt 
a több évig tartó szakmai alapú konzultá-
ciós lehetõséget melynek eredménye lett 
a Megújuló Energia Nemzeti Cselekvési 
terv 2020 szakmai anyag, mely beadásra 
került az EU brüsszeli szakbizottságához. 
Ebben jóváhagyásra került a hazai hõ-
szivattyús fejlesztési terv 2020-ig, melyet 
a MAHõSZ állított össze.

A terv jelentõs mértékû fejlesztést 
irányzott elõ, melyet a 2. számú ábra 
mutat, a beadott NCST 2020 anyagból. 
A tervek mellé elkészítettük a megvalósí-
tás pénzügyi és egyéb gazdasági vonat-
kozású forgatókönyvét, a szükséges tá-
mogatási igénnyel együtt.

Most ezt a megújuló energia támoga-
tási programot is kétségek övezik, hiszen 

a 2011 októberi bejelentés óta további 
érdemi információ nincs a 40 milliárdos 
támogatási programról. Javasoltuk, hogy 
az EU strukturális alap átcsoportosítás 
jóváhagyásáig is legyen egy átmeneti ki-
sebb összegû megújuló energiás hazai tá-
mogatási alap, mely elindíthatja a 2012. 
márciusi pályázati rendszert. Sajnos erre 
a javaslatra sem érkezett válasz. Ennek 

hatására félõ, hogy a 2012 évi – amúgy 
is csökkent mértékû – beruházásoknál  
a hõszivattyús rendszerek alkalmazását 
nem tudják megvalósítani támogatások 
hiányában.

A jelzett kedvezõtlen helyzetben po-
zitívan értékeltük a 2011. novemberben 
megalakult Magyar Megújuló Energia 
Platform (MEP) kezdeményezését az ösz-

szes megújuló energia szakterület integ-
rálására és a kormányzati kapcsolatok 
felvételére 

dr. glattfelder Béla elnök úr vezetésé-
vel. Az elsõ szakmai vezetõi megbeszélé-
sünk során egyeztetést kezdeményeztünk 
a Magyar Energia Hivatal vezetõivel, akik-
tõl megtudtuk, hogy az idõarányos meg-
újuló energia használati részarányt az 
ország teljesíti 7,4% nagyságrendben, 
igaz a tûzifa erõmûvi elégetésével. E nél-
kül az arány 

4% körül lenne. Ehhez kapcsolódóan 
a METÁR támogatási rendszer bevezeté-
se is kitolódik 2013.07.01.-re. Mindezek 
a körülmények nem adnak kedvezõ pers-
pektívát a hazai megújuló energiák inten-
zívebb térnyerésének és azon belül a hõ-
szivattyús szakterületnek.

További figyelmeztetõ szempont a 
2011 október óta igénybe vehetõ lakos-
sági napkollektor pályázat tapasztalata. 
A közel 3 milliárdos keret felhasználására 
még a meghosszabbított március végéig 
terjedõ idõszakban sincs remény, te- 
hát jelzés értékû, hogy a lakosság  
még 50%-os támogatási arány mellett 
sem tud anyagi helyzete miatt élni ezzel 
az egyébként kedvezõ pályázati lehetõ-
séggel.

A MAHõSZ véleménye, hogy az épü-
letek energia hatékonyságának javítására 
és a megújuló energiák alkalmazására 
korábban meghirdetett programot, leg-
alább a középületek tekintetében el kel-
lene indítani. Ez az egész építési szektor 

A hazai hôszivattyúzás fejlôdésének lehetôségei 2012 év elején
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részére egy kiutat jelentene a gazdasági 
válság káros hatásaiból és új munkahe-
lyek teremtése is lehetségessé válna.

A szakterületünket érintõ külsõ gaz-
dasági és fejlõdési körülmények részlete-
zése után néhány olyan szövetségi tevé-
kenységrõl is beszámolnánk, melyeket  
a szakma jövõje érdekében végzünk.

Ezek között a gEOPOWER projekt az 
egyik nemzetközi tevékenység, melyben 
részt veszünk. A projektben 8 EU ország 

mintegy 16 projektjét vizsgáltuk mûszaki, 
környezetvédelmi, gazdasági és átültet-
hetõségi szempontból. Számos pozitív 
tapasztalattal gazdagodtunk. A projekt 
zárása 2012 júniusban lesz. 

Egy másik jelentõs feladat a hõszi-
vattyús szakterületen az oktatás és mi-
nõsítés szervezett bevezetése.

Ebben az Európai geotermális Szö-
vetség ( EgEC ) és az Európai Hõszivattyú 
Szövetség ( EHPA ) is segítségünkre van. 

A képzési anyaggal rendelkezünk. Magyar 
képviselõt delegáltuk az EU szakbizottság-
ba Tóth László geológus személyében.

Ebben az évben terveink szerint meg-
szervezzük az oktatási és minõsítési szer-
vezetet és megtartjuk az elsõ képzéseket 
a hõszivattyús primer rendszerek szere-
lõinek, tervezõinek, geológusainak és fú-
rási szakembereinek. Ennek érdekében 
együttmûködünk a társ szakszövetsé-
gekkel.

Összefoglalva: a hazai hõszivattyúzás 
elõtt ismét egy kihívásokkal teli nehéz év 
áll, egyrészt a külsõ, makro gazdasági 
körülmények, másrészt a kijelölt célok  
eléréséhez szükséges adminisztratív fel-
adatok kialakítása miatt. Szövetségünk 
mindezek ellenére folyamatosan végzi 
azon feladatait, melyek a fejlesztési cél-
jaink eléréséhez szükségesek

Ádám Béla elnök és 
Bántó Károly ügyvezetõ 
Magyar Hõszivattyú Szövetség

elôzetes program tervezet
2012. április 24. (kedd) 

9:30 – 10:00 
Regisztráció és sajtótájékoztató 
10:00 – 10:15 
Megnyitó 
(Elõadó felkérés alatt) 
10:15 – 10:40 
A green Building Council-ok szerepe a 
fenntartható településtervezésben 
(Czerwinska Dominika, World Green 
Building Council képviselõje) 
10:40 – 11:00 
Integrated design avagy fenntartható 
településtervezés 
(Dr. Reith András, a HuGBC elnöke) 
11:00 – 11:15 
Kávészünet 
11:15 – 11:40 
Tervezés és stratégia-alkotás összehan-
golásának lehetıségei Budapesten; jelen 
& jövõ lehetõségei, célkitûzései, progra-
mok. (Albrecht Ute, ügyvezetõ, BFVT) 
11:40 – 12:00 
Esettanulmány: gyõr 
(Elõadó felkérés alatt) 
12:00 – 12:30 
Esettanulmány: Hammarby Sjöstad, 
Stockholm 
(Fryxell Stellan, építész, várostervezõ) 
12:30 – 13:30 
Ebédszünet 

13:30 – 14:00 
„Járható” közösségek I: Közlekedés 
(Vitézy Dávid, BKK vezérigazgató) 
14:00 – 14:20 
„Járható” közösségek II: 
Területhasználat 
(Radványi Gábor, fõépítész, Futureal) 
14:20 – 14:40 
’Smart grid’ & ’Smart Metering’ 
(Huber Krisztián, Vezérigazgatói  
tanácsadó MAVIR) 
14:40 – 15:00 
Fenntartható Energia Akció Program 
(SEAP): a városi szintû energiagazdál-
kodás alapja 
(Ongjerth Richárd, ügyvezetõ, Magyar 
Urbanisztikai Társaság) 

2012. április 25. (szerda) 

9:30 – 12:00 
Esettanulmány: Minõsített épületek 
látogatása Budapesten 
(Skanska – Green House; Futureal – 
Corvin fejlesztés; Trigránit – 
K&H irodaépület) 
12:00 – 14:00 
A build2gether kezdeményezésben 
résztvevõ egyesületek elnökségi 
tagjainak közös ebéde és közös 
zárónyilatkozata. 

Vá ro s  a fenn ta r t ha tó ság fe lé – C i t y  towa rds  su s ta inab i l i t y
Idõpont: Budapest 2012. április 24-25. • Tervezett helyszín: Budapest duna palota – date: Budapest, 24-25. April 2012 • Planned location: Budapest duna palota
Hungary green Building Council – Conference 2012 • http://www.facebook.com/hugbc.org

A konferencia nyelve magyar és angol (tolmács biztosítva van) 
Belépõdíj (1. nap): 2500 HUF/fõ* vagy Ingyenes belépés érvényes BKV havi bérlet 
felmutatásával 
(2. nap) épületlátogatási díj: 5000 HUF/fõ* 
*HuGBC tagok számára 50% kedvezmény

The language of the conference is in Hungarian and English (Interpreter will be provided) 
Admission fee (1. day): 2500 HUF/person* or free with a valid BKV monthly ticket 
Certified Buildings site visit (2. day) admission fee: 5000 HUF/person* 
*50% discount for members of the HuGBC

Preliminary draft program
24 April 2012 (Tuesday) 

9:30 – 10:00 
Registration and press conference 
10:00 – 10:15 
Opening 
(To be announced) 
10:15 – 10:40 
The role of the green Building Councils 
in sustainable urban planning 
(Dominika Czerwinska, Representative 
of the World Green Building Council) 
10:40 – 11:00 
Integrated design and sustainable 
urban planning 
(Dr. András Reith, president HuGBC) 
11:00 – 11:15 
Coffee break 
11:15 – 11:40 
Opportunities for coordination of urban 
planning and strategy development in 
Budapest – the present and future 
objectives and programmes 
(Ute Albrecht, director, BFVT) 
12:20 – 12:40 
Case Study: City of gyır 
(To be announced) 
12:00 – 12:30 
Case Study: Hammarby Sjöstad, 
Stockholm 
(Stellan Fryxell, architect, urban planer) 
12:30 – 13:30 
Lunch break 

13:30 – 14:00 
Walkable communities I: Transportation 
(Dávid Vitézy, CEO of BKK) 
14:00 – 14:20 
Walkable communities II: Land use 
(Gábor Radványi, chief architect, 
Futureal) 
14:20 – 14:40 
’Smart grid’ & ’Smart Metering’ 
(Krisztián Huber, CEO consultant 
MAVIR) 
14:40 – 15:00 
Sustainable Energy Action Plan (SEAP): 
basis for the urban energy 
management 
(Richárd Ongjerth, director, Hungarian 
Society for Urban Planning)  

25 April 2012 (Wednesday) 

9:30 – 12:00 
Case Study: Visiting certified buildings 
in Budapest 
(Skanska – Green House; Futureal – 
Corvin development; Trigránit – K&H 
office building) 
12:00 – 14:00 
Lunch and final declaration of the 
board members participating in the 
build2gether initiative

ELõZETES PROgRAM TERV – A PROgRAM VÁLTOZTATÁS JOgÁT A SZERVEZõK FENNTARTJÁK!                                          PRELIMINARY PROgRAM – THE ORgANISER RESERVES THE RIgHT TO CHANgE THE PROgRAM!



18

Energiatudatos épületek

www.szakinfo-epiteszet.hu

Az épületek energiatakarékossága a 
köztudatban két dolgot jelent: ablak-

cserét jól záródó huzatmentes típusokra 
és hõszigetelést a falakon, esetleg a fö-
démen/tetõtérben. Tény, hogy ezekkel a 
lépéssekkel igen nagy energia megtakarí-
tást érhetünk el, de bizonyos értelemben 
kényszerpályára is kerülünk. A szigetelés 
elsõdleges célja ugyan a hõtranszport 
megakadályozása, vagyis minél alacso-
nyabb hõvezetései, illetve hõátbocsá- 
tási tényezõjû építõelemek alkalmazása, 
ugyanakkor, ha a levegõ átjut, az viszi 
magával a hõt is, így a jó szigeteléshez 
még légtömörség is kell. Ha ilyen módon 
sikeresen lezártuk az épületet az lassan 
egyre élhetetlenebbé válik, mert az eddig 
eltávozott szennyezõ anyagok fokozato-
san feldúsulnak.

A lakásunkba vásárolt lakkozott búto-
rok, kezelt (cserzett bõr, színezett textil) 
anyagok, sõt maguk az építõanyagok is 

mindenféle kemikáliát bocsátanak ki. Ezek 
az egyszerû portól az oldószereken át a 
formaldehid vegyületekig igen változato-
sak lehet, utánpótlásuk pedig folyamatos, 
hiszen a különféle háztartási tisztítósze-
rek sem mentesek a káros anyagoktól.

Ezen felül az ember saját maga is egy 
CO2-gyár, légzésével párát és széndioxi-
dot juttat a környezetébe. Ez a szabad-
ban nem gond, de zárt helyen amilyen 
például a lakás is, feldúsul. A CO2 feldúsu-
lás fõbb szimptómái: a csökkent koncent-

Szellôztessünk keveset, de okosan!

szennyezõ anyagok

CO2 feldúsulás
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ráló képesség, bágyadtság és a fejfájás. 
Akinek fejfájása mindig otthon jelentkezik 
pl. késõ este vagy reggel, esetleg arra 
ébred, annak érdemes megvizsgálnia 
megfelelõen szellõztetett-e lakása. 

Az új, jól záródó, szigetelt ablakokkal 
– amelyeket hébe-hóba kinyitunk ugyan, 
de biztos nem kell fel senki éjszaka, hogy 
óránként 5-10 percet szellõztessen – már 
nem számíthatunk egy önmûködõ légcse-
rére. Azaz biztosra vehetjük, hogy reggel-
re a megengedhetõ határérték fölé dúsul 
a szoba levegõjének CO2 tartalma, pusz-
tán a bent alvók légzésétõl.

Létezõ, de nem a legjobb megoldás, 
hogy ún. légbeeresztõ elemeket építünk 
a nyílászárókba vagy a falba. Ez gyakorla-
tilag egy lyuk, amin bejön (vagy távozik)  
a levegõ. Ezzel ugyan szert tettünk némi 
szellõzésre, de oda értünk vissza ahon-
nan elindultunk, azaz távozik a hõ a la-
kásból. A helyzet annyival jobb, hogy most 
nem mindenhol, csak a légbeeresztõknél 
van filtráció. Ahhoz, hogy a szélnyomáson 
kívül rendszeresen mozgassa valami a 
levegõt, kis elszívó ventilátorokat teszünk 

a wc-be, fürdõszobába és konyhába. Így 
már van némi kontroll mikor és mennyit 
szellõztetünk, sõt kis idõzítõvel, akár éj-
szaka is szellõztethetünk automatikusan, 
de az elszívott levegõ hõtartalma elvész 
és ráadásul a helyette érkezõ légutánpót-
lást is fel kell melegíteni.

A hõvisszanyerõs szellõztetõ rendsze-
rek jelentik a következõ lépést, amellyel  
a szigetelés után a legtöbb energia taka-
rítható meg. Itt egy központi gépben ta-
lálkozva át tudja adni az elszívott levegõ  
a hõjét a helyette érkezõ frisslevegõnek. 
Természetesen ennek higiénikusnak kell 
lennie, ezért a légáramok egymástól min-

dig el vannak választva, csak a hõ megy 
át. Azonban mivel itt a ventilátorok elekt-
romos áramot használnak, igazán ta-
karékosak csak akkor lehetünk, ha na-
gyon pontosan annyit szellõztetünk velük, 
amennyire szükség van. 

Ma már szinte mindegyik gép rendel-
kezik heti programórával, vagy legalább 
egy éjszakai csökkentett üzemmel. Mivel 
a szellõztetés két legfontosabb feladata  
a pára elszállítása és az oxigén biztosítá-
sa, a legjobb vezérlést a szellõztetésünk 
számára ezen két paraméter figyelésével, 
és a mért értékeknek megfelelõ szellõz-
tetéssel érhetjük el. A viszonylag nehezen 
mérhetõ oxigéntartalom helyett a CO2 
koncentrációt és relatív páratartalmat 
mérve a nagyobb szennyezõdésnek meg-
felelõen változtathatjuk a szellõzés inten-
zitását és ezáltal a lehetõ legalacsonyabb 
költséggel biztosított, egészséges lakás-
klímában élhetünk.

Kovács istván
Kamleithner budapest Kft.

elszívásos szellõztetés

illusztráció: Helios hõvisszanyerõs szellõztetõ rendszer



20

Energiatudatos épületek

www.szakinfo-epiteszet.hu

„Versenyben a felhasználók kegyeiért” 

Az elmúlt években óriási fejlõdést tapasz-
talhattunk az épületautomatizálási rend-
szerek háza táján is. Megállapíthatjuk, hogy 
a bonyolult, nehezen programozható, nem 
éppen felhasználóbarát és emellett komoly 
anyagi ráfordítást igénylõ rendszerek ideje 
lejáróban van.

Az iNELS épületautomatizálási rendszert 
azért fejlesztettük ki, hogy tulajdonosának 
megfelelõ megoldást nyújtson egyszerûbb 
és összetettebb vezérlést igénylõ rendsze-
rek esetében egyaránt. A rendszer népsze-
rûségét egyszerû telepítése, logikus felépí-
tése, ingyenesen letölthetõ felhasználói 
programja és beépített webszerverének kö-
szönhetõen a távoli elérhetõség lehetõsége 
hozta meg. A rendszer irányítása intelligens 
kapcsolókon, vagy érintõképernyõs vezér-
lõkön keresztül történik, de a mostanság 
oly elterjedt okostelefonokról vagy táblagé-
pekrõl történõ vezérlést is egyre többen 
használják nagy megelégedéssel. Az iNELS 
rendszer kiegészítve az iNELS Multimedia 
bõvítménnyel egy komplett szórakoztató-
központot varázsol tulajdonosa otthonába. 
Segítségével a televízió képernyõjérõl is ve-
zérelhetõvé válik a teljes épületautomatika, 
mindemellett ugyanezen felületen elérhe-
tõvé válnak fényképek, filmek, zenék de az 
internet vagy a biztonsági kamerák felvéte-
lei is.

A rendszer, amely energiát és idõt 
takarít meg tulajdonosa számára

Az energia megtakarítás lehetõsége szám-
talan területen megvalósítható az iNELS 
rendszer használatával. A leginkább szem-
betûnõ módon a fûtés és a hûtés területén 
mutatható ki, de nem elhanyagolható ener-
gia-, és költség megtakarítást érhetünk el  
a világításvezérlés és a fényerõszabályzás 
aktív felhasználásával. Mindössze e két  
terület jól átgondolt alkalmazásával akár 
20%-kal is csökkenhet az épület energiafel-
használása! A konkrét mérési eredmények 
rövidesen elérhetõk weboldalunkon.  

Mindennapjaink jó része rutinfeladatok 
végzésével történik, személyre szabott be-
állításokkal az ezekre a feladatokra fordított 
idõ a töredékére csökkenthetõ. gondol- 
hatunk itt a redõnyök idõ vagy környezeti 
tényezõ alapú vezérlésére, mely perceket 
vehet el reggeli teendõinktõl, vagy a riasz-
tórendszer ki- és bekapcsolására, ezért eze-
ket a teendõket nyugodtan az automatikára 
bízhatjuk. de megtehetjük a villamos fo-
gyasztóink egy gombnyomásra történõ ki-
kapcsolását, vagy ha riasztó aktiválásra 
(inaktiválására) kerül a sor, egyszerûen csak 
hozzárendeljük a funkciókhoz az elvégzendõ 
mûveleteket, pl.: összes világítás kikapcso-
lása, nyílászárók zárása, nyitása, redõnyök 
mozgatása stb. Ki ne szeretné egyszerûbben, 
energiatakarékosabban, kényelmesebben 
élni az életét!

Az energia megtakarítása már elõírt kö-
telesség, mióta az eladásra szánt lakóhá-
zak minõsítését bevezették, de saját pénz-
tárcánk kímélése érdekében is elõnyt jelent 
az épületautomatizálással vezérelt fûtés, 
világítás, villamos berendezések. 

Az iNELS rendszer beépíthetõ családi 
házakba, lakásokba, irodaépületekbe, de 
gyárakba és ipari létesítményekbe is, tág 
felhasználási területet biztosítva tulajdono-
sának. Az iNELS automatika elektromos 
távoli felügyeletét szívesen alkalmazzák köz-
épületekben, ahol kontroll alatt tudják tar-
tani a villamos-fogyasztást, így jelentõs meg-
takarításokat érve el. 

Hogyan kerülhet kapcsolatba az iNels 
épületautomatizálási rendszerrel? 
Rendszerpartnereink segítségével, akik  
sikeres vizsgatétel után biztonsággal ter-
vezik, kivitelezik, programozzák az iNELS 
épületautomatizálási rendszer egységeit.  
A rendszerpartneri hálózat elsõsorban föld-
rajzi eloszlás alapján tagozódott, így ha 
kapcsolatba lépnek irodánkkal, biztonság-
gal tudunk ajánlani kiválóan képzett szak-
embereket.

Miért érdemes ezt a rendszert 
választani?

Az ár-érték arány a legkedvezõbb árfekvésû 
termékek közé emelte az iNELS  épületauto-
matizálási rendszert.

Nem elhanyagolható tény, hogy a szer-
vizszolgáltatás, a közvetlen kapcsolat és  
a rendszerfejlesztõ mérnök munkatársak 
révén a maximális kiszolgálási minõségszint 
várható el. A felhasználók és a rendszer-
partnerek tapasztalatai és igényei gyorsan 

eljutnak a gyártóhoz, aki reagálva az elvá-
rásokra rugalmasan beépíti azokat fejlesz-
téseibe. 

folyton fejlõdõ eszközök és 
újdonságok a jövõnk záloga

A teljesség igénye nélkül, néhány példa:
Az iNELS rendszer közkedvelt eszköze  
az EST2 érintõképernyõs kezelõ egység, 
melynek felületén 6-9-12 nyomógomb ki-
választására van lehetõség a felhasználó 
igényeinek megfelelõen, mindez egyetlen 
kapcsolószerelvény helyén. A nyomógom-
bok kombinációja a késõbbiekben is igény 
szerint módosítható, testre szabható.

A szabadon választható ikonkollekció-
ból döntheti el a leendõ tulajdonos hány és 
milyen nyomógombot kíván használni a ve-
zérléshez.

Ugyanebben az eszközben megjelent  
az RgB világításvezérlés lehetõsége. Nincs 
más dolgunk, mint végigsimítani a kijelzõ 
felületét a nekünk tetszõ színösszetétel irá-
nyába, és már élvezhetjük is lakóterünk 
színpompás csillogását.

Természetesen a LEd fényforrások sza-
bályzása sem maradt ki a fejlesztések sorá-
ból. A rendszerbe bármely fényforrás beépít-
hetõ, így a felhasználó szabadon döntheti 
el, milyen típusú világítást kíván használni. 
Az iNELS eszközök nem szabnak határt el-
képzeléseinek!

A teljes termékkínálat és katalógusunk 
letölthetõ a www.inels.hu honlapról. Tájé-
kozódjon honlapunkon, vagy ismerje meg  
a rendszer mûködését budapesti bemuta-
tótermünkben.

Költséghatékony, takarékos, megfizethetô –

épületautomatizálási rendszer

elérhetõségeink: 
ELKO EP Hungary Kft. 
1143 Budapest, Hungária krt. 69.
Tel.: 06 1 4030 132, Fax: 06 1 4030 454 
E-mail: info@elkoep.hu
Web: www.inels.hu, www.elkoep.hu



fotovillamos és koncentrált 
napenergia rendszerek
Budapest, 2012. március 9.
Második alkalommal rendezte meg az 
eMosz, az óbudai egyetem Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kara és az elekt-
roinstallateur szaklap az Abb-vel kar-
öltve a Magyar Mérnök Kamara által 
akkreditált tanfolyamát (PV) fotovilla-
mos rendszerek tervezése, létesítése, 
üzembe helyezése témakörben. fontos 
kezdeményezés, hiszen az európai unió 
egyik legfontosabb célkitûzése, hogy a 
megújuló energiák részarányát a teljes 
energiafelhasználáson belül 2020-ra 
20%-ra növelje. jelenleg Magyarorszá-
gon a megújuló energiák felhasználása 
5% körüli, és a kormányzati egyezte-
tések alapján Magyarország 2020-ra 
13%-ot vállalt. 

A kétnapos tanfolyam résztvevõi megis-
merhették a különféle fotovillamos rend-
szerek felépítését, az alkalmazott tech-
nológiákat, azok elõnyeit, hátrányait.  
A tanfolyam fontos része volt a (PV) rend-
szerek tervezési folyamatának ismerteté-
se, mivel ezeket a rendszereket 25-30 
éves állandó üzemre kell tervezni. Az 
elõadók ismertették a hazai és külföldi, 
már üzemelõ rendszerek kivitelezési és 
üzemviteli tapasztalatait, valamint a gaz-
dasági mutatók alakulását az ún. vissza-
térítési tarifa (feed in tariff) alakulásának 
függvényében. darvas István az ABB 
Kisfeszültségû Termékek divíziójának ve-
zetõ tervezõje a fotovillamos (PV) ener-
giaellátásról tartott elõadást. Az elõadás 

a kiemelten rendszerszemléleti megkö-
zelítés fontosságát hangsúlyozta, mivel 
ezen részegységek megbízható együttmû-
ködése nélkül, hosszú távon nem biztosít-
ható a gazdaságos üzemvitel. Az elõadás-
sorozat és a párhuzamosan megrendezett 
szakmai kiállítás során Borsics Béla,  
a gyártásautomatizálás és Hajtások diví-
zió szenior üzletkötõjének segítségével, a 
résztvevõk megismerhették az ABB egye-
dülálló, hazai viszonylatban teljes körû 
termékpalettájának felhasználási javasla-
tai mellett a (PV) fotovillamos rendszerek 
ABB által frissen kifejlesztett méretezõ 
és termékkiválasztó (PV Size 1,2) szoft-
verrel támogatott tervezési eljárásait is.

„Kevesen tudják, de Magyarország átla-
gosan ~1280 kWh/m2/év Napból érkezõ 
sugárzási energiára számíthat évente 
(vízszintes felületre érkezõ napsugárzás 
éves hõmennyisége), vagyis 2 m2 felület-
re hazánkba annyi energia érkezik a Nap-
ból, mint egy közepes háztartás egész 
éves villamosenergia-igénye. De egy fel-
hõtlen téli napon is 3-4 kilowattóra nyer-
hetõ négyzetméterenként, így hazánk 
egész területe egységesen alkalmas a fo-
tovillamos (PV) rendszerek telepítésére. 
Ez a napenergiát átalakító elem (PV-pa-
nel) a Napból érkezõ fotonok energiáját 
elektromos energiává alakítja át, és ezt 
az energiát a fogyasztókhoz és a közcélú 
hálózatba el kell juttatni. Ez a terület –  
a (PV) fotovillamos energia átalakító-, 
szállító- és védelmi megoldások területe, 
amelyen az ABB Magyarországon is élen 
jár” – mondta darvas István a két napos 
kiállítás és szeminárium során.

Az ABB Magyarországon is, hosszú évek 
óta kínál olyan termékeket és megoldá-
sokat, amelyek segítségével csökkenthe-
tõk az emberi tevékenység környezetre 

gyakorolt negatív hatásai. Ebben a kör-
nyezettudatos felelõsségvállalásban ki-
emelt szerepe van a megújuló energiafor-
rások felhasználásának, és a szükséges 
mûszaki háttér biztosításának is. Az ABB 
a magyar napenergia piacon is minõségi 
termékek széles palettájával teszi lehe-
tõvé, hogy partnerei, ügyfelei maximali-
zálhassák termelékenységüket, ezért a 
napenergia jobb hasznosítása érdekében 
mind fotovillamos (PV), mind koncentrált 
napenergiás (CSP) komplett rendszerek-
hez is kínálnak megoldásokat. Az ABB 
ezen a két területen mindenkit ki tud 
szolgálni, aki megújuló energiából szeret-
né fedezni mindennapi energia-szükség-
letét. Kiemelkedõ referenciával rendelke-
zik, például Olaszországban, ahol az ABB 
több mint 400 darab erõmûben biztosí-
totta az energiaelosztást. A legnagyobb 
egységteljesítményû fotovillamos erõmû 
több mint 30 megawatt beépített teljesít-
ménnyel üzemel.

Az ABB (www.abb.com) a világ vezetõ 
vállalata az energetika és az automatizá-
lás területén. Korszerû megoldásainkkal 
lehetõvé tesszük a közüzemi szolgáltató 
és ipari ügyfeleinknek, hogy növeljék ter-
melékenységüket, miközben csökkentik 
a környezeti ártalmakat. Az ABB csoport 
több, mint 100 országban van jelen  
és 135 000 alkalmazottat foglalkoztat. 
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 
1991-ben alakult, és azóta az egyik ve-
zetõ szállítóként van jelen a hazai közmû-, 
valamint energiaszektorban.

További információ:
Abb Kft.: Szilvási Krisztina 
Tel: +36 20 430 0636, krisztina.szilvási@hu.abb.com
NeoNoir: Szabó Virág
Tel: +36 20 387 35 55, szabo.virag@neonoir.hu

Az ABB elhozza a nap energiáját

Darvas István
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• Pénzt takarít meg Önnek
• Környezetbarát
• Csökkenti a kondenzáció, és a penészedés 

veszélyét
• Növeli az épületben tartózkodók kom-

fortérzetét – növeli a dolgozók  
produktivitását

• A jövõben egyre szigorodó építési szabá-
lyoknak is megfelel

• THeRMAlsafe hõszigetelt  
szendvicspanelek

• Új generációs hõszigetelési technológia
• garantált hõszigetelõ teljesítmény  

a teljes élettartam alatt
• Tökéletes integráció – nincsenek  

„gyenge pontok” mint például nedves-
ség/levegõ beszivárgás, vagy hõhidak/ 
hiányok/zárványok

• Akár 40%-kal alacsonyabb energia-
költségek

• fiResafe – bevizsgált és tanúsított 
tûzállóság

• Egyszerû beépíthetõség
• gyors telepítés – egyetlen komponens
• Kivitelezési költségek

A szigetelõ 
mag akár 40%-os megtakarí-
tást eredményez

Energy loss through the building envelope (kWh/M 2/year**)
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U-value of the envelope

Standard
PUR/IPN
panels

100mm
thick

Traditional
built-up

system with
140mm of MMMF

insulation

Brickwork
wall 380mm
thick made
from hollow

bricks

Up to 40%
savings
on IPN

0,20 W/m 2K 0,23 W/m 2 m/W72,0K 2 m/W33,0K 2K

*The data is based 
on the simplified
Energy Loss Formula 
(E = U value x HDD x 24) 
and relates to a central 
European location with 
average rate of HDD=2450. 
For calculations custom-
ised for a specific project
please contact your Energy 
Consultant.

= 0.0200 W/m 2K

Standard
PUR/PIR

foam cores

0,023

 - indicated according to EN 13165 
(including the ageing e�ect)

0,0202

w w w . s z e n d v i c s p a n e l . k i n g s p a n . h u

A megfelelõen megválasztott, és alkalmazott hõszigetelés költsége az épület összköltségéhez viszonyítva relatív alacsony (1-2%) mégis 
jelentõs megtakarításokat eredményezhet az épület teljes élettartama alatt (a fûtésköltség akár 40%-a megspórolható).

AZ ALACSONY HÕÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZÕJÛ (U) ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK 
ALKALMAZÁSA SZÁMOS ELÕNNYEL JÁR

TAKARÍTSA MEG FÛTÉSKÖlTSÉGÉnEK AKáR 40%-áT
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A Knauf Insulation nemrégiben új termék
családot, az úgynevezett fújható (más 

néven laza) ásványgyapotot mutatott be 
a magyar piacon.

A táblás vagy tekercses kiszerelésû ter
mékekkel szemben az ilyen anyag ömlesztett 
formában, bálákban szállítva kerül a felhasz
nálóhoz, aki megfelelõ gépekkel elvégzi a be
fúvást. 

Alapanyag szempontjából két csoportba 
sorolhatjuk a fújható ásványgyapotokat:
• kötõanyagot nem tartalmazó  

(ún. virgin wool) vagy
• táblás vagy tekercses termékek gyártása 

során keletkezõ vágási hulladék újra fel
dolgozásából származó gyártmányok.

A Knauf Insulation a magyar piacra a kife
jezetten e célra készülõ, fehér színû Supafil 
üveggyapot anyagokat ajánlja. 

A kötõanyagot nem tartalmazó ásvány
gyapot termékek elõnyei:
• Természetes alapanyagokból készülnek
• Nincsenek egészségre káros  

alkotórészeik
• Az MSZ EN 135011 szerint A1 (nem ég

hetõ) tûzvédelmi osztályba tartoznak. 

A fújható terméknek már van honosított ma
gyar szabványuk, MSZ EN 14064 számon.  
A szabvány elsõ rész harmonizált – MSZ EN 
140641:2010  Hõszigetelõ termékek épü
letekhez. Helyszínen kialakított laza ásvány
gyapot (MW) termékek. 1. rész: A beépítés 
elõtti laza kitöltõanyag elõírásai – amelyben 
a gyártó által igazolható tulajdonságokat és 
vizsgálataikat írják elõ.

A szabványban meghatározott alapvetõ 
követelmények:
• Hõvezetési tényezõ/hõszigetelõ képesség
• Vízfelvétel
• Páraátbocsátás
• Áramlási ellenállás
• Ülepedési osztály – Si: a gyári készítésû 

termékeknél a kötõanyagtartalom miatt 
ezt a kategóriát nem ismerjük. A fogalom 
azt mutatja, hogy 25 év idõtartamot  
feltételezve mekkora ülepedés (vastag
ságcsökkenés) várható a beépítés után.

A szabvány három alapvetõ alkalmazási 
területet ad meg:
• vízszintes épületelemek szabadon befújt 

szigetelése: ilyenek az épületek nem 
hasznosított tetõtereinek zárófödémei 
(loft insulation);

• falazott, üreges falak: elõtétfalas  
szerkezetek

• vázas (keret) szerkezetek: tartóvázas 
épületek vízszinte, ferde és függõleges 
elemei, magastetõk szerkezetei

A „loft” szigetelés esetén bármilyen ülepe
dés megengedhetõ, mivel a munkaterület 
késõbbis megközelíthetõ, a beépített anyag
ra itt utólag is rátölthetõ pótlólagos réteg.

A másik két terület esetén az utólagos 
szigetelés nehezen vagy egyáltalán nem vé
gezhetõ el, ezért itt S1 osztály az elõírás. Az 
alábbi táblázat a ülepedési osztályokra meg
adott értékeket láthatjuk:

A gyári vizsgálatok alapján a gyártó megad
hatja azt a testsûrûséget, amely esetén tart
ható az S1 osztály. Vizsgálatok hiányában az 
alkalmazási területtõl függõen a szabvány
ban elõírt alábbi minimális testsûrûségeket 
kell megkövetelni a befújt termékektõl.
 

Éghetõség: ha a termék szervesanyag tar
talma ≤ 1,0 m%, akkor vizsgálat nélkül az  
A1 tûzvédelmi osztályba tartozik.

Példa a CE jelölési kódra: MW EN 14064 –  
1 – S1 – AF38 – WS – MU1

A második rész – MSZ EN 140642:2010  
Hõszigetelõ termékek épületekhez. Helyszí
nen kialakított laza ásványgyapot (MW) ter
mékek. 2. rész: A beépített termékek elõ
írásai – nem harmonizált szabvány, mivel  
a gyártónak nincs befolyása a beépítés kö
rülményeire.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy a kivite
lezõre hárul az alkalmazott eljárás, géptípus, 
technológia kiválasztásának felelõssége, a 
megfelelõ minõségû, tartós szigetelés kiala
kítása érdekében.

 Új termékeink olyan épületelemek és 
szerkezetek hatékony hõszigetelését is lehe
tõvé teszik, amelyekben más – táblás vagy 
tekercses kiszerelésû – termékek alkalma

zásával nem vagy csak nehézkesen lehetne 
boldogulni:
• Borított fafödémek
• Elõtétfalas szerkezetek
• Könnyûszerkezetû épületek falai, födémei
• Tetõszerkezetek nehezen elérhetõ részei

 
Vízszintes épületelemek szabadon befújt szi
geteléséhez a Supafil Loft 045 üveggyapo
tot ajánljuk, amelynek deklarált hõvezetési 
tényezõje 12 kg/m3 testsûrûség esetén D= 
0,045 W/m.K. A tesûrûség a befúvás során 
változik, általában 1215 kg/m3 között van.

Az adott területhez szükséges anyag
mennyiség a következõk szerint adható meg: 
a kívánt hõvezetési ellenállás kiválasztása 
után a csomagoláson található táblázat sze
rint a beépítendõ vastagságot vagy a fel
használandó bálák számát kell megadni. 
A kvitelezés megkezdése elõtt célszerû né
hány helyen mércéket elhelyezni, amelyekrõl 

leolvasható a befújt anyag vastagsága, az 
„R” hõvezetési ellenállás, a fajlagos tömeg 
– kg/m2ben  és a felhasznált bálák száma 
db/100 m2ben.

A módszer elõnyei:
• gyors, hatékony
• hézagmentes felület
• kis terhelés
• nem éghetõ
• a szigetelõanyagban nincsenek  

egészségre káros összetevõk

A szabvány nem ír elõ tulajdonságokat akusz
tikai (hangelnyelés, léghanggátlás) vagy mû
szaki szigetelésekkel szemben támasztott 
követelményekre, így ezeket a gyártók nem 
vizsgálják.

Fújható ásványgyapot termékek

Osztály Ülepedés
S1 Nem mérhetõ (≤ 1 %)

S2 1% < S2 ≤ 5 %
S3 5 % < S3 ≤ 10 %

Termék
Falazott (üreges) 

szerk.

Vázas (keret) szerkezetek

függõleges és ferde síkú vízszintes

üveggyapot 25 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3

kõzetgyapot 60 kg/m3 70 kg/m3 65 kg/m3

Tel: +36 23 889 844 • Fax: +36 23 889 845
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Németországban fél évszázada, Ma-
gyarországon 15 éve alkalmaznak 

egyre többen polisztirol zsaluzatú, (ICF) 
ProKoncept építési rendszert. Alkalmazá-
sa gyors, tiszta, szigetelôképessége pe-
dig egészen kiváló.

A rendszerelemek alapanyaga a 
Neopor®, ami napjaink polisztirol termé-
keinek legkorszerûbb fajtája. A ProKon-
cept falazóelemeket „lego” módszerrel 
könnyedén összepattinthatóak, és beton-
nal kiöntve tökéle-
tesen hôszigetelt 
kész falazatot al-
kotnak.

falazatépítés – gyorsan, tisztán
A ProKoncept rendszer gyors, tiszta, át-
látható falazatépítést tesz lehetôvé, mely 
hulladék-, és zajmentes kivitelezést bizto-
sít. A felépített falazat hôszigetelô képes-
sége pedig két-háromszor jobb a hagyo-
mányos teherhordó szerkezetekénél.

A hideg kívül, a meleg belül marad
A megépült fal kívül és belül is szigete-
lôréteggel ellátott, így a külsô hômérsék-
letet nem engedi be, a belsô – magas 
költséggel biztosított- hômérsékletet nem 
engedi ki. Az újdonság abban rejlik, hogy 
a belsô szigetelôrétegnek köszönhetôen 
nincs szükség arra az energiára, amelyet 
a falak temperálására költenénk.

A termékek között megtalálható a 
passzívház építésére alkalmas PKC 40-es 
(U=0, 12W/m2/K) elem is. A passzívház 
kifejezés egyre divatosabb nálunk is , 
fontos azonban megjegyeznünk, hogy a 
passzívházépítés még igen gyerekcipô-
ben jár Magyarországon.

Ennek valódi oka, hogy az „igazi” pas-
szívház ma még nagyságrendekkel többe 
kerül, mint egy kiválóan szigetelt alacsony 
energiafelhasználású épület.

Dunszthatás, vezetékezés, burkolás
Keressük meg a választ néhány fontos kérdésre!

Mennyire lélegzik a fal, nincs-e  
dunszthatás?
A falakon keresztül legjobb esetben is 
csak töredéke távozhat annak a levegô- 
és páramennyiségnek, mint ami például 
egy ablak kinyitásával cserélôdik. Egy jól 
hôszigetelt falazaton keresztül nem cse-
rélôdik számottevô mértékben a külsô 
és a belsô levegô, legyen az bármibôl. Új 
építésû, vagy utólagosan szigetelt szer-
kezeteknél elengedhetetlen a szellôzte-
tés valamilyen formája.

Hogyan történik a villany- és  
vízvezetékek kialakítása?
Hôkéssel a hornyokban vezethetôk a vé-
dôcsövek vagy a szigetelt vezetékek.

Hogyan rögzíthetünk a falra?
Súlyban felfelé haladva: gipszkarton, po-
lisztirol vagy betondûbel alkalmazásával 
bármit rögzíthetünk.

Milyen módon burkolhatjuk 
belülrôl?
Vizes helyiségekben vízálló gipszkarton 
csempe, nem vizes helyiségekben pedig 
ragasztott gipszkarton ajánlott. 

Hogyan burkolhatjuk, 
vakolhatjuk kívül?
A felület „kellôsítése” után vakolható 
(rabichálóval). Nemesvakolat hagyomá-
nyosan felhordva, kô- vagy téglaburkolat 
felületkellôsítés és rögzítô szerkezetek 
felerôsítésével készíthetô. Legelterjed-
tebb külsô felületképzés a vékonyvako-
lat /dryvit/. Magyarországon több mint 
1500 család élvezi már energiatudatos 
döntésének gyümölcsét: az energia-
számla a felére-harmadára csökkent.  
Ez a technológia elérhetô bárki szá-
mára, nem drágább, sôt megépítve ol-
csóbb is lehet a hagyományos techno-
lógiáknál.

polisztirol bennmaradó zsaluzat, falazóelemek 
– lego felnôtteknek

ePs Neo építôelemgyártó zrt.
1135 Budapest, Szent László út 4.
Tel.: 06/1-220-9556
info@prokoncept.hu

jankinsen 
fherelsson

épület-energetikai 
szakértô
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MiéRT iCoPAl?
Az ICOPAL Csoport a világ vezetõ tetõ- és  

vízszigetelõ anyag gyártója a lapos- és magastetõ  
piacon. Világszerte 4 Kutatás–fejlesztés Központtal,  

a legkorszerûbb gyártási technológiával, 30 országban, 
35 gyártóüzemmel, 95 kereskedelmi képviselettel  
rendelkezik. Egyedülálló, 165 éves tapasztalattal  

támogatja a Partnereit az építõipar területén.

Magastetôk gazdaságos, tartós felújítása és fedése 
Villas ColoR színes, mintás bitumenes lemezzel

A Villas ColoR tetõfedõ lemez:
• kedvezõ árú
• tartós, gyors és hatékony megoldást 

biztosít elöregedett magastetõk  
felújítására

• egy családi ház vagy nyaraló tetõ-
fedése 1-3 nap, azaz egy hétvége 
alatt elvégezhetõ

• alkalmazható síkpalával, bitumenes 
zsindellyel, OSB lappal vagy korcolt 
fémlemezfedéssel kialakított 
magastetõk felújítására

• a kivitelezés technológiája egyszerû, 
akár a meglévõ fedés megtartásával 
is alkalmazható

• a felújított tetõk élettartama 
jelentõsen meghosszabbodik

• külsõ tûzzel szembeni ellenállása: 
BROOF (t1) 

• több mint 3,5 milló m2 alkalmazás 
az elmúlt 10 évben

• az Icopal Villas Kft. a termék vízzáró-
ságára 12 év garanciát vállal

A felújítás technológiai lépései:
1. a tetõ mechanikai és vizes tisztítása, 

a törött, repedt, laza elemek cseréje, 
rögzítése

2. a felújítandó felület elõkészítése, a 
tapadást elõsegítõ siPlAsT PRiMeR 
speed sbs modifikált elasztomer  
bitumenes alapozás-kellõsítés:
Egyedülálló SBS modifikált bitumenes 
kellõsítõ

• több mint 7 x rövidebb száradási idõ
• több mint 3 x nagyobb kiadósság
• több mint 2,5 x jobb penetrációs  

tulajdonság
• több mint 20 x magasabb élettartam
• több mint 2 x jobb tapadás
3. a Villas ColoR SBS modifikált  

elasztomer bitumenes lemezek  
fektetése, teljes felületû láng-
olvasztásos ragasztás

• Nagy szakítószilárdságú SBS  
modifikált elasztomer bitumenes  
lemez

• kombinált üvegszövet hordozóval,  
színes zúzalék felülettel

• gazdag szín- és mintaválaszték: 
– Natúr, Hódfarkú, Classic és 
Mediterrán minta 
– vörös, világos vörös, dolomitszürke  
és barna színek

               

Color Classic vörös

Color Classic dolomitszürke

Color Mediterrán világos vörös

icopal Villas Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6. • www.icopal.hu • www.villas.hu
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Ezek mellett keresték meg cégünket 
az alábbi két extrém megoldással is, 

melyek rövid történetei a következõk:
A soproni polgármesteri hivatalban 

2008. év végén valósult meg a fõbejárat 
látvány elemként is funkcionáló bejárati 
megoldása. A régió egyik legjelentõsebb 
nyílászáró cégével – a Czumpf és dubek 
Mérnöki irodával – folytatott közös terve-
zés eredményeként egy olyan merész el-
képzelés körvonalazódott meg, melynek 
végeredménye egy különösen attraktív 
bejárati megoldás lett, mely a beépítés 
után az épület dolgozóitól – rendhagyó 

megjelenése miatt – szinte azonnal a 
CsillAGKAPu nevet kapta. 

E kombinációval megtartottuk a tra-
dicionális, hatalmas két szárnyú bejárati  
fa ajtót, melyet rendkívül erõs, hidraulika-
mentes dFA127 típusú automata ajtónyi-
tóval szereltünk fel, mely kívülrõl Push & 
go technikával – kézi erõre motorral –, 
belülrõl automatikusan nyit. Ezen túljutva 
egy 3db. íves ajtóból, acélból és sok 
üvegbõl „komponált” kimondottan a vá-
rosháza számára tervezett együttesbe 
érünk. E szerkezetnek nincs fix eleme. 
Nyolc acél oszlopon, attraktív díszítéssel 

készült. Érdekessége, hogy hétköznapi 
forgalom esetén a két oldalsó, egy szár-
nyú ajtó mûködik, míg ünnepségek-, es-
küvõk esetén a középsõ két szárnyú ajtót 
használják. Ezáltal egyszerre szélfogó és 
látványelem e speciális alkotás. Nem hét-
köznapi megjelenésével, egyedi tervezé-
sével, speciális mûködtethetõségével va-
lódi kuriózumnak számít e nyílászáró 
együttes.

A másik érdekesség egy magát fel-
fedni nem kívánó üzletember számára 
készült. Ötletét, miszerint olyan ajtót sze-
retne, mely „kígyózó” mozgást végez, 
több ajtógyártó megmosolyogta, s ennek 
megvalósíthatatlanságát ecsetelte. Mivel 
a record szereti a kihívásokat, s a lebo-
nyolítást végzõ Vándor györgy üvegipari 

A svájci record cég nem csak termékeinek kiemelkedõ minõségével 
tûnik ki az automata ajtógyártók mezõnyébõl, de a magyar leányvál-
lalat sokoldalúságával is. Nagyon sok olyan speciális igényt elégített 

már ki, melyet a többi beszállító nem tudott elvállalni, illetve nem tu-
dott rá megfelelõ-, vagy megfelelõ árú alternatívát kínálni. E típusok leginkább

 a szögben záródó ajtók, melyek épületek sarkaira kerülnek betervezésre mint 
leginkább praktikus megoldások – vagy mint design elem

 harmonika ajtók, melyek tökéletesen kiváltják a két szárnyú automata nyíló 
(zsanéros) ajtókat, azoknál sokkal jobb helykihasználásuk és alacsonyabb 
áruk okán

 valódi légzáró ajtók, melyek záródásakor, az utolsó néhány centiméteren a 
földre ereszkednek, s a falhoz is simulnak – így biztosítva a minden ponton 
gumis légzárást

Extrém megoldások a Recordnál,
a Csillagkapu és a kígyó mozgású ajtó
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vállalkozóval is kiemelkedõ volt együtt-
mûködésünk minõsége, együtt alkottuk 
meg a képeken látható látványelemet.  
A kérés az volt, hogy egy kis luxusla- 
kás fürdõszobáját olyan megoldással vá-
laszszuk el a nappalitól, mely megoldás 
méltán lehet a lakás dísze is. Ennek meg-
oldása egy ívelt sínrendszerû, szegmen-
sekbõl álló mozgó üvegfal lett, mely 
pozitív görbületbõl (csukott állapot), egy 
negatívba görbülõ, majd kiegyenesedõ 
fal elé visszahúzódó ajtót eredményez.  
A megoldás nagyszerû lett. Kiemelkedõ 
esztétikájával, elméletileg „lehetetlen” 
megoldásával egyedülálló végeredményt 
alkottunk. 

A recordnál nem csak a minõség ki-
emelkedõ, hanem a kollégák innovatív 
hozzáállása is. Talán ezért is foglalja el 
vezetõ pozícióját hazánkban az automata 
nyílászáró megoldások terén…
Tel: 24-515-390
www.record.hu
info@record.hu
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A „Török A. és Társa bankház” 1905. 
áprilisában pályázatot írt ki épületé-

nek megtervezésére, melyre húsz pálya-
mû érkezett be. A részletes tervek elkészí-
tésére azonban nem az I. díjban részesült 
tervezõket bízták meg a bankház tulajdo-
nosai, hanem a megosztott II. és III. díjas 
pályamûvek tervezõ párosai közül Hege-
dûs Ármin és Böhm Henrik építészeket.  
A statikai terveket Hahrer Lipót okleveles 
mérnökkel közösen készítették. Az épület 
építtetõje Stein Mátyás – feltételezhetõleg 
a bankház egyik tulajdonosa -, kivitelezõje 
Zeuner gyula volt. Az építkezés rendkívül 
gyors ütemben haladt, így 1906. június 
16-án kiadták az elkészült házra a hasz-
nálatbavételi engedélyt.

A telken álló kétemeletes ház le-
bontását követõen megvalósult jelenlegi 
épület homlokzata jelentõsen eltér a  
pályázaton díjat nyert homlokzatrajztól.  
A „Török – bankház” a hazai korai modern 

szecessziós építészet kvalitásos alkotása, 
amely a nagyarányú üveg homlokzatával 
ma is igen korszerû hatású épület. A ház 
1976 óta mûemlék.

A függõleges síkba beforgatott nõi 
mellkas keresztmetszeti kontúrra emlé-
keztetõ, elbûvölõen hullámzó vonallezá-
rású pártázatszerû oromzati zárófalra –  
a bank tõkeerõsségét bizonyítva – a 
„Hungária megdicsõülése” címû monu-
mentális üvegmozaik kompozíció került, 
amelyet Róth Miksa készített el. Közép-
pontjában a trónon ülõ Patrona Hungariae 
díszes hermelin palástban, uralkodói jel-
vényekkel (a Szent koronával és Szent 
István kardjával), kétoldalt egy-egy címer-
pajzsot tartó szárnyas angyal helyezkedik 
el. Háttérben a nemességet és a közné-
pet jelképezõ sokadalom ünnepélyes fel-
vonulása látható. A mûalkotás kiemelé-
sére szolgál az összfelület jelentõs részét 
kitevõ, sokféle tónusú fénysugarakat és 
glóriákat megjelenítõ hatalmas arany 
háttér.

Az üvegmozaik kompozíciót keretezõ 
leveles- és gyümölcs füzérek, a kígyódí-
szek, valamint a homlokzati lizénákat  
lezáró fejezetek horgany öntvénybõl ké-
szültek.

A homlokzatot megkoronázó szimbo-
likus jelentésû – a szerencsejátékokkal 
foglalkozó bankház reklámját képezõ –, 
Kiss györgy szobrász alkotta hatalmas 
glóbusz-szoborcsoport kiemelte és felerõ-
sítette az épület érdekességét. A gazdag-
ságot és szerencsét szimbolizáló hatalmas 
földgömböt a mitológiai Atlasz tartotta  

BUDApEST, V. KER. SZERVITA TÉR 3. SZ. AlATTI 
VolT „TÖRÖK – BAnKHáZ” UTCAI HoMloKZAT REKonSTRUKCIÓJA 2006-2008.
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a hátán. Kétoldalt az emberiség jelké-
peként egy ember pár – balról egy férfi, 
jobbról egy nõ – ölelte a gömböt, mintha 
szerencsekerékként forgatná. A figurákat 
a lábuknál egy dús gyümölcsfüzér kap-
csolta össze, amely a bõségre utal. A ter-
jedelmes szoborcsoport tömegét az üveg-
földgömb transzparens hatása vizuálisan 
lecsökkentette.

A földgömb üveganyaga nagy valószí-
nûséggel az amerikai Luis Comfort Tiffany 
cég „favrile glas” néven szabadalmaztatott 
opalescens üveg volt. A rendkívüli attrak-
tív hatást csak fokozhatta az üvegföld-
gömb belülrõl történõ éjszakai megvilágí-
tása.

Az épület fennállása óta a homlokza-
ton több jelentõs átalakítás történt. Az 
1930-as években az egyrétegû acélabla-
kok hõtechnikai problémái miatt beépítet-
ték a belsõ faablakokat, amelyek a hom-
lokzat látványában zavaró hatást keltettek. 
A glóbusz-szoborcsoportot még 1939. 
elõtt eltávolították, feltehetõleg állékony-
sági problémák miatt. A II. világháború 
során, 1945-ben az épület tetejét belö-
vés érte, így a pártaszerû oromzati záró-
fal déli szakasza sérült. A háborút követõ 

többszöri beavatkozások során kicserél-
ték az erkélykorlátokat – eltüntetve a sze-
cessziós vonalú alsó összekötõket és  
a horgany füzérplasztikákat –, a földszint 
feletti alsó cégérsávot elbontották, helyé-
re hálóba rakott csempe burkolat került, 
többször is átalakították az üzletportá-
lokat, az üvegmozaik háborús kárainak 
helyreállításakor készült kiegészítések esz-
tétikailag zavaró hatásúak a kompozíció 
érvényesülésében.

A rohamos pusztulás miatt életve-
szélyessé vált acélszerkezetû nyílászárók 
2001-ben ideiglenesen megerõsítésre ke-
rültek. Egyidejûleg megkezdõdött a tönk-
rement homlokzat teljes rekonstrukciójá-
nak tervezése.

A rendelkezésre álló tervdokumentáció 
alapján 2006. októberében elkezdõdött 
a rekonstrukció kivitelezése a részletes 
feltárásokkal. A feltárások eredményeit 
figyelembe véve aktualizálásra került az 
öt évvel azelõtt elkészült terv, így az eltelt 
idõ alatt bekövetkezett állagromlások  
miatt bõvült a feladat.

A rekonstrukció során visszahelye-
zésre kerültek a homlokzatra a sárgaréz-
lemez díszítõ borítások, tagozatok. Hely-
reállt az összes nyílászáró osztásrendje. 
A nyílászárók hõhíd-mentes Schüco alu-
mínium profilokból készültek, hõszigetelõ 
üvegezéssel. A tönkrement és a hiányzó 
üvegmozaik pótlásához az új üvegmozaik 
Olaszországból, a velencei Orsoni cégtõl 
került beszerzésre. Az erkély korlátok hely-
reállítása az eredeti állapotot tükrözõ meg-
jelenéssel, a rekonstruált koszorú füzéres 

horgany öntvény díszítések felhelyezésé-
vel készült. Az erkélyeken vízköpõk bizto-
sítják a víz elvezetését, kijavítva ezzel az 
eredeti megoldás hibáját.

A korhû helyreállításával újra a régi 
pompájában ragyogó homlokzat várja a 
megkoronázását, azaz a glóbusz-szobor-
csoport elkészültét.  

Beruházó: Belváros-Lipótváros Budapest 
Fõváros V. kerületi Önkormányzat

Tervezõ: Varga István okl. építészmérnök, 
mûemlékvédelmi szakmérnök  
(BAUPLAN Kkt.)

Mûvészettörténész: dr. Sisa József 
(HYLd-YBL Kft.)

Generál kivitelezõ:  
BAU HOLdINg 2000 Zrt.

Építésvezetõ: Ritter Ibolya
Fémrestaurálás:  

Séd gábor restaurátormûvész 
Szabó Kálmán ötvösmûvész 
(Top Craft Kft.)

Rézmunkák: Szabó Kálmán ötvösmûvész 
(Top Craft Kft.)

Portálszerkezet: Hada dezsõ mûszaki 
vezetõ (ALUPROFI Building Kft.)

Mozaik restaurálás: Bruttyó Mária 
restaurátormûvész 
Mester Éva restaurátormûvész 
Verba Erika restaurátormûvész

Kõrestaurálás: Tóth Kálmán szobrász 
restaurátormûvész

Mûemléki felügyelõ: Leposa László  
okl. építészmérnök 
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
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A mohamedán fürdõkultúra
Maga Mohamed vallotta azt, hogy a tiszta-
ság jótékony hatással van a nemzõképes-
ségre. Ennek okán elrendelte a mohame-
dánok szent napján, pénteken a tisztasági 
fürdõzést. A Korán szerint tisztasági für-
désre csak folyóvizet volt szabad használ-
ni. A török uralom alatt Eger városában 
két tisztasági fürdõ épült. A hat fürdõkam-
rás Valide Szultána romjai a mai napig 
megtekinthetõek a vár fõbejáratával szem-
ben, a másik fürdõ helye feledésbe merült.

A tisztasági fürdõk mellett két ilidzsa, 
vagyis gyógyfürdõ is volt a városban. Ezek 
az elõzõleg már megtisztálkodott vendég 
gyógyulását voltak hivatottak elõsegíteni. 
A kisebbik ilidzsa a mai Bárány uszoda 
helyén lehetett, míg a nagyobbik ma is 
látogatható, és a Török Fürdõ nevet viseli.

A fürdõt megépítése óta fejlesztik, 
bõvítik és restaurálják. Az elsõ komolyabb 
fejlesztés 1742-ben volt, ekkor épült meg 
a Tükör medence. Ezt követte 1795-ben 
a Kis Tükör medence. A XIX. századra a 
medenceteret U alakban körülölelte az 
épület. A fürdõ 1914-ben került az ér-
sekség tulajdonából Eger városához. 
1933-ban bõvítették az együttest, majd 
1954-ben a Reumakórház vette át az 
üzemeltetést, így újra a gyógyulás szolgá-
latába állhatott a fürdõ.

Az 1970-es években a XIX. századi 
kupolát lebontották, és az eredeti török 
boltozathoz hasonlító kupolát építettek, 
melyet 200 ezer darab aranyfüsttel be-
vont mozaikkal burkoltak. A belsõ tereket 
zöld színû Zsolnay porcelánnal burkolták. 
2008-ra az épület ismét városi tulajdon-
ba került, és újfent felújításra szorult.  
A feladattal Kaszab Ákos Ybl díjas épí-
tészt bízták meg, a kivitelezést az Imola 
Építõ Kft. végezte. 

A feladatról
Az egri Török Fürdõ teljes körû felújítása 
különleges feladatok elé állította az építõ-
anyag gyártókat és a kivitelezõket. A ha-
gyományok ápolása, a régi korokra jel-
lemzõ architektúra megõrzése nemcsak 
mûemlékvédelmi követelmény, hanem az 
egyetemes jó ízlés alapja is.

Minél régebbi egy létesítmény, annál 
nehezebb megfelelõ anyagokat találni és 
alkalmazni a biztonságos állagmegõrzés 
érdekében. És ha egy esetben ez sikerül 
is, a következõ épületnél a tapasztalatok 
csak részben lesznek felhasználhatóak, 
hiszen két egyforma épület nincs.

A Lasselsberger-Knauf Kft szakembe-
reinek a fentiek ellenére nem jelentett 
merõben új kihívást a feladat, hiszen 
gyártott anyagainak és szakvéleményei-
nek köszönhetõen számtalan referenciá-
val rendelkezik a történeti épületek felújí-
tásai kapcsán.

Egy üzemelõ fürdõépület medencéi-
nek, falainak, homlokzatának rekonstruk-
ciója azonban egyedi jelleget kölcsönzött 
a munkának, és nagy körültekintést igé-
nyelt.

A generál kivitelezõ Imola Építõ Kft. 
felkérésére 2008 õszén gondos épület 
diagnosztika készült, amely magában 
foglalta a feladat felmérését, a mintavé-
telezéseket és a laborvizsgálatokat. Ezt 
követõen az LB-Knauf felújítási szakvé-
leményt készített, melyet bemutatott a 
megrendelõknek.

A helyszínen rendszeres munkafolya-
mat ellenõrzéssel és szaktanácsadással 
látta el a vállalkozókat, hogy minden az 
elõírások és a tervek szerint történjen. 
Egyes esetekben gyakorlati bemutatók-
kal biztosította a szakszerû anyagbedol-
gozást.

A fürdõ épülete
Az épület szerkezeti falai gyakorlatilag  
a vízben álltak. Tovább nehezítette a fel-

Eger, Török Fürdô – évszázados vízkárok kezelése
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adatot az építmény belsejében mûködõ 
két „élõ” gyógyvizes forráskút. A maximá-
lis talajvízszint így mindössze 30-40 cm-el 
van a terepszint alatt. Az új építésû Reu-
makórházat és a Török Fürdõt összekötõ 
új épületszárny alapozása például már 
fúrt cölöpalapokkal lett megoldva.

A falazatok régi vakolatának eltávolí-
tása jelentõs élõmunkával járt, tetemes 
mennyiségû, mintegy 150-160 tonna 
belsõ és külsõ vakolat került elbontásra, 
valamint elszállításra a területrõl. Sok he-
lyen 6-8 cm vastagságban készült koráb-
ban a vakolat és a lõtt beton, melyet  
a 1970-es években az akkori felújítás so-
rán készítettek. A belsõ falakon 3-4 mé-
ter magasan is láthatóak voltak a sós-
nedves közeg jelei.

Az új vakolatrétegek felhordását meg-
elõzõen utólagos vízszigetelésre volt 
szükség ezeken a felületeken. Ez fúrt fa-
linjektálást jelentett, melyet az LB-Knauf 
által is ajánlott Remmers Ungarn Kft.,  
a magyar piacon szorosan együttmûkö-
dõ társcégként vállalt magára, szakkivi-
telezõjével karöltve. Az injektáló anyag  
a WTA által minõsített Kiesol termék 
volt, ami több mint 60 éves múltra te-
kint vissza.

Az injektáló eljárások impregnáló  
hatással rendelkeznek. Nyomással, vagy 
anélkül itatják át az építõanyag kapillári-
sait úgy, hogy a fal teljes keresztmetszet-
ében egy átmenõ, impregnált réteg kelet-
kezzen. A Kiesol rendszerek garantálják, 
hogy az együttes alkalmazással a kapillá-
ris leszigetelés és hidrofobizálás terén 
biztonságos hatékonyságú szigetelõ sáv 
jön létre.

A fürdõ vakolatai a már jól bevált WTA 
EUROSAN rendszerrel készültek a hely-
színen, gépi felhordású technológiával.  
A vegyes terméskõ falazatok megerõsíté-
sére feltétlenül szükség volt rozsdamen-
tes rabic hálózással.

A hat különbözõ geometriai formájú 
medence környezetében egyedi módon 
süttõi mészkõlapok kerültek beépítésre. 
Ennek köszönhetõen mára a Tükör meden-
ce is újra teljes szépségében pompázik.

A nyolcszögalakú nagymedence – te-
tején a rekonstruált aranyfüsttel bevont 
mozaikkal - különleges fenéklemez kiala-
kításánál a lapok közötti réseken újra há-
borítatlanul törhet fel a gyógyvíz a fürdõzni 
vágyók örömére. Szigetelésre, új meden-
celap burkolatra így itt kivételesen nem 
volt szükség. A belsõ terek falainak bur-
kolására Zalakerámia csempéket is fel-
használtak.

A homlokzaton a WTA EUROSAN rend-
szer részeként az LB-Knauf SiliconTOP 
szilikon homlokzatfestéke került fel a 
Kaszab Ákos tervezõ instrukciója és szín-
terve alapján.

Az egriek, a városba látogató turisták 
és gyógyulni vágyók az átadás óta mél-
tán lehetnek büszkék a jeles történelmi 
mûemlékre.

felhasznált termékek:
Eurosan W Vízeloszlató alapozó 
WTA Eurosan VP gúzoló

WTA Eurosan UP Felújító alsóvakolat 
WTA Eurosan OP Felújító felsõvakolat 
Simultán simítóvakolat 
Renti javítóhabarcs
SiliconTOP szilikonfesték
Kontakt ZE tapadóhíd
Estrich ZE20 cementesztrich
Aquastop Flex rugalmas kenhetõ  

szigetelés
Nivoplus 3-15 aljzatkiegyenlítõ
Profiflex C2TE csempe és járó  

lapragasztó
Colorin Flex fugázó
Szaniterszilikon
Elastoschlämme 2K rugalmas kenhetõ 

szigetelés
Kiesol injektáló anyag

Kivitelezés éve: 2009
Tervezõ: Kaszab Építész Iroda
Beruházó: Eger Termál Kft.
Generálkivitelezõ: Imola Építõ Kft.
Generálkivitelezõ helyszíni irányítói: 

Csépe László projekt vezetõ és  
Vladár János építésvezetõ

Munkanemek: utólagos falszigetelés,  
vakolás, aljzatképzés, hidegburkolás, 
festés

Lasselsberger-Knauf szakvélemény 
készítõi: dr Jelinkó Róbert alk.techn. 
vez. és Hadas Attila vez.mérn szaktan.

Lasselsberger-Knauf kapcsolattartói: 
Papp Zoltán reg. proj.vez és  
Munkácsi Mihály bem.mester

Lasselsberger-Knauf márka kereskedõ: 
Imola Bau Kft.



elõzmények
Az épület szerkezeti falai gyakorlatilag  
a vízben álltak. Tovább nehezítette a fel-
adatot az építmény belsejében mûködõ 
két „élõ” gyógyvizes forráskút. A maximá-
lis talajvízszint így mindössze 30-40 cm-
rel van a terepszint alatt. 

Az új vakolatrétegek felhordását meg-
elõzõen utólagos vízszigetelésre volt szük-
ség ezeken a felületeken. Ez fúrt falinjek-
tálást jelentett, melyet az LB-Knauf által 
is ajánlott Remmers Ungarn Kft., a ma-
gyar piacon szorosan együttmûködõ társ-
cégként vállalt magára, szakkivitelezõjével 
karöltve. Az injektáló anyag a WTA által 
minõsített Kiesol termékcsalád tagja volt, 
ami több mint 60 éves múltra tekint  
vissza. 

A Kiesol IK vízzel hígítható sziloxán fal-
injektáló, a felszálló kapilláris ned-

vesség elleni védelem biztosítása céljából 
túlnyomással történõ bedolgozással ké-
szült. A helyszínen higított injektáló anya-
gok 60%-ánál magasabb kapilláris át-
nedvesedések esetén is bejuttathatóak 
ezzel a technológiával. 5 bár nyomással 
a rendszernek köszönhetõen a falazat 
láthatóan teljesen átitatódik. Az eljárás 
elõnye, hogy nagyobb mennyiségû Kiesol 
ellenõrizhetõen, és gyorsabban bejuttat-
ható, mint a hagyományos gravitációs 
injektálással. 

Az injektáló eljárások impregnáló 
hatással rendelkeznek. A mûvelet során 

átitatják az építõanyag kapillárisait úgy, 
hogy a fal teljes keresztmetszetében 
egy átmenõ, impregnált réteg keletkez-
zen. A Kiesol rendszerek garantálják, 
hogy az együttes alkalmazással a kapil-
láris leszigetelés és hidrofobizálás terén 
biztonságos hatékonyságú szigetelõ sáv 
jön létre.

A fürdõ vegyes falazatai változó vas-
tagságúak, de üregmentesek és megfele-
lõen tömörek voltak, így az injektáláshoz 
furatokat kellett készíteni, az akár 80 cm 
vastag falazat keresztmetszeti méreté-
nek megfelelõen.

A kényes mûvelet tökéletesen sikerült, 
a szigetelõképesség az adott körülmé-

nyek mellett elérhetõ maximumot érte el, 
így az egri Törökfürdõ egy méltán említhe-
tõ referenciája lett az utólagos falazat-
injektálásoknak.

Falazatinjektálás Kiesol termékcsaláddal
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Történeti áttekintés:
Medina község Szekszárdtól 20 km-re 
északra, a Sió és a Sárvíz széles – a sza-
bályozás elõtt mocsár borította – völgyé-
nek nyugati szélét alkotó löszháton tele-
pült, észak-déli irányú, orsós szerkezetû 
faluból mára több utcássá alakult. Bel-
területének déli részébe beolvadt az egy-
kori Pusztakápolna településrész is, ahol 
az 1840 körül épült Apponyi-kúria áll. Az 
eredeti, klasszicista stílusban épült épü-
letet 1915 körül eklektikus stílusban 
bõvítették. 

Bár az épület méretét tekintve kúria, 
elhelyezkedése valamint az impozáns 
támfalas-képcsõs teraszépítménye alap-
ján kastélynak is tekinthetõ. A domb pla-
tójának keleti szélére építették, a kápol-
na közelébe, annak bejáratával szemben. 
Elõudvarát a majorság többi területétõl  
a hajdani két melléképület elegánsan el-
különítette. A melléképületek istállót, ko-
csiszínt, s a belsõ cselédség, a közvetlen 
kiszolgáló személyzet lakrészeit foglalták 
magukba. Sajnálatos módon ezekbõl a 
melléképületekbõl csak egy maradt fenn 
viszonylagos épségben.

Kiindulási állapot:
A kúria közel észak-déli tengellyel, két-
traktusos alaprajzi elrendezésben épült, 
kelet felõl egy teremsorból, a nyugati ud-
vari oldalon egy nagyszobából és közle-
kedõ, kiszolgáló helyiségekbõl áll. Az elõ-
térbõl induló lépcsõ a szintén kiszolgáló 
funkcióknak helyet adó alagsorba vezet. 

Az épület nyugati homlokzatának tim-
panonos lezárású kocsifelhajtóját két ma-
gas lábazatra ültetett négyzetes pillér 
tartja. A helyreállítás után az épület szim-
metriatengelyébe került bejárati ajtóhoz 
három kõlépcsõ vezet fel. Az épület kis 
kiülésû lábazatában, az ablakok alatt he-
lyezték el a pince bevilágító, illetve szel-
lõzõablakait. Az ablakok szemöldöke fe-
lett egyszerû tagolatlan párkány veszi 
körbe az épületet. Az ablakok felett a 
párkányhoz kapcsolódó félkör alakú mé-
lyítésben falazott díszítés ül. 

A keleti, park felõli oldal, hasonló ki-
alakítású. A már említett teraszra egy a 
nyugati oldali bejárattal tengelyben lévõ, 
íves lezárású ajtó vezet. Az ablakok váll-
magasságánál lévõ osztópárkány alatti 
rész kváderezett, a felette lévõ falszakasz 
sávozással díszített. A középrizalit nyílá-

sai félköríves felsõ zárásukkal megjele-
nésükben a többi ablakhoz hasonló össz-
képet adnak.

A teraszajtó elõtt kétoldalt íves kiala-
kítású, baluszteres korlátú lépcsõsor ve-
zetett le a teraszra, illetve a kertbe, ezt 
állapota miatt múlt századi fotók alapján 
lehetett rekonstruálni.

Helyreállítás:
Az együttes és a hozzá tartozó õspark 
rendkívül elhanyagolt, lepusztult állapot-
ban került a jelenlegi tulajdonos birto-
kába.

A kutató-feltáró munkálatok elkészül-
te után 2008-ban kezdte a tervezést a 

VLM Építésziroda, mely a feltárások és  
a kivitelezés alatt folyamatosan zajlott 
2010 év elejéig.

A helyreállítási javaslat egyik leglé-
nyegesebb eleme az északi szárny újjá-
építése volt. A munkálatok elõtti aszim-
metrikus állapotában az épület nagyon 
rossz látványt nyújtott. A tervezõk az 
északi szárnyat a déli alapján tervezték 
újjá, mert semmilyen dokumentum nem 
maradt fenn róla. Az északi szárny vissza-
építésével helyreállt az utolsó építési pe-
riódusra jellemzõ szimmetrikus állapot; 
homlokzati és épület tömegi megjelenés-
ben is.

2009-ben megkezdõdtek a keleti fõ-
lépcsõ feltárási és restaurátori munkála-
tai, melyek a kivitelezés befejezéséig el-
húzódtak.

Mûemlék épület energiatudatos felújítása – tabudöntés
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Az épület komplex felújítása során a 
teljes fedélszerkezet, belsõ válaszfalak, 
boltozatok újraépítése, aljzatok, közbensõ 
födémek megerõsítése, burkolatok cseré-
je készült el. A homlokzat felújítása során 
különös gondot fordítottak a párkányok, 
tagozatok helyreállítására.

Külön kihangsúlyozandó a külsõ nyí-
lászárók tervezése és kivitelezése. Az el-
enyészõ, de épségben maradt és fellelt 
nyílászáró alapján új, korszerû hõtechnikai, 
páratechnikai követelményeknek megfe-
lelõ, de megjelenésükben korhû szerke-
zetek készültek a Fába Bt. fáradságos 
munkájának köszönhetõen.

Az felújított épület külsõ megjelenés-
ében a klasszicista épületekre jellemzõ 
egyszerû és letisztult formavilág dominál. 

A Weber Terranova vakolattal készült hom-
lokzatok enyhén tört fehér felületképzé-
sét és texturáltságát kiemelik a finom 
vonalvezetésû sötétebb tónusú nyílászá-
ró szerkezetek. A keleti homlokzaton eb-
be a kettõs kontrasztba illeszkedik bele  
a míves fõlépcsõ.

Alaprajzi elrendezésben a legfõbb cél-
kitûzés az északi szárny összekapcsolása 
volt a fõépülettel. A falkutatások és fel-
tárások eredményeinek köszönhetõen a 

fõbb helyiségek visszakapták eredeti mé-
retüket és funkciójukat. Festõrestaurátori 
munkálatoknak köszönhetõen sikerült fel-
tárni és helyreállítani a belsõ díszítõ-
motívumokat, számos helyen megtartva 
és konzerválva az eredeti állapotot.

A kastélyt Nyugatról megközelítve, a 
helyreállított kocsi behajtó alatt érkezünk 
meg a fogadótérbe. Az ajtón belépve az 
épület külsõ tömegére jellemzõ szimmet-
ria mintegy megszûnik. Ódon anyagok, és 

pasztellszínek meghitt összhangja fogad-
ja a vendéget. A ház központi tengelyére 
felfûzött kandallók a tér két sarokpontján 
eredeti állapotukban jelennek meg.

A földszinten markánsan eltérõ inte-
riõrrel lakosztályt, étkezõt, konyhát és 
fürdõszobákat alakítottak ki, saját névvel 
felruházva. A lakosztályokon belül mini 
fürdõ blokkok kerültek beépítésre a belsõ 
térre jellemzõ anyaghasználattal, mintegy 
berendezési tárgyként elrejtve azokat  
a térben. 

Az épület részben alápincézett helyi-
ségeit a fogadótérben elhelyezkedõ rep-
rezentatív fõlépcsõn és a déli szárnyban 
található cselédlépcsõn keresztül érjük 
el. A pince szóhasználat nem helytálló, 
mivel a kastély épület kétszintes homlok-
zattal fordul kelet felé így a lábazati abla-
koknak köszönhetõen a szobák jól megvi-
lágítottak és pazar kilátást biztosítanak  
a kastélyparkra.

A helyreállítás során a tervezõk arra 
törekedtek, hogy az épület az eredeti  
formáját és fényét megõrizhesse. Építõ-
anyagok tekintetében alkalmazkodtak az 
építési korra jellemzõ megoldásokhoz és 
szerkezetekhez. Válogatott és minõségi 
természetes anyagokat használtak fel,  
és hagyományos építéstechnológiát alkal-
maztak.

A kortárs eszközökkel történt átalakí-
tások, bõvítések sem anyaghasználatuk-
ban sem formailag nem kívánnak hival-
kodni, inkább erõsíteni az eredeti épület 
megjelenését.
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Gépészet, energetika:
Kiemelendõ az épület energiahatékony-
sága fûtés, hûtés és szellõzés tekinte-
tében. A légfûtéses megoldások egy kor-
szerû leképezése valósult meg kiegészítve 
hõszivattyús berendezésekkel. 

A fûtési rendszer kialakítása és a hõ-
leadó berendezések kiválasztása az épü-
letben a gazdaságosság és a megrendelõ 
igényei alapján történtek. 

A fûtési-hûtési energiaigény egy ré-
szét Budatech Kft. által szállított Zubadan 
típusú hõszivattyúk biztosítják. A berende-
zések telepítésekor a környezetbe történõ 
beillesztés volt a legfontosabb szempont 
a mûszakilag megengedett paraméterek 
betartásával. A hõszivattyúk levegõ-víz 
üzemû berendezések. A készülékek biz-
tosítják a fûtési-hûtési elvárásokon túl  
a használati meleg víz elõállítását is.

Az alacsony vízhõmérsékletek miatt 
jól társítható fan-coil hõcserélõ berende-
zések kerültek elhelyezésre a lakó- és  
kiszolgálóterekben, egyedi burkolatokkal 
ellátva. Az épület minden helyiségében, 
külön-külön - az éppen bent tartózkodók 
igénye szerint - beállítható a hõmérséklet, 
ezáltal elkerülhetõ a felesleges túlhûtés 
vagy túlfûtés. A kiszolgáló csõvezetékek 
mindegyike rejtetten van szerelve az alag-
sorban lévõ hõközpontig. 

Az épület nagyterû helyiségeiben a fen-
ti hõleadók mellett az újraépített cserép-
kályhákkal is lehet fûteni, lehetõséget ad-
va a korabeli hangulat megteremtésének.

Az épület alagsora gépi szellõztetésû, 
amely feladatot a Helios hõvisszanyerõs 

berendezés látja el. A friss levegõ beve-
zetése a tetõsík felett elhelyezett beszívó 
elemen keresztül történik, a levegõ kive-
zetése a homlokzati rácson keresztül.  

A befúvás állítható terelõlapátú padlórá-
csokkal történik, az elszívás pedig légsze-
lepekkel. 

A készülék az alagsori hõközpontban 
van elhelyezve. A befúvó és elszívó szer-
kezetekhez csatlakozó légtechnikai ve-

zetékek mindegyike a fûtési vezetékek-
hez hasonlóan rejtett módon lett elhe-
lyezve.

A kúria együttes gyengeáramú rend-
szereinek tervezésére és kivitelezésére az 
Oktel Kft. kapott megbízást. A kommuni-
kációs és kényelmi infrastruktúrát belsõ 
telefonrendszer, vezetékes és vezeték nél-
küli internet hálózat, automata kapunyitó 
és videó kaputelefon rendszerek hivatot-
tak megteremteni. Az épületek elektro-
nikus védelme több partíciós behatolás 
jelzõvel, részleges tûzjelzõvel, valamint 
zártláncú videó rendszerrel valósult meg. 
A tulajdonos igényével egyetértve a tech-
nikai eszközöket egyedi megoldásokkal  
a lehetõ legjobban elrejtették és álcázták 
a kivitelezõ szakemberei.

A megfelelõ tervezés, és a hatékony 
energetikai berendezések alkalmazása 
miatt az 1247 m2-es hasznos alapterü-
letû épületegyüttes fûtési-hûtési költsé-
gei a téli hónapokban sem haladják meg 
a 170.000 forintot. Ez 136 forintos négy-
zetméterenkénti havidíjat jelent, ami egy 
új építésû ház esetén is kiváló értéknek 
számítana.

A központosított elektromos energia 
rendszer havi szinten 100.000 forintos 
üzemeltetési költséggel üzemel. Ez ma-
gában foglalja a 42 m3-es Ceramia Com-
posit kültéri fûtött medencét, a fûtött 
kültéri jacuzzit, a külsõ-belsõ világítást a 
parkot is beleértve, a komplett gépészeti 
energiaigényt, a 100 adagos fõzõkonyha 
energiaszükségletét, valamint a kápolna 
megvilágítását.
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Kiszolgáló épület:
A kastély kiszolgáló épületeibõl sajnálatos 
módon csak a déli maradt fenn rendkívül 
rossz állapotban. A korábbi átalakítások 
és bontások nyomai nagymértékben meg-
rongálták az épületet, és megnehezítet-
ték a helyreállítást. Egyedül az épület nye-
regtetõs tömegét volt javasolt megõrizni 
és helyreállítani, az épségben maradt 
szabadkéményével együtt.

A tulajdonos kérésére a tervezõk  
a megmaradt cselédépület eredeti for-
máját megõrizve kortárs eszközökkel 
alakították át. Az épületben veteránau-
tók tárolására is alkalmas kiállító tér, 
étterem és fõzõkonyha kapott helyet.  
A megmentett szabad kémény az épület 
középpontjában szivarszobaként él to-
vább. 

Az építtetõ-tulajdonos régi vágya tel-
jesült a Kiskastély új életre keltésével.  
A feltáró kutatások, a történelmi tények 

vizsgálata, az építkezés a nehézségek  
ellenére kaland volt számára. „Azóta is 
imádom, imádok itt élni. Mivel egy csa-
ládnak túl nagy, jött a vendéglátás ötlete: 
örömmel osztom meg ezt az élményt az 
erre fogékonyakkal.”

A tervezõk hangsúlyozzák, hogy a ki-
váló végeredmény egyrészt annak kö-
szönhetõ, hogy szinte baráti viszony és 
kölcsönös bizalom alakult ki a tulajdo-

nossal, aki idõt és pénzt nem sajnálva 
minden energiáját a megvalósításra for-
dította, másrészt részletes kiviteli tervek 
készültek a külsõrõl és a belsõrõl egy-
aránt, továbbá folyamatos tervezõi mûve-
zetési feladatot láttak el.

Az Apponyi kúria iskolapéldája az 
épített örökségünk védelme mellett egy-
re fontosabbá váló energetikai szemlé-
letû felújítások fontosságának. Rámutat, 

hogy igény esetén igenis meg lehet ta-
lálni a 21. századi technológiai elvárá-
sok és trendek, valamint az évszázados 
értékek harmonikus összeolvadásának 
módját. 

Építészet, belsõépítészet:
VLM ÉPÍTÉSZIROdA KFT.
www.vlmarchitects.com
Molnár Csaba, Vilics Árpád,  
Lantos Olivér dániel, Maza Orsolya

Szakági tervezõk:
Juhász Károly Péter, Bürger Nándor, 
statika
Széth Ferenc, épületgépészet
Árki László, elektromos-gyengeáram
Bartos györgy, gere László, 
mûemléki kutatás

Forrásanyag:
gere László
Bartos györgy



Az Apponyi kúria közelmúltban történt 
felújítása során nagyszerû betekin-

tést lehetett nyerni abba a modern kori 
problémába, mennyire nehezen egyez-
tethetôek a 21. századi elvárások és  
a mûemléki épület megóvására tett tö-
rekvések. A munkába bevont szakági és 
szakipari résztvevôk közötti folyamatos, 
és más felújításoktól szokatlan intenzitá-
sú kommunikáció nélkül egy ilyen projekt 
nem valósulhat meg.

A Fába Bt. asztalos vállalkozás a tömör-
fából készült korhû szerkezetek gyártá-
sában nagy tapasztalatokkal rendelkezik.  
A megrendelô a környékbeli asztalosok 
ajánlása alapján bízta meg a vállalkozást 
a nyílászárók felújítási munkáival. 

Elsô körben a korabeli zsalugáteres 
ablakok és ajtók legyártása volt a feladat, 
a mai energetikai követelményekkel. Ezen 
feladat megoldásához hôszigetelt nyílás-
zárók gyártására szakosodott vállalkozást 
kerestek. A régi jó munkakapcsolatra ala-
pozva jött létre a Pako-Holz Kft-vel az 
együttmûködés.

A megrendelô szinte minden mûszaki 
megoldásba be lett vonva. Az egyes vasa-
latok, díszítések és szerkezetek elôzetes 
próba tétel és kipróbálás után kerültek 
sorozatgyártásra.

A kapcsolt gerébtokos ablakok két fô 
rétegbôl állnak. A belsô, két rétegû hôszi-
getelô üvegezésû ablakokat Simons pán-
tokkal és ROTO vasalatokkal kompletten 
a Pako-Holz Kft tervezte és szállította. 
Pákolicz Ferenc Zoltán asztalos mester 
elmondása szerint a beépítés utáni mé-
rések alátámasztották azt a tényt, hogy  

a megcélzott energetikai kategóriát a nyí-
lászárók maximálisan teljesítik.

A belsô hôszigetelô üvegezésû abla-
kokhoz kapcsolódnak a külsô ún. kemen-
cés üvegezésû díszítô ablakszárnyak, me-
lyet a Fába Bt készített. A kemencés üveg 
készítésekor a nagy hôhatásnak kitett 
üveget homokkal szórták, amely így anti-
kolt felületet kapott. Az egyes nyílászárók 
két külön cég termékeibôl lettek össze-
állítva, de a szoros együttmûködésnek  

köszönhetôen semmilyen méretpontat-
lanságból vagy félreértésbôl adódó prob-
léma nem merült fel.

A déli szárny nyílászárói gyakorlatilag 
megsemmisültek, ezért a megrendelôvel 
egyetértésben kellett megtervezni a he-
lyettük beépítendô típust. Felkeresték Me-
dina község legöregebb, de még hasz-
nálható állapotú épületét, és átvették a 
nyílászáró motívumokat, osztásközöket, 
kialakítást. Így nem csak a kiskastély ka-
pott korhû nyílászárókat, de további helyi 

emlékek élhettek tovább megújított for-
mában.

Az udvar felöli fôhomlokzat nyílászárói 
közül akadt olyan, amelyik jó állapota  
miatt restaurálható volt, így nem kellett 
egy az egyben kicserélni.

A zsalugátereket a Fába Bt készítette 
a fellelt példányok alapján, ROTO Centro 
dísz vasalatokkal,   ellátva. A korhû megol-
dásoktól a garázskapuk tekintetében kel-
lett eltérni, hiszen 670 cm-es emelô-toló 
vasalattal készített korabeli kapu nem lé-
tezik.

A nyílászárók tervezésekor és gyártá-
sakor kialakult bizalomnak köszönhetôen 
a Fába Bt további megbízásokat is kapott 
a felújítás során. A belsô ajtók, bútorok, 

falburkolatok felújítása és a hiányzó szer-
kezetek legyártása is mind Fábián János 
asztalos mester keze munkáját dicséri.  

Nyílászárók és asztalosmunkák az Apponyi kiskastélyban

elérhetôségek:
Fába Bt. 
7122 Kakasd, Rákóczi út 283.    
Tel.: 20/9621 576, E-mail: faba@bonet.hu
Pako-Holz Kft. 
7039 Németkér, Szabadság u. 79. 
Tel.: 20/3466 907, Fax: 75/331-370
Szerzô:
S.g.
Építészasszisztens Kft.
30/4744-752
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Az Apponyi kúria komplex felújítása so-
rán kiemelt szempont volt az energe-

tikai szemléletû felújítás. Az eredeti tervek 
szerint az épület kondenzációs kazánnal 
lett volna fûtve, hûtés pedig nem volt ter-
vezve. Ez a gázbekötés többletköltségei, 
és a megrendelõ utánajárása miatt meg-
változott, így sor kerülhetett egy modern 
levegõ-víz hõszivattyús és fan-coilos be-
építésére.

Az épület léptékét, és 40 kW-os szá-
mított fûtési hõigényét figyelembe véve  
a Mitsubishi Electronic által forgalmazott 
PUHZ-HRP125-ös 3 fázisú Zubadan ké-
szülékére esett a választás. Ennek név-
leges fûtési teljesítménye 14 kW, ezért  
3 készülékkel biztonságosan megoldható 
volt az épület hõellátása.

A rendszer nagy elõnye, hogy fan-coil 
hõcserélõivel az épület fûtésére és hûté-
sére is alkalmazható. A készülék 500 lite-
res fûtési puffer tartállyal került beépí-
tésre, valamint a számos vizes helység 
igényeit kiszolgálni képes 800 literes 
használati melegvíz tározó is csatlakozik.

Az Eurovent minõsítéssel rendelkezõ 
hõszivattyú −15 °C hõmérsékletig telje-
sítménycsökkenés nélkül üzemeltethetõ 

és −25 °C-ig garantáltan üzemel – ez  
a piacon egyedülálló tulajdonság a hazai 
viszonyoknak messzemenõen megfelelõvé 
teszi a gépet.

Komoly tervezési feladat volt a hõcse-
rélõ kültéri egységeinek elhelyezése. Mû-
emléki épület lévén ezt minél távolabb 
kellett megoldani az épülettõl, de semmi-

képp sem a gazdaságos használhatóság 
rovására. A két épület között, a telekhatár-
nál került kialakításra egy kis napos, de 
szélvédett gépalap, amelyen diszkréten 
elhelyezhetõek voltak az egységek. Nagy 
hangsúlyt fordítottak a hûtõköri szere-
lésre, hiszen a hosszú nyomvonalon vé-
dõcsõben elhelyezett és megfelelõ vas-
tagságú szakszerûen szigetelt csövek 
kerültek lefektetésre még a földmunkála-
tok során.

Fontos volt továbbá a szekunder oldal 
alacsony hõmérsékletre való tervezése, 
mert a hõszivattyúk alacsony elõremenõ 
hõmérséklettel mûködnek leggazdaságo-
sabban. Ez a gyakorlatban huzamosab-
ban, de relatíve alacsonyabb hõfokon üze-
melõ fan-coil hõleadókat jelent, melyek 
alkalmazása a megrendelõ együttmûkö-
dése nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Az épület minden helyiségében külön sza-
bályozható a hõmérséklet, ezáltal elkerül-
hetõ a felesleges túlhûtés vagy túlfûtés.

A modern gépészeti berendezésekkel 
elért maximum 170 ezer forintos havi 
fûtési-hûtési díj magáért beszél: 136 fo-
rintos négyzetméterenkénti haviköltség 
bármely új építésû épület esetén kiemel-
kedõen jó eredmény lenne. Mûemlék 
épületrõl lévén szó az eredmény európai 
szinten is példaértékû.

Megújuló energiatermelés mûemléki épületben
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elôzmények
Bár a siklósi vár Magyarország egyik leg-
jobb állapotban fennmaradt történelmi 
vára, az 1960-as években történt utolsó 
felújítás óta állaga nagyon leromlott. Kar-
bantartása regionális szerepe miatt is ki-
emelkedô fontosságú, ugyanis Magyar-
ország déli régióiban ritkaság számba 
megy a jó állapotban fennmaradt törté-
nelmi vár.

2004-ben megkezdôdött a belsô  
udvar homlokzatainak kutatása, melyek 
eredményeire építve 2010-ben jelentôs 
felújítási munkálatok kezdôdtek. A mû-
emléki védettség alatt álló épület felújí-
tásának felelôs tervezôje, Kaló Judit sze-
rint a legnagyobb nehézséget az okozta, 
hogy a rendkívül alapos elôzetes kutató-
munka ellenére is folyamatos alkalmaz-
kodás kellett a felmerülô problémák elfo-
gadható megoldása érdekében. 

Sajnos a vár mai napig rendezetlen 
tulajdonjogi viszonyai miatt ezúttal csak 
az épület mintegy felének felújítására ke-
rülhetett sor, a másik fele elôkészítési 
stádiumban megrekedt. 

A tervezés
A másfél évig tartó, hazai, európai uniós 
és a Norvég Alap forrásaiból finanszírozott 
kivitelezési munkálatok keretében látoga-
tóközpontot építettek, felújították a bar-
bakánt, a felhajtóhidat, a dorottya-kertet, 
a várkápolna belsô tereit, egyebek mellett 
kibôvítették kiállító helyiségeket is. 

A felújított várkastély a reneszánsz 
építészeti jegyeket viseli magán. Egy gyö-
nyörû korabeli stílusú loggia köti össze  
a régi és az új múzeumi szárnyakat, mint-
egy átölelve a várkápolnát.

Az igazi funkcionális újdonságot a ke-
leti szárny emeletén elhelyezett idôszakos 

kiállítás térsorai jelentik a vetítôteremmel, 
amelyet a kutatási eredményekre alapo-
zottan helyreállított, a 15. századi garai 
és 16. századi Perényi korszakot is be-
mutató terekben helyeztek el.

A múzeum tereibôl az interaktív vetí-
tôterem érintésével kijuthat a látogató  
a teraszra és a gyilokjárón egészen a bar-
bakánig sétálhat. A kutatás feltárt egy 
lépcsôtornyot a keleti szárny belsô olda-
lán, ennek rekonstruált elemébe lett elrejt-
ve az akadálymentesített múzeumi lift.

A korábbi ásatásokból ismert volt  
a loggia-torony alaprajzi elhelyezkedése, 
a mostani falkutatás tisztázta ennek ma-
gasságát. Ismertté vált a keleti szárnyba 
vezetô nyílások rendszere, a loggia levé-
sett boltozatindításai és a falban maradt 
vonóvas csonkok helyei. A loggiának csak 
a hiteles elemei kerültek vissza eredeti 
helyükre, a hiányzó részletek a rekonst-
ruált zárterkélyhez hasonlóan sematizál-
tan jelentek meg.

A belsô terek rekonstrukciói mellett  
a keleti és déli szárny közötti közlekedési 
rendszer helyreállítása is sarkalatos pont-
ja volt a munkálatoknak. A rossz állagú 
reneszánsz loggia anastylosis jellegû ki-
alakítása, tehát a fellelt eredeti elemek 
felhasználásával történô rekonstrukciója 
különösen nagy odafigyelést igényelt. Eh-
hez nagy mennyiségû kôanyag állt rendel-

kezésre a vár kôtárában, több darab a 
feltáráskor, és még több a feltöltések el-
távolításakor került elô. A homlokzatra 
részben az eredeti kôelemek kerültek fel, 
a vissza nem rakható egyéb töredékek  
a kôtárban kerültek elhelyezésre.

A kivitelezés
A generálkivitelezô a pécsi Bayer Center 
Kft volt, az alkalmazott új anyagok tete-
mes részét a Lasselsberger-Knauf szállí-
totta. A feladatot a pincétôl az 1. szintig 

elvégzett objektum analízissel, valamint 
az erre alapozott garanciális szakvéle-
ménnyel sikerült elnyerniük. Az analízis 
során több helyrôl falmintákat vettek, 
ezeket só- és nedvességvizsgálatnak ve-
tették alá, majd meggyôzô megoldási ja-
vaslatokat tettek. 

Mivel a várat az elmúlt évszázadokban 
többször átépítették és gyakran a meg-
lévô anyagokat használták, nagy valószí-
nûséggel kerültek sóterhelt falazatokból 

A siklósi vár elhúzódó felújítása – kész lesz-e valaha?
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származó anyagok a homlokzat különbö-
zô magasságokban található átépített sza-
kaszaira. Emiatt a falazatokra alapvetôen 
magas víz- és sóterheltség volt jellemzô.

Mivel a vár részben sziklára épült, 
másfél-két méteres vegyesen kô-tégla 
falazatból, utólagos falszigetelésre vagy 
injektálásra nem volt mód. Ilyen öreg fal-
szerkezetek, ekkora vastagságban mo-
dern szemléletû szigetelésekkel nem 
elláthatóak, és a pince illetve börtön 
rész vizesedése sem egyértelmûen be-
határolható. Ezért született a döntés, 
hogy a vizesedést ún. szárítóvakolattal 
eltüntetik a felületrôl.

A földszinti és emeleti homlokzati  
részen középkori kanálhátas tört fehér 
színû vakolat készült, ahogy azt a festô-
restaurátori kutatás felfedte. Az ablakok 
körüli díszítôfestés már nem volt rekonst-
ruálható. A második emeleti szint és a 
barokk szárnyak hasonló színû, de sima 
barokk vakolatot kaptak. A vár alsó része 
hasonló minôségben, terrakotta vörös 
vakolattal lett felújítva.

A felújítás során a nedves és só ter-
helt szakaszok kezelésén túl a korhû meg-
jelenés érdekében számos próbafelületet 
készítettek. A székely mesterek által ké-
szített 3-4 próbafelület alapvetôen textú-

rájában, ritkábban anyaghasználatában, 
vagy felhordási módjában tért el. Ezek 
közül az építész tervezô bevonásával ke-
rült kiválasztásra a végleges változat.

A kiemelt védettség miatt modern 
anyagok és szerkezetek alkalmazása 
esetén is a korhû megjelenés, és érték-
tartás volt az elsôdleges tervezési szem-
pont. Erre a célra a Lasselsberger-Knauf 
cégcsoport széles skálájából több Euro-
san, illetve SilikatTOP terméket is fel-
használtak. 

Az Eurosan VP gúzoló tapadást elôse-
gítô elôfröcskölôként került alkalmazásra, 
a felület 50%-os befedésével. Az Eurosan 
EP vagy Eurosan OP vakolatok a kissé vi-
zes, enyhén sóterhelt falazatok szárító 
vakolataiként kerültek alkalmazásra, me-
lyekre legfeljebb egy hét elteltével került 
az Eurosan FP simítóhabarcs. Végül a 

SilikatTOP festék alkalmazásával tartós, 
régies hatású végleges felület keletkezett.

A Lasselsberger-Knauf termékei közül 
a 12 cm-es fagyálló téglaburkolathoz 
használt ágyazó habarcsok, illetve burko-
latragasztók kerültek felhasználásra.

További teendôk
A vár a körülményekhez és az anyagi le-
hetôségekhez mérten szépen megújult. 
Mivel csak egy részének felújítására volt 
pénzügyi keret, így jelenleg csak a Villány 
felôl érkezô látogatót fogadja a felújított 
épület üdítô látványa, Harkály felôl az év-
tizedek óta megszokott képet nyújtja.

Becslések szerint mintegy 50 millió 
forintból a hátralevô rész látképi felújítása 
is megoldható lenne, bár ez a rész kívülrôl 
magasabb, és várárok is övezi. A siklósi 
önkormányzat, és a Bayer Center is a fel-
újítás szükségessége mellett érvel, egye-
lôre sikertelenül. Addig is remélni lehet 
csak, hogy néhány éven belül a felújított 
vár egységes képet mutatva újra teljes 
egészében a közönség szolgálatába áll.
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