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0. Nyilatkozat az alkotásokban való részvételi arányról 

 

 

Mestermunka:         60% (tervezés) 

Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület    

8700 Marcali, új iparterület 

Tervező:  Androsics Tamás 

Tervező:  Prof. Dr. Kistelegdi István 

Tervező - munkatárs: Dr. Baranyai Bálint 

 

 

 

További disszertációhoz kapcsolódó projekt:    10% (tervezés) 

Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont  

  

7773 Villány, Oportó utca 10.  

Tervező:  Prof. Dr. Kistelegdi István 

Tervező:  Androsics Tamás 

Tervező - munkatárs: Dr. Baranyai Bálint 
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1. Bevezető: 

 

1.1. Miért elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk az ipari építészettel? 

Az ipar kulcsfontosságú társadalmunk és gazdaságunk fenntartásában. Viszont a világ 

országainak ipari stratégiájához kevés helyen társul magas építészeti minőség. Nincs elég 

hangsúly az energia és környezetkímélő megoldásokon. Minél szélesebb körben fontos 

alkalmazni az energiatudatos ipari épületek tervezését és a dolgozók munkakörülményeinek 

javítását. A világ legtermelékenyebb és legversenyképesebb gazdaságai éppen azok, 

amelyek beruháznak ilyenfajta fejlesztésekbe. Példájuk is mutatja, hogy a munkahelyi 

biztonság, a „komfort” és az egészségvédelem támogatása jó beruházás. 
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1.2. Ipari épületek definiálása 

Az ipari épületek olyan építészeti alkotások, melyek valamilyen szerelési, gyártási folyamat és 

a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységeket foglalják magukban. Funkció szerint igen 

változatosak, mint például logisztikai központok, raktárak, gyártóüzemek, termelőcsarnokok, 

manufakturális gyártócsarnokok, többfunkciós vagy technikaorientált létesítmények. Ipari 

épületeknél általában vegyesen oszlanak meg raktározásra, termelésre, irodai munkára, és 

közösségi életre alkalmas terekre, melyek kombinációja rengeteg formai, energetikai és 

komforttal kapcsolatos kérdést vet fel. A megrendelőknek fontos a mobilitás a többfunkciós 

termelő/raktározó terek kialakítása, mivel a gyártás folyamatosan változhat akár hónapról-

hónapra. A rendelkezésre álló területek is változhatnak, így ami egyik héten raktár, az a másik 

héten már termelősor. Beszélhetünk itt kis összeszerelő sorról, szervizről vagy például 

robotika által működtetett komplett gyártósorról. Tehát, az egyik legnagyobb kihívás a jelenlegi 

ipari csarnok tervezésében és építésben az üzemeltetés rugalmassága. Ezen funkcionalista 

gondolkodásmód alapjaiban befolyásolhatja a tervezési és kivitelezési folyamatokat. Az egyik 

fő kérdés az, hogy napjaink ipari épülete, hogy tudja a jövőbeni elképzeléseket lekövetni, akár 

legyen szó gazdasági, politikai, egészségügyi vagy társadalmi változásokról. 
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1.3. Téma aktualitása 

Disszertációm keretében az építészet azon fontos szegmensével foglalkozom, mely a mai 

fogyasztói társadalmunknak, gazdaságunknak és mindennapjaink alapját képezi. Az ipar 

önmagában foglalt munkáltatói szerepén túl földünk energiafelhasználásának negyedét teszi 

ki. A folyamatosan növekvő kereslet, a klímaváltozás és a fogyasztói társadalom hatásai 

kiemelkedően befolyásolják napjaink ipari ágazatát. Városaink ipari területei folyamatosan 

növekednek, az ipari építészet egyre meghatározóbbá válik a mai világ építészetében. Az 

emberiség populációjának drasztikus növekedése közvetlenül befolyásolja az ipari ágazat 

növekedését, így az épületállomány mennyiségét is. Az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen 

megnőtt a „doboz” épületek száma.  

Ezen felül nem szabad megfeledkeznünk az ipari épületekben dolgozó emberek munkahelyi 

komfortminőségéről sem. A nyugati kultúrákban egyre inkább odafigyelnek erre a minőségi 

termelékenység érdekében, sajnos azonban akad a világban bőven olyan példa is, aho l van 

még mit javítani az ipari szférában dolgozók munkakörülményein. Ezekben az esetekben a 

nagyvállalatok az ipari termelékenység növelése érdekében, olykor háttérbe szorítják a 

dolgozóik munkahelyi komfortját. Például egy óriási, több 10.000 m2 nagyságú 

termelőcsarnokban nem könnyű megfelelő munkakörnyezetet biztosítani több 100 vagy akár 

1000 dolgozó számára egyszerre. Az ipari épületek formája, térszervezése, tájolása nagyban 

befolyásolja a dolgozók munkahelyi komfortját, ezen felül az épületek 

energiafelhasználásában is kiemelkedő szerepe van. 
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2. Retrospektív visszatekintés 

Ipartörténeti kutatásaim során, olyan történelmi példákat kerestem, melyek jól tükrözik az ipari 

épületek fejlődését. Az ipari forradalom kitörésével társadalmi változásokhoz alkalmazkodó új 

épülettípusok jöttek léte, például korházak, börtönök, ipari épületek, színházak, opera 

épületek. Így az ipari forradalom hatására egyre növekedett az épületállomány. Az ipari 

forradalom idején megjelenő óriásvállalatok voltak az elsők, akik a termelés növelése 

érdekében gépláncokat és ehhez kapcsolódóan hatalmas, több funkciós ipari létesítményeket 

hoztak létre. A manufakturális gyártási folyamatokat felváltották a komplex ipari nagytermelők. 

Az első épületeket még az „örökkévalóságnak” építették. Hatalmas robosztus szerkezetekből 

készült üzemek az energiafelhasználás és komfort terén messze elmaradtak a mai 

elvárásoktól. Ezek az épületek a vállalat marketingjének fő alapköveként hirdették a stabilitást 

és hosszú távú fenntarthatóságot. Ezek az elsőgenerációs ipari épületek nagyrészt még mai 

is állnak. 

A gyors, nagymértékű ágazati növekedés új, nagyobb és gyorsan építhető 

épületszerkezeteket kívánt. A robosztus épületeket felváltották a gyorsan kivitelezhető 

„könnyűszerkezetes” filigrán csarnokok, mint például az acél vázszerkezetek, majd később a 

vasbetonszerkezetek. Ezen szerkezetek megjelenése jóval nagyobb tereket eredményezett. 

A megnövekedett tér megvilágítása érdekében hatalmas üvegfelületeket helyeztek el, az új 

rendszerek kialakítása egyre nagyobb energiafelhasználást eredményezett a szoláris 

nyereség megnövekedése miatt. A kialakult nagy, diszkomfortos terek rontották a termelő 

csarnokban dolgozók munkakörülményeit.  

  



12 

 

 

 

 

2. 1. Marshall, Benyon, Bage – Ditherington len malom – Shrewsbury - 1796 

Az 1796-ban készült, ma örökségvédelem alatt álló épület, melynek különlegessége, 

hogy ez volt az első fém tartóváz szerkezetű ipari komplexum.  Az acél szerkezetű épületek 

első úttörő példája. A tervezők elképzelése egy éghetetlen tartószerzet kialakítása volt. A 

favázas tartószerkezetet „Y” alakú öntöttvas gerendákra és oszlopokra cserélték, így biztosítva 

az tűzálló szerkezetet. Az öntöttvas oszlopok és gerendák idővel modern acél 

vázszerkezetekké fejlődtek. Első körben kialakultak a szegecselt, majd hengerelt 

vázszerkezetek. Az ötszintes épületben az öntöttvas keretváz köré tégla boltozatokat 

építettek, így alátámasztva a különböző szintek padlószerkezeteit. Az épület 53 méter hosszú 

és 11 méter széles. A homlokzatot 45 cm vastag téglafalazat alkotja. A homlokzatokon 

nagyméretű nyílászárókat helyeztek el a természetes megvilágítás növelése érdekében. Az 

épületet raktározó, szárító, szociális és termelő egységek alkották. Már az ipari forradalom 

kezdeti szakaszában megjelent az igény a többfunkciós, kompakt épületekre. Cél volt a 

szabad átrendezhetőség biztosítása a különböző gyártási folyamatok változásának 

lekövetésére. 
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2.2. Walter Gropius – Fagus Művek – Alfeld - 1911 

A Fagus Művek egy tíz épületből álló gyárkomplexum, amit 2011-óta világörökség részévé 

nyilvánítottak. Tervezője a Bauhaus építészeti stílusirányzat megalkotója, Walter Gropius. Az 

épületegyüttesben megtalálhatóak a modern ipari építészet fontosabb jellemvonásai, mint 

például az egységesen kezelt ipari terület, a robosztus, kompakt épülettömeg valamint 

funkcionalista alaprajz és térszervezés. 

Walter Gropius olyan gyárépületet tervezett 1911-ben, mely megelőzte korát és a jövő 

nemzedékének mintaként szolgált. Az alapkoncepció szerint világos, funkcionalista tereket 

alkotott, nem akart elrejteni semmit. A felhasznált anyagok, a lapostető alkalmazása a modern 

építészet úttörőjeként jellemezhető. A vasbeton épületszerkezet függetlenítette a homlokzatot 

a tartószerkezettől, így a külső falak teljesen felszabadultak. Az energetikai és komfort 

problémák megjelenése erre az időszakra tehető. Az épületben dolgozó emberek munka 

minőségére gondolva nagy, világos tereket hozott létre a függönyfalak segítségével, ami 

napjainkban természetesnek hat, de korában ez hatalmas előrelépés volt a régi „kisablakos”, 

olykor ablaktalan gyárépületekhez képest. A megalkotott ipari létesítmény esztétikai, 

társadalmi és építészeti vonatkozásában is előremutató egységként jelent meg a kor 

indusztriális épületei között. A belsőépítészeti és funkcionalista elemek illeszkedtek az 

épületek megjelenéseihez. A gyár 1946 óta építészeti műemlék, a teljes iparterületet 1982 és 

2002 között rekonstruálták és eredeti állapotára állították vissza.  
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2.3. Feketeházy János - „Eiffel” csarnok – Budapest - 1886 

A továbbiakban taglalt épület Magyarország legnagyobb műemléki ipari épülete. A terveket 

Feketeházy János hídépítő mérnök készítette 1883 és 1886 között. Az épület öt hosszanti 

hajóra osztható, bazilikás szerkezetű csarnoképület, 214 méter hosszú, 96 méter széles, 

rácsostartós acélszerkezetű. A középső főhajó tetőszerkezete üvegborítást kapott, mellyel a 

szerelőműhely fényellátása biztosított volt. Az úgynevezett oldalsó hajók féltetőve l 

csatlakoztak a főhajóhoz. A műhelyépület 123 évig működött, mint a MÁV gőzmozdony-

szerelő csarnoka. A vasúti közlekedés fejlődésével és az ágazat korszerűsítésével az eredeti 

funkciója szükségtelenné vált.  A szegecselt rácsostartó szerkezet a kor egyik legmodernebb 

műszaki megoldása volt. A jó szerkezeti állapotra való tekintettel 2014-ben zöld utat kapott az 

épületegyüttes korszerűsítése, így a Magyar Nemzeti Operaház és az Erkel Színház új 

műhelyeként üzemel tovább kb. 21.000 m2-es területen. Az épület szerkezetét felújítják, a 

homlokzatokat eredeti állapotára állítják vissza. A korai ipari építészet előre törésének 

köszönhetően a sötét műhelyeket felváltották a fényes, nagy terek, így a munkahelyi 

körülmények minősége javulásnak indult. A kis zsúfolt terek felváltásával, a légminőség és 

munkahelyi komfort növekedett. Az energiaforrásokat az ipari forradalom idején korlátlannak 

tekintették, mert olcsók és jó minőségűek voltak. A környezeti terheléssel még nem 

foglalkozott senki, valamint az ipar környezetre gyakorolt hatását nem vizsgálták. Az épület 

energiafogyasztása magas volt, de ezzel az alacsony energiaköltségek mellett senki sem 

foglalkozott. Az akkori komfortminőség jóval alacsonyabb méreteket öltött, mint a napjaink ipari 

épületeiben.  
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3. Kortárs úttörő példák  

A korábbi ipari épületeknél a fenntartható és ökologikus tervezési elvek háttérbe szorultak a 

hirtelen megjelenő tömegtermelés miatt, amelynek következtében az ipari épületek léptéke 

növekedett. 1990-es évektől kezdték újra elővenni az új kutatás-fejlesztési trendek keretein 

belül az ökologikus tervezési elveket az ipari épületeknél is. A fenntarthatóság jegyében új 

piaca nyílt az ipari épületeknek. Az ipari szektornak jelentős ökológiai lábnyoma van világ 

szinten még a mai napig is. Már vannak törekvések arra, hogy ez a lábnyom csökkentésre 

kerüljön, mind az ipari létesítmények kialakításában, korszerűsítésében és üzemeltetésében. 

Ehhez nagyon fontos a környezet-, klíma- és energiatudatos tervezés. Figyelembe kell venni 

a telepítést, a tájolást, valamint a környezeti beépítettséget és a szomszédos épületek 

árnyékoló hatását. Ezek mellett az adott tervezési terület éghajlatát is meg kell vizsgálni, 

időjárási viszonyait, és a legmegfelelőbb módon alkalmazkodni hozzá. Többek között napos 

területeken napelemek, és napkollektorok használata, elektromos áram valamint használati 

meleg víz előállítására. Meleg napokon a passzív szellőztetési megoldások alkalmazásával és 

megfelelő árnyékolási megoldásokkal védekezve a túlmelegedéstől. Csapadékos területeken 

az összegyűjtött víz hasznosítása szürkevízként. Fontos, hogy az épületgeometria, minél 

kompaktabb legyen. Klímazónák szerinti térszervezéssel a különböző helyiségek 

funkciójuknak megfelelő energia és komforttal történő ellátása biztosíthatja az alacsony 

üzemeltetési költségeket. Ezek mellett korszerű, naturális, helyi szerkezeti anyagok 

megválasztása gazdaságilag létfontosságú. A beépíteni kívánt anyagoknak jó LCA (Life Cicle 

Assesment) értéke jelentősen hozzájárul az ökológiai lábnyom alacsony szinten tartásához. 

Ezen tervezési elvek szem előtt tartása létfontosságú a környezettudatos ipari épületeknél.  
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3.1. Thomas Herzog - Wilkhahn gyár - 1992 

Az 1907-ben alapított Wilkhahn bútorgyár már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett ipari 

épületeire, melyek nagy részét olyan neves építészek tervezték, mint Thomas Herzog és Ottó 

Frei. A cégcsoportot már a kezdetek óta példaértékű cégfilozófia jellemez, ami energiatudatos 

épületeiken is megmutatkozik. 

 A négy főhajós épület egy hosszanti, fehér csarnoképülettel közrefogva emelkedik a 

környezete fölé. Kihívást jelentett az épület megalkotása során, hogy a már meglévő 

épületekhez csatlakozva, funkcionalitásában a gyár termelősorát „kiegészítve” készüljön az 

épület. A környezettudatos kialakítás jegyében a vázszerkezet fából készült. A természetes 

megvilágítás és szellőzés érdekében a négy kiemelt főhajó homlokzatainak kialakítása a teljes 

gyártóüzem természetes szellőztetését és megvilágítását kezeli. A munkahelyi komfort szintet, 

ilyen módon sikerült magasan tartani. A fából készült tartószerkezet „meleg otthonos” 

térérzetet biztosít, így tovább emelve a dolgozók komfortérzetét. A minőségi terek, rugalmas 

térszervezés és az ökologikus gondolkodásmód nagyban hozzájárul a cég kiváló 

termelékenységéhez. Herzog tervezésmetodikája és az építészeti dizájn hozzásimult a 

megrendelői elváráshoz. A gyár felelős, ökologikus épületpolitikája biztosította a fenntartható 

és gazdaságos épületüzemeltetést. Az épület meghatározó építészeti eleme a négy 

„emberalakként” magasodó főhajó, melyek ökologikus gondolkodásmód alapján kialakított 

szellőző-bevilágító sávok, a tömegforma karakterisztikáját alapvetően befolyásolják. [K1] 

  



21 

 

 

 

 

  

[9] 

 

0 



22 

 

 

A kiemelt tetőszerkezetek a sajátos megjelenésükön túl, nyáron a magas állású nap ellen 

árnyékolóként védik a függőleges, üvegezett sávot, ezzel csökkentve a szoláris nyereségből 

adódó túlmelegedés kockázatát. Az épületről megállapítható, hogy az energiahatékony 

gondolkodásmódnak homlokzatformáló hatása a tájolás és térszervezés mellett nagyrészt a 

természetes megvilágítás és szellőzés köré csoportosul. Az épületek energiatudatos 

tervezésén és építésén túl, elengedhetetlen a megrendelői kör megfelelő elhivatottsága a 

gyártási rendszerek fenntartható működtetésében. [K1]  

A környezet-, klíma- és energiatudatos tervezést és építést formáló elemek: 

- Az épület koncepciója alapján a négy természetes szellőztetést és megvilágítást 

biztosító torony a „főhajó” funkcionalitásán túl, meghatározza az épület tömegformáját 

- Kompakt tömeg és térszervezés jótékony hatással van az épület 

energiafelhasználására 

- Az újrahasznosíthatóság és a természetközeli anyaghasználat jegyében, fatartós 

vázszerkezeteket alkalmaztak 

- Meleg térérzetet biztosít a fa szerkezet, valamint energiatudatosságot sugall 

- Fa az LCA szempontjából szuper hatékony anyag 

- Emblematikus szolidáris tömegforma négy, egymás kezét fogó emberalakot ábrázol  

A következő táblázat és grafikon összefoglalva szemlélteti a formaalkotó elemek 

megjelenésének mértékét. 
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Az elvégzett elemzések és kutatómunka alapján megállapítható, hogy a projektben megjelenő 

formaalkotó elemek közül a legintenzívebben a természetes megvilágítási koncepció 

érzékelhető. A műhelycsarnok tökéletes megvilágítása elengedhetetlen a megfelelő 

munkahelyi komfort biztosításához. 

Thomas Herzog - Wilkhahn gyár  
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3.2. Herzog & de Meuron - Ricola gyár - 2014 

A Svájci Laufenben található gyógynövény feldolgozó gyár épülete ötvözi a modern 

letisztultságot és az ökologikus gondolkodásmódot. A tervezési feladat alapvetése a gyárban 

tárolt és feldolgozott gyógynövények szabályozott környezetének biztosítása. 

Anyaghasználatában visszatér a vernakuláris építészethez, falai 60 cm vastag vályogblokkok, 

melyek a közelben fellehető vályog felhasználásával vasbeton vázszerkezetre rögzítve 

helyezkednek el. A vályogpanelek manufakturális módon készültek, modern technológia 

segítségével. A különleges vályogtégla elemek egy közeli gyárban készültek. A helyi 

bányákból kinyert vályogot, különböző segédanyagok és stabilizálók segítségével készítették 

elő a helyszíni „összeszerelésre”. A vályog könnyű formálhatóságnak köszönhetően az előre 

gyártott panelekből egy teljesen homogén homlokzati megjelenést tudtak kialakítani. Az erózió 

elkerülése érdekében az előregyártás során különleges habarccsal vonták be az elemeket. A 

felhasznált anyagok segítségével az épület kiválóan illeszkedik a tájba, egyedül szabályos 

formája árulkodik arról, hogy egy ember alkotta létesítmény. A természetközeli megjelenést 

tükrözi a benne rejlő funkció, mivel növények szárítására, feldolgozására és tárolására 

használják. A megrendelői kör életében nagy előrelépést jelentett, hogy a gyógynövények 

teljes feldolgozása egy ipari épületben megoldott. Az épület jól illeszkedik a vállalat korábbi 

beruházásaihoz és szem előtt tartja a cég ökologikus gondolkodásmódját. 

A vályognak köszönhetően az épület hőháztartása kiváló. Az energiahatékonyság és 

fenntarthatóság jegyében használt helyi, föld alapanyagú falak nagyban befolyásolják az 

épület páraháztartását ezáltal csökkentve az épület energiafelhasználását és ökológiai 

lábnyomát. [K2] 
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A környezet-, klíma- és energiatudatos tervezést és építést formáló elemek: 

- Standard vasbeton vázszerkezeten ökologikus helyben gyártott vályog falszerkezet 

- Kompakt, többfunkciós csarnok térszervezése és zóna kialakítása vezetett a semleges 

doboz szerkezethez  

- A speciális gyártósorhoz és raktározáshoz a fény szükségletet nagyrész felülvilágító 

sávval lett megoldva, a karakterisztikus, nagy, kör alakú óriásablakok árnyékolása 

biztosított a szoláris nyereség minimalizálása érdekében 

- Vakolatlan, földhatású vályogfalak a környezethez való illeszkedést segítik 

- A megjelenés karakterisztikáját az előregyártott vályogpanelek érdes felülete és színe 

adja 

- Az energiatudatos tervezést az anyaghasználat fejezi ki legjobban, mivel a vályog jó 

pára- és hőháztartással rendelkező természetes anyag 

- Hőtároló tömeg maximalizálása érdekében a födémek is vasbeton szerkezetűek 

- A mennyezetbe integrált felülvilágító sáv a vizuális komforton túl a természetes 

szellőztetésben is nagy szerepet vállal 

A következő táblázat és grafikon összefoglalva szemlélteti a formaalkotó elemek 

megjelenésének mértékét. 
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Az elvégzett elemzések és kutatómunka alapján megállapítható, hogy a projektben megjelenő 

formaalkotó elemek közül, a legintenzívebben az építőanyagok befolyásolják az épület 

megjelenését. A helyi vályog alkalmazása jó döntésnek bizonyult ökológiai és dizájn 

szempontból is.  

Herzog & de Meuron - Ricola gyár 
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3.3. Kistelegdi István - Hazánk első pluszenergiás üzeme és irodaépülete - 2012 

Az épület leglényegesebb eleme a speciális tervezési módszer, melyet jelen projekt tervezése 

folyamán dolgozott ki Prof. Dr. Kistelegdi István. A cél, egy olyan energiatudatos prototípus 

ipari épület megalkotása volt, mely Magyarországon elsőként több energiát termel, mint 

amennyit elhasznál.  

A komplex épületfizikai szimulációkkal támogatott különböző tervezési szakaszokban a 

környezeti adottságokat figyelembe véve lettek kialakítva az épület koncepciók, melyek közül 

a végleges, optimális épületverzió a szimulációk kiértékelése után került kiválasztásra. Az 

EnergiaDesign® tervezési módszer lépésein végig haladva érhető el az optimális épület, mely 

nemcsak energetikai és komfort szempontok, hanem funkcionális-építészeti szempontok 

alapján is vizsgálatra került. Az energiahatékony és komfortos épület tervezésén túl fontos 

szerepet tölt be az épület élettartama alatti mérési rendszerek adatgyűjtése és kiértékelése, 

gépészeti rendszerek optimalizálása és beállítása az aktuális termelő folyamatokhoz.  

Az épület 2515 m2-en földszinti termelőcsarnokból, a hozzá kapcsolódó raktárból és a 

termelést kiszolgáló irodákból és szociális egységekből áll. Az irodák és szociális helyiségek 

a termelőcsarnok felett helyezkednek el. Az épületkoncepció megalkotásakor fontos szerepet 

játszott a kompakt, kiváló A/V (felület/térfogat) hányadosú épülettömeg, ilyen módon 

csökkentve az épület hőveszteségét. Az épület természetes szellőzésére és megvilágítására 

gondolva három egyforma kürtő került az épületre. 
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A különleges tervezésmetodika mellett több stratégiailag tervezett elemet tartalmaz az épület. 

A térszervezés nyári napvédelmi koncepciót követ, ezzel csökkentve a túlmelegedés 

kockázatát. Az iroda, szociális blokk, és termelőcsarnok északi tájolást kapott. Az alacsonyabb 

komfortszintű raktárcsarnok került az épület déli oldalára, mely védi a magasabb funkciójú 

tereket a nyári meleggel szemben. Továbbá a túlmelegedés ellen innovatív, CFD 

szimulációval validált, passzív szellőző tornyok kerültek elhelyezésre az épület hossztengelye 

mentén. Ezek segítségével megoldható az épület hűtése, éjszakai természetes 

szellőztetéssel. 

A lehető legtöbb helyi adottságot kiaknázza az épület. A természetes szellőztetőrendszer 

mellett, geotermikus hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel lett ellátva. A napenergia 

felhasználását napelem és napkollektor rendszerek segítségével hasznosítja a létesítmény. A 

napelemek a hűtési-fűtési rendszert látják el villamos energiával, a napkollektorok a használati 

melegvíz rendszert egészítik ki. Az épület hővisszanyeréses légtechnikai rendszerét egy kb. 

1000 m hosszú talaj-levegő kollektor rendszer hűti, illetve fűti elő a friss levegőt. Az egyedi 

tervezésmetodikán túl, az ökologikus építészeti formaképzés aerodinamikai, komfort-technikai 

és energetikai tervezési szempontok figyelembevételével alakult ki. 

A tornyok felső, ufó alakú, „Venturi” tányérszerkezetei aerodinamikailag méretezett 

szerkezetek. A tányér és a torony közti egyedileg méretezett rés „Bernoulli” huzatfokozó 

hatásával segíti szél energiájával átöblíteni a termelőcsarnokot. A temperált vasbeton 

tartószerkezetek segítségével ideális munkahelyi hőkomfort biztosítható. Ezen rendszerek 

összessége teszik az épületet hazánk egyik legélhetőbb munkahelyévé. [K3] 
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Az épület rengeteg hazai és nemzetközi elismeréssel rendelkezik, terv állapotában 2011-ben 

Holzim Awards for Sustainable Construction különdíjat nyert. 2013-ban az Artifex kiadó 

csarnok nagydíját kapta. Tervezője, ifj. Kistelegdi István 2015-ben Gábor Dénes Díjat nyert az 

EnergiaDesign® módszer kidolgozásáért és gyakorlatba való átültetéséért. 

Az épület túlmutatva önmagán, szellemiségében és önálló ikonikus jellegének köszönhetően 

a környék meghatározó épületévé vált. Jól tükrözi a létesítmény egyediségét, hogy a komlói 

lakosok csak „ufós házként” emlegetik. Az iparterületre belépve a látogatót elfogja egy 

különleges „high-tech” érzés az épületre tekintve. Kiváló kontrasztként szolgál a szomszédban 

található egyszerű, standard nyeregtetős csarnoképület, mellyel összehasonlítva még 

különlegesebbnek hat az épület. A cég igazgatójával történt beszélgetés során, fény derül arra 

a tényre, hogy a vállalat életében meghatározó munkákat sikerült elnyerni az épület 

segítségével. A cég új külföldi megrendelői az előzetes termelő csarnok látogatás során 

különleges és egyedi épületként jellemezték, ahova szívesen hozzák gyártandó termékeiket. 

A környezet-, klíma- és energiatudatos tervezést és építést formáló elemek: 

- Klímazónák tájolása meghatározza az épület karakterisztikáját, tömegformáját 

- Az alacsony téli hőveszteséget a kompakt, tömör tömegszervezés biztosítja 

- A pufferzónaként tervezett logisztikai egység déli homlokzata zárt, a mellette levő 

főépület homlokzata változatosan transzparens és tömör felületek tagoltságát mutatja 

- A belső funkcionalitás kívülről érthetően követhető és leolvasható 

- Különleges belső átriumos megoldás segíti a természetes fény bejutását a 

termelőcsarnokba 
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- Az átrium jellegzetes belső árnyékolástechnikája meghatározza a felső szint nappali 

megvilágítás minőségét és vizuális komfortját 

- A vállalat szellemiségét intenzíven tükrözi az épület belső transzparenciája, a központi 

átrium (központi elosztó, közlekedő és találkozó hely) bármely pontjából az összes 

szint belátható 

- „Ufó” alakú Venturi tányérok a funkcionalitásukon túl, koronaként zárják le az épületet 

- Nem mehetünk el a tornyok szemet vonzó megjelenése mellett, melyek a természetes 

szellőztetési koncepció lételemei 

- A tornyok az épület legmeghatározóbb elemei, funkcionalitásukon túl, teljesen egyedi 

és távolról felismerhető jelleget adnak az épületnek 

- Ebben a megoldásban az integrált passzív szellőztető rendszer csak egy része jelenik 

meg kívülről, mintha additív eleme lenne az épületnek, bár a látszat csalóka, ugyanis 

a szellőztető tornyok az épület több klímazónáján vezetve szervesen integráltak az 

épületbe  

A következő táblázat és grafikon összefoglalva szemlélteti a formaalkotó elemek 

megjelenésének mértékét. 
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Az elvégzett elemzések és kutatómunka alapján megállapítható, hogy a projektben megjelenő 

formaalkotó elemek közül, a legintenzívebben a természetes szellőzési koncepció 

érzékelhető. A három darab szellőző-bevilágító torony egyértelműen meghatározza az épület 

formáját.  

Kistelegdi István - Hazánk első pluszenergiás üzeme és irodaépülete  
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4. Projektekben való részvétel az Energiadesign kutatócsoportban 

Mivel egy teljesen új környezettel néztem szembe a doktori iskola megkezdésével, ezért első 

körben becsatlakoztam a kutatócsoport aktuális vérkeringésébe. Megismerkedtem a 

kutatócsoport által tervezett és kutatott projektekkel, az ökologikus gondolkodásmódú tervezés 

pontos menetével, mélyebb ismereteket szereztem a szimulációval támogatott tervezésben, 

amely az Energiadesign kutatócsoport egyik alappillére. Rengeteg kisebb-nagyobb projektben 

gyakoroltam és sajátítottam el a szimulációs tevékenységet. A disszertációmhoz közvetlenül 

kapcsolódva négy projektet mutatok be. Az első a zalaegerszegi új versenyuszoda 

fényszimulációi, a második a Millenáris „B”-épületének energetika felújítására vonatkozó 

tanulmány, harmadik az Amplio gyártócsarnoka, negyedik és egyben legkomplexebb feladat 

a villányi borászat tervezési és kivitelezési feladatai, amelyek jelenleg is zajlanak. Ezen 

projektekben nagy szerepet vállaltam már az első lépésektől kezdve, mind a tervezés, mind a 

kivitelezés terén. A továbbiakban ismertetem ezen projektek eredményeit és konzekvenciáit, 

melyek hozzásegítettek a saját tervezésmetodikám kialakulásához és a disszertációm 

megírásához. 
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4.1. Szimulációkkal támogatott ökologikus tervezés elsajátítása 

4.1.1. Zalaegerszegi új versenyuszoda 

A kutatócsoport feladata a projektben az épületfizikai szimulációkkal támogatott épülettömeg 

geometriák, épületszerkezeti, valamint épületgépészeti és energetikai megoldási alternatívák 

elemzése, illetve tervezői javaslattétel volt a tervezés különböző fázisaiban. Többek között 

vizsgáltam az épületet különböző gépészeti és megvilágítási rendszerekkel. A természetes 

megvilágítási rendszert tetőszerkezet áttervezésével úgynevezett séd tetővel és különböző 

kupolarendszerekkel teszteltük és vizsgáltuk. Az uszodakomplexumnak két fő medence tere 

a versenyuszoda és a tanuszoda, melyekkel foglalkoztam. Ezen lényegi terek kialakítása volt 

elsőrangú a projekt során. 
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Versenyuszoda tere: 

Az alábbi ábrák a versenymedence tér nappali fényhányados (daylight factor, DF) eloszlás 

karakterisztikáját demonstrálják (szeptember 21, 12:00), egy diffúz, viszonylag átlagos 

megvilágítás erősség melletti időszakban, borult égbolt mellett (CIE overcast sky). A táblázat 

versenymedence tér felülvilágító, séd tetőszerkezetek nélkül és séd tetőszerkezetekkel 

kialakuló nappali fényhányados (DF) alakulását mutatja. 

  
versenymedence terének 

felülvilágító sávok nélküli 

természetes megvilágítás 

(Daylight factor,%) vizsgálata 

 

 

versenymedence terének 

felülvilágító sávokkal ellátott 

természetes megvilágítás 

(Daylight factor,%) vizsgálata 

[18] 

 

[19] 
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természetes megvilágítás (Daylight factor,%) vizsgálat eredményei a versenymedence tereiben 

A szimulációkat összegezve és kiértékelve a versenymedence térben a nappali fényhányados 

átlagos értéke DF = 2,054% körül alakul a sédtető felülvilágító szerkezetek nélkül. Abban az 

esetben, ha a tető felülvilágító szerkezetek integrálva vannak a lapostető szerkezetbe, akkor 

az északi tájolású felülvilágító üvegezéseknek köszönhetően az átlagos DF = 4,403%-ra 

emelkedik, több mint 200%-os javulást mutatva. Az igényelt minimum 2%-os átlagos DF-érték 

felett vagyunk mindkét esetben, bár a felülvilágítókkal jelentős vizuális komfortjavulást lehetett 

elérni oly módon, hogy a „hideg”, diffúz fényviszonyokat nagymértékben növeltük anélkül, hogy 

direktsugárzás, tehát hőterhelés jutna a versenymedence térbe. A 15, 24 és 25 Zónák 

kiegészítőleg kapcsolódnak a versenymedence térhez, mivel egy légteret alkotnak. A fenti 

összegző táblázat a részletes DF-értékek alakulását mutatja.  

  

Dátum:  09.21 

12:00 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

Zóna Átl. DF, % Átl.DF, % Min.DF, % Min DF, % Max.DF, % Max.DF, % 

versenym. tér 2.054 4.403 0.2122 0.328 24.81 27.74 

Zóna 15 (folyosó) 10.72 10.23 0.3445 0.4182 26.15 25.91 

Zóna 24 (folyosó) 1.763 1.915 0.1434 0.1943 5.078 5.044 

Zóna 25 (folyosó) 12.21 11.46 0.8723 0.8783 26.94 26.17 
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Tanuszoda tere: 

A szimulációkat összegezve és kiértékelve versenymedence térhez képest a kismértékű 

javulás annak köszönhető, hogy a tanmedence lényegesen kisebb felülvilágítóval rendelkezik. 

A megvilágítandó belső tér méretéhez arányosítva lényegesen kisebb méretű diffúz 

megvilágító került a tanmedence tetőszerkezetére. A 2450 m2 hasznos alapterületű 

versenymedence tér klímazónája 92,8 m2 tetőfelületen képes természetes megvilágítást 

beereszteni a belső térbe. Ezzel szemben a tanmedence térben 450 m2-es hasznos alapterület 

csupán összesen 8,8 m2-es felülvilágító felülettel rendelkezik, mely kb. 50%-kal kevesebb, 

mint a versenymedence térben. Míg a versenymedence tér hasznos alapterületének 3,8%-a 

felülvilágító (0,038 m2 felülvilágító/ m2), addig a tanmedence tér hasznos alapterületének 1,9%-

a felülvilágító (0,019 m2 felülvilágító/ m2). A táblázat a tanmedence tér felülvilágító 

tetőszerkezetek nélküli és felülvilágító tetőszerkezetekkel kialakuló nappali fényhányados (DF) 

alakulását mutatja. 

Dátum: 09.21 

12:00 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

NINCS 

felülvilágító VAN felülvilágító 

Zóna Átl. DF, % Átl.DF, % Min.DF, % Min DF, % Max.DF, % Max.DF, % 

tanmedence tér 5.238 5.634 0.5558 0.675 23.98 23.24 

természetes megvilágítás (Daylight factor,%) vizsgálat eredményei a tanuszoda terében 
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Tanmedence terének 

felülvilágító kupolákkal 

ellátott természetes 

megvilágítás (Daylight 

factor,%) vizsgálata 

Tanmedence terének  

felülvilágító kupolák nélküli 

természetes megvilágítás 

(Daylight factor,%) vizsgálata 

 

[20] 

 

[21] 
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A tervezéstámogatásban jelentős szerepe volt a szimulációs eredményekkel mért vizuális 

komfort optimalizációjának a felülvilágító szerkezeteknek köszönhetően. A vizuális komfort 

növelése összetett feladat volt a versenymedence térben, mivel direkt napsugárzás nem érheti 

a medence vízfelületét a hivatalos rendezvényeken, így a tetőbe integrált megoldás mellett 

döntöttünk, mely egyedi struktúrát adott az épület tetőszerkezetének. A szimulációk alapján 

megállapítottuk, hogy a felülvilágító szerkezetekkel a fő terekben jelentős vizuális 

komfortjavulás érhető el. Ezen szerkezetek megjelenése minimális homlokzati változást 

jelentenek, a belső térben azonban jelentős optikai javulást okoznak. A vizsgálat során 

megállapítottuk, hogy a kialakítandó szerkezetek anyagi és műszaki ráfordítása hosszútávon 

megtérül. A projektben vizsgált bevilágító elemek meghatározó szerepet játszanak a lényeges 

terekben. A plusz nyílászáró felületekkel megnövelt térérzet érhető el, mivel fényesebb és 

tágasabb medence térben a jelenlevők több irányból is szembesülnek a természetes 

megvilágítással. A tervezéstámogatás eredményeképp kialakult végleges látványtervek az 

alábbi képeken láthatók. 
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[22] 
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4.1.2. Millenáris „B”-épületének előtanulmánya – klimatikai és energetikai 

felülvizsgálata 

A fent nevezett budapesti projekt az épület felújításában rejlő potenciált hivatott 

megfogalmazni. A Millenáris „B” csarnoképületében uralkodó téli és nyári belső komfort 

színvonal tarthatatlan állapotokat mutatott, felújítása szükségszerűvé vált. Ehhez kapcsolódott 

az épület tarthatatlanul magas üzemeltetési költsége, melyet az energetikai felújítás során 

jelentősen csökkenteni kíván. Első lépésben egy előtanulmányi anyag készítése keretében 

meghatároztuk azt a lehetőséget, mely a Millenáris „B” csarnoképület rendezvénytér 

energetikai felújításában rejlik. Az előtanulmányhoz rendelkezésre bocsátott adatok és 

információmennyiség, illetve személyes bejárás alapján egy közelítő kimutatást generáltunk 

az épület vizuális és termikus komfort színvonaláról, valamint az energiaigények és 

fogyasztások mennyiségeiről. Két alapesetet vizsgáltunk dinamikus termikus szimulációk 

segítségével: 

- I. eset: a jelenlegi állapot vizsgálata 

- II. eset: az átadott alaprajzi vázlatok szerint elhelyezendő kisebb, lezárt terek 

elhelyezése és az Energiadesign kutatócsoport által ajánlott épület klimatikai és 

energetikai felújítás esetén kialakuló állapot vizsgálata 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kimutattuk a jelenlegi állapot diszkomfortos belső légállapotait 

(I. eset) és az Energiadesign kutatócsoport által javasolt felújítás (II. eset) közötti 

különbségeket komfort és energia tekintetében. A II. esetben figyelembe vettük a megrendelő 

által kívánt kisebb zárt terek kialakítását és a következő pontokban megfogalmazott 

tématerületeken javaslatot tettünk az épület klimatikai és energetikai felújítására: 
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- Első körben az új épületburok megoldására tettünk javaslatot 

- A komplex épületfizikai számításokkal, termikus- és fénytechnikai szimulációk 

eredményeinek kiértékelésével igazoltuk a fejlesztési koncepciókat 

- Egyszerűsített termikus és légminőség komfort kimutatásokat végeztünk 

- Különböző gépészeti rendszereket vizsgáltunk 

- Vizsgáltuk a természetes megvilágítást és a vizuális komfortot 

Peremfeltételek: 

- Épület geometria, jelenlegi szerkezetek, anyagok, burok koncepció (II. eset) 

- Jelenlegi, reális használat, üzemeltetés: 

- 4 – 8 rendezvény, 1 200 – 1 500 fővel a téli fűtési üzemidőszakban 

- 10 – 12  rendezvény, 8 000 – 10 000 fővel a nyári hűtési üzemidőszakban, külső 

tér használattal 

- Külső időjárás alakulása ‚Meteonorm 7’ klíma-adatbank alapján 

- Belső hőképződések figyelembe vétele 

- Épület gépészet: 

-  I. eset: hőleadók (padlófűtés, radiátorok), szellőztetés (légtechnika, fűtött – 

hűtött légcsere). Energiaforrás: gázkazán, villamos áram  

- II. eset: hőleadók (padlófűtés, radiátorok), szellőztetés (légtechnika, fűtött – 

hűtött légcsere, hővisszanyeréssel hatásfok kb. 75%). Energiaforrás: 

geotermikus hőszivattyú, villamos áram  
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Koncepció a felújításhoz 

Mivel az épület burokszerkezetének hőtechnikai optimalizálása utólagos homlokzat 

hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, illetve üvegezés cserével nem lehetséges a 

műemlékvédelem miatt, ezért a felújításhoz egy belső ETFE (etilén-tetrafluoretilén kopolimer)-

fóliából készült acélvázas pufferzóna-burokszerkezet kialakítását javasoltuk. Ez a pufferburok 

télen, fűtési időszakban egy zárt légréteget hoz létre a meglévő épület külső falszerkezetei, 

tetőszerkezete és üvegezett szerkezetei között, jelentősen csökkentve az épület 

hőveszteségeit. További lehetőségként az ETFE „fólia-sátor” szerkezetet különböző 

rendezvények számára méretezett „klíma-bokszok” kialakítására is lehet alkalmazni, melynek 

előnye, hogy a rendezvényenként időben és intenzitásban igényelt komfortszintet pontosan 

csak ott és akkor szükséges biztosítani, amelyik térben rendezvény zajlik. A klíma-bokszok 

igény szerinti méretben és időszakokra épülnek. Téli fűtési szezonban az új légtechnika kb. 

75%-os hatékonyságú hővisszanyeréses szellőztetést biztosít. A fűtési energiát geotermikus 

földszonda rendszerrel támogatott hőszivattyús központ biztosítja a padló és falfűtés számára 

a földszinten. Ugyanez érvényes a fólia burok szerkezetre is. Nyáron, hűtési üzemidőszakban 

(illetve átmeneti szezonokban) vagy átszellőztetik a burkot, vagy „belső függönyként” 

elhúzható a fólia szerkezet. Ezek alapján megoldható a természetes szellőztetés, főként nyári 

meleg időszakban éjszakai hűtésként. A mozgatható fólia burok koncepció további előnye, 

hogy nem burkolja el folyamatosan a műemléki falazatot és tetőszerkezeteket, üvegezéseket, 

hanem igény esetén elhúzható vagy elbontható, mint egy belső árnyékoló szerkezet. Bizonyos 

tekintetben értelmezhető ez a megoldás úgy is, hogy a műemlék szerkezet fenntarthatóan 

üzemeltethető „bennmaradó”, beavatkozás nélküli megoldásként. A következő ábrán, bal 

oldalt az eredeti állapot, jobb oldalt az új koncepció látható. 
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meglévő állapot            új koncepció  

Termikus komfort 

A következő komfortkategóriák értékei alakultak ki a meglévő állapot (I. eset) esetében 

(összesen 1304 óra tartózkodási időszak): 

- I kategória (legjobb):     306 óra tartózkodási időszak 

- II kategória (jó):     135 óra tartózkodási időszak 

- III kategória (elfogadható):    160 óra tartózkodási időszak 

- IV kategória (nem elfogadható):   592 óra tartózkodási időszak 

A következő komfortkategóriák értékei alakultak ki a felújított állapot (II. eset) esetében 

(összesen 1304 óra tartózkodási időszak): 

- I kategória (legjobb):     558 óra tartózkodási időszak 

- II kategória (jó):     133 óra tartózkodási időszak 

- III kategória (elfogadható):    160 óra tartózkodási időszak 

- IV kategória (nem elfogadható):   453 óra tartózkodási időszak 

Látható az I-es kategóriában a komfortjavulás, ami kb. 56%-os mértékű, ugyanakkor az 

operatív hőmérsékletek nyáron max. 42 °C helyett (meglévő állapot) max. 22 °C (felújított 

állapot) körüli értéket mutatnak, mely szintén jelentős hőkomfort javulást eredményez.  

Épületburok pufferzóna        Belső klíma - boxok 

 

[23] 

 

[24] 

 



52 

 

Télen a min. 5 °C helyett (meglévő állapot) min. 10 °C (felújított állapot) körüli értékeket 

mutatnak az operatív hőmérsékletek, ami ugyan nem látogatói időszakban uralkodik (látogatói 

időszakokban hőkomfort biztosítva van mindkét esetben), de szemlélteti a felújítás energia 

hatékonyságát. 

Vizuális komfort  

A nappali fényhányados, DF (daylight factor) borult égbolt esetében a meglévő állapotban 10 

– 30% között alakult. A felújított állapot esetében, a földszinti oldalsó helyiségek megrendelői 

kérés alapján leválasztásra kerültek, így a DF (daylight factor) értéke 10 – 17%-ig terjedt. A 

DF csökkenése az új állapotban nem probléma, mivel ez az érték még mindig jóval magasabb, 

mint a minimum javasolt kb. 2%-os érték. 

Energiaigények, fogyasztás  

A kimutatott termikus komfort javulás mellett vizsgáltuk az előállításához szükséges 

épületgépészeti rendszerek energiaigény értékeit az I. és II. eset között. Az összesített 

végenergia fogyasztás tekintetében a meglévő állapot modellje 2.932.659 kWh/a, a felújított 

állapot modellje 716.330 kWh/a igényelt évente az üzemeltetéshez. A felújítás mintegy 75%-

os végenergia csökkenést eredményezett. Ez az összesített végenergia fogyasztás 

tartalmazza a mesterséges megvilágítást, villamos berendezéseket, fűtést, használati meleg 

vizet, hűtést, légtechnikát és az üzemeltetéséhez szükséges villamos energiafogyasztásokat. 

Az energiamegtakarítás egyértelműen a fűtés esetében a legintenzívebb, itt 2.326.299 kWh/a-

ról 199.105 kWh/a-ra csökkent az érték, mely 90%-os megtakarítást eredményezett. Hűtésben 

kisebbek a fogyasztások, viszont arányában itt is jelentős optimalizáció történt, 80%-kal 

redukálódott a hűtési villamos áram igénye a felújításnak köszönhetően.  
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meglévő állapot energiaigénye [kWh/a]       új koncepció energiaigénye [kWh/a]  
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4.1.3. Amplio - Új gyártóüzem tervezéstámogatása 

Jelen projektben a kutatócsoport feladata a generáltervező cég „szakági” támogatása volt. A 

szimulációkkal támogatott tervezési munkarész keretében a koncepció javaslatok épületfizikai, 

épület klimatikai és épületenergetikai modellezését, dinamikus számításait és az eredmények 

kiértékelését végeztük el. Feladatunk az energetika és komfort vizsgálatokon túl az épület 

természetes szellőzési koncepcióinak vizsgálata volt. A közel 4400 m2 hasznos alapterületet 

magába foglaló tervezett épület engedélyezési terv fázisát dinamikus termikus épület 

szimulációk keretében energetikai, klimatikai és komfort technikai vizsgálatok segítségével 

támogattuk, ahol hő- és vizuális komfortelemzést, illetve a gépészeti rendszerek 

koncepcionális meghatározását végeztük. Jelen fejezetben az általam végzett 

fényszimulációkat és a természetes szellőzési rendszer elemeit mutatom be, melyek 

meghatározták az épület tömegformáját. A vázlattervi fázisban kialakult az épület vízszintes 

és függőleges térszervezése, továbbá az ebből eredő épület komplexum alapvető 

tömegformálása. Ebből kifolyólag már a projekt elejétől követtem a kutatócsoport által 

elkészített szimulációkat. A projekt jól kapcsolódott a disszertációmhoz, hogyan tud egy ilyen 

„doboz” épületnél befolyásoló tényezőként megjelenni a környezet-, klíma- és energiatudatos 

tervezés. 
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Természetes szellőzési koncepció 

Koncepció vizsgálatok keretében, CFD áramlástani szimulációk segítségével elemeztük az 

épület lehetséges, természetes passzív szellőzési rendszereit. Több különböző potenciális 

megoldást vizsgáltunk, melyek a mellékelt ábrán láthatók. Áramlástani szimulációk keretében 

nulla, egy, kettő illetve három szellőztető kürtő alternatívát teszteltünk különböző 

szélirányokban. A számítási eredmények kiértékelése folyamán egy olyan passzív légvezetési 

rendszer verziót kerestünk, mely szellőztetési hatékonyságban, kivitelezhetőségi és 

költséghatékonysági szempontból egyfajta ’optimum-kompromisszumot’ képvisel. A két kürtő 

toronyból álló koncepció bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak, ahol a toronyfelépítmények 

között hasznos tetőtér kialakítás lehetséges a gépészeti, raktár és egyéb szerver-iroda 

funkciók számára. 
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kürtőtornyok nélküli verzió  

 

 

 

 

1 db kürtőtorny verzió 

 

 

 

3 db kürtőtorny verzió 

 

 

 

2 db kürtőtorny verzió  

 

 

 

2 db kürtőtorony verzió 

tornyok közötti tetőtér beépítéssel   
[26] 

 

[26] 
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Természetes megvilágítási koncepció 

A szellőzési koncepció vizsgálatokkal párhuzamosan és azzal összefüggésben vizsgáltuk a 

természetes megvilágítás értékét szimulációk segítségével. Célunk egy olyan megvilágítási 

koncepció kialakítása volt, mely segítségével a lehető legmagasabb vizuális komfortot tudjuk 

biztosítani a dolgozók számára amellett, hogy a nyári szoláris nyereségből származó 

túlmelegedési kockázatot alacsony szinten tartjuk. A homlokzati és tető épületburokba integrált 

nyílászáró szerkezetek pozícióját és dimenzióját méreteztük a fényszimulációk során. A 

nappali fényhányados a peremfeltételek között maradva optimalizálásra került. Az egész 

épület hosszanti homlokzatán végigfutó, 2,0 m magasságú, üvegezett ablaksávot, valamint 

tetőszerkezetbe integrált polikarbonát felülvilágítókat 2,5 m szélességben és teljes épület 

hosszúságban javasoltuk. A passzívan szellőztető és hűtő toronykürtő szerkezeteket teljes 

mértékben polikarbonát szerkezetből kerülnek kialakításra. Az árnyékolástechnika 

elengedhetetlen része az épületnek, mely 34,2 %-os hűtési energia megtakarítást képes 

generálni. 

 

 

 

 

 

Csarnok felülvilágító nélküli (bal oldalt) és csarnok felülvilágítóval ellátott (jobb oldalt), természetes megvilágítás 

(Daylight factor,%) vizsgálata 

[27] 
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Az Energiadesign kutatócsoport által végzett kutatás-fejlesztési munkarész, a projekt 

engedélyezési terv szakaszában meghatározó formai elemekkel járult hozzá a végleges 

koncepció megszületéséhez. A szimulációkkal validált magas szintű vizuális komfort és a 

természetes szellőztetési koncepció jól érzékelhető hatással bír az épület megjelenésében. A 

kutatócsoport által javasolt elemek a vizuális megjelenésükön túl, magas komfortszint és 

alacsony energiafelhasználást eredményezett a tervezés engedélyezési terv szakaszában. A 

Venturi tányérokkal ellátott tornyok meghatározzák az épület megjelenését. Az alábbi képen 

látható a szellőző tornyok nélküli és szellőző tornyokkal ellátott változat.  

 

 

 

 

 

 

szellőző tornyok nélküli épület       szellőző tornyokkal ellátott épület 
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4.2. Alacsony energiafogyasztású, aerodinamikus borászat és látogatóközpont 

A kutatócsoport életében meghatározó szerepet tölt be a mai napig, jelenleg is megvalósítás 

alatt álló épület. Tervezése 2016-ban kezdődött, egy időben a doktori iskola kezdésével. Sok 

viszontagságon ment át a tervezési folyamat, a telekváltáson át, a pályázati közbeszerzésig. 

Szerencsére minden jól alakult és az építkezés is elkezdődött. Az épület már szerkezetkész 

állapotban van, az év végéig befejezésre kerül. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

az épület megtervezése után a kivitelezésében is részt vehetek, így a megtervezett építészeti 

elemeket a kiviteli tervek után, gyártmányterv szinten is végig követhetem. A projekt keretében 

rengeteg kutatást, szimulációt és tervezési órát nem kímélve alkottuk meg az épületet. A 

tervezési folyamat teljes és részletes bemutatása nem célom, azonban szeretnék átfogó képet 

mutatni az épület formabontó, már-már szoborszerü építészeti megjelenéséről.  

 

  



61 

 

 

  

[16] 

 
[16] 

 

[31] 

 



62 

 

 

 

Koncepció: 

„Megrendelői igény volt egy olyan bortechnológiai létesítmény megvalósítása a gyönyörű 

villányi régió központjában, mely kiemelkedően energiatudatos, fenntartható és 

környezetbarát jellemzőkkel rendelkezik. A tervező javaslatára a fenntarthatóság nem csak a 

műszaki tartalomban volt lényeges szempont, hanem abban is, hogy ez a magas épület 

klimatikai és energetikai teljesítmény – a létesítendő borászat vállalati szellemiségét 

alátámasztólag – az épület külső megjelenésében is egyértelműen érzékelhető legyen. A 

speciális tervezési folyamat eredménye törvényszerűen egy egyedi megjelenésű szoliter 

épületet generált, mely mind műszaki tartalmában és működésében, mind pedig 

tömegformálását tekintve új tipológiát képvisel a borászati épületek építőipari 

szektorában.”[32] 

Az épület a természeti adottságok teljes kiaknázása mellett, térszervezési koncepciójában is 

egyedülálló. A funkcionális ipari építészet egyik remeke, az épülettömeg és térszervezés a 

legnagyobb minőségi elvárásokat teljesíti a kiváló borok készítéséhez. A jó borok mellett 

fontos a cég számára egy méltó bázis létesítése, ami frissességével, ökologikus 

gondolkodásmódjával kiemelkedik a sok villányi borászat közül. Bátran kijelenthetem, hogy az 

építkezés mostani fázisában is mindenki tudja, hogy hol épül a „bárka” Villányban.  
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Délnyugati homlokzat 

homlokzat 

 

Hosszmetszet 

homlokzat 
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Keresztmetszet 
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Térszervezés - tömegforma 

A hosszúkás telekadottságokhoz és a megrendelői igényekhez leghatékonyabban 

alkalmazkodó megoldásként egy kb. 1000 m2 hasznos alapterületű, téglatest formájú 

épülettömböt terveztünk. Emellett a természetes szellőztetési koncepcióra is jó hatással volt a 

hosszú, magas tömeg. Az épületben elhelyezett szervezeti egységek jól illeszkedtek a 

kialakult épületgeometriához. A pinceszinten és a földszinten kapott helyet a technológiai rész, 

mely fahordós és modern fémhordós egységekből, illetve készáru raktárból és palackozóból 

áll. Az alagsori és földszinti ipari tevékenység fűtetlen-hűtetlen térben zajlik.  Az első emeleten 

a gazdasági irodák és az apartman funkciók kaptak helyet, a második emeleten pedig a 

panorámaétterem. A magas komfortszint és gazdaságos üzemeltetés érdekében, e terek 

fűtött, hűtött és hővisszanyeréses légtechnikával felszerelt helyiségek. A klímazóna alapú 

tervezés és térszervezés eredményeképpen az épület kb. 40%-a fűtött-hűtött, légkezelt, a 

fennmaradó 60% passzívan üzemel. Az alagsori és földszinti ipari rész földbe süllyesztésnek 

köszönhetően kiváló hűtő-temperáló hatás alakul ki, ami jótékonyan hat a bortechnológia és 

bortárolás-érlelés klímájára.  
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A nagyobb alapterületű emeleti rész konzolosan túlnyúlik a földszinti helyiségektől.  A túlnyúlás 

lehűlő felületeinek, hőveszteség csökkentése érdekében, a hőhidas szerkezeti geometriát 

energetikailag optimáltuk. A konzolok „L”- formáját az egész épület hosszúságában lekövető 

ferde síkkal, a lehető legkisebb külső határoló felülettel láttuk el. Az eredmény egy felfelé 

szélesedő „hajó” formájú épülettömeget hozott létre. Az épületmodell eredetileg 0,566 A/V 

(alapterület/térfogat) hányadosát 0,498-ra tudtuk redukálni ezzel a lépéssel. Dinamikus 

energetikai és klimatikai szimulációkkal támogatott vizsgálatok keretében kimutattuk az épület 

fűtési energiaszükségletének 23,3%-os javulását, hűtésben pedig 8,88%-os 

energiaszükséglet csökkenést. 

 

 

 

 

 

eredeti épülettömb szimulációs modell               „hajó” formájú épülettömeget szimulációs modell 

A végleges tömeg kialakítása CFD szimulációkkal támogatott aerodinamikai formatervezés 

eredménye. Az épület aerodinamikai koncepciója alapján egy passzív szellőzőrendszerrel 

képes átmeneti és enyhe nyári évszakokban üzemelni. A passzív szellőzőrendszer beszellőző 

és kiszellőző kürtő szerkezetekből áll, melyek az alagsori és földszinti helyiségeket látják el 

friss levegővel. 

 

[38] 
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Az ilyen különleges adottságokkal rendelkező épületeknél mindig felmerül a 

megvalósíthatóság és a költséghatékony kivitelezés kérdése. A szerkezeti kialakítás terén 

egyértelműen a monolit vasbeton alkalmazása bizonyult a legjobb választásnak, a kiváló 

hőtároló képességén túl a forma lekövetésére is.  A különböző légterelő elemeknél a könnyű 

alakíthatóság és előregyárthatóság érdekében az acél vázszerkezet mellett döntöttünk. Az 

épület „bőre” antracit színű, átszellőztetett homlokzatburkolat, mellyel könnyen kezelhetővé 

vált a különböző síkok találkozása. Ezen nehézségek megoldása után az épület többi eleme 

pl. nyílászárók, nem teherhordó falszerkezetek, egyéb lakatosszerkezetek standard kialakítást 

kaptak. 

A környezet-, klíma- és energiatudatos tervezést és építést formáló elemek: 

- Az épület megjelenéséről kijelenthető, hogy a passzív energiatudatos tervezési elemek 

hatására az épület egy teljesen egyedi megjelenési formát kapott 

- Termikus-dinamikus szimulációkkal validált komfort és energetikai elemzés vezetett a 

„hajóforma” kialakításához 

- Numerikus áramlástani szimulációkkal validált aerodinamikai (természetes 

szellőztetési rendszer) elemzés vezetett a felső „piramis” tömegforma kialakításához 

- A különböző klímazónák és funkcionális terek épületfizikai szempontok alapján, más 

szinteken helyezkednek el 
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- A térszervezést a homlokzatformálás szervesen tükrözi a nyílászárók és üvegezési 

arányok dinamikus változásával 

- A ki- és beszellőző elemek, a Venturi piramis alakja és megjelenésmódja alapvetően 

meghatározza az épületet 

- A kiszellőző, mozgatható Venturi idom, az egyetlen dinamikus elem az épület statikus 

elemei között, ezzel még jobban felhívva magára a figyelmet 

- Az első emeleti iroda és butikhotel optimális tájolása, egyfajta kopoltyúszerű 

teraszkialakítása jellegzetes homlokzatképzést kölcsönöz az épületnek 

- A tetőteraszt árnyékoló „negatív” piramis alakú pergolaszerkezet párbeszédet folytat a 

„pozitív” piramis tömeggel 

- Pinceszinten a talajhő hasznosítása kardinális kérdés volt a borászati technológia 

kialakításában 

A következő táblázat és grafikon összefoglalva szemlélteti a formaalkotó elemek 

megjelenésének mértékét. 
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Az elvégzett elemzések és kutatómunka alapján megállapítható, hogy a projektben megjelenő 

formaalkotó elemek közül, a legintenzívebben a természetes szellőzési koncepció 

érzékelhető. A szellőzőrendszer kiszellőző és beszellőző idomai és kialakítása a 

legmeghatározóbb elemek a tömegformában.  

Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont 

formaalkotó 
elemek 

megjelenése 
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koncepció  
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megvilágítási 
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összesen: 9 7 5 5 6 6 4 
Jelmagyarázat:  

Nagyon erősen érzékelhető: 5; Egyértelműen érzékelhető: 4; Érzékelhető: 3; Részben érzékelhető: 2; Nem érzékelhető: 1 



73 

 

  

[41] 

 



74 

 

  

[42] 

 

[42] 

 



75 

 

 

 

5. Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám és az egyetemi tanulmányaim 

összefonódásaként több ipari épület tervezésénél és kivitelezésénél is részt veszek. A már 

korábban megszerzett kivitelezői tapasztalatok így összeérnek a tervezési folyamatokkal, 

melyek exponenciálisan segítik egymást. A válóságban megjelenő szimulációkkal támogatott, 

egyedi prototípus szerkezetek, térszervezési formák, üvegezési arányok segítik a további 

tervezési folyamatokat. Építészként a jövőbeni épületeim tervezésére is nagy hatással lesz az 

elmúlt évek alatt megszerzett tudás, melyet az Energiadesign kutatócsoport tagjaként tanultam 

és elsajátítottam. A kutatócsoporttal kooperatívan együtt tervezett, jövőbe mutató, prototípus 

épületek példaként utat mutatnak jövő nemzedékének a fenntartható ökologikus építészet felé. 

A prototípus épületek tervezése és kivitelezése előtt egy sokkal nehezebb feladat tárul az 

építész elé. A megfelelő megrendelő „megtalálása” igazán nagy feladat, mivel ezen épületek 

rengeteg egyedi elemet tartalmaznak, melyeknek költség vonzata magasabb, mint a standard 

ipari épületeké. Az építészeti minőséget megértő és megvalósító megrendelői kör épülete iket 

ikonikus ingatlanként kezelik a cégük életében. Ezen tervezési folyamat során vizsgáltam 

mélyrehatóan az energiatudatos tervezés formaalkotó hatásait, melyek alapján téziseim nagy 

részét felállítottam és alátámasztottam. Hosszútávú célom a kutatócsoport és az egyetem 

kötelékében további kutatási és tervezési feladatokban részt venni. 
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A feladat és körülményei 

Az elmúlt időszakban globális szinten megnőtt az igény az iparban jól működő kompakt és 

energia hatékony/tudatos termelőüzemek és irodaépületek létesítésére. Az alábbiakban 

megvalósult ipari és irodaépület tervezési feladat, a Magyarországi ipari épületfejlesztéseknek 

egyik kiemelkedő példája. A Marcaliban található épület esetében az EnergiaDesign® 

módszert és alapelveit felhasználva, korunk elvárásain túlmutató ipari épületet terveztünk, 

melynél többek között a vernakuláris építészeti elemeket felhasználása mellett, termikus-

dinamikus épület szimulációkat alkalmaztunk. A tervezés különböző szakaszainál szem előtt 

tartottuk az épület energiafelhasználásának csökkentését és magas komfort szint 

létrehozását. A megrendelő ragaszkodott a korábban megépült füzesabonyi csarnok 

koncepciójának létesítéséhez az új marcali telephelyen is, ezért nagy kihívást jelentett a 

mintaépület áttervezése és a megrendelő meggyőzése egy jobb épület megvalósítása 

érdekében. Elvárás volt megrendelői részről az ott felhasznált anyagok alkalmazása az új 

épületnél is, valamint az építési költségek alacsony szinten tartása. Az új projekt fő feladata 

az épület optimális megvalósíthatóságainak validálása termikus dinamikus épület szimulációk 

segítségével. Fix peremfeltételként jelentkezett az építmény méretének dimenziója és a 

felhasznált anyagok, mint például a standard szendvicspanel szerkezetek, a műanyag 

nyílászáró szerkezetek, a belső szerelt szárazépítési falszerkezetek és a konvencionális beton 

és acél tartószerkezetek.  
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Északi homlokzat 

 

Keleti homlokzat 
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Földszinti alaprajz 

 

Emeleti alaprajz 
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Keresztmetszet 
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A koncepció 

A klímazóna alapú koncepció a vernakuláris építészetből ered. A térszervezés a tradicionális 

alpesi parasztház és köré csoportosuló istálló mintáját követi. Ennek a koncepciónak az 

alapvetése a fűtött központi teret körülvevő fűtetlen-hűtetlen klímazóna. Az állatok metabolikus 

hője temperálja a házat, termikus puffer zónát létrehozva, hőszigetelő burokként, így 

csökkentve a transzmissziós hőveszteséget. Az új ipari létesítmény koncepciója ezt a 

vernakuláris mintát veszi alapul, amely az alábbi képen látható.[K4] 

 

 

 

 

 

 

vernakuláris építészeti koncepció: alpesi parasztház és köré csoportosuló istálló 

A legnagyobb fűtött munkaterület a műhelycsarnok, melyet további funkciók vesznek körül 

három oldalról (északról, keletről és nyugatról). A műhely intenzíven védve van a téli 

transzmissziós hőveszteségektől és a nyári hőterheléstől. Az épület keleti és nyugati oldalán 

elhelyezett raktárhelyiségek pufferzónaként funkcionálnak, melyek védik a műhelycsarnokot a 

nyári túlmelegedés ellen. A műhelyt északi oldalról az iroda szekció védi, amelyeket 

optimálisan északi irányba tájoltunk a nyári szoláris terhelések csökkentése érdekében.  

[47] 
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Az irodai funkciók északi oldalra történő tájolása hatékony megoldásnak bizonyult, mivel nyári 

hűtési időszakok alatt a szoláris terhelés a déli tájoláshoz viszonyítva akár 100%-kal is kisebb 

lehet. A műhelycsarnoknak homlokzati kapcsolata csak az épület déli oldalán van, ezzel 

minimalizálva a legnagyobb fűtött tér lehűlő felületét. A műhelycsarnok déli homlokzata 25%-

os üvegezési aránnyal rendelkezik, hogy biztosítsa a téli hőnyereséget és a természetes 

nappali megvilágítást. A raktárak keleti és nyugati homlokzatán nem helyeztünk el 

nyílászárókat, így szoláris terhelés nincs. A műhely és a raktárak kb. 7,0 m belmagasságúak, 

így a kétszintes irodablokk a teljes belső falfelületével a műhelyhez és a raktárakhoz 

kapcsolódik. Ily módon a műhely minden irányból teljes termikus védelmet kapott. A 

tetőszerkezet alacsony hajlásszögű, kiemelve az épület „doboz” jellegének megjelenését, 

ezen felül minimalizálja a feleslegesen fűtött légköbmétert. 

A megrendelői kör számára kiemelten fontos volt, hogy az új projekt méreteiben, 

anyaghasználatában, energetikájában és komfortjában összehasonlítható legyen a korábban 

megépült füzesabonyi telepük épületével. Az új terv terület/térfogat hányadosa (A/V) 

alacsonyabb az optimalizált tér- és klímazóna szervezés, valamint az épületforma miatt. A 

referenciaépület 0,509 m2/m3-rel rendelkezik, míg az új épület A/V aránya 0,433 m2/m3, ami a 

felületek hőveszteségének és a fűtött térfogataránynak a 15%-os optimalizálását jelenti az új 

épület esetében. Az épületszerkezet maximális lehetőségeit kiaknázva egy 20 cm vastag, 

termikusan aktivált vasbeton alaplemezt terveztünk, ami az épület fő hőtároló tömege. [K5] A 

kép bal oldalán a füzesabonyi referenciaépület, míg a kép jobb oldalán az új Marcali projekt 

termikus épületmodellje látható. 
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Füzesabonyi referenciaépület termikus épületmodell           Marcali projekt termikus épületmodell   

A műhelycsarnok négyzet alakú geometriája kb. 19,0x18,7 méter, ami előnyös az A/V 

hányados szempontjából, ugyanakkor hátrányt jelent a nagy belső mélység miatt. A magas 

munkahelyi komfort elérése érdekében természetes szellőzést és megvilágítást elősegítő 

bevilágító sávot terveztünk az épület tetőszerkezetébe, melynek pontos méreteit 

épületszimulációkkal optimalizáltunk. A kiemelt bevilágító sáv által biztosított megvilágítás 

nagyon hatékony megoldás, mivel kb. ötször több fényt juttat a belső térbe, mint az azonos 

méretű homlokzati nyílászárók. A megfelelő megvilágítás mellett a műhely természetes 

szellőztetése is megoldott a bevilágító sávba integrált kupolák által. [K6] 
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Koncepció vizsgálatok 

A tervezés különböző szakaszaiban összehasonlító elemzést végeztünk a már megépült és a 

tervezendő létesítmények között. Az IDA ICE 4.7-es szoftver segítségével elkészítettük az 

épületek termikus épületmodelljeit, melyekben hasonló szerkezeteket és üvegezési arányt 

használva vizsgáltuk az energetika és komfort eredményeket. Az időjárási profilt a 

METHEONORM 7 szoftver szolgáltatta, ami a közelben lévő időjárás állomások 10 éves átlag 

időjárás adataival rendelkezik. Megrendelői részről volt némi változtatás, ezért az épületek m2-

re vetített energiamérlegét vizsgáltuk és a lényegi terek komfort tényezőit hasonlítottuk össze. 

A tervezés vázlattervi szakaszában egyszerűsített modellezési módszert alkalmaztunk 

hűtésre és fűtésre. Ez a megoldás jelentősen rövidebb számítási időt igényel, miközben 

megfelelő eredményeket biztosít a vázlatterv variációinak összehasonlító elemzéséhez. A 

vázlatterv szintjének megfelelően egyszerűsített beállításokkal szimuláltuk a modelleket az 

alábbiak alapján: 

- Egyszerűsített fűtési és hűtési modell (100 W/m2 fűtés,200 W/m2 hűtési energia) 

- Helyiségeket szellőztetéssel láttuk el, ipari szabványnak megfelelő légkezelő 

rendszerrel, amely biztosítja a megfelelő 2 l/m2s légcserét 

- A munkavégzés időtartamát és létszámát a megrendelői információk alapján 

határoztuk meg 

- A világítást és a berendezési tárgyakat standard feltételek alapján modelleztük 
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Termikus komfort 

Első körben a termikus komfort értékeket vizsgáltuk az épület főbb helyiségeiben. 

Kiválasztottunk két fő zónát, amelyben hasonló szimulációs beállításokkal végeztünk komfort 

vizsgálatokat. Ezek alapján megállapítható a két projektet összehasonlítva, hogy az új épület 

irodái jobb teljesítményt mutattak. Például az új marcali épület nyugati sarkában lévő minta 

irodában 43%-kal több komfortos óra jelentkezett a munkaidő időtartama alatt. A 

műhelycsarnokok vonatkozásában a közel azonos komfortjellemzők mutatkoztak, de az új 

csarnok vizuális komfortja jóval magasabb lett a tetőn kialakított szellőztető/bevilágító sáv 

miatt. A következő grafikonok részletesen bemutatják a különböző helyiségek operatív 

hőmérséklet értékeit. 
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Idő [óra] 

Idő [óra] 

Idő [óra] 

Idő [óra] 

KOMFORTOS ÓRÁK 

KOMFORTOS ÓRÁK 

KOMFORTOS ÓRÁK 

KOMFORTOS ÓRÁK 

I    (LEGJOBB)  1734 óra 
II   (JO)  2364 óra 
III  (ELFOGADHATÓ)  2649 óra 
IV  (NEM ELFOGADHATÓ)  134 óra 

I    (LEGJOBB)  1574 óra 
II   (JO)  2178 óra 
III  (ELFOGADHATÓ)  2596 óra 

IV  (NEM ELFOGADHATÓ)  187 óra 

I    (LEGJOBB)  1528 óra 
II   (JO)  2543 óra 
III  (ELFOGADHATÓ)  2734 óra 

IV  (NEM ELFOGADHATÓ)  49 óra 

I    (LEGJOBB)  2178 óra 
II   (JO)  2756 óra 
III  (ELFOGADHATÓ)  2779 óra 

IV  (NEM ELFOGADHATÓ)  4 óra 
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Energetika 

Második lépésben a vázlattervi modellek energiafelhasználását vizsgáltuk. A két épület 

jelentős eltéréseket mutatott a fűtési és hűtési energiaigényekben. A világítás végső 

energiaigénye körülbelül ugyanakkora volt mindkét modellben. A marcali műhelyterem fűtési-

hűtési energiaigénye jóval alacsonyabb lett, mint a referencia modell műhelytermében. A 

marcali műhelyterem (363,1 m2) energiaigénye 87,68 kWh/m2-t, míg a referencia műhelyterem 

(339,6 m2) energiaigénye jóval magasabb, 121,99 kWh/m2-t eredményezett, ami 39%-os 

energiamegtakarítást jelent az új projekt esetében. A marcali műhelycsarnok 72%-kal 

alacsonyabb fűtőigényének egyik oka a 65%-kal kevesebb külső falfelület. Az új épület 

irodablokkjának (275,55 m2) fűtési és hűtési igénye 58,63 kWh/m2a, míg a Füzesabony 

irodáinak (285,93 m2) energia igénye 52,33 kWh/m2a, ami 12%-os hátrányt jelent a 

referenciaépülethez képest. Ennek ellenére a teljes épületek fűtési- és hűtési 

energiaigényének elemzésénél a marcali modellben a következetes passzív tervezési 

stratégiák hatására 17%-os megtakarítást (15 kWh/m2) tudtunk elérni a következő tervezési 

módszerek segítségével: 

- Innovatív, klímazóna alapú térszervezés, amely vernakuláris, passzív stratégián 

alapult, a műhely hőveszteségét a környező helyiségek védik 

- Hatékonyabb épület külső geometria (15%-kal kevesebb A/V arány, kevesebb 

hőveszteséges felület) 

- A terek előnyösebb tájolása (a műhely délre, irodák északra) 
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Energetikai összehasonlítás a Füzesabonyi és a Marcali projekt között 
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Természetes megvilágítás 

Harmadik lépésben a műhelycsarnok és raktárhelyiségek természetes megvilágítását 

vizsgáltuk és optimalizáltuk. A műhelyterem természetes megvilágításának minőségét 

javítani kellett a terem hátsó részében, ahol a déli homlokzattól való nagy távolság miatt 

gyenge természetes megvilágítottság alakult ki. A természetes nappali fényhányados 

(Daylight factor, DF) szimulációs vizsgálat vegyes, borult égbolt mellett modelleztük a 

nemzetközi szabványok alapján. A kalkuláció segített eldönteni a tetőbe épített felülvilágító 

szerkezet optimális méretének és alakjának kialakítását a sötétebb térrészek felett.  A 

műhelycsarnok tetőablak nélküli modelljének természetes nappali fényhányadosa átlagosan 

1,02% lett, ami egy elfogadhatatlan vizuális komfortot jelent. A Venturi szellőztető szerkezet 

és a nagyméretű tetőablakok (87 m2) növelték a DF értéket 3%-ra, míg az úgynevezett 

„költség-optimalizált”, kisebb tetőablak-szerkezet (55,2 m2) alkalmazásával a DF értéke 2,71% 

lett. Végül a költség-optimalizált verziót választottuk ki, ahol a természetes nappali 

fényhányados értéke a jónak minősülő 2% fölött van. A raktárhelyiségeket is szükséges volt 

ellátni tető felülvilágítóval, de itt más okok is közrejátszottak. A tömör falfelületek biztosítják a 

polcrendszerek kialakítását, ezért nyílásokat, ajtókat és ablakokat nem előnyös elhelyezni 

rajtuk. Ebben az esetben két verziót hasonlítottunk össze, az egyik verzióban kisebb 1,5x1,5 

m-es, míg a második verzióban nagyobb 2,0x2,0 m-es méretű felülvilágítókat helyeztünk el. 

Az eredmények a nagyobb méretű felülvilágítók alkalmazása mellett szóltak, így ezt a 

megoldást választottuk. A fényszimulációk eredménye az alábbi ábrákon látható. 
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  [51] 

 

Raktárak természetes megvilágítás vizsgálata 1,5m/1,5m és 2m/2m bevilágítókkal 

 

Műhely természetes megvilágítás (Daylight factor,%) vizsgálata, felülvilágító nélkül (bal oldalon), optimalizált 
felülvilágítóval (középen), teljes műhelycsarnok hosszban felülvilágítóval (jobb oldalon) 

 

[52] 
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A környezet-, klíma- és energiatudatos tervezést és építést formáló elemek: 

- A Venturi tányérral ellátott természetes szellőztető rendszer jelentősen meghatározza a 

belső tér megjelenését 

- Természetes megvilágítási koncepció által létrejött bevilágító sáv kiemelten magas 

vizuális komfortot (természetes megvilágítást) biztosít a műhelycsarnok belső terében 

- A téli hőveszteséget minimalizáló klímastratégia által tervezett „doboz” forma, jó A/V 

hányadosú kompakt épület 

- A klímazónák egy speciális vernakuláris építészeti stratégia alapján alakítottuk ki, három 

oldalról pufferterek (raktárak, és irodák) veszik körbe a központi műhelycsarnokot 

- A raktárhelyiségek és műhelycsarnok homlokzati üvegarányának minimalizálása segítette 

a szoláris sugárzás által történő nyári túlmelegedés kockázatának csökkentését 

- Az északi főhomlokzaton elhelyezett irodablokk természetes megvilágítása biztosított a 

nagy üvegfelületek által 

- A belső terek (irodák – műhelycsarnok) közti vizuális átláthatóság, a kibővített térérzet 

jótékony hatással van a dolgozók komfortérzetére 

- A galéria szinten kialakított belső ablakok által kialakult átláthatóságot (az iroda tér és 

termelőcsarnok között) a vállalat átláthatóságát, „corporate identity”, szellemiségét tükrözi 

- A modern „aktív” gépészeti rendszer a passzív tervezési módokat kiegészítve 

költséghatékony és fenntartható termelést biztosít az üzemeltető számára 

- A nappali megvilágítás – fény szimulációkkal támogatott esetvizsgálat sorozat 

eredményeképpen optimális fénykomfortot biztosítottunk az épület minden helyiségében 

A következő táblázat és grafikon összefoglalva szemlélteti a formaalkotó elemek 

megjelenésének mértékét. 
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gépészeti elemek

FORMAALKOTÓ ELEMEK MEGJELENÉSE

Kívülről érzékelhető építészeti elemek Belülről érzékelhető belsőépítészeti elemek

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Az elvégzett elemzések és kutatómunka alapján megállapítható, hogy a projektben megjelenő 

formaalkotó elemek közül a legintenzívebben a természetes megvilágítási koncepció 

érzékelhető. A természetes megvilágítás elemei és megjelenése meghatározza az építészeti 

tömegformát. 

Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület 

formaalkotó 
elemek 

megjelenése 

természetes 
szellőzési 
koncepció  

természetes 
megvilágítási 

koncepció 

klímazóna 
alapú 

térszervezés 

épületburok 
üvegezési 

arány 
homlokzaton 

épületburok 
üvegezési 
arány tetőn 

építő-
anyagok 

és 
szerk. 

gépészeti 
elemek 

kívülről 
érzékelhető 
építészeti 
elemek 

2 3 3 3 1 2 1 

belülről 
érzékelhető 

belsőépítészeti 
elemek 

5 5 4 3 5 3 3 

összesen: 7 8 7 6 6 5 4 
Jelmagyarázat:  

Nagyon erősen érzékelhető: 5; Egyértelműen érzékelhető: 4; Érzékelhető: 3; Részben érzékelhető: 2; Nem érzékelhető: 1 
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7. Nyilatkozat 

 

Ezúttal kijelentem, hogy a jelen doktori értekezés: 

 

„Zöld ipari építészet 

Az ökologikus, környezet-, klíma- és energiatudatos tervezés és építés 

formaalkotó hatása az ipari építészeti dizájnra” 

 

 Teljes mértékben saját munkám. 

 

 

 

Pécs, 2020.04.27. 

___________________ 

Androsics Tamás 
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https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627ef2e58ece191b0002c8-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627dc3e58ece07f900030e-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627dc3e58ece07f900030e-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627dc3e58ece07f900030e-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627ed5e58ece191b0002c7-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627ed5e58ece191b0002c7-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627ed5e58ece191b0002c7-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627f0ce58ece07f9000311-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627f0ce58ece07f9000311-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron/55627f0ce58ece07f9000311-ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron-image?next_project=no
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3.3 Kistelegdi István - Hazánk első pluszenergiás üzeme és irodaépülete – 2012 

[17] https://energiadesign.hu/cikk/projektek/hazank-elso-energia-pozitiv-ipari-es-

irodaepulete-komlo-2012-1 ; 2020. 04. 26. 

 

4.1.1 Zalaegerszegi új versenyuszoda fényszimulációi 

[18] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[19] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[20] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[21] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[22] https://www.octogon.hu/epiteszet/modern-megoldasokkal-valosulhat-meg-a-

zalaegerszegi-uszoda/ 2020. 04. 26. 

4.1.2. Millenáris „B”-épületének előtanulmánya - klimatikai és energetikai felülvizsgálat 

[23] Saját szerkesztés 

[24] Saját szerkesztés 

4.1.3 Amplio - Új gyártóüzem tervezéstámogatása 

[25] Természetes szellőzési és megvilágítási koncepció terve: Prof. Dr. Kistelegdi 

István, Dr. Baranyai Bálint, Katona Ádám, Androsics Tamás 

[26] Természetes szellőzési koncepció alternatívák: Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. 

Baranyai Bálint, Katona Ádám, Androsics Tamás 

[27] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[28] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[29] Saját készítésű látványterv 

[30] Saját készítésű látványterv 

https://energiadesign.hu/cikk/projektek/hazank-elso-energia-pozitiv-ipari-es-irodaepulete-komlo-2012-1
https://energiadesign.hu/cikk/projektek/hazank-elso-energia-pozitiv-ipari-es-irodaepulete-komlo-2012-1
https://www.octogon.hu/epiteszet/modern-megoldasokkal-valosulhat-meg-a-zalaegerszegi-uszoda/
https://www.octogon.hu/epiteszet/modern-megoldasokkal-valosulhat-meg-a-zalaegerszegi-uszoda/
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4.2 Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont 

[31] Saját fotó, 2020.02.15 

[32] http://streit-zagonyi.hu/ ; 2020. 04. 26. 

[33] Saját fotó, 2020.02.15 

[34] Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont, 

Kiviteli terve: délnyugati homlokzat, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. Baranyai 

Bálint, Androsics Tamás 

[35] Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont, 

Kiviteli terve: hosszmetszet, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. Baranyai Bálint, 

Androsics Tamás 

[36] Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont, 

Kiviteli terve: keresztmetszet, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. Baranyai Bálint, 

Androsics Tamás 

[37] Belsőépítészeti alaprajzok: https://www.biva.hu/ ; 2020. 04. 26. 

[38] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[39] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[40] Saját fotó, 2020.02.15 

[41] Alacsony energiafogyasztású aerodinamikus borászat és látogatóközpont, 

Látványtervek: Zetz Dóra, Androsics Tamás 

 

 

 

http://streit-zagonyi.hu/
https://www.biva.hu/
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5. Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület 

[42] Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület, fotódokumentáció: 

Mátételki Ákos, www.thegreypixel.com ; 2020. 04. 26. 

[43] Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület, Kiviteli 

terv: északi homlokzat, Androsics Tamás, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. 

Baranyai Bálint 

[44] Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület, Kiviteli 

terv: keleti homlokzat, Androsics Tamás, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. 

Baranyai Bálint 

[45] Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület, Kiviteli 

terv: földszinti alaprajz (fent), emeleti alaprajz (lent), Androsics Tamás, Prof. 

Dr. Kistelegdi István, Dr. Baranyai Bálint 

[46] Mestermunka - Agrotec mezőgazdasági-ipari telephely és irodaépület, Kiviteli 

terv: keresztmetszet, Androsics Tamás, Prof. Dr. Kistelegdi István, Dr. 

Baranyai Bálint 

[47] Saját szerkesztés 

[48] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[49] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[50] Saját szerkesztés 

[51] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

[52] Saját szerkesztés: IDA IDE 4.7 – ból mentve 

  

http://www.thegreypixel.com/

