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színpad fedés - szekszárd 26.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

érdi városi tanuszoda 56.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

m3-udvarfedés - bp. 80.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

rati-deflektorok - KOMLÓ 102.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

ÚTKERESÉS 13.

BEVEZETŐ 20.

T a r t a l o m j e g y z é k

Saját munkarész       30% 

Saját munkarész       25% 

Saját munkarész       30% 

Saját munkarész       40% 

piacfEdÉS - KESZThELy 148.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

huRghadai REpüLŐTÉR 176.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

testa rossa - terasz fedés 202.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

OLiMpiai uSZOda  -  ÁRNyÉKVETŐ 242.

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

iROdaLOMJEgyZÉK 285.

tézisek 283.

M e s t e r m u n k a

Saját munkarész       30% 

Saját munkarész       25% 

Saját munkarész       40% 

saját munkarész      100% 
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A művészet rejtelmeiről

A tükör tükrözi a tükröt,

tükör a tükröt visszatükrözi.

A valóság a két tükör közi

látatlan vagy szemünkbe ötlött

véletlen, amely képet öltött;

s az érzékszerv, ha érzi,

bár nem érti, de élvezi,

mit képzelettel beletöltött.

A művészet egyszerre két tükör,

mely végesből a végtelenbe tör,

hogy ábrázolhassa a törvényt.

Mert a művészet -mi lehetne más? -

valót megértő tudathasadás,

mely lelket vidító örömként

örökké teszi, ami történt.

(Hegedüs Géza)
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számomra az alkotás egy dinamikus fo-

lyamat, mely a gondolat kimunkálását és 

testet öltését átfogó egész, ahogyan az 

anyag életre kel a szobrász kezei által. Pé-

csi építészeti tanulmányaim során számos 

művészeti	 ág	 megismerésére	 és	 alkalma-

zására	nyílt	lehetőségem.	Az	elméleti	kom-

petenciák elsajátításán túl, kipróbálhattam 

gyakorlati technikákat. A mesterek által 

mentorált	 műhelymunkák	 során	 felfedez-

hettem az építészeti alkotás szépségeit és 

elmélyülhettek az elméleti ismereteim. Az 

alkotó tevékenység közben fokozott ér-

deklődéssel	 tekintettem	az	anyagformálás	

lehetőségeire	 és	 korlátaira.	 A	 folyamat,	

akkor a leg oldottabb, ha hagyom, hogy 

az ösztönné mélyült ismeretek, egyesülve 

az intuícióval, vezessék a kezem, miközben 

materializálódik a gondolat. A legnagyobb 

alkotói szabadság számomra az, amikor a 

folyamat során nem tudom hogyan, vagy 

miként született a végeredmény. olyankor 

nem teszek kísérletet egzakt módon megfo-

galmazni	mit-miért,	egyszerűen	élvezem	az	

alkotás örömét. számomra alkotói értelem-

ben az építészet gyakorlása ideális esetben 

a játékosságot és a kreativitás megélését 

jelenti.	Egy	társasjáték	mindazon	szereplők-

kel	és	 tényezőkkel,	amik	a	gondolat	 testet	

öltéséhez hozzájárulnak, majd részt vesznek 

a további életében. Az építészeti gyakorlat 

nem lehet pusztán öncélú, hiszen szubjektív 

elvárások, objektív igények és olykor kény-

szerítő	 körülmények	 között	 kell	 létrehozni	

valamiféle optimumot. Az eredmény eszté-

tikai értékét, társadalmi hasznosságát és a 

megbízó igényeinek hatékony kiszolgálását 

tekintve ugyanakkor azt tapasztalom, hogy 

egy megelégedésre szolgáló eredmény 

eléréséhez nélkülözhetetlen a kreatív kísér-

letezés	 és	 játékosság	 megőrzése.	 Kreatív	

kísérletezéssel	 az	 alkotás	 egy	 felfedező	 út	

Ú T K E r E s é s
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amin keresztül megismerjük az anyagokban 

rejlő	 lehetőségeket	és	 tágítjuk	az	alkalma-

zott technológia határait, miközben meg-

születik	 valami	új,	olykor	előre	nem	vizuali-

zált végeredmény.

Egy tárgy létrehozása és az anyagban rej-

lő	 lehetőségek	 felfedezése	 ugyanolyan	

lelkesedéssel tölt el, mint egy épület, vagy 

egy urbánus környezet, formálása. Az alko-

tói játék építészként, nem jelenti a tudatos 

felelősségvállalás	hiányát.	Az	építészeti	 te-

vékenység közösség- és értékformáló sze-

repe, számomra a tudatos szolgálatvállalás 

szükségességét jelenti. Az építészeti tevé-

kenység sokfélesége, nem egymástól füg-

getleníthető	 ágak	 halmaza,	 hanem	 azok	

összefüggő	 komplex	 egésze	 ami	 ma	 már	

megköveteli a holisztikus gondolkodást. 

Az	 exponenciális	 növekedésre	 épülő	 gaz-

daság	szervezés,	az	építészre	is	kényszerítő	

hatású. Mintha egy manufaktúra, gyártó 

sor mellé kényszerülne. A termelés haté-

konyság növelésének kényszere egyre 

inkább magával hozza az építészeti tevé-

kenység tagolását és szakágakra válását. 

számomra mégis vonzóbb ellenpélda, a 

reneszánsz	 tudós,	polihisztor	építőmesterek	

működése,	mint	Filippo	Brunelleschi	(fienzei	

dóm), vagy a Bauhaus Iskola mestereinek 

a	kiterjedt	művészeti	és	kulturális	tevékeny-

sége, vagy akár a kortárs, statikus-építész-

művész	 Santiago	 Calatrava,	 a	 szinte	 élő,	

mozgó mérnöki csodáival. 

A Bauhaus szellemiségét, oktatási mintáját 

idéző,	képzési	környezet	ideális	táptalaj	volt	

számomra.	 Érdeklődésem	 három	 fő	 vonu-

lata	 az	 örökségvédelem	 (revitalizáció),	 az	

ökologikus	 (energiatudatos)	 építészeti	 le-

hetőségek	 és	 a	 plasztikus	 anyagformálás.	

A képzés során mester és tanítványa szel-

lemiségében	 zajló	műhelymunkák	 jelentős	

szakmai tapasztalat megszerzésére nyújtot-

tak	lehetőséget.	Ezen	keresztül,	már	hallga-

tóként valós projektekben vehettem részt.

Építészet?

Szív, amit füleddel hallasz;

Hang, amit szemeddel látsz;

A semmi, amit könyököd érint;

A tér íze nyelveden;

Dimenziók arómája;

Kő leve.

(Breuer Marcel)

üvegművészet:

Bárdudvarnok 2006
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Mivel	a	legkörnyezetkímélőbb	az	az	épület,	

amit meg sem építünk, úgy gondolom, a 

tényleges beruházásnál a jelenben szüksé-

ges és elégséges egyensúly megtalálása a 

cél,	 nyitva	 hagyva	 a	 lehetőséget	 a	 vélel-

mezhető	jövőbeni	beavatkozások	számára.

Az építészeti tevékenység társadalomra 

és a természeti környezetre gyakorolt ha-

tása	 miatt,	 különös	 jelentőséggel	 bír.	 Ter-

vezéskor,	ma	már	 nagy	 fokú	 felelőtlenség	

a környezettudatosság és fenntarthatóság 

szempontjainak	 figyelmen	 kívül	 hagyása.	

Az épületek energia szükségletének vizs-

gálata azonban még néhány éve is csak 

a	 fenntartási	 energiaigény	 figyelembevé-

telére korlátozódott a gyakorlatban. A be-

épített anyagok létrehozása és az épület 

megvalósítása épp úgy energiafelhaszná-

lással és környezet terheléssel jár, mint az 

üzemeltetés,	 vagy	 az	 amortizációt	 követő	

sorsa.	Mindez	együtt	 jelenti	 az	 épület/mű-

tárgy ökológiai lábnyomát. A településlép-

tékű	feladatoknál,	az	élhető	keretek	kialakí-

tása	során	az	értékmegőrzés	és	funkcionális	

szempontok mellett, az emberi civilizáció 

szempontjából hatványozottan fontos té-

nyező	az	ökológiai	lábnyom	csökkentése.

Diplomamunkámban	(2008),	már	ez	a	szem-

lélet volt meghatározó. A tervezés témájául 

a	fiumei	történeti	kikötő	revitalizációját	vá-

lasztottam.	 A	 rijekai	 kikötő	 jelentős	 törté-

nelemi emlékünk horvátországban. Mély-

reható megismerésében és munkámban, 

komoly segítséget jelentett dr. sc. nana 

Palinić	 rijekai	építész,	a	kikötőt	és	 történeti	

épületeit	 érintő	 felkészültsége	 és	 kutatási	

tevékenysége.

A város fennmaradt történeti épületei 

monarchia kori hangulatot idéznek. A tör-

téneti	 kikötő	 infrastruktúrája	 és	 épületei	 a	

kor csúcstechnológiáját képviselik. A fenn-

maradt magasraktárak a vasbeton építés 

fejlődésének	élő	múzeuma.	Némely	épület	

külső	 megjelenése	 inkább	 palotára	 emlé-

keztet mint raktárra. A magyar szecessziós 

épületek,	 a	 kikötőnek	 sajátos	 közép-euró-

pai hangulatot kölcsönöznek a mediter-

rán horvát tengerparton. A Magyarország 

által	 épített	 kikötő	 funkciójából	 adódóan	

elzárt terület a városlakók elöl, ezért nem 
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ismerik és nem érezhetik sajátjuknak az ott 

fennmaradt értékeket, ugyanakkor a kikö-

tőben	a	város	terjeszkedésének	akadályát	

látják. A tervben a területet integráltam a 

település vérkeringésébe. Az épületek ja-

vasolt funkcióváltásával az önfenntartó 

értékvédelem érvényesül, az újrahasznosí-

tás objektív szempontjai mellett. Ebben az 

értelemben a sajátos történeti korhangulat, 

az	építészeti	arculat,	a	műemléki	épületek	

megóvása és fenntartása gazdaságilag 

racionális, környezetvédelmi szempontból 

előnyös	 hozzáadott	 értéket	 jelen.	 A	 terv	

nem	javasol	a	jelen	igényeihez	és	lehetősé-

geihez képest túlméretezett beavatkozást. 

Megnyitja	a	város	 további	 fejlődési	és	 ter-

jeszkedési	 lehetőségét,	 egyúttal	 az	 épített	

örökség megóvásának és fenntartásának 

kérdése,	 a	 műemlékvédelmi	 szempontok	

mellett, gazdasági és környezetvédelmi 

szempontokkal is  igazolható. A diploma 

terv	 kiállítása	egy	évig	megtekinthető	 volt	

a rijekai Tudományegyetemen. 

Doktoriskolai tanulmányaim alatt, immár 

mentorként, alkalmam volt tovább foglal-

kozni a terület revitalizációs kérdéseivel és a 

magasraktárak hasznosításával. rijeka vá-

ros	és	a	Rijekai	Építészek	Egyesülete	(DAR)	

által	szervezett	nemzetközi	alkotóműhelyen	

(„PATCHing	 the	 city	 /	 Férceld	 a	 várost”), 

a PTE-PMMIK építész- és településmérnök 

hallgatóival és oktatóival vettem részt. A 

magyar, portugál, szlovén, és két horvát 

egyetemről	 érkező	 hallgatók	 és	 építészek	

elemzései további változatos és kreatív 

megoldásokat hoztak a terület újraéleszté-

sére. 

A rijekai városfejlesztési kérdéseknél sok-

kal kissebb feladat ként indult a nagyba-

racskát	és	Dávod-Püspökpusztát	összekötő	

természetközeli túraútvonal, kerékpár út és 

vízparti sétány kialakításának koncepció 

terve. Az elemzések során hamar kiderült, 

hogy a helyi elképzelések csak tágabb 

kontextusban	 értelmezhetők	 és	 egy	 na-

gyobb	 rendszer	 részeként	 működőképe-

sek. A munka, a megyei szintnél kisebb, a 

települési	szintnél	nagyobb	léptékű	térség-

fejlesztési	koncepcióvá	nőtte	ki	magát.	Az	

Ekotur-sziget három ország, öt megye, 26 

településéből	 kiindulva,	 olyan	 bővíthető,	

a	 kékgazdálkodásra	 épülő	 fejlesztési	 és	

együttműködési	 hálózat,	 mely	 lokális	 szin-

ten	képes	fenntartható	fejlődést	biztosítani	

a	 kedvezőtlen	 külső	hatások	ellenére	úgy,	

hogy helyi változások pozitív hatással le-

gyenek a globális, ökológiai folyamatokra. 

Az	Ekotur-projektben	rejlő	 lehetőség	felkel-

tette	az	érintettek	figyelmét	és	élő	együtt-

működés	jött	létre	a	megvalósítására.
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„Az építés vonzereje abban a különleges 

örömben rejlik, ahogy a gondolat kézzel-

fogható valóssággá válik.” 

(Deyan Sudjic)

Az építészeti alkotás teljességét, a gondolat 

megszületésétől,	a	mérnöki	nyelvre	fordítá-

sán és kétkezi megformálásán, megépíté-

sén keresztül, leginkább a membránszerke-

zetekkel élhettem meg. A sátor építészet, 

2005-ben	a	Pécsi	Expo	épületének	kivitele-

zésekor került hozzám kézzel fogható közel-

ségbe. Ekkor ismertem meg mentoromat, 

Majoros Gábor ybl-díjas építészmérnököt, 

textil	építészt.	Jelen	dolgozatban	a	memb-

rán szerkezetekkel, a sátrakkal kapcsolatos 

tapasztalataim mutatom be, néhány mun-

kán keresztül.

Történelem

Az építészet kezdetben hajlék építését je-

lentette. A sátor használata az emberi ci-

vilizáció hajnaláig visszanyúlik. Akkor szüle-

tett,	mikor	az	első	ember	először	feszített	ki	

térben	állati	bőrt,	hogy	védelmet	nyújtson	

számára. Lényegében, nem tett mást, mint 

saját	 bőrének	 védelmi	 tulajdonságait	 re-

konstruálta	a	testén	kívül	(takaró),	majd	tar-

tószerkezetileg is függetlenítve létrehozott 

egy átmeneti teret, mikroklímát, önmaga 

és	a	külső	tér	között.

A	 sátor	 mobilitást	 tett	 lehetővé	 a	 helyhez	

kötött barlanggal, természetes és mes-

terséges	 üreggel	 szemben.	 A	 kő	 és	 talaj,	

megmunkálásával, formálásával, már 

masszívabb	 és	 időtállóbb	 építményeket	

hozhatunk létre. A súlyos kövek mozgatá-

sa, építmények létrehozásának képessége 

már a természet, és a vele szemben kiszol-

gáltatott egyén feletti hatalom érzetét kelti. 

Ez	az	ősi,	mélylélektani	hatásmechanizmus,	

B E V E Z E TŐ
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napjainkig meghatározó. Az építészet, 

ezért	a	mindenkori	hatalom	kifejező	eszkö-

zévé vált.

A megalitikus és monumentális építmények 

anyaga,	 időtállósága,	 a	 halandó	 egyén	

múlandóságával szemben, a hatalom és a 

társadalmi rend örökkévalóságát sugallja. 

A légies sátor ezzel szemben kevésbé alkal-

mas	az	erő	és	hatalom	demonstrálására.	A	

rövid	életű,	törékeny	szerkezet,	koránt	sem	

emberfeletti. Inkább a halandó emberhez 

áll közel. Mobilitása pedig a szabadságot 

hirdeti. A társadalmi különbségek viszony-

lagos kifejezésére csupán díszítéssel és a 

méretek növelésével képes. A méretek nö-

velésének azonban a mérnöki tudás és a 

technológiai fejlettség szab határt. Az ókor-

ból ismerünk komolyabb mérnöki tudást 

feltételező	 szerkezeteket	 (pl.	 Római	Colos-

seum)	További	fejlődés	és	a	20.	században	

megjelenő	új	anyagok	alkalmazása	kellett,	

napjaink változatos és egyre nagyobb te-

reket	 lefedő	 membránszerkezeteinek	 épí-

téséhez. 

A politikai önkifejezés szolgálatába állított 

építészet,	 az	 előtérbe	 helyezett,	 vagy	 ép-

pen ideológiai alapon elnyomott irányza-

tokhoz képest jelentéktelen sátorépítés, 

megőrizhette	apolitikus	természetét.	

 „A Harmadik Birodalom önreprezentáci-

ójának annyira szerves része volt az épí-

tészet, hogy a háború utáni kor szinte tör-

vényszerűen a másik végletbe esett. A 

’20-as, ’30-as években a Bauhaus és a Ring 

által fémjelzett német építészeti kultúra ve-

zető szerepet játszott Európában, a háború 

után azonban elszürkült, provinciális lett.”1

Ilyen körülmények között az új anyagok 

megjelenésével a membrán építészet, sza-

bad teret engedett az építészeti kreativi-

tás szabad megélésének. így születhettek 

többek	között	Otto	Frei	(	Müncheni	olimpiai	

létesítmények ‚69-’72, akril üveg) munkái, 

vagy	napjaink	óriás	beruházásai.	(pl.	Foster	

&	 Partners:	 Khan	 Shatyr	 Szórakoztató	 Köz-

pont,	Astana,	Kazahsztán	2010,	ETFE	(etilén-

tetra-fluor-etilén)

Membrán

Az építészeti tervezés feltételezi az alap-

szakmai ismereteket, mely garantálja, hogy 

a	felvázolt	gondolat	működőképes	és	meg-

valósítható. Különösen igaz ez a memb-

ránszerkezetek esetén. A tömegformálás 

lehetőségét	 meghatározza	 a	 szerkezet	

erőtani	 működése.	 Membránszerkezetek	

1	 Deyan	Sudjic	Épület-komplexus,	Ahogy	a	

hatalmasok és gazdagok építkeznek, 140-141. old. hvG 

Kiadó, Bp. 2007 Ford. szieberth ádám illusztráció:	Kéri	Zsombor	Csaba
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esetén, reális vázlatok készítéséhez már a 

kezdeti lépéseknél szükséges a szerkezet 

működésének	megértése.	A	kétszer	görbült	

felületeket	 általában	 nem	 könnyű	 elkép-

zeli, ilyenkor az építész vázlat szerepét a 

modellezés veszi át. Mint, ahogy általában 

egy	 építészeti	 gondolatot	 előbb	 papírra	

skiccelünk, úgy a membránok esetén sem 

számítógéphez	 nyúlunk	 először.	 A	 modell-

készítés anyaga és módja sok féle lehet. A 

membrán anyaga a formaalkotásnál több-

nyire valamilyen rugalmas háló, szövet, 

vagy gumi. Lehet azonban más módon is 

modellt	előállítani..	

„Készítsünk nem túl vékony fémhuzalból pl. 

egy síknégyszöget és mártsuk be szappan-

oldatba. Ha a huzalt kiemeljük a szappan-

oldatból, síkhártya feszül ki rajta. A hártyán 

most nincs teher. Tegyük ki a hártyát alulról 

ható légnyomásnak, akkor a hártya fölfe-

lé domborodik. A huzalperemet változatos 

formájú, akár térbeli keretté is alakíthat-

juk.”2

A membrán olyan, mintha szappanbu-

borékot kísérelnénk meg mozdulatlanná 

dermeszteni, létrehozni egy hártyát, majd 

2 Ponyvaszerkezetek, Grábics henrik, Majoros 

Gábor, Dr. Kollár Lajos óvári Tibor, Wappel Kálmán, 205. 

old.	Műszaki	Könyvkiadó,	Bp.	1987

statikus	egyensúlyban	 tartva	megőrizni	azt	

időben	és	térben.	A	legnagyobb	tereket	a	

legkevesebb anyagfelhasználással memb-

rán szerkezetekkel hozhatjuk létre. A hártya 

vastagsága minimális ezért sérülékeny, ide-

iglenes	 jellegű.	Állékonyságát	a	 felületben	

ébredő	 húzó	 erő	 biztosítja.	 A	 felület	 stabi-

litását	a	változó	 irányú	külső	 igénybevéte-

lekkel	 szemben	 (pl.	 szél	 teher)	 kétszer	gör-

bült felület alkalmazásával érhetjük el. A 

felületi	 húzóerők	 eloszlása	 ideális	 esetben	

egyenletes. Koncentrált feszültség csúcs 

tönkremenetelhez vezethet. 

A tervezéshez és megvalósításhoz nélkü-

lözhetetlen a mérnöki gondolkodás és ta-

pasztalat, az alkalmazott anyagok tulaj-

donságainak	ismerete,	továbbá	megfelelő	

építéstechnológiai alkalmazása. 
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Megvalósult

Vezető	tervező:	Majoros	Gábor,	Lajtai	Zoltán

Statika:	Dr.	Galaskó	Gyula

Műhelyterv 2010.

színpad fedés - szekszárd 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       30% 

s z e k s z á r d  v o l t  v á r m e g y e h á z a  r e k o n s t r u k c i ó
B o n T h A T ó  s Z í n P A D  F E D é s
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1. TÉZiS: a MEMBRÁN SZERKEZETEK TELJES LÉTciKLuSÁNaK TERVEZŐi SZEMpONTBÓL

MEghaTÁROZÓ fŐ fÁZiSai; a gONdOLaT, a KaLiBRÁciÓ, a SZERKEZETi MOdELL, 

a MűSZaKi TERVEK, üZEMi ELŐREgyÁRTÁS, ÉpíTÉShELyi KiViTELEZÉS, fENNTaRTÁS ÉS   

aZ ÚJRahaSZNOSíTÁS.     SZüKSÉgLET

1. gONdOLaT

2. KaLiBRÁciÓ

3. MOdELL

4. TERVEK

5. gyÁRTÁS

6. KiViTELEZÉS

7. fENNTaRTÁS

8. ÚJRahaSZNOSíTÁS

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

akció
reakció

( v á z l a t )

( f o r m a e l l e n ő r z é s  , h i t e l e s í t é s )

( v i r t u á l i s  p r o t o t í p u s )

( m ű s z a k i  d o k u m e n t á c i ó )

( p r e f a b r i k á c i ó )

( s z e r k e z e t  é p í t é s ,  ö s s z e s z e r e l é s )

( u t ó m u n k a ,  r e v i t a l i z á c i ó  )

( r e c i r k u l á c i ó )
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A szekszárdi volt vármegyeháza a történel-

mi városközpont szívében található. Itt az 

apátság, a vár és a vármegyeháza. régen 

itt volt a védelmi, intézményi és szakrális 

központ. A volt vármegyeházának a törté-

nelmi hátteréhez méltó, új funkciót kellett 

adni. 

Erre a feladatra vállalkozott Lajtai Zoltán 

építész	és	a	Műterem	90	Építésziroda	Bt.	Az	

építésztervek szerint az épületbe költözne 

vissza a Tolna megyei önkormányzat. 

Az épület udvarán Kozák Károly és nádori 

Klára megkezdte az apátsági templom fel-

tárását és a jelen rekonstrukcióban folyta-

tódott a romkert továbbfejlesztése a góti-

kus kápolna bemutatásával. 

építészeti szándék volt a múlt értékeinek 

bemutatása mellett a földszint nyitott, kö-

zösségi hellyé való formálása. így a nagy-

közönség számára is mindennapos él-

ménnyé	 válhat	 a	 különböző	 korok	 sajátos	

rétegződése.	 A	 főbejárattal	 szemben	 a	

megyeháza klasszicista kiskápolnájának re-

konstrukciójaként	„Pollack	kávézó”	kerül	ki-

alakításra. A romkert mélyített részébe sza-

badtéri mobilszínpad települ, mely fölé az 

udvari homlokzatok között kifeszített egyedi 

sátorfedés	kerül,	így	a	belső	tér	és	a	várme-

gyeháza egy új, szekszárdi fesztiválközpont-

ként	is	működhet.

Vármegyeháza
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Lajtai Zoltán megkeresésére a rekonstruk-

ció részeként a romok fölé bontható sátor-

fedést terveztünk. Eredetileg kemény héj 

kifeszítésében gondolkodtak, azonban a 

műemlék	 épület	 statikailag	 nem	 tette	 ezt	

lehetővé.	 Hagyományos	 mobilsátor	 elhe-

lyezése	nem	illett	volna	az	exkluzív	műemlé-

ki környezetbe. Elfogadható megoldásként 

valamiféle	 légies	árnyékoló	kifeszítése	 tűnt	

a	 legkézenfekvőbbnek	 az	 épület	 homlok-

zataihoz. Ezzel védelem biztosítható kon-

certek alkalmával a mobilszínpad számá-

ra, melynek helye az árpád-kori romoknál 

van.	Műemlékvédelmi	 szempontból	 fontos	

volt,	 hogy	membrán	 elbontását	 követően	

ne maradjanak az épülethez, illetve a bel-

ső	 udvar	 képéhez	 nem	 illeszkedő	 szerke-

zeti	 elemek.	 A	 szerkezet	 300	 m2	 vetületű,	

gyorsan felállítható és könnyen elbontható. 

A	 feszített	 sátor	 sajátossága	 a	 feszítésből	

származó,	 nagymértékű	 igénybevétel	 fel-

vétele.	Ez	kiegészítő	szerkezet	nélkül	csak	a	

műemléképület	 födémtárcsáinak	 síkjában	

lehetséges. Megoldásként a sátorrögzíté-

si pontokat ereszcsatornának álcáztuk a 

homlokzaton. Természetesen, ha már annak 

mutatjuk, akkor, ahol lehetett bekötöttük a 

csapadékvíz	elvezető	rendszerbe.	A	terve-

zés	során	 jól	érzékelhetőek	a	sátortervezés	

lépései a gondolattól a megvalósulásig. 

Színpad fedés
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Membránok tervezésekor az építész váz-

lat szerepét, sok esetben a modellezés 

veszi	 át.	 Elsőként	 a	 formai	 elképzelés	 téri	

modellezésére került sor. százas lépték-

ben modelleztük a sátor tervezett he-

lyének homlokzati adottságait, jelölve 

a lehetséges rögzítési pontokat, mely 

pontokhoz rugalmas vásznat feszítet-

tünk ki, míg el nem értünk egy optimális, 

az elképzeléshez igazodó felületi formát.

gondolat
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A modellezett, kétszer görbült felület jóvá-

hagyását	 követően	 a	 technológia	 meg-

valósíthatóság	 ellenőrzése	 következett.	

A téri koordináták bevitelével létrehoztuk 

a	 felület	 digitális	 modelljét.	 A	 modellről	

szavás-	és	terítékterv	készült	M	1:100	lépték-

ben. Ez  alapján elkészítettük a membrán 

papír	makettjét.	A	maketten	a	textilhártyát	

kicseréltük	a	papír	szabáselemekből	össze-

ragasztott	 felületre,	 így	 ellenőrizve	 annak	

anomáliáit, helyességét. A kalibrációval 

igazolást nyert a felület megvalósíthatósá-

ga	és	tervezhetősége	a	rendelkezésre	álló	

technológiával.

Kalibráció
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A tervek kidolgozásához ma már nélkülöz-

hetetlen a digitális modellalkotás. nem min-

den esetben, de gyakran kiváltható vele a 

valóságos	 szerkezeti	 prototípuson	 történő	

kísérletezés. Gyakorlatilag a virtuális térben 

történik a formai elgondolás, megvalósít-

ható	 szerkezetre	 történő	 leképezése.	 A	 di-

gitális térben történik a tartóváz szerkezeti 

modellezése,	majd	a	digitális,	már	ellenőr-

zött	membrán	felület	beillesztése	és	a	kettő	

összehangolása. Az optimum elérését köve-

tően	kezdődhet	a	tervek	kidolgozása.

digitális modellalkotás
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Az	 engedélyezési,	 kiviteli	 és	 műhelytervek	

elkészítése és szerkesztése, a 3D modell 

alapján és arról leválasztva készül. A statikai 

tervezéshez szükséges adatszolgáltatás is 

ebből	származtatható	és	ezzel	párhuzamo-

san történik a szerkezet gyártását és szere-

lését célzó technológiai tervezés. A szakági 

egyeztetések	és	a	 szerkesztésekből	adódó	

minden	nemű	módosítás	a	3D-s	modellben	

kerül	 ellenőrzésre,	 és	 csak	 ezután	 kerül	 jó-

váhagyásra.	 A	 műhelyterv	 szintű	 optimum	

elérését	követően	kezdődhet	a	gyártás.

Tervek kidolgozása és technológiai tervezés a digitális 3d modell szerint

alaprajz

hosszmetszet

alakváltozás X irányú szélteher esetén
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nézet homlokzat
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A	gyártás	 során	 szükséges	a	műhelytervek	

pontosítása és véglegesítése gyártástech-

nológiai okokból. Ilyenkor még sok esetben 

javíthatók a korábbi folyamatokból vissza-

maradt tervezési hibák és tisztázhatók a 

még	 felmerülő,	meg	nem	oldott	 kérdések.	

Ezért folyamatos egyeztetésre van szükség 

a gyártókkal. A gyártás általában minta-

sablon	készítésével	kezdődik,	amivel	gyorsít-

ható	és	könynen	ellenőrizhető	a	munka	és	

így	csökkenthető	a	tervezői	művezetés	ide-

je.	Az	utolsó	lépés	a	legyártott	és	ellenőrzött	

elemek szereléstechnológiához igazított 

csomagolása, majd a biztonságos szállítá-

sa. Különleges esetekben szállítástechnoló-

giai tervezés is szükséges.

gyártás
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A szerkezet felállítása és készre szerelése a 

leszállított elemek épségének és gyártási 

pontosságának	 ellenőrzésével	 kezdődik.	

Szerelés	előkészítés	során,	a	helyszínen	még	

végrehajthatóak kisebb korrekciók. Ugyan-

akkor	 jól	 előkészített	 tervezés,	 digitális	mo-

dellezés,	továbbá	minden	lépésre	kiterjedő	

következetes	 önellenőrzéssel	 csökkenthető	

a helyszíni beavatkozások mértéke.

A	 végeredményt	 befolyásoló	 tényezők	 a	

fenti folyamat mindegyikében jelen van-

nak.	A	korrekciók	és	a	szerelés	ellenőrzését	

követően	 elért	 optimum	után	 következhet	

a szerkezet átadás-átvétele. Mozgatható 

sátorszerkezeteknél sok esetben a vitorlá-

zásnál alkalmazott szerelvények haszná-

lata indokolt. Ugyanakkor, mint tudjuk, ez 

utóbbi	 egy	 meglehetősen	 drága	 terület.	

Az alacsony költségvetés ilyenkor esztétikai 

minőségromlással	 járhat.	Mivel	 a	 szerkezet	

mozgatásához szükséges speciális szerel-

vények	 és/vagy	 erőgépek	 látszó	 szerke-

zeti elemek, és azok egyedi, tervezése és 

megfelelő	 minőségben	 történő	 gyártása	

rendkívül költséges lenne, ezért sok esetben 

a hajó iparban alkalmazott termékek nem 

helyettesíthetőek	 olcsóbb	 és	 esztétikailag	

egyenértékű	 megoldásokkal.	 Ezek	 elha-

gyása	esztétikai	minőségromlással	járhat.

Szerelés
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Megvalósult

Vezető	tervező:	Majoros	Gábor,	Rumi	Imre

Építész	munkatárs:	Szilágyi	Domokos,	Jarács	István

Tartószerkezet:	Dr.	Meskóné	Békefi	Diána

Gépészet:	Pattantyús	-	Á.	Istvánné

Elektromosság:	Bertalan	Ferenc

Víztechnológia:	Bence	János

Geotechnika:	Dr.	Mecsi	József

Akadálymentesítés:	Varga	Zoltán

Kertépítészet:	Majoros	Nóra

Engedélyezési- és kiviteli terv 2007.

érdi városi tanuszoda 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       25% 

é r D I  T A n U s Z o D A
T í p u s  t e r v  a d a p t á c i ó
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Az érdi, önkormányzati iskolafejlesztés kap-

csán 2007-ben, költséghatékonysági okok-

ból, forrás hiány- és a rendelkezésre álló 

rövid	 tervezési	 és	 kivitelezési	 idő	miatt	 fel-

merült egy uszoda típusterv adaptálása. A 

tipizálás, az egyedi építészetéi érték tekin-

tetében	 jellemzően	 rontja	 egy-egy	 épület	

megítélését. A sorozat gyártást, és a típus 

tervek	 alkalmazását,	 előnyei	 ellenére	 egy	

fajta	 előítéletesség	 övezi.	 Az	 adaptálás	

során	ugyanakkor	 tervezői	módosításokkal		

élvezhető,	egyedi	minőség	érhető	el.

Az	 ipari	 forradalmat	 követő	 népességrob-

banás,	 a	 társadalmi	 átrendeződés	 és	 a	

felívelő	 technológiai	 fejlődés	 fokozatosan	

alapozta meg az építészet iparosításának 

lehetőségét.	 A	 gazdaságosság,	 a	 funkci-

onalitás, a gyártás- és építéstechnológia 

számos formai kötöttséggel jár. A máso-

dik	 világháborút	 követő	 évtizedekben	 a	

lakáshiány komfortos kielégítésére lakó-

telepek és középületek tömege jött létre. 

Az épületek létrehozásának iparosítása 

drasztikus hatással volt az épített környezet 

arculatára. A házgyári épületek nagyipari 

„termelésével”,	 a	 sorozatgyártott,	 tucat	

épületek egyhangúsága vizualizálódik. A 

sablonos megjelenés fokozta a változatos-

ság iránti társadalmi igényt. Az egyhangú-

ság és nyers funkcionalitás oldására, a pa-

nel épületek díszítésére tett kísérlet, olykor 

széles szakmai vitát eredményezett, mint a 

„Tulipános vita” esetén. voltak ugyanak-

kor	egészen	más	megközelítésű	 kezdemé-

nyezések is, melyek a szigorú gazdasági és 

politikai keretek diktálta környezetben, más 

anyagok és szerkezettípus alkalmazásával, 

új formavilággal gazdagították az épített 

környezetet.

Az 1970-es években társadalmi és politikai 

igény fogalmazódott meg az úszás oktatás-

2. TÉZiS: 
a SOROZaTgyÁRTÁST ÉS a TípuSTERVEK aLKaLMaZÁSÁT, EgyEdi ÉRTÉKüK SZEMpONTJÁBÓL 
fENNTaRTÁS öVEZi. a SÁTOR TípuSTERVEK adapTÁLÁSaKOR, aLacSONy daRaBSZÁM MEL-
LETT, TERVEZŐi MÓdOSíTÁSOKKaL, a fORMai KöTöTTSÉg ELLENÉRE, ÉLVEZhETŐ, EgyEdi Mi-
NŐSÉg ÉRhETŐ EL.

Tipizálás, sorozat gyártás
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ra	 és	 népszerűsítésre.	 Majoros	 Gábor	 épí-

tész és óvári Tibor statikus új szint hozott az 

épített környezet formagazdagságába. ol-

csó, színes, Pvc hernyókat kínált a merev, 

vasbeton kubaturát ontó környezetben. 

Az elmúlt évtizedekben, több ilyen sátor 

tanuszoda típus épült meg iskolák, önkor-

mányzati és rendészeti intézmények számá-

ra. Funkciójából adódóan, nem vált tucat 

jelenséggé, és jól szolgálta a vele szemben 

támasztott igényeket.

Érdi tanuszoda

Az érdi iskola fejlesztést rumi Imre tervezte. 

Megkeresésére, Majoros Gábor vállalta az 

uszoda terveinek adaptálását. építész mun-

katársként, részt vettem az engedélyezési- 

és kiviteli tervdokumentáció elkészítésében. 

Feladatom	 elsősorban	 az	 épület	 számító-

gépes modellezése és az építész tervek el-

készítése volt.

A	szakági	tervezőkkel	történő	egyeztetések	

alkalmával nyilvánvalóvá vált az „együtt 

tervezés”, a folyamatos visszacsatolás fon-

tossága, nem pusztán a megvalósuló épü-

let tervezési hibáinak kiküszöbölése érdeké-

ben,	de	a	kívánt	esztétikai	minőség	elérése	

miatt	is.	Speciális	szerkezetről	lévén	szó,	sok-

szor nincsen mód a tervezés során esetleg 

át	 nem	 gondolt,	 nemkívánatos	 (pl.	 gépé-

szeti vezetékek térbeli helye és megjelené-

se, szerkezeti áttörések, stb) esztétikai hatá-

sok,	kivitelezés	közben	történő	orvoslására.

„A Gárdonyi Géza Általános Iskola telke Érd 

Megyei Jogú Város Tusculanum település-

részén található, kertvárosias beépítésű la-

kóterületekkel körülvéve. A több épületből, 

sportudvarból álló iskolát, a szomszédsá-

gában lévő óvodát, valamint egy egyházi 

ingatlant magába foglaló tömböt Érd Me-

gyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata 

(HÉSZ) Vt-2 jelű településközpont vegyes 

építési övezetbe sorolta.

A meglévő általános iskola épületegyütte-

se a 15803 hrsz-ú telkeken helyezkedik el. A 

telken négy db épület található. Az iskola 

rekonstrukciójának keretében került sor a 

tanuszodával történő bővítésére.

Rendeltetési fokozat „C” tanuszoda.

A medence felülete:

11.09 m x 25.00 m = 277.25 m2

A medencék mélysége:

1.80 m/0.90m

Beépített alapterület:

54.90 m x 18.50 m =  1015.65 m

D
D

310 1 870 65

+5,45

+2,85

+2,85 ±0,00

+5,125

+2,85

+2,85
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-0,20

+2,85
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+7,85
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LégtérLégtér

Légtér
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A meglévő uszoda járdaszintje (relatív):  

100.00 m ( +/- 0.00 m= 143.75 Bf) 

Földszint:    +/- 0.00 m

Gépház:    - 1.60 m

Emelet:    + 2.85 m

Galéria:    + 5.45 m

Tartóívek legmagasabb pontja: +  9.35m

A külső ponyva felülete:  1490 m2

A belső ponyva felülete:  1240 m2

Földszinti helyiségek

0.01 Fedett előtér az utcai homlokzat előtt 

   89.00 m2

0.02 Szélfogó  05.00 m2

0.03. Előcsarnok  115.00 m2

0.04 Pénztár  04.00 m2

0.05 Iroda  05.00 m2

0.06 Büfé   06.00 m2

0.07 Büféraktár  04.00 m2

0.08 Ruhatár  18.00 m2

0.09 Személyzeti női öltöző 04.00 m2

0.10 Személyzeti női WC 01.50 m2

0.11 Személyzeti férfi öltöző 04.00 m2

0.12 Személyzeti férfi WC 01.50 m2

0.13 Cipős női WC előtér 03.01 m2

0.14 2db női WC  02.24 m2

0.15 7db öltöző kabin 11.50 m2

0.16 Átjáró a gépészethez 01.61 m2

0.17 Cipős férfi WC előtér 02.00 m2

0.18 Cipős férfi WC 01.20 m2

0.19 Cipős férfi pissoiré 02.00 m2

0.20 2db lépcső alatti tér 13.00 m2

Összesen:  204.56 m2

Az emeleti helyiségek

01 Kondicionáló terem  52.00 m2 

02 Férfi zuhanyzó  12.00 m2 

03 Mosdó, pissoiré  04.50 m2 

04 Férfi WC  01.30 m2 

05 Női zuhanyzó  12.00 m2

06 Női mosdó  03.50 m2

07 2 db női WC  02.30 m2

08 Szauna  04.00 m2

09 Zuhanyzó a szaunához 03.50 m2

10 Fürdőmester  07.50 m2

11 Medence-körüljáró 398.90 m2

12 Medencetér  277.00 m2

Emelet nettó alapterülete: 778.50 m2”

(részlet	a	műleírásból)
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Az	 épület	 két	 fő	 részre	 tagolódik.	 Az	 alsó	

monolit vb. doboz biztosítja az épület stabi-

litását, erre kerül a feszített sátorszerkezet. A 

kéthéjú ponyvafedés íves fatartókra feszül. 

Az épület két vége üveg homlokzatban zá-

rul.

A	 lejtős	 terepbe	 illesztett	 alépítmény	 be-

járati	 része	 galériás	 kialakítású.	 Az	 előtér	

megközelítése a földszinti szélfogón keresz-

tül,	az	utca	járdaszintjén	történik.	Az	előtér-

hez	kapcsolódik	a	pénztár,	az	öltöző	rend-

szer és a száraz mosdók. Továbbá biztosított 

a személyzeti átközlekedés, a szintterület 

jelentős	 részét	 elfoglaló	 gépészeti	 térbe.	

A	 földszinti	 öltözőkből	 lépcsőn	 az	 emeleti	

galériára jutunk. A galériáról a zuhanyzó 

rendszeren keresztül lehet továbbhaladni 

a	medencékhez.	 Az	 uszoda	 térből	 konzo-

los	acéllépcső	vezet	az	edzőterem	 szintjé-

re, ahonnan belátható a teljes csarnok. Az 

épület hátsó, udvari homlokzata mentén ki-

alakított angolaknát, ipari acélrács fedi az 

uszodatér szintjén. Ezen keresztül megoldott 

az akadálymentes menekülési útvonal az 

iskola udvarára.

A	 kéthéjú	 membránnak	 jelentős	 szerepe	

van	 az	 épület	 energetikai	 működésében.	

A	 szerkezeti	 sajátosságból	adódó	hő	vesz-

teség mérséklésére, a felszálló meleg leve-

gő	a	 két	 ponyva	 héj	 között	 folyamatosan	

áramlik,	 majd	 hőcserélővel	 előmelegíti	 a	

betáplált	friss	levegőt.	Az	uszoda	légfűtésé-

nek	meleg	levegő	befúvása,	a	lábazati	fal-

ból, padlóvonalban történik. A folyamat so-

rán	keletkező	nagy	mennyiségű	kondenzvíz	

a két héj között, a pára vályúba kerül. 

Az engedélyezési tervben az uszoda mel-

letti	 sportpálya	 nézőtere	 védő	 tetőt	 ka-

pott. Az építészeti megfogalmazáson túl, 

az	uszodával	egyidejű	megvalósítása	nem	

szerepelt és nem is épült meg. nyitva ma-

radt	 a	 lehetőség	 egy	 későbbi	 megvalósí-

tásnak.	Az	innovatív	energiatermelő	árnyé-

koló membrán, utólag bekapcsolható az 

uszoda energiaellátásába.

a szerkezet leírása

„A	 tervezett	 épülethez	 talaj-	 mechanikai	

szakvéleményt Dr. Mecsi józsef készítette. A 

beépítésre	kerülő	terület	felszíne	átlós	irány-

ban 2 m-t lejt az utca felé. Az épület bejá-

rati	 szintjét	a	már	meglévő	épületekhez	és	

a környezethez kellett igazítani. Az épület 

hátul a terepbe metsz, a sportpálya felöl 

oldalfeltöltést kap az alsó szint mentén, míg 

az	 utcai	 homlokzata	 a	 járdaszintről	 induló	

egységes üveghomlokzat.
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Az épület lemezalapozással készült. Az 

uszoda	 terheit	 a	 dobozszerűen	 kialakított	

alsó vasbeton szerkezet veszi fel. A sátrat 

tartó ívek a monolit dobozszerkezet pe-

remére	 terhelnek.	 A	 tartópillérek	 az	 erőjá-

téknak	 megfelelő	 kialakításúak,	 melyek	 a	

sátrat tartó acél fogadó szerkezeteket is 

tartalmazzák.

Az uszoda hátsó, nagyobbik felében, a 

szerkezettől	dillatálva	kerültek	elhelyezésre	

a	medencék.	Az	eltérő	terhelésű	részek	így	

külön dilatációs egységet alkotnak.

Az	uszoda	hosszában	két	részből	áll:	elöl	a	

bejárati	 rész.	 Innen	vasbeton	 lépcső	vezet	

fel az zuhanyzókhoz , majd onnan  befo-

gott	felső	acél	lépcsőkar	vezet	a	galériára.	

A galéria szintje vasbeton falakra és pillérre 

terhel. A hátsó részen a süllyesztett padló-

szinten a gépészeti berendezések és veze-

tékek helyezkednek el. Ebbe a térbe nyú-

lik	 be	a	 két	medence.	A	 felette	 lévő	 szint	

a vasbeton falakra, és pillérekre terhel. A 

külső	 falak	 támfalként	működnek,	melyek-

ből	kiálló	pillércsonkok	fogadják	az	íves	fa-

tartókat.  A dobozszerkezetként kialakított 

fogadószint	veszi	fel	az	ívekről	átadódó	ol-

dalerőket.

A	nagymedence	feszített	víztükrű,	vízmély-

sége 1,80 m. A rövid oldalfalon a medence 

25 cm vastag alsó szakasza 12 cm-rel ki-

szélesedik. A kismedence állandó vízmély-

ségű,	 dobozszerkezetet	 alkot,	 melyben	 az	

alsó szinten kerülnek kialakításra a puffer 

tárolók.

Az épület végében, teljes keresztmetszeti 

hosszban, angolakna készült, ezen keresztül 

megoldott a kültér, és az alsó gépészeti tér 

közvetlen kapcsolata. A szintáthidalás acél 

lépcsővel	történt.	Az	épület	végében	talál-

ható a kazánház, acélszerkezet gyámolí-

tású üveglefedéssel. A kazánház bejárata 

felett egy monolit vasbeton födém készül, 

mely a két vasbeton falra támaszkodik. A 

gázkémény	a	kőszegi	tanuszoda	típuskiala-

kítása.

A sátorszerkezet tartóváza 9,35m-es sugár-

ban	meghajlított,	natúr	színű	ragasztott	 fa-

tartó. Keresztmetszeti mérete 60*15 cm

A tartóív nem teljesen félkör, egy-egy ív 

két fél darabból áll, nyomatékbíró, oldható 

kötéssel kapcsolódnak. Az uszoda csarnok 

merevségét a feszített membrán mellett az 

ívtartókat	összekötő,	vízszintes	 síkban	elhe-

lyezett	merevítő	kötélzet	biztosítja.

Az épület két végén, a sátor hosszirányú 

megfogásához	 szükséges	merevítő	 szerke-

zet áll, ami az épület véghomlokzatait lezá-

ró	üvegfal	tartószerkezetéül	is	szolgál.”	

(részlet	a	műleírásból)
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Vezető	tervező:	Majoros	Gábor

Társ	tervező:	Szalai	Olga

Tartószerkezet:	Dr.	Ivits	Iván

Engedélyezési- és kiviteli terv 2008.

m3-udvarfedés - bp. 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       30% 

M 3 - a s  b e v á s á r l ó  k ö z p o n t  u d v a r f e d é s e ,  B p . 
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A	 sátorszerkezetek	 előnye,	 hogy	 igényes	

formai kialakítása, korrózióállósága, kis 

súlya	 és	 gyors	 szerelhetősége	 mellet,	 az	

építési költség 25-50% a hagyományos 

szerkezetekhez képest. nagy fesztávú, alá-

támasztások nélküli terek hozhatók létre. 

Tervezői	előrelátással	áttelepíthető,	elbont-

ható,	újra	felhasználható.	Megfelelő	szerve-

zéssel és technológiai felkészültséggel né-

hány	nap,	vagy	hét	alatt	készre	szerelhető.

Az M3-as autópálya mentén, az M0-ás kör-

gyűrű	 közelében	 2008-ban	 létre	 kívánták	

hozni Magyarország legnagyobb Tesco 

áruházát.	A	projekt	előkészítésére	és	 lebo-

nyolítására	 a	 külföldi	 befektető	 külön	 tár-

saságot alapított Magyarországon. A be-

ruházás	 előkészítése	 során	 változott	 a	 jogi	

környezet és korlátozták a bevásárló köz-

pontok méretét. A jogi korlátok áthidalásá-

ra	 beruházói	 részről	 azaz	 elképzelés	 szüle-

tett, hogy külön telken két épület tömegre 

bontva	valósuljon	meg.	Az	építési	előírások	

betartásával 40m lett a minimum távolság 

a két épület között. Ezt a területet parkosíta-

ni kívánták. A parkon keresztül valósul meg 

az egységek kapcsolata. Ideiglenes jellege 

miatt nyitott sátorszerkezettel kívánták le-

fedni a parkot, fokozva annak védettségét. 

Az	épületek	főhomlokzata	mentén	előtető	

biztosítja	a	közlekedők	védelmét.	Az	előte-

tőhöz	bontható	ponyvafalat	terveztünk,	té-

len	így	zárt	közlekedő	jön	létre	javítva	a	két	

egység téli kapcsolatát. 

A szerkezet engedélyezési és kiviteli terve-

inek elkészítésében vettem részt. A 40m-es 

fesztáv áthidalására Dr. Ivits Iván szerkezeti 

megoldását	választottuk.	A	főtartó	közökre	

került	a	szalag	szerűen	konfekcionált,	feszí-

tett	membrán.	 A	 filigrán	 szerkezet	 és	 a	 ki-

alakítás	módja	lebegő	hatást	eredményez.	

M3-as bevásárló központ udvarfedése

modell nézet
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A	membrán	tagolása,	a	nagy	vízgyűjtő	fe-

lület ellenére, biztonságos csapadékvíz el-

vezetést biztosít és könnyíti az esetleg sérült 

mezők	cseréjét.	A	nagy	magasságú,	oldalt	

nyitott	 könnyű	 fedés	 tűzrendészetileg	 ked-

vező.

„4.1.2. Telepítés

A két előre gyártott F + 1 szintes vasbeton 

szerkezetű csarnok között egy 50,87m x 

41,14m = 2092,79m2-es parkot terveztek. Ez 

egyben a sátorral fedett terület. Az épület-

tömbök közti távolság 41,14m. A földszinti 

padlószint + 0,02m, a párkánymagasság 

+13,00m. A mi szerkezetünk legmagasabb 

pontja 13,551. A bejárati oldal első mezőjé-

ben a földszintes tetőteraszos épületrésze-

ket híd köti össze. A lefedés a hossztengely-

re szimmetrikus.

 

4.1.3. A konstrukció

A 40,00m-es fesztávolságot egy nagyon 

karcsú acél ív hidalja át. Az ív 9,664m ma-

gasról indul, nyílmagassága 1,01m. Az ívek 

egymástól mért távolsága 6,65 – 6,00 – 6,00 

– 7,50 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 6,00m. A karcsú-

ság titka, az ívek acél kábelekkel történő 

aláfeszítésében rejlik. Az ívek a homlokzat 

elé 57cm-re állított acél oszlopok tetejéről 

indulnak. Az oszlopoknak a vasbeton épü-

lettel közös alaptestjük van. A váz az vegyik 

oldalon kapcsolódik a vasbeton szerkezet-

hez. Az íveket szelemenek kötik össze. Ki-

osztásuk vízszintes síkon mérve 5,703 – 5,714 

– 5,721 – 5,724 – 5,721 – 5,714 – 5,703. A kö-

zépső 5,724m-es mező fedés nélkül szaba-

don maradna, vagy nem éghető anyag-

ból kerülne lefedésre. A terveken az utóbbi 

megoldást ábrázoltuk. 5,70 x 5,52m-es, 5,70 

x 6,17m-es, 5,70 x 7,02m-es stb. mezők ala-

kulnak ki.

Egy-egy mező egy-egy ponyva kúp, szak-

szerűbben megfogalmazva kétszer görbült 

hártyaszerkezet. A kúpok csúcsát teleszkó-

pos csövek tartják, feszítik, utánfeszítik. Az 

É-5-ös terven látható a kúpok magas pont-

ján a szellőzés megoldása. Erre szükség van, 

hogy a ponyva alatt ne rekedjen meg a 

forró levegő. A többi terven a ponyva felü-

letek ábrázolásánál ezt a részletet elhagy-

tuk. Látványban a felületekben nincs törés, 

a rozsdamentes acéllemezből készülő kis 

kúpok belesimulnak a ponyva kúp felüle-

tébe. A ponyva kúpok összemetsződése ív 

mentén történik. Tehát az ívek között kiala-

kított folyamatos, egybe készülő „hernyó” 

hosszirányban hét csúcsból áll.

VII.

III.

IX.

VIII.

IV.

V.

I.

II.

VI.

A

B

C

D

E

F

18 22

7M

8M

1 2 3 34 2 1

6M

6M

6M

6M

6M

6M

H
H

KK

2,
99

6,
65

6,
00

6,
00

7,
50

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

12
24

24
6,

17
48

5,
52

48
5,

52
48

7,
02

48
5,

52
48

5,
52

48
5,

52
48

5,
52

24
24

12

6
30

30
6,

05
30

30
5,

40
30

30
5,

40
30

30
6,

90
30

30
5,

40
30

30
5,

40
30

30
5,

40
30

30
5,

40
60

6

50
,8

7

36

35 57 40,16 57 35

35 65 5,70 5,71 5,72 5,72 5,72 5,71 5,70 65 35

1,00 40,00 1,00

1
35

6,
65

6,
00

6,
00

7,
50

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

35
1

3,
35

1,00 40,00 1,00

35 65 5,70 5,71 5,72 5,72 5,72 5,71 5,70 65 35

35 57 40,16 57 35

felülnézeti alaprajz



86 87

hosszmetszet

7M 6M 6M 6M 6M 6M 6M8M

B
I.
A

IX. VIII.
E

VII. VI.
D

V.
C

II.III.IV.

+13,551

±0,00

+4,00

+6,57

+9,20

+9,660

+10,67

10
,6

71
2,

88
0

9,
66

4
1,

01
2,

88
0

6,
57

4,
10

0
2,

88
0

6,65 6,00 6,00 7,50 6,00 6,00 6,00 6,00

3,32 6,33 6,00 6,75 6,75 6,00 6,00 6,00 3,00

 R2

 R3

Tervezők:



88 89

A csapadékvíz elvezetését az ívek kialakítá-

sa és a homlokzat előtt futó vápa biztosítja. 

Utóbbi csatlakozását a vasbeton épület-

hez a generál tervezőnek kell megoldani. 

Az É-5-ös terven jelölt megoldás javaslat. A 

költségvetési kiírásban csak a vápa, és an-

nak a sátor felöli részei szerepelnek. A vas-

beton épület előtt futó vápákat be kell köt-

ni az épület esővíz csatorna rendszerébe. Ez 

nem képezte tervezésünk tárgyát. A vápa 

lejtésének műszaki megoldása a lefolyók 

kijelölése szempontjából nagy szabadságot 

enged.

 

4.1.4. Ponyvafedés

A fedés 56 kupolából áll. A fedésnél kétféle 

anyagot terveztünk. A szimmetria tengely-

ben lévő középső sáv nyolc kupolája üveg-

szövet Teflon bevonattal, a továbbiakban 

PTFE. A többi kupola poliészter textilbetét lá-

gyított PVC filmképzéssel, a továbbiakban 

PES/PVC. A két anyag feszültség–nyúlás 

görbéje nagyságrenddel tér el. Összeépí-

tésükre nem találtunk szakirodalmi példát. 

A két anyagot a találkozás vonalánál a jól 

bevált alumínium szorítólapos megoldással 

kapcsolnánk. A szerelés tapasztalatai alap-

ján elképzelhető, hogy ezeknél a vonalak-

nál 90x60x4-es zártszelvényből hajlított acél 

ív beépítése válik szükségessé.

A megoldás arra is lehetőséget ad, hogy 

ez a mező akár ki is hagyható, vagy a PTFE 

anyag később beépíthető. Ebben az eset-

ben a ponyva az ívhez „kéder”-rel és lapos 

aluminiummal csatlakozik és a szemben 

lévő kis íveket három helyen D=12-es acél 

sodronykötéllel össze kell kötni. A költségve-

tésbe a megoldást beépítettük.

Anyag:   PES/PVC

(Magyarországon széleskörben használt, de 

itthoni gyártás nincs, csak konfekcionálás.)

Súly:   950g/m2

Szakítószilárdság: 400/360dN/5cm

Bevonat:  PVC, anti UV-anti Crypto

Hajtogatásállóság:100.000 ciklus

Hidegállóság: - 30 °C

Hőállóság: + 70 °C

Tűzállóság:   M2 

Szin:    fehér  

Anyag:   PTFE

Súly:   800g/m2

Szakítószilárdság: 420/400dN/5cm

Bevonat:  Teflon

Hidegállóság: - 30 °C

Hőállóság:  + 70 °C

Tűzállóság:  M1

Szin:     tojáshéj színű

membrán koordináta pontok
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A PTFE ponyvánál szín nem választható. Ma-

gyarországon még nem használt anyagról 

van szó, de a konfekcionálás itthon nagy 

biztonsággal megoldható. 

A tervdokumentáció szabástervei a geo-

metriát (hegesztési ráhagyások nélkül) és a 

szabás irányát mutatják.

A felhasznált anyagokról szakítási diagra-

mot kell készíteni. Ez alapján lehet meghatá-

rozni a zsugorítás mértékét, amit a végleges 

gyártmányterveken figyelembe kell venni. 

A terveken 1%-os zsugorítást előlegeztünk. 

A szabástervek u.n. „create geodesics” 

módszerrel készültek, a „pressure factor” 

mértékét a számítógépes programban mí-

nusz 8-nak adtuk meg.

A ponyvákat különböző szélességben gyárt-

ják. Ennek figyelembe vételével a minél ke-

vesebb hulladék érdekében teríték tervet 

kell készíteni. A 2092,79m2 alapterület fölött 

a ponyva nettó felülete PTFE 319,50m2 + 

PES/PVC 1949,00m2 = 2269,50m2.  A várha-

tó bruttó anyagigény PTFE 500,00m2, PES/

PVC 3.500,00m2.

A snittek összeillesztése nagyfrekvenciás he-

gesztéssel történhet, 2x20mm-es sima elekt-

ródával. A snittek csúcsában az utolsó két 

szakasz elmarad. Az acél gyűrűhöz és a pe-

remekhez történő u.n. kéderes csatlakozást 

lásd az É – 5-ös terven. 

Minden munkanap a hegesztőgép beállítá-

sát próbahegesztéssel, és a próbahegesz-

tés szakítóvizsgálatával ellenőrizni kell. A 

mintákat meg kell őrizni. A hegesztésnél a 

méretpontosság  10mm. A hegesztéseknek 

el kell érniük a szakítószilárdság 80%-át.   

4.1.6. Tűzvédelem

A sátorfedés beleillesztése a létesítmény 

egészébe a Generáltervező feladata. A 

PES/PVC anyag M2-es besorolású. Van 

olyan anyag, amely magyar ÉMI vizsgá-

lattal is rendelkezik. A PTFE anyag M1-es 

besorolású, magyar ÉMI vizsgálattal nem 

rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a rácsszö-

vetre is. Az utóbbi anyagok természetesen 

rendelkeznek az Európai Unió valamelyik 

tagjának vizsgálati jegyzőkönyvével, és 

széleskörben alkalmazást nyertek. A kivite-

lezők megválasztásánál meg kell követelni 

az ÉMI vizsgálatot, vagy a meglévő vizs-

gálatok alapján egy ekvivalencia nyilat-

kozatot. (A vizsgálati módszerekről és azok 

összehasonlításáról Megbízónknak tábláza-

tot adtunk át.) A nagy magasságban lévő 
metszet homlokzat

keresztmetszet

4
1 2 3

123

2218
1,00 40,00 1,00

35
57

8 40,00 8
57

35

6,
57

4,
10

2,
88

9,
66

3,
14

75

+9,66

+6,57

+10,670

+13,55

+12,805

+9,20

±0,00

MAJOROS GÁBOR
É1-02-0609

KONTRA PÉTERÉp.munkatárs:

DR. IVITS IVÁN
T1-01-4732

 R1

M3 - AS BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
SÁTORSZERKEZETŰ UDVARFEDÉSE,

KIVITELI TERV

Építés helye:

Terv megnevezése:

Terv tárgya:

POLITENT KFT.

Budapest, XV. ker. hrsz.:
98113/16, 98113

Tervezők:

K-K  METSZET
M 1:100

Építészet:

Tartószerkezet:

1137 Budapest, Szent István körút 2. III/15.

Megrendelő:
CASIOPEA GROUP KFT.
1072 Budapest, Klauzál tér 2-3.

2218
1,00 40,00 1,00

35
57

8 40,00 8
57

35

9,
66

3,
14

75

+13,55

+10,670

+9,66

±0,00

MAJOROS GÁBOR
É1-02-0609

KONTRA PÉTERÉp.munkatárs:

DR. IVITS IVÁN
T1-01-4732

M3 - AS BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
SÁTORSZERKEZETŰ UDVARFEDÉSE,

KIVITELI TERV

Építés helye:

Terv megnevezése:

Terv tárgya:

POLITENT KFT.

Budapest, XV. ker. hrsz.:
98113/16, 98113

Tervezők:
Építészet:

Tartószerkezet:

HÍD FELÖLI HOMLOKZAT
M 1:100

1137 Budapest, Szent István körút 2. III/15.

Megrendelő:
CASIOPEA GROUP KFT.
1072 Budapest, Klauzál tér 2-3.



92 93

18

0,
01

0
0,

02
0

0,
15

0
0,

06
0

0,250 0,050
0,050

0,095 0,005 0,460 0,010 0,160 0,020

0,350 0,095 0,004 0,631

0,350 0,095 0,555 0,100

ví
ze

lv
ez

et
és

 g
en

er
ál

 te
rv

 s
ze

rin
t

le
jté

st
 a

dó
 F

IN
N

 F
O

R
E

SZ
T 

al
át

ét

ge
ne

rá
l t

er
v 

sz
er

in
t

0,
20

0
0,

09
0

0,
46

0

0,
75

0

0,
02

0
0,

08
1

0,025 0,550 0,025

0,300 0,300
HEA 160

HEA 160

200
460

290

IPE 240
150 150

550

HEA 120

R1 R2

l=550

l=30

Al 30.3
L 65.50.3

M 8-25

IPE 240 KÉDER

Al 30.3

T 80.5

FINN FORESZT 20mm

l= 2x150+550=850,
v=2mm

l=290+460+200=950,
v=2mm

15
0x

80
. 4

m
m

 -e
s 

fe
né

kl
em

ez

KÉDER

M 8-25

L 65.50.3

FINN FORESZT 20mm

szerkezeti részlet



94 95

0,0150,105

0,
37

8

0,
00

6
0,

00
4

0,
06

0
0,

52
6

0,
03

0
0,

49
9

0,
40

8

0,0600,3480,3480,060

0,815

0,311

0,290

R
 0

,4
13

r 0
,3

13
0,

04
3

0,
38

3

0,
39

1

r 0,041

R 0,308

0,100

0,378 0,378

0,755

0,413 0,413

0,825

0,1000,3130,3130,100

0,825

0,120

0,006

0,
01

5
0,

18
5

0,
20

0

 a 0,472

120,000°

45,000°

55,958°

10

10
40

Ø 83.4
v=2mm

Ø
 8

3.
4

60
.4

0.
4

60
.6

0.
4

D
1

60.40.4

L 30.30.2

L 30.30.3

60.60.4

R3

3x
D

1

AA
A

A-A METSZET

A

D1

D1 D1

Megjegyzés: A szellőzősüveg 2mm -es rozsdamentes acéllemezből készül.

18 -as csavar anya

M 18-50
vagy  villámhárító generál terv szerint

v= 2mm

FESZÍTŐ GYŰRŰ

M 8-80

Al 30.3
SZELLŐZŐSÜVEG

szerkezeti részlet



96 97

oldalán nyitott könnyű fedés tűzvédelmi 

szempontból kedvező. A füstelvezetés a 

kupoláknál megoldott. A villámhárítás lehe-

tőségét megadtuk. Lásd az É-5-ös tervet. A 

tető anyagának tűzvédelmi besorolása: T4. 

A ponyva oldal falé: S1. A homlokzat előt-

ti ponyva falnál alul vonalmentén 8cm-es 

rés, felül 27cm-es rés van, ez a nyitott ajtók 

biztosítják a füstelvezetéshez a friss levegőt.

4.1.7. Építéstechnológia

Az acélszerkezet felállítása az oszlopok 

elhelyezésével kezdődik, autódaruval. A 

kelyhek kibetonozásának kötése, illetve az 

egyik oldali oszlopsor a vasbeton épülethez 

történő rögzítése után lehet az íveket be-

emelni. Ez ívenként két autódaruval történ-

het. Az íveket a hozzájuk tartozó kötélművel 

a földön lehet összerakni. A nagyátmérőjű 

főkötélen nincs állítási lehetőség. Beszere-

lése úgy történik, hogy az ív végeit csörlő 

segítségével egymás felé közelítjük. A csör-

lő oldását követően a kötél megfeszül. Az 

„A” lábak pontos helyét a segédkötéllel 

lehet beállítani. A segédkötélen zárt ellen-

menetes feszítő csavar van. A sodronykö-

teles „Andráskeresztek” hosszát is hason-

lóan lehet szabályozni. A 8M jelű mezővel 

célszerű a szerelést kezdeni. A szelemenek 

és a ponyvatartó szerkezet elhelyezését 

követően ez lesz az a merev mag, amihez 

most már egyik és másik oldalról is egy idő-

ben lehet a többi mezőt kapcsolni. A „P1” 

jelű ponyvafeszítő rúd ebben a stádium-

ban-alaphelyzetben van,  a gyűrű a gú-

lák csúcsán nyugszik. A vízelvezető vápák 

a ponyva szerelés felvonulási területei. A 

szereléshez legalább két szerelőkosár szük-

séges.  

A PES/PVC ponyva a helyszínre a következő 

darabokban kerül: az 1-2-3-as egybe kon-

fekcionált mezőből 6M jelű 2x6=12 egység, 

7M és 8M jelű 2-2 egység. A PTFE ponyvák 

„szóló” kupolácskák, 6db 6M jelű, egy-egy 

7M és 8M jelű. Ezen egységek felemelé-

se és szétterítése az acél szerkezetre nem 

okoz problémát. Súlyok PES/PVC ponyvá-

ból, mert ez a nehezebb: 6M(1-2-3) 120kg, 

7M(1-2-3) 127kg, 8M(1-2-3) 140kg. A szere-

lést egy időben több csapat végezheti, de 

minden egyes egységet a lehető legrövi-

debb idő alatt meg kell feszíteni, mert mind 

a szél, mind a csapadék nagy kárt okozhat, 

amíg a felület laza. A ponyvafeszítő rúd 

mozgatása láncos-csörlős célszerszámmal 

történik. Célszerű legalább hatot üzemben 

tartani.   

A rozsdamentes acél záró kupolák elhelye-

zése az utolsó fázis.
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 A szerelésnél különös gondot kell fordítani 

a ponyva tisztán tartására, és arra, hogy fe-

lületén sérülések horzsolások ne keletkezze-

nek. A ponyva szerelése időjárásfüggő. Ma 

már nagyon pontos meteorológiai előre-

jelzések vannak. Az előrejelzések az építési 

naplóban megőrzendők, különös tekintet-

tel a szél adatokra.

A ponyva magasban szerelése ipari alpin 

technikával készül. Ezt csak az ebben jár-

tas, referenciával és balesetbiztosítással 

rendelkező szakemberek végezhetik. Kije-

lölt, és írásban rögzített vezetőjüknek a sze-

relés alatt különös felelőssége van, aminek 

érvényesítésére jogokat kell biztosítani. Itt 

jegyezzük meg, hogy elengedhetetlennek 

tartjuk az építés idejére kötött teljes körű 

biztosítást.    

4.1.8. Üzemeltetés

A gyártók az anyagra tíz év garanciát ad-

nak. A PES/PVC anyag várható élettartam 

16 -18 év. Ezt követően a ponyvát cserél-

ni kell. Ez nem vonatkozik a PTFE anyagra, 

ahol a várható élettartam 50év. (Ez talán 

érthetővé teszi a négyszeres árat.)

A PES/PVC anyagon a por könnyen meg-

tapad. A tisztítás lúgos mosószerekkel tör-

ténhet. A PTFE anyag öntisztító. A lefedés 

járható.

Esetleges meghibásodás szakadás esetén 

a tervezőt kell értesíteni, aki eldönti, hogy 

a hiba milyen jellegű. A kisebb problémák 

helyszíni javítással megoldhatók.

A sátor feszességét ellenőrizni kell. Az állítást 

követő első utánfeszítést a tervező vélemé-

nye alapján a szakkivitelező végzi. Igazítá-

sokra 2-3 évenként lesz szükség. Tervezői 

bejárás évenként célszerű.

Különös gondot kell fordítani az acél szer-

kezetek, kiemelve a kábelek, karbantartá-

sára. 

A sátorfedés átadásával együtt kötelező a 

kivitelezőknek karbantartási tervet készíteni, 

éves ütemezéssel, mind például egy gép-

kocsihoz.” 

(részlet	a	műleírásból)

A	tanuszoda	típus	szerkezetéből	következő,	

jellemző	 formai	 megjelenés	 ellenpéldája,	

az	 M3-as	 térlefedés	 nagyfesztávú	 főtartó	

szekezetének alkalmazási módja. A terven 

tapasztalható,	 hogy	 létező	 szerkezettípus,	

vagy egyes elemeinek másolása, nem 

eredményezi	 törvényszerűen	 a	 korábbi	

épület karakterének reprodukálását és, 

hogy	alacsony	költségvetésű	épülettel	is	el-

érhető	színvonalas	építészeti	megjelenés.	A	

BVSC	uszodánál	(Bp.),	függesztett	változat-

ban, vízszintesen alkalmazott, nagyfesztávú 

főtartó	 típus	Dr.	 Ivits	 Iván	nevéhez	 fűződik.	

jelen esetben az alulról feszített, kéttáma-

szú	 főtartó	 íves,	 és	 hernyó	 szerű	membrán	

alátámasztására	 szolgál.	A	 főtartók	közötti	

hernyók szabályos sorolásával hálós elren-

dezésű,	többcsúcsos	felület	jön	létre.	A	do-

boz	szerű	épület	tömegek	között,	könnyed	

kapcsolatot teremt a dinamikus és légies 

hatású szerkezet. A beruházás végül nem 

valósult meg. A külföldi beruházó, a teljesí-

tés	ellenére,	fizetés	nélkül	kivonult	Magyar-

országról.

látvány
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Megvalósult

Vezető	tervező:	Dr.	ifj.	Kistelegdi	István,	Majoros	Gábor

Statika:	Dr.	Hegyi	Dezső

Kiviteli- és műhelyterv 2012.

rati-deflektorok - KOMLÓ 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       40% 

r A T I  -  d e f l e k t o r o k ,  K o m l ó
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„Tanulnunk kell tervezni, építeni, használni azokat az épületeket, melyek a mai komfort-

szabványi környezetnek és elvárásoknak megfelelnek, de mégis alacsony energetikai 

szinten tudnak működni.”

(Dr. Reith András)

Doktoriskolai képzésem során az Ökolabor, 

majd az újonnan alapított Energiadesign 

Tanszék munkájában is részt vettem. En-

nek keretében megismerhettem Ifj. Dr. 

Kistelegdi István építész munkásságát. A tu-

dományos és oktatási tevékenység mellet, 

2010-től	belefolytam	a	RATI	-	iroda	és	gyár-

épület	különböző	tervezési	fázisaiba	is.

A tervezés során vizsgálat tárgyát képezték 

a helyszín klimatikus viszonyai, a telekadott-

ságok, a tájolás, domborzat, a megújuló 

energia potenciál, a funkció, az energia-

felhasználás, a víz felhasználás, a beépített 

anyagok életciklusa. Az energiadesign ter-

vezési	módszer	 (integrált	 tervezési	metodi-

ka)	célja,	hogy		magas	teljesítményű	épület	

jöjjön	 létre.	 A	 jellemző	 eltérés	 egy	 hagyo-

mányos tervezési folyamathoz képest, 

hogy állandó visszacsatolásra van szükség 

a	megrendelő,	a	 társtervezők,	a	 kivitelező	

és	az	üzemeltető	között.	

A tervezési folyamatban az építésznek 

vagy egy koordinátornak holisztikusan gon-

dolkodó, a folyamatokat átlátó, és azokat 

összefogó	szervezőként	kell	 részt	vennie.	A	

tervezés több éven keresztül zajlott. ha a 

mélyebb elemzések során kiderült, hogy az 

épület	más	formát	igényel	az	ideális	műkö-

dés érdekében, akkor a kezdeti vázlatokig 

visszaható gyökeres változtatás történt. A 

végleges	 épületforma	 és	működési	 séma,	

több	szintű	számításokon	és	kísérleteken	ke-

resztül alakult ki. 

A tervezési monitoringgal végül olyan épü-

letkoncepció született, mely pozitív éves 

energiamérleggel rendelkezik. Ez azt jelen-

rati
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ti,	hogy	az	épület	végső	kiépítésében	éves	

szinten több energiát termel, mint amit fel-

használ üzemeltetés közben. A megvalósult 

épület,	élő	tudományos	kísérlet,	melyben	a	

folyamatos mérések elemzésével képet ka-

punk	a	valós	energetikai	működéséről.

gondolat

Egy-egy építészeti projekt tervezési folya-

matának	 összetettsége	 és	 intenzitása	 idő-

ben rendkívül változó lehet, különösen igaz 

ez akkor, ha a szerkezet egy épület kiegé-

szítő	 eleme.	 Az	 épület	 szellőzőtornyainak	

tervezése során, több változat felmerült, 

többek között kemény héj, fa-romonád, 

templomtorony	 szerű	 kialakítás,	 illetve	

acélvázas pneumatikus membrán. A szem-

pontok	között	szerepelt	az	egyszerűség,	az	

olcsóság és az esztétikum és végül az aero-

dinamika.

hitelesítés

A pneumatikus változatra 2011-ben digitális 

modellt készítettem.

A	 szerkezet	előnye	a	minimális	anyagszük-

séglet és önsúly. A folyamatos energiafo-

gyasztást	 igénylő	 pneumatikus	 szerkezet	

helyett, végül kemény héj fedés mellet 

születet döntés, majd a kérdés parkoló pá-

lyára került. 2012-ben a kivitelezés során 

gazdasági megfontolásból újra felmerült 

a sátorszerkezet alkalmazása. Az tervezett 

üvegszál,	karbon	erősítésű	kompozit	burko-

lat, túl költségesnek bizonyult. 

A fújt membrán helyett ezúttal már acél-

vázra feszített, ponyva héjban gondolkod-

tunk. A választott membrán a ponyvák 

Ferrarijának	számít.	A	textil	szövete	előfeszí-

tett, lakkozása PvDF. A membrán tartószer-

kezettel és szereléssel együtt, a kompozit 

héjelemek, tartószerkezet és szerelés nélküli 

árának harmadába kerül.

Az épület már üzemelt. Közeledett az ün-

nepélyes	átadás	időpontja.	A	döntés	meg-

született. A feladatom, a három acélvázas, 

ponyva	borítású	deflektor	műhelyterveinek	

elkészítése,	 majd	 ezt	 követően	 a	 helyszíni	

összeszerelés és beemelés.

A szerkezet alaprajzilag ellipszis, a kistengely 

8200mm, a nagytengely 9360mm. vetülete 

60,25m2. A diszkosz alakú mérnöki szerkezet 

alsó fél ellipszoidjának magassága 800mm, 

a	 felsőé	 kevesebb.	Mivel	 a	 deflektor	 felső	

felülete	nem	befolyásolta	számottevően	a	
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széltornyok	működését,	javaslatomra	a	szer-

kezetet szimmetrikussá téve azt is 800mm-re 

módosítottuk. A geometria tehát adott. A 

tervezésre és megvalósításra néhány hét 

állt rendelkezésre. 

3.TÉZiS:

a MEMBRÁNSZERKEZETEK gyÁRTMÁNy TERV 

SZiNTű digiTÁLiS 3d MOdELLJÉNEK fELÉpíTÉ-

SE (ViRTuÁLiS pROTOTípuS), NöVELi a TER-

VEZÉSi RÁfORdíTÁST, ugyaNaKKOR fON-

TOS a SZERELhETŐSÉg SZEMpONTJÁBÓL, a 

MEgfELELŐ pONTOSSÁgÚ MűSZaKi dOKu-

MENTÁciÓ KidOLgOZÁSÁhOZ ÉS a TERVE-

ZÉSi hiBÁK KiSZűRÉSÉhEZ.

digitális modellalkotás

A	műhelytervek	alapját	a	digitális	3D	proto-

típus	képezte,	tehát	előbb	azt	kellett	meg-

alkotni. A munkánál a virtuális prototípus az 

elemek összetettsége, sokfélesége, térbeli 

helyzete és a feszítés módja miatt rendkívül 

fontosnak bizonyult. A modell tartalmazta a 

főbb	szerkezeti	elemeket	és	a	membránt.	A	

ponyva felület térbeli koordináta pontjait 

szerkesztéssel határoztam meg. A koordi-

náták alapján elkészülhetett a membrán 

felületi modellje, ami végleges formájában 

a szabás terv alapját képezi. A membrán 

tervezett mérete kisebb, hogy feszítést kö-

vetően	elérje	a	kívánt	geometriai	alakot.	

A felületmodellt beillesztettem a szerkezeti 

modell	 térbe.	Már	elkészítettem	a	 fő	alko-

tókat	 tartalmazó	modellt	 és	 a	műhely	 ter-

vek	is	előrehaladott	fázisban	voltak,	amikor	

kiderült, hogy az ellipszis alaprajzi vetületé-

nek nagytengelye 40mm-el hosszabb. Az 

eltérés oka a kiindulási méretek felvétele-

kor történt kerekítés. A méreteltérést nem 

hagyták jóvá, ezért a teljes modellezési és 

tervezési	folyamatot	elölről	kellet	kezdeni.	

Tervezés

A gyártás és tervezés átfedésbe került és 

napi	 szintű	 egyeztetés	 mellett	 zajlott.	 Szi-

gorúan tartani kellet a szélcsatorna vizs-

gálattal kikísérletezett geometriai mérete-

ket és az elhelyezési magasságot. Már a 

szerkezettervezés kezdeti fázisába be kell 

vonni a statikust és az acélgyártót. Minden 

szerkezeti és keresztmetszeti változtatás 

szükségessé tette a modell átalakítását és 

a gyártmánytervek újraszerkesztését. Ki kel-

lett találni, hogy kerület irányban hogyan 

feszítsük meg, az ellipszis perem mentén 

mechanikusan rögzített ponyvát és azt is, 

hogy hogyan daruzzuk a helyére a szer-

kezeteket. A változtatások virtuális térben 

történő	ellenőrzése,	a	modell	és	a	műhely-

tervek többszöri újraszerkesztése aránytala-
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nul	megnövelték	a	tervezési	időt.	A	munka	

során, kulcsfontosságú volt a virtuális 3D 

térben	történő	állandó	kontroll.	A	többszöri	

módosítások	ellenére	is	sikerült	kiszűrni	a	le-

hetséges konstrukciós hibákat. 

a szerkezet leírása:

A	szerkezet	váza	tűzihorganyzott	acél,	mely	

négy zártszelvény lábra támaszkodik a 

gerendák metszéspontjaiban. A hEA szel-

vényből	 készülő	 gerendázat	 konzolvége-

ihez	 csatlakozik	 a	 perem	 gyűrű.	 A	 perem	

hegesztett összetett szelvény, a rács ívre 

hajlított	 zártszelvény.	 A	 perem	 feszítőele-

mei az önsúly csökkentése miatt kültéri, fa 

rétegelt	lemezből	készülnek.	A	kapcsolatok	

csavarozottak. Az ellipszis vetület és az átlós 

rácsozás következtében a szerkezet alap-

rajzilag tükör-szimmetrikus. Egy-egy széltere-

lő	acél	súlya	2000kg,	bruttó	ponyvaigénye	

170m2. A ponyva PvDF lakkozású FErrArI, 

fehér. A gyártó 10 év garanciát ad rá. vár-

ható élettartama 16-18 év. A konfekcioná-

lás nagyfrekvenciás hegesztéssel történik. 

A	 lencse	éle	 vízcseppentővel	 készül,	 hogy	

ne folyjon vissza az alsó felületen. A felület 

mélypontján kondenzvíz elvezetés készült, 

magas	 pontján	 lezárható	 szerelő	 nyílás	 a	

daruzhatóság érdekében.

gyártás

Gyártási	folyamat	tervezői	művezetés	mel-

lett történt. Megkönnyítette a gyártást, 

hogy három azonos geometriájú és kiala-

kítású	szerkezetről	van	szó,	ezért	 lehetőség	

volt gyártási sablon használatára. Kisebb el-

térést	jelent	viszont,	hogy	a	két	szélső	torony	

villámhárító konzolja a szerkezet lábához 

van rögzítve és a konzol átmetszi a felüle-

tet.	A	szabás	snittekből	összeállított	ponyva	

anyagon, az áttörések helyének pontos 

kijelölése	 nem	 egyszerű	 feladat,	 de	 ellen-

őrizhető	a	terv	alapján.	De,	hogy	a	tervben	

sikerült-e pontosan a felületre vetítenem az 

áttörések helyét, az 100%-os bizonyosság-

gal csak szereléskor derülhetett ki.

Szerelés

A	 szerelés	 zökkenőmentesen	 zajlott,	 szá-

mottevő	építéshelyi	módosítás	nélkül.	Sike-

rült	a	becsült	 idő	alatt,	készre	szerelni	és	a	

helyére emelni a szerkezeteket. Az esetle-

ges tervezési vagy gyártási hibák kénysze-

rű	építéshelyi	módosítása	a	 többletmunka	

mellett	a	vállalt	határidő	teljesítését	tartha-

tatlanná tette volna. Az alsó ponyvafelület 

peremrögzítése, komoly szerelési kihívást je-

lentett. végül a széltornyok felett UFo-ként 

lebegő	három	hófehér	deflektor,	az	épület	

karakterének meghatározó eleme lett. 
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Megvalósult

Vezető	tervező:	Jankovics	Tibor,	Jankovics	Gergő,	Majoros	Gábor

Statika:	Dr.	Hegyi	Dezső

Műhelyterv 2012.

piacfEdÉS - KESZThELy 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       30% 

P I A c F E D é s  -  K E s Z T h E L y
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Keszthely történeti városközpontjának reha-

bilitációja, a gyalogos térrendszer kiterjesz-

tése során, több köztéri funkció rendezése, 

építészeti keretbefoglalása megtörtént. Az 

építető	a	városi		önkormányzat.	A	beruhá-

zás	 a	 Formaterv	 Zrt.	 (Jankovics	 Tibor,	 Jan-

kovics	Gergő)	tervei	alapján	valósult	meg.	

A	beruházás	második	 ütemében	az	 időjá-

rási viszonyoknak kiszolgáltatott belvárosi 

szabadtéri	piac	 (hrsz.	 588,	638	 )	védőtetőt	

kapott.

Az alacsony térfalak, a kisvárosias hangulat 

és történeti környezet, visszafogott, még-

is	 igényes,	 a	 környezetétől	 elkülönülő,	 ám	

azzal nem konkuráló építészeti megoldást 

követelt. A piac csapadék védelmére és 

árnyékolására olcsó megoldást kellett ta-

lálni ezért felmerült a sátorszerkezet alkal-

mazása.

Keszthely piacfedés

formai	példa	Ausztráliából	(forrás:	internet)
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gondolat

A	 helyszíni	 adottságok,	 a	 helyszűke	 kizár-

ták a kábellel feszített szerkezeti megoldá-

sokat. A hagyományos rendezvénysátrak 

állandó jelenléttel környezetbe illesztési és 

esztétikai problémákat vet fel. Egy olcsó 

és	 látványos,	 de	 nem	hivalkodó	 védőtető	

megalkotása volt a cél, ami szerkezetileg 

nem	 akadályozza	 a	 piac	 működését.	 A	

szerkezet	formai	előképe	egy	franciaorszá-

gi példa.

Tervezés

sátorszerkezetek tervezésekor az engedé-

lyezési és kiviteli tervekhez szükséges infor-

mációk	 rögzítése,	 nem	 ritkán	 műhelyterv	

szintű	 átgondolást	 igényel,	 a	 megszokott	

tervezési lépések sorrendje ezért változhat, 

és	 jelentős	 átfedésbe	 kerül.	 A	 piacfedés	

engedélyezési	tervét	Jankovics	Gergő	épí-

tész készítette. 

A szerkezet alaprajzi vetülete 5,5X5,5m  

négyzetháló.	A	tető	befogott	acéloszlopo-

kon nyugvó, acél térrács és a térrács rudak 

közé feszített ponyva nyeregfelületek. A 

homlokzatmagasság minimalizálása miatt 

a	tető	követi	a	tereplejtést.	

Az	engedélyezést	követően	kapcsolódtam	

be a tervezési folyamatba. A szerkezet he-

lye, jellege és befoglaló méretei adottak 

voltak.	 Feladatom	 a	 szerkezet	 műhelyterv	

szintű	átgondolása.	Ez	alapján	készült	a	kivi-

teli terv és legyártották a szerkezetet. A ter-

vezés 3D modelltérben történt. A modelle-

zés során folyamatos volt az egyeztetés az 

acélgyártóval és a statikussal majd végül a 

ponyva konfekcionáló üzemmel. A pony-

va	konfekcionálása	nem	volt	egyszerű	 fel-

adat.	A	két	féle	ponyvamező	mintadarab-

jainak és gyártási sablonjainak elkészítése 

nehézkes volt, a gyártás során, az elemek 

végső	térbeli	helyzete	és	a	nehezen	beazo-

nosítható különbségek miatt. ráadásul a 

ponyva	mezők	átlós	határral,	az	egyik	 tér-

félen	opak,	a	másikon	fényáteresztő,	fehér	

anyagból készültek úgy, hogy a ponyva-

mezők	 szabássnittjeinek	 hegesztési	 rajzola-

ta folytonos a teljes szerkezeten. A felszere-

léshez szükséges beavatkozások az építési 

helyszínen történtek.

A befogott pillérek és a szerkezeti részletek 

kialakításánál nagy segítség volt a Kairói 

Concord Hotel, kávézó teraszának fedésé-

nél szerzett tervezési és szerelési tapaszta-

lat. A tervezést bonyolította a terület átlós 

lejtése.

A	 terepre	 történő	 telepítés	 két	 gyakorlati	

megoldást	 tett	 lehetővé.	 Az	 első	 változat	

szerint	 a	 szabályos	 derékszögű	 raszterben	
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szerkesztett	egyenlő	alkotókkal	készült	tető,	

párhuzamos a terep síkjával, de mivel a te-

rep	síkja	átlós	lejtésű,	az	alátámasztó	oszlo-

pok	pedig	nem	a	síkra	merőlegesek,	hanem	

függőlegesek,	 ezért	 trapézhálós	 alaprajzi	

pillér raszter jött volna létre. Ez a megoldás 

a tervezést és a szerkezeti elemek gyártá-

sát	 leegyszerűsítette	 volna,	 viszont	 ellene	

szólt, hogy eltért a már engedélyeztetett 

derékszögű	 alaprajzi	 hálótól	 és	 az	 oszlop-

rend bizonytalan térhatást eredményezne, 

továbbá nehezítette volna a szerkezet és a 

csatlakozó	 közmű	 alaprajzi	 és	 magassági	

kitűzésének	pontosságát.	

végül a szerkezet kialakításánál a helyszín-

rajz szerinti telepítési változat mellett dön-

töttem.	 A	 szerkezet	 derékszögű	 alaprajzi	

raszterének ferde síkra vetítésével model-

leztem	 meg	 a	 terep	 átlós	 lejtését	 követő	

térrácsot. Ez a megoldás bonyolította a 

szerkezetet,	mivel	növelte	a	különböző	szer-

kezeti elemek számát, ami a tervezés, gyár-

tás és szerelés munkaigény növekedésével 

járt.	 A	 szerkezet	 merevítő	 rendszerének	

kialakítása építészeti szempontból is izgal-

mas kihívást jelentett. sikerült a geometriai 

adottságokhoz	 jól	 illeszkedő,	 a	 statikai	 és	

esztétikai	 igényeket	egyaránt	 kielégítő,	 le-

tisztult	mintázatot	eredményező	megoldást	

találnom. 

„ Műszaki paraméterek

Lefedett terület: 15,13m2 x 27db = 409m2

+ 0,00 = 117,34 mBf.

A ponyva legmagasabb és legalacso-

nyabb magas pontja +5,75m, +4,25m

A szerkezetek súlya kerekítve:

Cső oszlopok  1000kg

Ferde gerendák 4500kg

Kiegészítő szerelvények 2000kg 

Ponyva (nettó): 300kg  

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Keszthely, Piactér sátor fedése

műhelyterv

4.1. A szerkezet rövid leírása

A telek KNy-i irányban és ÉD irányban is 

egyenletesen lejt, amit a fedés követ. Az 

alaptestbe befogott cső oszlopok magas-

sága a mindenkori terepszínttől egysége-

sen 2500mm. Az oszlopok egyben csapa-

dékvíz ejtőcsövek. Az alaptest és az oszlop 

találkozásánál D=80mm-es cső csatlakozik 

az oszlophoz, és vezeti el az esővizet az 

alapvezetékig. Lásd az É-06-os tervet. Az 

alaptesthez történő csatlakozás helyszíni 

hegesztéssel történik. A tüzihorganyzás sé-

rülését alvázvédővel kell a térburkolat készí-
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tése előtt javítani.  

Az oszlopfő egy csúcsára állított csonka 

kúp, esővízgyűjtő. A csonka kúp belsejében 

lévő diafragmákhoz csatlakoznak négy 

irányban a ferde rudak. A ferde rudak pá-

rosak, két 90x40x4mm-es zárt szelvényből 

állnak. A rudak a csúcsban egy fordított 

oszlopfőhöz csatlakoznak. A csonka kúp 

csúcsa szellőzőként működik. Az esővíz 

beverését sapka akadályozza. Egy-egy 

gerenda(pár) hossza 4290mm. A kerületen 

lévő mezőkben „A” alakú konzolok alakul-

nak ki (14db). Ezeket húzott nyomott rúddal 

visszakötjük a merev „piramisokhoz”. Az 

összekötést, hidegen hajlított négyszögszel-

vény, esztétikai okokból nem a csúcsban 

oldjuk meg. A csomópontok csavarozottak.

A ”klasszikus” nyereg alakú ponyvák a ge-

rendák alsó síkjára feszülnek. A ponyvát a 

gerendapárok közötti résen vezetjük fel. A 

résen minden egyes élnek két szárnya bú-

jik fel. Az egyik szárny a feszítést, a másik a 

rögzítést szolgálja. A feszítés (után állítás) 

segédszerelvényekkel történik, a rögzítés 

30x3mm-es lapos alulemezzel. A réseket 

egy takaró ponyva teszi vízzáróvá.

4.2. Acél szerkezetek

Alapanyagok elsősorban zártszelvényű 

profilok S335JRG2 anyagminőségben. A 

melegen hengerelt szelvények: EN 59410; 

hidegen hengerelt szelvények: EN 59411 

szabvány szerintiek. A tervezővel való 

egyeztetés után ezen anyagminőség más 

szabványok szerinti, de (közel) azonos minő-

ségekkel helyettesíthetők. A terven szereplő 

szelvény méreteken csak indokolt esetben, 

a statikus tervező írásbeli jóváhagyása ese-

tén lehet változtatni. 

Az alapanyagok bizonylatolása az MSZ EN 

10204:94 szabvány 2.2 pontja szerint.

Hegesztési minőség: MSZ 6442:79/M/83 

szabvány szerint toldó- tompa- és sarokvar-

ratok, II. és III. osztályúak.

Varratellenőrzés: az MSZ 6442 79/M/83 szab-

vány fenti varratosztályokra meghatározott 

módja és mértéke szerint

A gyártott szerkezetek tűrése: általánosság-

ban az MSZ 12180-1,2:94 szabvány „B” és 

„F” fokozata alapján.

Felületkezelés: tüzihorganyzás.

4.3. A ponyva műszaki paraméterei, kon-

fekcionálása

A ponyva PVC-vel kent poliészter szövet. Az 

anyagot nyugat-európai cégtől vásároljuk. 

A konfekcionálás magyar cégnél fog tör-

ténni. Az alábbiakban a minimum kritériu-

mokat rögzítjük.

Súly: 670gr/m2

Szakítószilárdság: 270/230daN/5cm
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Tűzvédelmi besorolás: M2 v. B1 (nehezen 

éghető, égve nem csepegő).

A PVC bevonatnak UV stabilnak, gombaál-

lónak kell lennie.

A külső felület lakkozása min.: akril

Hőmérséklet állóság: +70C°, -25C°

Az anyag 50%-a fényáteresztő, 50%-a 

„opaq”, fényt át nem engedő, a benapo-

zást figyelembe véve, váltakozva.

Szín: fehér.

Garantált élettartam: 10év (ennél többet 

nem lehet kapni egyik gyártól sem).

A várható élettartam 15 -16 év.

Konfekcionálás: NF hegesztés 20mm-es 

elektródával.

A szabás átlóirányú, ezt számítógépes prog-

rammal + modellezéssel tudjuk megoldani.

A hegesztéseknek +25C0-kon el kell érni a 

szakítószilárdság 80%-át.” 

(részlet	a	műleírásból)

A megvalósult szerkezet a funkciót nem 

gátló	 védőtető.	 Az	 építészeti	 környezetbe	

jól idomul, azzal nem konkurál, változatos 

vizuális élményt nyújt.
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süveg

kehely talp - befogás, vízelvezetés

lemez szabás
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acél gerendák

G2
G3
G4

G1 4096,5mm 27db
4141mm  27db
4013mm  27db
3975mm  27db

G2j
G3j
G4j

G1j
G2b
G3b
G4b

G1b

NORMÁLVÉGŰ ELEMEK FELSŐ RÚDVÉG SARKÁNAK CSONKOLÁSA

BalrólJobbról

ÖSSZESEN

34db
34db
34db
34db

4257,5mm 2db
4305mm  5db
4168mm  2db
4127mm  5db

teljes hosszjel db teljes hosszjel db teljes hosszjel db

4257,5mm 5db
4305mm  2db
4168mm  5db
4127mm  2db

136db= 556,091 fm 90x50x3

db

Politent Kft. 2012.10.07.

Gerenda kimutatás
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merevítés

merevítő	rendszer	kialakulása
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membrán koordináták

 11, 0
 675, 104

 23, 693  661, 761

 30, 1388  652, 1417

 31, 2082  649, 2074

 26, 2777  652, 2731

 15, 3471  660, 3388

 0, 4165
 675, 4044

Panel no. P 1
Length:  4165 mm
Width:  675 mm
Area:  2.5 sq m

 12, 0  681, 70

 26, 657  666, 701

 33, 1313  656, 1332

 34, 1970  653, 1963

 28, 2627  656, 2595

 17, 3284  666, 3225

 0, 3940  681, 3856

Panel no. P 2
Length:  3940 mm
Width:  681 mm
Area:  2.4 sq m

 13, 0  685, 32

 27, 631  669, 651

 35, 1262  658, 1270

 36, 1893  655, 1889

 30, 2524  658, 2507

 18, 3155  669, 3126

 0, 3786  685, 3745

Panel no. P 3
Length:  3786 mm
Width:  685 mm
Area:  2.4 sq m

 13, 7  686, 0

 28, 627  669, 621

 36, 1246  659, 1242

 37, 1864  656, 1863

 31, 2483  659, 2484

 18, 3102  670, 3104

 0, 3721  686, 3726

Panel no. P 4
Length:  3726 mm
Width:  686 mm
Area:  2.3 sq m

 13, 47  685, 0

 27, 669  668, 637

 34, 1290  657, 1274

 36, 1910  654, 1911

 30, 2532  657, 2549

 18, 3152  668, 3186

 0, 3773  685, 3823

Panel no. P 5
Length:  3823 mm
Width:  685 mm
Area:  2.4 sq m

 12, 84  680, 0

 25, 721  664, 666

 32, 1358  655, 1332

 33, 1996  652, 1999

 27, 2633  655, 2666

 16, 3271  664, 3332

 0, 3907  680, 3998

Panel no. P 6
Length:  3998 mm
Width:  680 mm
Area:  2.4 sq m

P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

Fitting no. F 1 : 79 degrees

Fitting no. F 1

Fitting no. F 2 : 81 degrees

Fitting no. F 2

Fitting no. F 3 : 80 degrees

Fitting no. F 3

Fitting no. F 4 : 78 degrees

Fitting no. F 4

Note on fitting angles:
These are the absolute angle between
cables, not the flattened fabric angle.
No allowance has been made for any
required 'creasing' of the fittings.
No allowance has been made for reduced
angles created by fitting curves to
segmented arcs during fabrication.

This design has not been assessed
for pre-tension, wind or snow loadings.

Created by Patterner 4.0.5
Software enquiries to:
Patterner

E-mail: sales@patterner.co.uk
Date: 28-10-2012
All dimensions in mm.
No weld allowances allowed for.
 2% Fabric Stretch has been allowed for.

Total area not inc. waste:  14.7 sq m
Design fabric width:  500 mm
Client: New mesh Wizard
Job Title: Rectangular mesh  3890 x  3890 mm
Job No:
This drawing: P2V2sz.dxf
Revision no:
Source: D:\Gábor\Rajzok\Keszthely piac\Patterner\P2V2.mem
This drawing for internal use only.

P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

Fitting no. F 1

Fitting no. F 2

Fitting no. F 3

Fitting no. F 4

G2

G1 G4

G3

G1

G2G3

G4

425,1 411,7

407,7420,5

4195+83=4278
4140+83=4223

3985+80=4065

4077

4140+83=4223

4117 4251

4205

(-1,2)

(+16,1) (-2,8)

(+1,8)

4038+82=4120
4165+85=4250

3998+81=4079 4117+84=4201

P2 P1

membrán szabás terv

szabás összeállítási rajz
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tető, madártávlati nézet
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összeállítási rajz
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Vezető	tervező:	Majoros	Gábor

Statika:	Dr.	Galaskó	Gyula

Üzemeltető:	Artoc	Suez

Épült:	1999-2000.

Karbantartási munkálatok: 2006-2013.

Vezető	mérnök:	Majoros	Gábor

huRghadai REpüLŐTÉR 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       25% 

s á T o r s Z E r K E Z E T  F E n n T A r T á s I  M U n K á L A T o K
H u r g h a da i 	 N em z e t k ö z i 	 R e p ü l ő t é r , 	 E g y i p t om 
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hurghada, Kairótól közel 500km délre, a 

vörös-tenger partján, egy kis halász faluból 

turista paradicsommá fejlesztett nagyvá-

ros.	 A	 könnyebb	megközelíthetőség	 érde-

kében,	 az	 itt	 található	 katonai	 repülőte-

ret átalakították a polgári légiközlekedés 

számára.	A	 repülőtér	a	város,	és	a	parttal	

párhuzamosan futó, több ezer méter ma-

gas hegység között fekszik. Az eredeti szili-

kát épületegyüttes sem, esztétikailag, sem 

funkcionálisan nem felelt meg az új igé-

nyeknek.	Az	átalakításon	túl,	 jelentős	bőví-

tésre is szükség volt, amíg fel nem épül egy 

új	 terminál.	A	bővítést	 ideiglenes	sátorszer-

kezettel kívánták megoldani. A kiírt pályá-

zaton, Majoros Gábor  egyedi feszített sá-

torszerkezete nyert, szemben egy sorolható 

katonai sátortípussal. A szerkezet felállításá-

ra 1999-2000-ben került sor.

A sátorszerkezetek sérülékenységük mi-

att rendszeres karbantartást igényelnek. 

Megfelelő	 felügyelettel	 és	 beavatkozással	

az	 épület	 várható	 élettartama	 jelentősen	

megnövelhető.

A szerkezettípus tulajdonságainak megis-

merésében sokat segít az amortizációs fo-

lyamat	megfigyelése,	de	nem	csak	a		fizikai	

tulajdonságairól és a tönkremenetel módo-

zatairól kaphatunk információt, hanem a 

felhasználói igények alakulásának termé-

szetéről	is.	Ezt	a	folyamatot	volt	szerencsém	

megismerni a hurghadai nemzetközi repü-

lőtér	membránszerkezetének	karbantartási	

munkálatai során. 

Megtapasztalhattam az anyagok viselke-

dését a sós, forró sivatagi környezetben 

továbbá az épülettel szemben támasztott 

elvárások	 használat	 közbeni	 bővülésének	

természetét is.  

4. TÉZiS:

a SÁTORSZERKEZETEK TuLaJdONSÁgaiNaK MEgiSMERÉSÉBEN SOKaT SEgíT aZ aMORTiZÁci-

ÓS fOLyaMaT MEgfigyELÉSE, dE NEM cSaK a SZERKEZET fiZiKai TuLaJdONSÁgaiRÓL ÉS a 

TöNKREMENETEL MÓdOZaTaiRÓL KaphaTuNK iNfORMÁciÓT, haNEM aZ ÉpüLET MűKödÉ-

SÉRŐL ÉS a fELhaSZNÁLÓi igÉNyEK aLaKuLÁSÁNaK TERMÉSZETÉRŐL iS.
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a szerkezet leírása

Az	 épület	 két	 fő	 részre	 tagolódik	 melyek	

egy rövid nyaktaggal kapcsolódnak egy-

máshoz és további hárommal a szilikát épü-

lethez. A sátor feszített ponyvaszerkezet, a 

padlójuk teljes alapterületen márványlap-

pal burkolt. A téglalap alaprajzú sátor 18 

x	 204	m,	 és	 3672	m²	alapterületű.	Az	acél	

szerkezet súlya 49,02 tonna. 

Az	 épület	 É-i	 homlokzatánál	 a	 meglévő	

épület közelsége miatt a ponyva az oldal-

fal tetejéhez van rögzítve 4 m magasság-

ban,	míg	a	K-i	oldalon	a	 talajszintről	 indul,	

erre	a	síkra		merőlegesek	a	feszítő	árbocok	

és	 így	alakul	 ki	 egy	 statikailag	 jól	működő	

hártyaszerkezet. Az épület keleti oldalán 

van	 a	 főbejárat,	 ami	 eredetileg	 üvegfalu	

szélfogó.	Később	átépítésre	került.

A	sávalaphoz		a	körítő	falak	”I”	acél	oszlopai	

talpcsavarokkal vannak rögzítve, az oszlo-

pok	 tetejét	 fekvő	 ”I”	 szelvény	 fogja	 össze.	

A szerkezet merevségét a falsíkban elhe-

lyezett andráskötelek biztosítják. A feszített 

tetőhéjak	 által	 a	 szerelt	 falnak	 közvetített	

húzóerőt	 az	 oszlopok	 acél	 sodronykötelei	

veszik fel melyek pontalapokhoz vannak 

lehorgonyozva.	Az	”I”	szelvények	belső	sík-

jára került a síkban feszített ponyvafal, mely 

a	 keleti	 homlokzaton	 a	 külső	 falsíkra	 sze-

relt dombornyomott, nagytáblás, egyedi 

Pvc burkolólemezzel párosul. A ponyvafal 

feszítése	 a	 	 felső	 fekvő	 ”I”	 szelvény	 belső	

övére hegesztett, lapos acél konzolokról 

függesztett	 feszítőcsavarral	 történik,	míg	a	

padlósíkban	fixen	rögzítve	van.	 	A	kétréte-

gű	ponyvafal		külső	héján		8	cm–es	lyuksor	

van	alul	–	 felül,	ezeken	keresztül	hozzá	fér-

hetőek	a	csavarok.	A	lyuksoron	át	a	termé-

szetes	 fény,	megvilágítva	a	belső	héjat	és	

kellemes látványt nyújt.

A	 fő	 fölötti	 szerkezetnél	 a	 külső	 ponyva	 a	

fekvő	 ”I”	 szelvény	 külső-,	 a	 belső	 pedig	 a	

belső	övlemezéhez	van	 rögzítve.	A	csava-

rokkal	 leszorított	 alulap	 alól	 a	 textil	 kicsú-

szását a kéder akadályozza meg. A feszítés 

tizenegy árboccal történik, melyek egy 

egyenesbe esnek az épület hossztengelye 

mentén. Magasságuk 12,5 m, alul gömb-

csuklós,	 Ø30-as	 csőszelvény,	 a	 függőle-

gestől	 17°-al	 keletnek	 döntve,	 ezekre	 lett	

függesztve árboconként  a héjakat hordó 

két	 acélgyűrű.	 A	 ponyva	 tönkremenetele	

esetén	 az	 árbocok	 eldőlését	 katasztrófa-
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kötelek akadályozzák meg. A keleti hom-

lokzaton	a	külső	héj	nem	a	falszerkezethez	

kapcsolódik, hanem peremkötelek közve-

títésével a fogadásukra tervezett pontala-

pokhoz lett lehorgonyozva, ezáltal a két héj 

között intenzív a légáramlat.

A	kör	alaprajzú	sátor	átmérője	45m,	alapte-

rülete 1590m2. Az acél szerkezet súlya 7,26 

tonna.

Az oldalfal magassága itt is 4m, pillérközei 

kifalazással	 készültek.	 A	 külső	 ponyva	 alsó	

szegéje itt is peremkötelekkel lett rögzítve, 

melyek	feszítését	úgynevezett	”A”	lábakkal	

és lehorgonyzó kötelekkel oldották meg. 

Az árboc 20m magas, alul gömbcsuklós, 

függőleges	 helyzetű	 rácsos	 tartó,	 melyet	

négy	katasztrófakötél	biztosít.		A	héjak	felső	

peremgyűrűi	itt	nem	függesztettek,	hanem	

az	árbocból	kiálló	feszítőkonzolok.	A	körsá-

tor	a	külső	héj	mentén	teljesen	zárt,	szerelő	

kijárattal	a	feszítőgyűrűben	a	rácsos	tartón	

belül.	Alul	külső	és	belső	héj	közötti	légréteg	

lezárását	a	külső	ponyva	aljára	hegesztett	

lebernyeg	biztosítja	ami	a	fekvő	”I”	szelvény	

külső	széléhez	van	rögzítve	úgy,	hogy	moz-

gáslehetőséget	biztosítson	a	külső	héjnak.

Mindkét sátor duplahéjú, a beltér részben 

hűtött.	 A	 hosszúsátor	 tizenegy	 kupolája	 a	

felső	 feszítőgyűrűben	 nyitott,	 ez	 csapadék	

hiányában nem okoz gondot, ellenben 

igen	 hatékony	 természetes	 szellőzést	 és	 a	

léghűtéssel	 és	 enyhe	 légmozgással	 együtt	

kellemes közérzetet biztosít. 

A klíma a szerelt fal mentén ill. a fal men-

tén sorolt üzlet és irodahelységek tetején 

kapott helyet, míg a többi gépészeti beren-

dezés az árbocokra lett szerelve

A	meglévő	épületet	és	a	sátrat	négy	tégla	

falazatú, folyosó köti össze. Alapterületük 

75,5 m2, 80 m2, 62 m2, 48 m2.

Beavatkozások

2000-ben, építés közben, egy homokvihar 

alkalmával	az	1.	és	11.	számú	kupola	belső	

héja leszakadt. A hibát a helyszínen kijaví-

tották.	Kiderült,	hogy	a	belső	héj	anyaga	a	

tervezettnél	gyengébb	700	g/m2		PVC	tex-

tilből	konfekcionálták.

A biztonságos üzemeltetés érdekében fél 

éves - éves gyakorisággal állapot felmérés-

re került sor. A kisebb hibák, sérülések javí-

tására	és	a	 	meglazult	 kötőelemek	biztosí-

tására	 ilyenkor	 került	 sor.	 Az	 ellenőrzésnek	

köszönhetően	nagy	biztonsággal	tervezhe-

terminál	bővítési	folyamat
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tő	és	ütemezhető	a	szerkezet	amortizáció-

jából	következő	beavatkozás.

A folyamatba 2006-tól volt alkalmam be-

kapcsolódni.	 A	 külső	 és	 belső	 héj	 állapot-

felmérése során megtisztítottuk a felületet 

a	 sivatagi	 por-	 és	 homokrétegtől.	 	 A	 por	

szinte beleégett a Pvc kenésbe. A hibák, 

mechanikus sérülések javítása megtörtént. 

Kiderült,	hogy	a	 	külső	héj	anyaga	változó	

mértékben öregszik. A mintavétel és a to-

vábbi vizsgálatok megállapították, hogy 

konfekcionálásakor,	minősített	és	minősítés	

nélküli anyagot vegyesen használtak fel. 

A fehér felületet néhány hónap alatt újra 

belepte a por. A felszíni porréteg fokozta a  

gyengébb anyag Uv védelmét. 

A	membrán	több	helyütt	jelentősen	hullám-

zott	szeles	 időben,	ezért	a	következő	alka-

lommal	megtörtént	a	2-5.	kupolák	külső,	és	

a	6-9.	 kupolák	külső	és	belső	héjának	utó-

feszítése. 

A feszítés az árbocok hidraulikus emelésé-

vel történt 3-6cm közötti mértékben. A 9. 

számú	kupola	belső	héján	30cm	hosszú	sza-

kadás keletkezett. A szakadás rávilágított 

arra,	 hogy	 a	 gyengébb,	 vékonyabb	 textil	

jelentősen	 meggyengült,	 és	 szükségessé	

vált	a	megerősítése.

Fél	évvel	később	a	belső	héj	fennmaradó	8	

kupolájának	kierősítése	is	megtörtént.	

Kierősítéskor	a	munkaterület	helyi	és	részle-

ges	lezárására	volt	csak	lehetőség.	Mivel	a	

membrán teljes tehermentesítése bontás 

nélkül	nem	lehetséges	a	kierősítés	szakaszo-

san készült. 

Az épület melletti járdaszintet utólag meg-

emelték az épület merevségét biztosító 

andráskötelek alsó csomópontjai a felszín 

alá	 kerültek	 és	 jelentősen	 korrodálódtak.	

szükségessé vált az összes ilyen csomópont 

feltárása, korrózióvédelme, egyes elemei-

nek cseréje. 
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2008-2009-ben, két ütemben került sor a 

külső	membrán	cseréjére.	A	homok	lerako-

dás	miatt	vastagabb	PVC	kenésű	ponyvá-

ra esett a választás. Mivel a két ütem között 

több mint fél év telt el, hogy ne legyen fe-

lemás	az	épület	megjelenése	homok	színű	

anyagot kértünk a spanyol gyártótól. A 

konfekcionálást	 referenciákkal	 rendelkező	

német-magyar társaság végezte. 

A	 héj	 cserét	 követően	 a	 hegesztések	 szá-

mos helyen megnyíltak ami azonnali be-

avatkozást igényelt. Ezért a folyamatos 

kárelhárítás mellett elkészült a kupolák és 

a	nyergek	szorítólappal	történő	kierősítése.

Sokáig	nem	sikerült	egyértelműen	diagnosz-

tizálni a jelenség okát, ugyanakkor meg-

figyelhető	 volt,	 hogy	 a	 felületi	 hőterhelés	

befolyásolja a folyamatot, továbbá a ko-

rábban	 megfelelőnek	 ítél	 hegesztések	 is	

idővel	 megnyílnak.	 A	 felelősséget	 sem	 a	

ponyva	 gyártő	 sem	 a	 konfekcionáló	 cég	

nem	vállalta.	Az	anyag	minősítése	megfelelt	

a felhasználás céljára és a konfekcionálás-

kor is betartották az irányadó szabályokat. 

Évekkel	később,	egy	meglehetősen	költsé-

ges	szakértői	vizsgálat	mutatott	 rá	a	prob-

léma gyökerére. Elektron mikroszkóppal 

kimutatták, hogy a Pvc kenés mikro bubo-

rékokkal telített. Ez nagy felületen lehetet-

lenné teszi a membrán megfeszítését mivel 

gumi	ként	viselkedik	az	anyag,	továbbá	hő	

hatására	 a	 buborékokban	 keletkező	 nyo-

más szétfeszíti az anyagot, ezért nem lehet 

megfelelően	tartős	hegesztést	elérni.	A	vizs-

gálat	eredménye	gyártói	felelősségre	utal,	

aminek érvényesítésére jogi eljárás indult. 

A gyanút alátámasztja az is, hogy látszólag 

indokolatlanul, több éves magyarországi 

szerkezeteknél is megjelentek hegeszté-

si megnyílások a korábbiaktól nagyobb 

nyári	hőségek	idején.	A	membrán	anyaga	

ugyanattól a gyártótól származik.
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A	nagy	mennyiségű	homok	lerakódás	és	a	

gyenge	belső	membrán	fokozott	szélterhe-

lése miatt, szélfallal lezártuk a két héj közötti 

szabad nyílást, az 1. és 11 számú kupolák 

alsó	 szakaszán.	 A	 felmérési	 rajzon	 (balra)	

jól	 látható,	hogy	a	küldő	héj	nincs	 kellően	

megfeszítve,	jelentős	eltérés	van	a	tervezett	

és a valós geometria között.

A	sátor,	bár	nagy	méretű	és	reprezentatív,	

de ideiglenes jelleggel épült. Az évek során 

fokozatosan	 történt	a	 terminál	bővítése	és	

kiépítése. Gyakorlatilag szinte körbeépítet-

ték	a	szerkezetet.	2009-ben	a	külső	memb-

rán cseréjével párhuzamosan történt a kör 

alakú sátor újabb kapcsolatának kialakí-

tása	 a	 bővítményekkel.	 A	 kapcsolat	 ter-

vét Majoros Gáborral közösen készítettük     

(statikus	Dr.	Galaskó	Gyula).	

A	 reptér	 üzemeltetője	 jelezte,	 hogy	 a	 sá-

torszerkezetben is szeretnék elérni a szili-

kát	 épületrészeknél	 biztosított	 18°C	 belső	

hőmérsékletet.	 A	 légzárás	 fokozása	 érde-

kében	a	 kupolákat	a	belső	gyűrű	mentén	

lezártuk.	 A	 lezárás	 nem	 járt	 számottevő	

eredménnyel, ugyanakkor meggátolta a 

gravitációs	 szellőzést,	 ezért	 egy	 év	 múlva	

eltávolítottuk. A kéthéjú, felül nyitott szerke-

zet	 kellemes	 komfortérzetet	 biztosít	 hőség	

idején	is.	A	membrán	alatt	bazár	működik,	

a	 belső	 vizesblokkok	 és	 az	 ember	 tömeg	

ellenére	friss	a	levegő.	Hogy	ez	a	szerkezet	

kialakításának	köszönhető,	azt	leginkább	a	

felső	gyűrűkön	keresztül	távozó	használt,	le-

vegő	minőségén	lehet	érezni.
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Belső	membrán	csere	előkészület

1-5 kupolák szabás terve 14 tekercsen
feszültségi ábra
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12	év	alatt,	2011-re	a	belső	membrán	fűzé-

seinél	 alkalmazott	 műanyagkötél	 annyira	

elöregedett,	hogy	már	porladt.	Az	újra	fűzé-

séhez vékony acélsodronyt használtunk. A 

beavatkozásra azért is szükség  volt, hogy 

a héjon mozogni lehessen a ponyva cseré-

jekor. 

A	belső	ponyvából	az	évek	során	elillant	lá-

gyító törékennyé tette az anyagot. cseréje 

két ütemben történt 2012 és 2013 során. Az 

új membrán anyaga fehér, a régivel ellen-

tétben nem transzlucens hanem opak. Az 

anyagvastagság úgy lett megválasztva, 

hogy	 az	 épület	 külső	 membrán	 nélkül	 is	

üzemképes	 maradjon.	 A	 belső	 héj	 cseré-

je	 a	 külsőnél	 is	 komolyabb	előkészületeket	

igényelt. A poros régi felületen meg kellett 

kötni a port, hogy a rajta szerelt új ponyva 

tiszta maradjon.

A két héj között, az embernek rendkívüli tér-

élményben	lehet	része	az	alul-felül	finoman	

hullámzó membránok által határolva. Fan-

tasztikus hely lehet meditációhoz, ugyan-

akkor	a	mozgó,	változó	meredekségű,	szűk,	

poros és meleg térben a munkavégzés em-

bert próbáló feladat.

További szükséges beavatkozás

A	kör	sátor	nagy	kupolájának	külső	memb-

ránja már porlik. A ponyva tönkremenetelé-

nek	 folyamata	 exponenciális	 jellegű,	 ezért	

cseréjére várhatóan 2014-ben kerül sor.

A	repülőtér	a	 legnagyobb	terhelésű	napo-

kon	25-30	000	fős	forgalmat	bonyolít.	A	kül-

földi járatok utasainak útvonala a memb-

rán szerkezeten keresztül vezet. A terminál 

már teljesen kiépült és egységes arculatot 

kapott.	Üzemeltető	váltást	követően,	2015-

ben születik döntés a membrán épület to-

vábbi	 sorsáról.	 Idő	 közben,	 a	 jelenlegitől	

délebbre, egy újabb terminál építésébe is 

belekezdtek
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Megvalósult

Generál	tervező:	MorITZ & hAsELsBErGEr ArchITEKTEn, Ausztria

Vezető	tervező:	Majoros	Gábor

Statika:	Dr.	Hegyi	Dezső

Műhelyterv 2009. 

testa rossa - terasz fedés 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

Saját munkarész       40% 

T E s T A  r o s s A  -  T E r A s Z  F E D é s  
c o n c o r d  h o t e l  c a i r o
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Az építészeti gondolat kivitelezése az épí-

tőiparra	hárul.	A	kivitelezés	színvonala	ezért	

elsősorban	 a	 technológiai	 felkészültsé-

gen és a kivitelezési tapasztalaton múlik. 

A membránszerkezetek megvalósításához 

szerelés technológiai tervezésre van szük-

ség, ami a szerkezet, az építési helyszín és 

az egyedi körülmények függvényében tör-

ténik. A technológiai tervezés, a statikai és 

szerkezettervezési folyamattal párhuzamo-

san történik, mivel folyamatos visszacsato-

lásra van szükség. Prototípus hiányában, 

csak	kivitelezés	közben,	kísérlettel	ellenőriz-

hető	 a	 tervezett	 szereléstechnológia.	 Ez	 a	

sajátosság	 bizonytalansági	 tényezőt	 jelent	

és szerelési tapasztalatot igényel a kivitele-

zőtől.

A kávázó és a hozzá tartozó terasz építé-

szeti megformálását az ausztriai, MorITZ & 

hAsELsBErGEr ArchITEKTEn iroda végez-

te.	 Építkezés	 közben	 a	 kivitelezőtől	 jött	 a	

felkérés a terasz fedés megkonstruálására, 

a	műhelytervek	 kidolgozására	 és	műveze-

tésre. A vállalkozó egy kültéri bútorok, és 

kisebb kerti árnyékoló sátrak készítésével 

foglalkozó manufaktúra, mely mérnöki szer-

kezetekkel	 kívánta	 bővíteni	 profilját.	 A	 fel-

adat tehát az építészeti formai elgondolást

megvalósítani	 az	 elérhető	 anyagokból	 és	

egy	 kompetenciával	 nem	 rendelkező	 kivi-

telező	csapat	betanításával.	

5. TÉZiS:

igÉNyES ÉpíTÉSZETi MiNŐSÉg ELÉRÉSÉhEZ a KiViTELEZÉS SZíNVONaLa MaghaTÁROZÓ. Egy 

adOTT BERuhÁZÁS KapcSÁN, KüLöNöSEN a SÁTORSZERKEZETEK ESETÉN, TERVEZÉSEKOR fi-

gyELEMBE KELL VENNi a KiViTELEZÉS SZEREpLŐiNEK fELKÉSZüLTSÉgÉT ÉS a KiViTELEZÉS VÁR-

haTÓ gyÁRTÁSi-SZERELÉSi pONTaTLaNSÁgÁT.
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a szerkezet leírása

A 324m2	 vetületi	 alapterület	 9db	 6x6m-

es keretbe feszített, tölcsérformájú Pvc 

membrán sorolásával jön létre. A szerkezet 

befogott acéloszlopokon nyugszik. Az oszlo-

pok	a	mezők	közepén	központosan	helyez-

kednek el. A membrán feszítését az acél fél 

gyűrűk	 teszik	 lehetővé,	 ami	 feszítést	 köve-

tően	az	oszlophoz	van	 rögzítve.	A	keret,	a	

sarokpontokban,	 ellenmenetes	 feszítőcsa-

var közbeiktatásával, acél sodronykötéllel 

függesztett,	 míg	 mezőközépen,	 acél	 kon-

zolra támaszkodik. A kialakítás módjának 

statikai és szereléstechnológiai oka van. Az 

oszlopcsúcsokat,	a	feszítő	gyűrűt	és	a	lába-

zatot acéllemez gallér takarja. A kereteket 

3	 mező	 összekapcsolásával	 hoztam	 létre,	

így	szereléskor	egyszerre	három	mező	emel-

hető.	A	3db,	3mezős	keret	átmenőcsavaros	

illesztésével	jön	létre	az	„U”	alaprajzi	forma.

Az építészterv statikailag nem felelt meg, 

ezért	 az	 elérhető	 alapanyagok	 szerint	 a	

forma	megőrzése	mellet	újra	gondoltam	

a szerkezetet. A keret keresztmetszetét 

sikerült csökkentenem a fesztáv felezésé-

vel.	A	középen	történő	fix	megtámasztás	

szereléstechnológiai okból is indokolt volt 

továbbá szélteher felvételére alkalmassá 

tette a szerkezetet.

a szerkezet felállítása

A konfekcionált ponyva Magyarországról 

érkezett. A helyszínre érkezéskor az acél-

gyártás	még	nem	fejeződött	be.	A	hely-

színen hegesztették össze a kereteket. 

Az	előkészített	árbocok	bedaruzását	 kö-

vetően	a	ponyvát	rögzítettük	a	kerethez	

majd próbaemelést hajtottunk végre. A 

sikeres technológiai kísérlet után ütemez-

ve történt a szerkezet felállítása és készre 

szerelése.

A	szerkezet	finom	beállítására	a	tőcsava-

roknál,	 az	 ellenmenetes	 feszítőcsavarok-

nál	 és	 a	 feszítő	 gyűrűk	 pozicionálásával	

van	lehetőség.
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szabás elemek összeállítási rajza szabás snittek
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Megbízó:		6th	October	Club

Generál	tervező:	Concord	Consulting	Group,

Dr. Tamer Foud

Membrán	szerkezeti	szakértő:	Majoros	Gábor

Híd	szerkezeti	szakértés:	Hídépítő	Zrt.

Makett:	Szabó	Miklós

Tanulmány terv 2010. 

OLiMpiai uSZOda  -  ÁRNyÉKVETŐ 

1. GonDoLAT

2. KALIBrácIó

3. MoDELL

4. TErvEK

5. GyárTás

6. KIvITELEZés

7. FEnnTArTás

8. ÚjrAhAsZnosíTás

M e s t e r m u n k a

saját munkarész      100% 

o L I M P I A I  U s Z o D A  -  á r n y é K o L ó  s Z E r K E Z E T
K A I r ó

„A szobrász alkotása csak akkor bír nagy kifejező erővel, 

ha teljes figyelmét a fény és az árnyék harmonikus játé-

kára fordítja, miként azt az építész teszi.” (Auguste Rodin: 

Les Cathédrales de France, Párizs, 1914)
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Egyiptom transz-kontinentális ország a Föld-

közi-tenger, a Libiai sivatag, a szahara, az 

Arab sivatag és a vörös-tenger, ölelésé-

ben. Területe több mint 1 millió km2. Becsült 

népessége	 80	 millió	 fő.	 Területének	 több	

mint 95% a sivatag. néhány százaléknyi 

művelhető	 földterülete	 a	 Nílus	 mentén,	 a	

folyó delta vidékén és néhány oázisban ta-

lálható.	 Ezekre	a	 területekre,	 főként	 nagy-

városokba zsúfolódik a népesség. Az ország 

gazdaságában meghatározó az ipar, a 

mezőgazdaság	és	a	turizmus.

Tanulmány útjaim során kézzelfogható 

közelségbe	 kerültek	 az	 ókori	 műemlékek	

éppúgy mint a jelenkori arab kultúra sok-

színűsége.	 A	 gazdag	 műemléki	 hagyaték	

és	kulturális	sokszínűség	kakofóniája,	olykor	

nélkülözik a letisztultságot. nehéz eligazod-

ni, a rendkívül gazdag ókori egyiptomi em-

lékek,	a	később	megjelenő	ókeresztény,	a	

több száz tradicionális arab stílusirányzat, 

és	 az	 ezeket	 előszeretettel	 imitáló	 és	 ve-

gyítő	 giccs	 halmazában.	 A	 szemlélő	 előtt	

tárgyiasul	a	több	ezer	éves	jelen	elképesztő	

kulturális gazdagsága. A múlt összemosó-

dik	 a	 jelennel,	 a	 bőség	 a	 nélkülözéssel.	 A	

határok	eltűnnek,	a	 tér	és	az	 idő	 fogalma	

feloldódik.	Egyszerre	érzékelhető	a	tér	vég-

telen	tágassága	és	beszűkülése.	Az	emberi	

lény	 megérzi	 esendőségét	 és	 kiszolgálta-

tottságát.	A	 természeti	 erők	diktálta	 szigo-

rú keretek megkövetelik a racionalitást, 

ugyanakkor	 az	 idő	 sem	 emberi	 léptékhez	

igazodik, az egyén számára relativizálódik. 

Az	idő	nem	korlátozó	tényező,	lehetővé	te-

szi a környezet, a tárgyak, épületek apró-

lékos,	és	időigényes	díszítését.	Élnek	is	ezzel	

a	lehetőséggel.	A	jövő,	az	idősíkról	leválva	

puszta emberi szándékká lényegül, mely a 

Mindenható Isten rendelése szerint alakul, 

éppen ezért rá bízatik. 

Egyiptom

Egyiptom

Luxor	temlpom Gazirat	Al	Awameyah	mecset	a	Luxor	temlpomban
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remete lak, szent Pál-kolostor termőföldek		Kairó	határán

Jobbra:	 helyre-
állítás a Kopt ne-
gyedben
Balra:	 Utcakép	 a	
kairói Bazár ne-
gyedben

életképek
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Ez a fajta életszemlélet mindenütt tetten 

érhető.	A	sajátos	mentalitás	nyugalmat	hoz	

az egyén hétköznapi életébe. Az afrikai em-

ber, együtt él a tudattal, hogy korlátozott a 

hatalma	 a	 folyamatok	 alakulását	 illetően.	

Egy európai ember, különösen egy építész 

számára, aki semmit nem bíz a véletlenre 

és szereti megtervezni és kézben tartani a 

dolgokat, ez a kulturális környezet idegen 

és frusztráló lehet. Egyiptom rendkívüli tisz-

teletet, nyitottságot, befogadó készséget 

és türelmet követel. Az idegen, aki kilép az 

egyen	színvonalra	törekvő	szállodák	világá-

ból, megtapasztalhatja, az ország valódi 

arcát, és kézzelfoghatóvá válik az elemek 

élet feletti hatalma. Ezen a földön, nem ne-

héz	 istenhívőnek	 lenni.	 Számomra	mindez,	

másfajta megvilágításba helyezi a kortárs 

Egyiptomot és az arab társadalmat épp-

úgy, mint az ókori civilizációról és annak hit-

világáról alkotott képet.

Olimpiai uszoda

Az egyiptomi szociális háló és társadalmi 

valamint közösségi projektekben való ál-

lami és önkormányzati szerepvállalás nem 

olyan átfogó, mint Európában. Közösségi 

célokat és az erre szolgáló közösségi épü-

leteket gyakran clubnak nevezett közös-

ségekbe tömörüve, magánszemélyek és 

vállalatok közösen valósítanak meg. Az 

October	Club	célja	egy,	a	fiatal	városrész-

ben hiányzó funkció, egy közösségi uszoda 

építése. A megvalósult épület a club tulaj-

donát képezi, ezért rá hárul a beruházás 

finanszírozása	 és	 az	 épület	 fenntartása.	 A	

clubtagok, az adomány fejében örökös, 

ingyenes használati joggal rendelkeznek. 

A tervezési megbízást a concord consul-

ting Group és a neves egyiptomi építész,           

Dr. Tamer Foud kapta.

A kiszemelt helyszín rendezett, modern, nyu-

gatias	arculatú,	 viszonylag	új	 és	bővíthető	

városrész	 (6th	 of	 October	 City)	 Kairóban.	

rendelkezik egyetemmel, kórházakkal, 

szívcentrummal. A beruházó megítélése 

szerint egy olimpia rendezés esetén leg-

kézenfekvőbb	 ide	 telepíteni	 a	 szükséges	

sportlétesítményeket.	 A	 megrendelő	 ezért	

reprezentatív és magas színvonalú uszoda 

megvalósítását	tűzte	ki	célul,	mely	alkalmas	

nemzetközi versenyek lebonyolítására és 

egy	olimpiai	pályázat	esetén	meglévő	 inf-

rastruktúraként	 számba	vehető.	A	 közelgő	

elnökválasztásra tekintettel a megbízó nem 

titkolt célja a beruházás sikerével növelni a 

regnáló	 politikai	 elit	 népszerűségét	 és	 tá-

mogatottságát. Ez a megbízói hozzáállás 

Kairó

6th of october city,   cairo

helyszín

E g y p t

Kairó a nílusról
Jobbra:	Kairó	látképe	Giza	felé	a	Citadelláról
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nagyfokú	 tervezői	 szabadságot	 jelent	 az	

építészeti formálás és a beruházási költsé-

gek tekintetében egyaránt. Ez a szabadság 

jelen esetben átsütött az építész terveken.

Realitás-célszerűség

A	létesítmény	két	fő	egységre	bontható,	a	

három úszómedencét tartalmazó vb. vá-

zas	uszodaépület	 tömegére	és	a	 tőle	szer-

kezetileg	 független	 felső	 látvány	 elem	 és	

árnyékvető	 szerkezetre.	 A	 megkeresés,	 a	

kiviteli	szintű	tervezés	stádiumában	történt.	

Először	a	tetőfelépítmény	kialakításának,	és	

megvalósíthatóságának véleményezésére 

és költségbecslésre szólt a felkérést.

Többszöri egyeztetés alkalmával körvona-

lazódott	 az	 uszodát	 átívelő	 szerkezet	 és	 a	

funkciója	 között	 feszülő	 rendkívüli	 arány-

talanság.	 A	 megoldás	 ésszerűségén	 túl,	

megkérdőjeleződött	 annak	 megvalósít-

hatósága is, továbbá nyilvánvalóvá vált, 

hogy költsége többszöröse a medencéket 

tartalmazó, alsó épülettömeg költségének. 

Ezután	már	javaslatot	vártak	egy	ésszerűbb	

és megvalósítható megoldásra. Letisztul-

tabb formavilág létrehozása mellett dön-

töttem,	 az	 eredeti	 célkitűzések	 és	 építész	

gondolat tiszteletben tartása mellett.            k i i n d u l ó  e l k é p z e l é s ,  é s z a k i  h o m l o k z a t

k i i n d u l ó  e l k é p z e l é s ,   f e l ü l n é z e t i  r a j z

k i i n d u l ó  e l k é p z e l é s ,  h o s s z m e t s z e t

           k i i n d u l ó  e l k é p z e l é s ,  n y u g a t i  h o m l o k z a t

           a  m e g v a l ó s í t a n i  k í v á n t  f e l é p í t m é n y  t e r v e z e t t  k i a l a k í t á s a
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Az eredeti forma és a bordázat kialakítá-

sa	 célszerűbb	 lett	 volna	 szilárd	 burkolatú	

anyagból, ugyanakkor a helyi sajátossá-

gok,	 az	 intenzív	 elszennyeződés	 miatt,	 a	

könnyen	cserélhető	membrán	alkalmazása	

valóban indokolt. Kairó, három Magyaror-

szágnyi	 lélekszámú	 nyüzsgő,	 szmogos	 és	

poros nílus-menti metropolisz. A sivatag fel-

öli szél homokkal és porral lepi el. Az épü-

letek	 hamar	 elszürkülnek.	 Évekkel	 később	

egy olimpia rendezése esetén a membrán 

cseréjével, gyorsan és alacsony költséggel 

újszerűvé	varázsolható	a	létesítmény.	A	ter-

vek	 felülvizsgálatakor	 jelentős	 változtatást	

hajtottam végre. Az anyaghasználat mini-

malizálására és a látványra törekedtem. 

Első	 lépésben	 a	 szerkezethez	 felhasznált	

anyagmennyiséget igyekeztem a mini-

mumra redukálni az ívek és a torony meg-

tartása mellett úgy, hogy létrejöjjön a 

szerkezet és a forma közötti egyensúly.  A 

szétágazó hídelemet kötél rendszerre füg-

gesztettem	 jelentősen	 csökkentve	 ezzel	 a	

szükséges szerkezeti keresztmetszeteket. A 

függesztő	 rendszert	 két	 „A”	 formájú,	 dőlt	

pilon és egy három pilléren nyugvó, ferde 

árboc támasztja alá. Az ív a talajba döf, 

merevítve	az	előre	dőlő	torony	három	alsó	

támaszpillérének rendszerét. A híd fesztá-

volsága	közel	170	méter,	a	főárboc	magas-

sága közel 60 méter. A felépítmény szerke-

zetileg független az uszodától, ezért külön 

megépíthető.	Meghatározó	szempont	volt,	

hogy	a	bekerülési	 költség	 lehetőleg	ne	 le-

gyen magasabb az alsó uszodaépület költ-

ségeinél.

6. TÉZiS:

NagyfOKÚ TERVEZŐi SZaBadSÁg ESETÉN iS fONTOS a LÁTVÁNy, a fuNKciÓ, a SZERKEZET 

ÉS a gaZdaSÁgi RaciONaLiTÁS EgyENSÚLyÁRa VaLÓ TöREKVÉS.

Tanulmány terv, ”a” -  változat
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” A ” 	 - 	 	 V Á L TO Z A T 	 T E R V E

f e l ü l n é z e t k e r e s z t m e t s z e t
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Előzetes	költségbecslést	készítettünk,	ehhez	

a	Hídépítő	Zrt.	a	hídszerkezet	méretezésére	

és	 gyártására	 előzetes	 árajánlatot	 adott.	

Mivel a várható költségeket így is sokalta a 

megbízó, ezért egy még olcsóbb változat 

kidolgozásán gondolkodtam. A teljes szer-

kezet lefedett alapterülete 8000 m2, míg a 

membránnal fedett rész csupán 2000 m2. 

Arányaiban kicsi a ponyvafelület a felépí-

tendő	 acélszerkezethez	 képest,	 ez	 nem	

jelent esztétikai problémát, de a 2000m2 

ponyvafelület nem igényel ekkora konstruk-

ciót.	 Ezért	 egy	 „elégséges”	 változat	 kidol-

gozásába fogtam.

n y u g a t i  n é z e t é s z a k i  n é z e t
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A	második	 változatnál	 elsősorban	 a	 lelátó	

fedésére fókuszáltam. Arra kerestem vá-

laszt,	 hogyan	 lehetne	 minél	 egyszerűbb	

szerkezeti	megoldással	 lefedni	 a	 nézőteret	

úgy,	 hogy	 az	 még	 látványos	 legyen.	 Erről	

a változatról eltávolítottam a teljes hídszer-

kezetet.	 Eltűnt	 a	 60	méteres	 főárboc	 és	 a	

két	nagy	méretű	„A”	pilont,	két	kisebb,	tört	

vonalú,	dőlt	árboc	váltotta	fel.	A	”B”	válto-

zatnál,	szinte	csak	a	nézőtér	került	 lefedés-

re. Az épület mentén elhelyezett, befogott  

oszlopsorról, a lelátó fölé konzolosított acél-

keretekbe helyeztem a feszített membránt. 

Az épület két oldalán, szimmetrikusan el-

helyezett	 tető,	 kábelrendszerrel	 össze	 van	

kötve és az épület két oldala mentén lehor-

gonyozva, így statikailag egy egységként 

működik.	A	konstruksió	merevségét	a	kábel	

rendszer biztosítja. ha a méretezés engedi, 

az	összekötő	kábelekre	mozgatható	árnyé-

koló	 is	 kerülhet.	A	 leegyszerűsített	változat,	

védi a lelátót, biztosítja a speciális világító-

testek	elhelyezésének	lehetőségét	és	alkal-

mas a média közvetítések alkalmával hasz-

nált speciális futókamerák telepítésére. A 

hátsó	rámpák	alapvetően	a	közönség	köz-

lekedését szolgálják. A rámpák mentén el-

helyezett, ferde oszlopokhoz csavart pony-

vafelület, különleges látványt és térélményt 

nyújt annak ellenére, hogy nem emelkedik 

ki annyira a városrész épületei közül, mint az 

első	változat	esetében.	

Tanulmány terv, ”B” -  változat
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” B ” 	 - 	 	 V Á L TO Z A T 	 T E R V E

f e l ü l n é z e t

b e l s ő 	 n é z e t

é s z a k i  n é z e t

k e r e s z t m e t s z e t
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h o s s z m e t s z e t
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a tervváltozatok összehasonlítása

A kiinduló elképzelés komoly állékonysági 

kérdéseket	vet	fel.	A	nagy	felületű	memb-

rán,	vitorlaként	működik	és	tovább	fokozza	

a konstrukció stabilitási problémáit. A har-

monika	 szerűen	 összecsukódó	 és	 szétnyíló	

szerkezet	 kirakat	 pavilon	 esetén	 működő-

képes, ekkora méretekkel már sokkal nehe-

zebb biztonságosan kialakítani. A memb-

rán biztonságos rögzítése és ilyen módon 

történő	 mozgatása,	 sokkal	 masszívabb	 és	

ennél is összetettebb konstrukciót igényel-

ne. A membránhoz szükséges anyagmeny-

nyiség többszöröse a védeni kívánt alapte-

rületnek. A teljes felépítmény biztonságos 

és üzemképes kialakítása, többszöröse len-

ne az alsó, szilikát uszodaépület bekerülési 

költségének.

Az	”A”	változat	esetén	felfüggesztettem	a

fő	teherviselő	ívet,	ezzel	minimálisra	csök

kentve a szerkezeti keresztmetszeteket.  A 

membrán igény szerinti mozgatása egy-

szerűbben	 megoldható	 és	 kevesebb	 az	

anyagszükséglete. A felépítmény továbbra 

is ikonikus jelleget ölt és távolról látható. Kü-

lönböző	nézőpontokból	változatos	látványt	

nyújt.	Karaktere	módosult,	ugyanakkor	erő-

tani	műkötése	 sokkal	 letisztultabb	és	ez	az	

esztétikai értékét is növeli. A teljes szerkezet 

jó	 minőségű	 anyagokból	 megvalósítható	

100 eFt/m2 áron. Teljes bekerülési költsége a 

fele - harmada a kiindüló szerkezet árának.

A	”B”	változat	ennél	is	olcsóbb.	Körülbelül	a	

fele	-	kétharmada	az	”A”	változat	árának.	

A	szerkezet	feladata	kizárólag	a	nézőtér	vé-

delme.	Nem	magasodik	ki	a	környezetéből,	

szerényebb,	 jelentősen	 olcsóbb,	 ugyan-

akkor imégis különleges esztétikai élményt 

kínál. tent cca. 10 000 

kiinduló terv

tent 0 m2 tent cca. 4 000 m2 tent cca. 2 000 m2

uszoda, felépítmény nélkül ”A”	változat ”B”	változat
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Végkifejlet

Az újabb egyeztetések során az épület ki-

emelkedése	 és	 láthatósága	 kellően	 erős	

szempontnak	bizonyult.	 Ezért	az	 „A”	válto-

zatról makett készült a könynebb értelme-

zéshez. A makett alapján az építészeti lát-

vány	meggyőzte	a	beruházót	és	a	projekt	

vezető	építészét.	 Sikerült	áttörni	az	anyagi	

korlátokat	és	az	”A”	változat	megvalósítá-

sa mellett döntöttek. Az egyeztetésekkel 

igen	lassan	haladtunk,	az	első	megkeresés	

óta közel egy év telt el. A tervek kidolgozá-

sának	megkezdése	egyre	 sürgetőbbé	vált	

mivel, az uszoda központi épületrészének 

alapozását	megkezdték.	A	felső	épületrész	

kiviteli-,	 technológiai-,	 és	 műhelyterveinek	

előkészítésére	és	 kidolgozására	három	hó-

napunk maradt. 

A munka ezen a ponton váratlanul meg-

rekedt.	A	 szerződéskötés	csúszott	 és	 végül	

elmaradt. A megkezdett munkálatokat 

leállították az egyre fokozódó társadalmi 

feszültség, kiszámíthatatlan politikai és bel-

biztonsági helyzet miatt. A váratlanul kitört 

zavargások,	majd	 az	 azt	 követő	 forrongó,	

viharos	időszak,	elsodorta	a	vezető	politikai	

réteget, majd annak ellenzékét is. A kiszá-

míthatatlan helyzet bizonytalanná tette a 

beruházás sorsát és a terv sajnos azóta sem 

valósult meg.
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t é z i s e k 1. TÉZiS:  a MEMBRÁN SZERKEZETEK TELJES LÉTciKLuSÁNaK TERVEZŐi SZEMpONTBÓL MEghaTÁROZÓ fŐ 

fÁZiSai; a gONdOLaT, a KaLiBRÁciÓ, a SZERKEZETi MOdELL, a MűSZaKi TERVEK, üZEMi ELŐREgyÁRTÁS, ÉpíTÉShELyi KiVi-

TELEZÉS, fENNTaRTÁS ÉS  aZ ÚJRahaSZNOSíTÁS. (28.old.)

2. TÉZiS:  a SOROZaTgyÁRTÁST ÉS a TípuSTERVEK aLKaLMaZÁSÁT, EgyEdi ÉRTÉKüK SZEMpONTJÁBÓL 

fENNTaRTÁS öVEZi. a SÁTOR TípuSTERVEK adapTÁLÁSaKOR, aLacSONy daRaBSZÁM MELLETT, TERVEZŐi MÓdOSíTÁSOK-

KaL, a fORMai KöTöTTSÉg ELLENÉRE, ÉLVEZhETŐ, EgyEdi MiNŐSÉg ÉRhETŐ EL. (58.old.)

3.TÉZiS:   a MEMBRÁNSZERKEZETEK gyÁRTMÁNy TERV SZiNTű digiTÁLiS 3d MOdELLJÉNEK fELÉpíTÉSE 

(ViRTuÁLiS pROTOTípuS), NöVELi a TERVEZÉSi RÁfORdíTÁST, ugyaNaKKOR fONTOS a SZERELhETŐSÉg SZEMpONTJÁBÓL, 

a MEgfELELŐ pONTOSSÁgÚ MűSZaKi dOKuMENTÁciÓ KidOLgOZÁSÁhOZ ÉS a TERVEZÉSi hiBÁK KiSZűRÉSÉhEZ. (108.old.)

4. TÉZiS:  a SÁTORSZERKEZETEK TuLaJdONSÁgaiNaK MEgiSMERÉSÉBEN SOKaT SEgíT aZ aMORTiZÁci-

ÓS fOLyaMaT MEgfigyELÉSE, dE NEM cSaK a SZERKEZET fiZiKai TuLaJdONSÁgaiRÓL ÉS a TöNKREMENETEL MÓdO-

ZaTaiRÓL KaphaTuNK iNfORMÁciÓT, haNEM aZ ÉpüLET MűKödÉSÉRŐL ÉS a fELhaSZNÁLÓi igÉNyEK aLaKuLÁSÁNaK 

TERMÉSZETÉRŐL iS. (178.old.)

5. TÉZiS:  igÉNyES ÉpíTÉSZETi MiNŐSÉg ELÉRÉSÉhEZ a KiViTELEZÉS SZíNVONaLa MaghaTÁROZÓ. Egy 

adOTT BERuhÁZÁS KapcSÁN, KüLöNöSEN a SÁTORSZERKEZETEK ESETÉN, TERVEZÉSEKOR figyELEMBE KELL VENNi a KiViTE-

LEZÉS SZEREpLŐiNEK fELKÉSZüLTSÉgÉT ÉS a KiViTELEZÉS VÁRhaTÓ gyÁRTÁSi-SZERELÉSi pONTaTLaNSÁgÁT. (204.old.)

6.TÉZiS:   NagyfOKÚ TERVEZŐi SZaBadSÁg ESETÉN iS fONTOS a LÁTVÁNy, a fuNKciÓ, a SZERKEZET ÉS 

a gaZdaSÁgi RaciONaLiTÁS EgyENSÚLyÁRa VaLÓ TöREKVÉS. (252.old.)
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