


Pluszenergia potenciál egy ipari és irodaépületben
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Roadmap
für einen Climadesign Entwurf 

ClimaDesign
Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung eines systematisch strukturierten Entwurfspro-
zesses am Beispiel einer konkerten bauplanerischen Aufgabe, wo das Ziel, - die Plusenergie-
bilanz - als Leistungsform des zu entwerfenden Gebäudekomplexes a priori festgelegt wird. 
Das wahre Motiv besteht aus dem Komponieren zwischen harten und weichen Bedingungen, wobei 
die Kernfrage lautet: „Wie kann das Ziel mit geringstem Aufwand und mit abgestimmten bere-
chenbaren und qualitativen Faktoren erreicht werden? 
Diese exemplarische Modellierung des bauklimatisch und gebäudeenergetisch durchdachten 
Entwurfsweges soll als ein „Roadmap“ oder Fahrplan  verstanden werden, in dem der Weg des 
Climadesigners im evolutionären Entwurfsprozess in Form von einzelnen Stationen und Ent-
scheidungsstufen systematisch beschrieben wird. Grundsätzlich wird jeder einzelne Schritt 
nach dem Prinzip „Idee – Berechnung/qualitative Analyse– Nachweis“ erläutert um optimale 
Nachvollziehbarkeit als argumentatio logicus gewährleisten zu können.  Dieser kontinuier-
lich algorithmische Fahrplan wird nach Themeschwerpunkten in 28 Stationen eingegliedert und 
gra sch dargestellt. 

Nach einer Analyse der harten Bedingungen in den Anfangsstationen erfolgte die planerische 
Reaktion in Form von einem iterativen Entwurfsprozess. Das Planen in Varianten wude stati-
onär berechnet sowie qualitativ beurteilt, wodurch ein Basisprototyp-Komposition mit Plu-
senergiebilanz herausge ltert werden konnte. Die Basisversion durchlief weiteren Stationen 
Optimierungsmassnahmen, deren Wirkung zunerst statisch geprüft, dann dynamisch simuliert 
wurde. Das Ergebniss der Simulationen veri zierte das Climadesign Konzept des Hauses mit 
einem ca. 6.000 kWh/a Plus an Endenergieproduktion. Die Auswertung dieses komplexen Weges 
soll einerseits die steifen Barrieren zwischen Fachgebieten au ösen, die am technisch-kli-
matischen Designprozess beteiligt sind.  Andererseits entstanden in Umgang mit den Wech-
selbeziehungen neue Ideen für Forschungsansätzte, die künftig untersucht werden sollen.  
Station 29 - die letzte Simulation - erfolgt ab Januar 2011 auf der Baustelle...

A ClimaDesign Master’s Thesis plakátváltozata
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Általános adatok

Az épület helye:     Komló

A telek adatai:     hrsz. 1520/8

Az épület megnevezése:   Gyárüzem és irodaépület

A beépítés jellege:    Új létesítendő épület, vegyes beépítési terület

       FSZ + 2 em.

Az építtető megnevezése:   RATI Kft.                                         

       7300 Komló, Ipari út 2.

Tervező:      KISTELEGDI 2008 Kft.                     

       7635 Pécs, Bagoly dűlő 8.

       Építész: Prof. Dr. habil. Kistelegdi István DLA

       okl. építészmérnök

       okl. műemlékvédelmi szakmérnök

       É-1-02-0120

       Építész: Dr. habil Kistelegdi István DLA 

       okl. építészmérnök

       okl. climadesigner M.Sc. (TUM)

       É-1-02-0628

Épület nettó alapterülete:   Földszint                    1.493,64 m2

       1.emelet                      532,85 m2

       2. emelet                     503,58 m2

       összesen:                  2.530,07 m2

Telekterület:     22.264,26 m2

Beépített bruttó alapterület:   1.755,417 m2

Beépítési mutató:    7,88 %

Az épület magassági adatai:   + 0,00 = FSZT.pv. = 237,0 mBf 

       Párkánymagasság 9,57/9,67 m 

       Építménymagasság 8,81 m
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Előzmények

„Nem csak cselekedeteinkért vagyunk felelősek, ha-
nem azért is, amit nem tettünk meg.” 

Buddha

A RATI Kft gyárüzem és irodaépületének 
kiviteli terve egy komplex, számos tekintet-
ben új és időigényes tervezési folyamatra 
tekinthet vissza. Megrendelő és tervező 
már a kezdetekben egyező álláspontot 
képviseltek: a létesítendő épületnek ko-
runk környezeti és gazdasági feszültsé-
geire reagálnia kell. Ipar, politika és egye-
temek megkezdték immár hazánkban is 
a közös munkát a klímaváltozásra való 
válaszkeresésben: A RATI termelőépület 
projektje ennek függvényében nem csak 
hazai szinten szándékozik jövőbemutató 
szegletkővé válni az energiahatékony és 
fenntartható építés téren. E mérföldkő 
megtervezése korántsem tűnt könnyű 

feladatnak. Az építőipari szektorban az 
energiahatékony és környezeti energiafor-
rásokat hasznosító technológiák immár 
főtémává váltak. Első látásra. Ebben az 
egyoldalú, monokauszális megközelítés-
ben, ahol teljesen külön tervezett házba, 
tőle függetlenül elszeparálva tervezett, ak-
tív-passzív technológia kerül beépítésre, 
nem lehet másról szó, mint az épületekbe 
történő protézis megoldások addíciójáról. 
Ezek viszont sosem voltak képesek a fenn-
tarthatóság szempontjából kielégítő meg-
oldásokat biztosítani. A tervező az ökoló-
giai célkitűzések és a valós technikai szük-
ségletek metszetében egy új látásmódra 
lát igényt, mely szintetizál és egy interdisz-
ciplináris munkafolyamat alapjait helyezi le. 
Ez ENERgIA dEsIgN® építési és tervezési 
módszer integrális, multidimenziós átfogó 
módszerével, több szemponttal bővíti ki az 
eddig ismert tervezési palettát és külön-
böző kérdéseket vet fel jelen feladat tük-
rében:
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•	 A lakó- és irodaépületek úttörő megol-
dásai után képes lesz az aktuális téma, 
a green Factory szintén fenntartható 
„mérföldkővé” válni?

•	 A jelenlegi nemzetközi szintű analízis 
mutatja, hogy a tematika számos rész-
területén meghatározó eredmények 
születtek, pl. a hatékony gépesítés, 
üzemmód, folyamatok, ill. a fogyasztás 
területén. Eredmények az épület, mint 
összrendszer hatékonyságáról?  A vá-
lasz egy-két, a szabályt erősítő nyugat 
európai prototípus kivételétől eltekintve: 
negatív. 

•	 Mindez további kérdést generál: Miben 
mutatkozik a korai tervezési fázisok ha-
tékonysága a gyakorlatban?

•	 Összegezve: Hogy születik meg egy 
pluszenergia ipari épület?

A pluszenergia kérdés korántsem csupán 
morális természetű. Egyrészt a meglévő 
házak az épületállomány kb. 99 %-át alkot-
ják, tehát ha új létesítésről van szó, akkor 
kizárólag pluszenergiamérlegű megoldás 
az elképzelhető. Másrészt törvénykezési 
oldalról az EU Parlament által előírt EPBd 
2010/31 rendelet 9. bekezdése alapján 
2019-től minden új középületnek, 2021-
től minden újonnan telepített épületnek kö-
zel nullenergia épületként kell üzemelnie.

Logikus reakcióként a 2009 februárjá-
ban elindult RATI projekt tanulmányter-
vét és első már ökologikus aspektusokat 
integráló tervanyag változatát az építész 
és climadesigner az ENERgIA dEsIgN® 
tervezési módszer függvényében kriti-
kus szemmel elemezve megkérdőjelezte 
és újragondolta. Az új „Rethink building” 
épületkomplexum terveit az innovatív és 
a fenntarthatóság területén elkötelezett 
megrendelői oldal is támogatta. 

Az első terv változat
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A tervezés definíciója: 
Roadmap, mint „útikalaúz-
térkép”

A felvázoltak függvényében az új kutatási 
tervezés tárgya egy konkrét építési-terve-
zési feladaton alapuló, szisztematikusan 
strukturált tervezési folyamat kifejlesztése, 
ahol a kitűzött cél – az említett pluszener-
gia performance – az épület teljesítmény-
formájaként a priori definiálandó.

A tervezési út exempláris épületklimatikai 
és energetikai modellezése egy Roadmap 
vagy útikalauz-térképnek tekinthető, mely-
ben a tervezési és modellezési döntési 
pontok, mint fejlesztési lépcsőfokozatok, 
úti állomások formájában összegződnek. A 
Roadmap, mint az energiadesigner krono-

logikusan felsorakoztatott döntéseinek, lé-
péseinek láncolata, az ötlet – számítás, ill. 
qualitatív analízis – bizonyítás hármas ta-
goltságú algoritmusát követik és összesen 
28 tematikai súlypontba, állomás-fejezetbe 
koncentrálódnak. A 28 stáció 4 fázisba tö-
mörülve elsőként alapvető adat és helyzet-
elemzést generált, a 2 fázis iteratív varián-
sok tervezéséből és analíziséből áll, majd a 
3. periódus a bázisprototípus tervváltoza-
tot optimálja, miután a 4. végső akkord a 
validálás és verifikáció kiértékelő munkával 
zárja a pluszenergia ház tervezését.

Eredményképpen a Roadmap, mint algo-
ritmus, többlépcsős mintamátrixként egy 
olyan gyárüzem és irodaépület tervezését, 
számítását, komplex analízisét és szimulá-
ciós verifikációját menedzselte, mely nem 
az eddig megszokott műszaki rendszerek 
alapján – fenntarthatóan működik.

skiccek
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SZELLŐZÉSI KONCEPCIÓ
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7. ÁLLOMÁS - VARIÁNSOK 
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7. ÁLLOMÁS - VARIÁNSOK 
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8. ÁLLOMÁS - 3T KLÍMAKONCEPCIÓ

21. ÁLLOMÁS - FÖLD-
CSATORNA SZIMULÁCIÓ

22. ÁLLOMÁS - AZ OPTIMÁLT 3T
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SZIMULÁCIÓK

27. ÁLLOMÁS - VALIDÁCIÓ

28. ÁLLOMÁS - KITEKINTÉS

9. ÁLLOMÁS - Δ KLÍMAKONCEPCIÓ
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A tervezési folyamat forgatókönyve
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A Roadmap segédlet ter-
vezési folyamata: modulá-
ris „építőkocka” rendszer 
– avagy a ház funkcionális 
tömegformálása

„Az építészet nem tudomány, hanem olyan helyi vo-
natkozású kompozíciós feladatok megoldásai, me-
lyek kemény és puha körülményeket, befolyásoló 
tényezőket integrálnak. A komponálás ugyanis az 
egymásra ható dolgok rendszerező összerakását 
egy célra, összhatásra irányuló integrációját jelenti.“ 

Thomas Herzog

A megvalósítandó beruházás célja a Rati 
Kft. új termelési és logisztikai központjának 
létesítése, irodatraktus részleggel. A meg-
lévő jelenlegi gyár- és irodaépület már nem 
tud megfelelni a változó, egyre gyorsabban 
fejlődő igényeknek. Az új épületkomplexum 
nem csupán korszerű járműipari műanyag 
feldolgozó gyár- ill. üzemépületként, hanem 
egyben innovációs központként is működik: 
a termelés mellett a kutatás – fejlesztés 
- innováció a Rati Kft. fő profilja. Az innová-
ció természetesen az épület tervezésében, 
funkcionális és szerkezeti, műszaki meg-
oldásaiban, anyaghasználatában és nem 
utolsó sorban működésében, az energiák-
kal való bánásmódjában, energiamérlegé-
ben is egyértelműen tükröződik.

Technológiai bázisprototípus

Megrendelői oldalról egy olyan specifikus 
tervezési program alakult ki, amely külön-
böző magasságú és funkciójú terek üzem-
technológiai, logisztikai szempontból op-
timális szervezését igényli. A gyárépület 
technológiai működésének alapja az épület 
több mint 500 m2-es összefüggő raktárte-

rülete, kb. 9,50 m-es belmagassággal és 
egy motorosan mozgatható magas polc-
rendszerrel kiszerelve. Az épület funkcio-
nális technológiáját tekintve inkább logiszti-
kai központ, mint termelőüzem karakterét 
mutatja. Ennek függvényében a térszerve-
zés a raktár és polcgépészete, ill. az ezzel 
szorosan összefüggő targoncaközlekedés 
üzemeltetési és energetikai analízisével 
kezdődik, ahol alternatív megoldások közül 
az energetikailag és üzemtechnológiailag 
legelőnyösebb verzió került kiválasztásra. 

A folyamatosan anyagokkal, termékekkel 
feltöltődő raktár, mely a „First in first out” 
raktár technológiai stratégiát követi egy 
3,40 m belmagasságú központi 612,5 
m2-es termelőcsarnokot szolgálj ki, ahol az 
anyagok további feldolgozásra, szerelésre, 
csomagolásra, logisztikai feldolgozásra ke-
rülnek. A kívánt jövőbeli maximális funkci-
onális rugalmasság érdekében a termelé-
si részleg egy térként – csarnokként lesz 
kialakítva, közvetlen kapcsolattal a szintén 
flexibilis egyterű raktárcsarnokhoz. Legfon-
tosabb kritériumok a kompakt csarnoktö-
meg és egy olyan épületburok voltak, ahol 
a kilátás, természetes fény, és ablakszel-
lőzés nem ütközik akadályba. Mivel min. 
10 m csarnokmélység megrendelői oldal-
ról technológiailag elengedhetetlen volt, 
„arany középútként” egy hosszú vékony és 
egy tömör pontszerű megoldás között egy 
17,35 m mély és közel raktárhosszúságú 
megoldás született.

Mind üzemtechnológiai szempontból, mind 
az egyszerűség és költséghatékonyság 
szemszögéből egy előnyös kompakt épü-
lettömeg és így kedvezően alacsony A/V 
hányados elérése végett logikus lépésnek 
bizonyult  a 2 csarnokot hosszirányú oldala-
ik mentén összekapcsolni. Az gyártástech-
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nológia és logisztika szervezéséhez, irányí-
tásához és fejlesztéséhez szükséges iroda 
és műhely blokkok - normatív kb. 3,00 
m-es belmagassággal – a gyártástechno-
lógiai program záróakkordjait képzik. Funk-
cionális alapfeltételt teljesítve a földszinten 
elhelyezendő kb. 5,00 m mélységű, a csar-
nokokhoz képest kisméretű terek közvetlen 
kapcsolattal a gyártáshoz a termelőcsar-
nok bütüfalai mentén kerültek elhelyezés-
re. Az egyetlen olyan pozíció, mely termé-
szetes megvilágítást és szellőzést biztosít 

a termelői irodák és műhely számára (mi-
nőségellenőrzés, termelésirányítás, raktár-
management, műhely), továbbá a legrövi-
debb belső közlekedést indukálja. 

Iroda és szaniter bővítés

Az így kifejlesztett technológiai bázisproto-
típus épület további iroda és szociális blokk 
funkcióval bővítendő. A helységprogram 
előírt hasznos alapterületei, ill. a természe-
tes szellőzés és megvilágítás opciója szin-
tén max. 5,00 m mélységű közel 50,00 és 
25,00 m² nagyságú marketing, beszerzés, 
pénzügy, ügyvezető, titkárság, tárgyaló, 
fejlesztés modulegységekből álló EU Office 
standard nívójú térstruktúrát determinál. A 
kb. 30 fős termelési munkaerőre és a kb. 
20 fős irodai alkalmazottakra dimenzionált 
szaniter blokk női (kb. 10 fő) és férfi (kb. 
20 fő) öltöző/WC/zuhanyzó egységekből 
áll. A létesítmény szociális karakterét erő-
síti a megrendelői kívánság a vizes helysé-
gek bővítésére, egy wellness-rekreációs 

Bázis prototípus

Klímazónák elrendezése
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részleg megvalósítására. Az iroda és sza-
niter funkcionális kiegészítés a kb. 3,40 
m magasságú termeléstechnológiai épü-
let tetejére telepítődik. Ellenkező esetben 
drasztikusan megnövekedett volna a belső 
közlekedés hossza és helyigénye, ezenkívül 
a hőveszteségi ill. felmelegedő felületek di-
menziója, mely nagymértékű energetikai 
hátrányt, magas A/V hányadost jelentene.

 RATI: Rajnai Attila Technológia és Inno-
vációscentrum

A beruházó különös tekintettel kezeli az in-
nováció és kommunikáció aspektusait. A 
projekt legkülönlegesebb multifunkcionális 
terme, egy kerek 100,00 m² -es ebédlő-
étkező, egy design-kávézó karakterrel ellá-
tott belsőépítészeti megoldással közösségi 
térként fundál a rekreáció kibővített tere-
ként, de itt főprofil a rendezvények, kiállítá-
sok, workshop-ok és beiskolázások megva-
lósítása is. Egy ilyen kaliberrel rendelkező 
innovációscentrum klasszisa, ahol terme-
lési tevékenységen kívül, budapesti ipari 
formatervezőket bevonva aktív elméleti és 
gyakorlati fejlesztőmunka is folyik, ill. a rep-
rezentáció meghatározó jelentőséggel bír, 
az építészt egy központi átrium kialakításá-
ra ösztökélte. Egy ilyetén „huszárvágással” 
egyrészt a különféle „elaprózott” tagoltságú 
funkciókat lehetett egy térrendező elv alá 
vetni, másrészt így létrejöhetett a különbö-
ző területek között egy olyan hálózat, mely 
az eleve szükséges közlekedési felületeket 
magas színvonalon integrálja és energia- ill. 
anyagáramlatokat képes szétosztani. 

A kifejlesztett „3T” – 3 torony tervmo-
dell

Egy iteratív tervezési fázisban számos meg-
oldási variáns készült: a technológiai bá-
zisprototípust a gyártótechnológia épület-

részre telepített iroda, szaniter, többcélú 
terem és átrium terek komplettálták külön-
böző passzív, szellőző és klímacsarnok, ill. 
tetőszerkezet stratégiák alapján. 

Az ötletek közül minőségi analízis és ener-
getikai számítások segítségével a „3T” - 3 
(szellőző)TORONY variáns került ki nyertes-
ként, ahol a legtisztább funkcionalitás, gaz-
dasági, energetikai és gravitációs szellőzés 
szempontjából előnyösebb áramlástani jel-
lemzők uralkodtak.

A „3T” tervmodell optimalizációja

A kezdeti 3T verzió nagyvonalú átrium-köz-
lekedőterét egy optimálisan hasznosítható 
dimenzióra minimálva nem csak a költség-
hatékonyságot sikerült növelni a helység-
program messzemenő kielégítése mellett, 
hanem az energiahatékonyságot is erősí-
teni lehetett. A kisebb kondicionálandó bel 
térfogat, kisebb hőveszteségi ill. felmele-
gedő épületburok felületek egyetlen épület-
tömeget formáló „mozdulat” segítségével 
keletkeztek: a főépületet (termelés- iroda-
átrium-szaniter funkciók) külső irodasávját 
és a belső szaniter-technikasávot egymás-
hoz képest átlósan hosszirányban eltolva a 
bütüfalak mentén egy-egy kb. 5,00 m mély 
bevágás képződött, mely a földszinti irodák 
fölött 2 tetőteraszt, ill. egy északkeleti és 

A „3T” tervmodell
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egy délnyugati lépcsőházat is kialakított. A 
lépcsőházak védelmi célból a sarkokon kap-
tak helyet, ahol a fajlagos fűtési energia-
igény és a nyári túlmelegedés kritikus ér-
tékeket mutatnak. A teraszok fedett-nyitott 

közösségi térként, kijelölt dohányzóhelyként 
vagy rendezvénytérként is működhetnek.  

RATI: Pluszenergia gyárüzem és iroda-
épület

A jövőorientált ügyvezetés karizmája és a 
fenntartható tudatosság az épített beru-
házás terén az épület tömegformálásában, 
külső megjelenésében is egyértelműen le-
olvashatónak kell lennie. A dinamikus fiatal 
megbízó és a climadesigner-építész a kihí-
vó feladat, az első referencia értékű hazai 
pluszenergia termelőüzem megvalósítását 
tűzte ki célul.

A „3T” tervmodell optimalizációja
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 Központi átrium, második emelet
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 Központi átrium, második emelet
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 Termelő csarnok földszint
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 Termelő csarnok földszint
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 Raktár
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 Raktár
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 Főbejárat-terasz
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 Főbejárat-terasz
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 A főbejárat, észak-keleti sarok
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 A főbejárat, észak-keleti sarok
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 Északi főhomlokzat
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 Északi főhomlokzat
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 Az épület és a parkoló
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 Az épület és a parkoló
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 Délkeleti szín és a napelemes épületburok
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 Délkeleti szín és a napelemes épületburok
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ENERGIA DESIGN® kon-
cepció

„Létezik egy különösen fontos tényező, mely a Föld 
űrhajót érinti: Nem szállítottak hozzá használati uta-
sítást. Nagyon felvilágosítónak tartom, hogy nincs 
használati leírás a hajónk helyes kezeléséhez. Ha 
elképzeljük milyen határtalan gondoskodással tárul 
elénk hajónk bármely más részlete, akkor nyilván-
valóvá válik, hogy előre eltervezve és szándékosan 
hiányzik a használati utasítás.“ 

R. Buckminster Fuller

Klímazónarendszer

Az új projekt funkcionális elrendezését, a 
belső terek szervezését illetően felgyorsít-
ja az üzem eddigi technológiai működését, 
transzportlogisztikai háttere, a termelés, 
irányítás, továbbá fejlesztés - marketing - 
ügyvezetés hatékonyabbá válik. Mindez a 
letisztult alaprajzi és metszeti elrendezés-
ben, a konzekvensen végigvitt horizontális 
és vertikális zónás megoldásban tükröződik. 
Az ismertetett funkcionális-technológiai zó-
namátrix ENERgiA dEsigN® perspektívá-
ból nézve épületklimatikai és –energetikai 
zónarendszerré transzformálódik. 

Klímazóna: raktárcsarnok - nem kondi-
cionált logisztikai pufferzóna

A raktártér és így az egész komplexum tá-
jolása egy kezdeti (5. stáció) és egy elő-
rehaladott tervfázisban (17. stáció) 2 kü-
lönböző alkalommal lett komplex vizsgálati 
analízis alá vetve. Mindkét esetben a sWOT 
előnyök-hátrányok figyelembevételével a 
déli raktárelhelyezés a természetes fény-
technika, az esetleges túlmelegedés és a 
projekt kulcsfontosságú PV fotovillamos 
energiaellátása terén (2. fejlesztési fázis-

ban 20000,00 kWh/a szoláráram több-
lettermelés a konkurens 180°-al elfordított 
tájoláshoz képest) előnyös döntésnek bizo-
nyult. Az épület és a háztól északra fekvő 
bekötőút és parkoló terepbe való elhelye-
zése is lényegesen kevesebb fölmunkával 
jár ebben az esetben. A talajmechanika 
adottságok függvényében egy megszakí-
tó szivárgó övezi a házat d, K és Ny felől, 
továbbá az épület aljzata alá egy integrált 
árkos szivárgó hálózat lesz kiépítve csú-
szásveszély elkerülése okából. A transz-
portlogisztikai teherforgalom és a személy-
gépjárművek a beépítési telek északi felébe 
integrált épületet, a telket keletről érintő 
sikondai országútról egy bekötőúton ke-
resztül és egy parkolót érintve a kb. 120 
m² -es keleti „szín” fedett-nyitott rakodóte-
rén, ill. a lépcsőházakon keresztül tudják 
feltárni. Árufeltöltés ill. –csere után a tar-
goncák a közel 45,00 m épülethosszúsá-
gú „üzemutca” közlekedőfolyosón keresztül 
látják el a termelőcsarnokot és a színeket 
áruforgalommal. Az üzemutca egy légteret 
alkot a raktárral, azonos belmagassággal, 
bütüfalai transzlucens burokszerkezettel, 
tetőszerkezete sűrű ritmusú felülvilágító-
sorral hangsúlyozott cezúrát képez a rak-
tártömeg és a főépület között. A fűtetlen-
hűtetlen raktárcsarnoknak kizárólag a Tbelső 
≥ 3 °C, ill. kb. Ø = 60-80 % RH követel-
ményt, tehát időjárásvédelmet kell teljesíte-
nie. Az épület teljes hosszában végignyúló 
raktárcsarnok effektív puffertérként védi a 
főépületet, a folyamatos tartózkodási és 
szaniter zónákat, ill. téli és nyári hőszige-
telésként a főépület déli burokszerkezetét 
alkotja. A keleti rakodótér szín mellett az 
épület átellenes bütüoldalán is szükséges 
volt egy kb. 60,00 m² keleti szín létrehozá-
sa a nem kondicionált kisméretű lakatos-, 
darálóműhely, vegyi- és veszélyes hulladék 
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raktárak és kompresszortér térszervezése 
végett. A színek tetőszerkezetei eső- és 
nyári napvédelmet, valamint fotovoltaikus 
szolárgenerátor burokfelületet biztosítanak.  

Az épületgépészeti tér a 2. emeleten a 
főépület belső, déli technikai sávjában ta-
lálható gépészetstratégiailag a ház szim-
metrikus középpontjában, kondicionálatlan 
kivitelben. Az üzemutca felső légterében, 
a 2. emelet szintmagasságában az épü-
letgépész helység egy gépészeti galériával 
lett bővítve a komplex és helyigényes épü-
letgépészeti berendezések és rendszerek 
költséghatékony és gazdaságos hasznos 
alapterület kihasználtságot biztosító elhe-
lyezése érdekében. A megoldás lehetővé 
teszi a kb. 9,50 m belmagasságú üzem-
utca légterének hatékony kihasználását és 
a komplett épületgépészet központi elhelye-
zését.

Klímazóna: termelőcsarnok – kondicio-
nált gyártó-szerelő tér

A targoncaközlekedés az üzemutcából, a 
gyalogos megközelítés az épületet északról 
határoló parkolóból, a délnyugati lépcső-
házon keresztül biztosított, mint fő közle-
kedési útvonal, de az északkeleti vertikális 
közlekedőből is lehetséges a kártyabelép-
tetővel ellátott bejáraton keresztül a beju-
tás. A gyártásban dolgozó alkalmazottak a 
délnyugati lépcsőházat használják bejárat-
ként az épületbe és a termelésbe, ill. az 1. 
emeleti öltözőkbe való eljutáshoz. A terme-
lőcsarnok tervezésénél alapkritérium volt a 
jövőbeli rugalmasság és az egy légtér fle-
xibilitása a legkülönbözőbb gyártástechno-
lógiai portfóliókhoz. A termelőcsarnok po-
zíciója épületklíma-stratégiailag optimális: 
a jelenlegi termoformázó, CNC, „armster”, 
„headster”, „packster” gyártósorok és cso-

magolástechnika egy észak felől természe-
tesen szellőztethető és megvilágítható, déli 
oldalról pedig a raktárcsarnok által puffe-
relt, védett és indirekt természetesen szel-
lőztethető multifunkcionális csarnokban 
helyezkedik el. A közel 17,35 m mélységű 
nagyterem épületklimatikai főproblémáját 
a középső és déli oldalon lévő belső csar-
nokterületek jelentik, melyek alulvilágítottak 
és nehezen szellőztethetők természetes 
módon. Már kezdeti tervezési fázisban (4. 
stáció – „Klimatikai adottságok”) megfogal-
mazódott egy gravitációs szellőzést biztosí-
tó „Bad-gír” szellőzőtorony – közel keleti és 
észak-afrikai vernakuláris működési mintá-
ra -, mely nem csak forró nyári szezonban 
képes az említett problémát az áramlásta-
nilag kedvező, középső teremhossztengely 
mentén megoldani. Nem sokkal később 
(7. tervezési állomás – „többvariációs ter-
vezés”) a természetes megvilágítás is „he-
lyet kapott” a sötét központi tengelysávban, 
felülvilágító formájában. E hűtött-fűtött, 
mesterségesen és természetesen is szel-
lőztetett huzamos idejű tartózkodási térben 
a 26 °C ≥ Tbelső ≥ 20 °C, ill. kb. Ø = 50-70 
% RH követelménynek kell teljesülnie. 

Klímazóna: irodák – emelt komfortszín-
vonalú kondicionált terek

Az irodai alkalmazottak elsősorban az 
északkeleti lépcsőházból közelítik meg az 
irodákat, melyek a technológiai csarnok fö-
lött az 1. és 2. emeleten a főépület északi 
homlokzatához rendelve helyezkednek el. A 
26 °C ≥ Tbelső ≥ 21 °C, ill. kb. Ø = 50 % RH 
követelmény a hűtött-fűtött, mesterséges 
és természetes szellőzéssel ellátott EU Of-
fice standard színvonalú terekben a kilátás 
és a természetes megvilágítás a kondici-
onálás mellett a legfontosabb determináló 
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paraméter. A leglogikusabb lehetséges el-
helyezés ennek függvényében a klímastra-
tégiailag egyetlen külső homlokzatburokra 
való hozzárendelés a felső emeleteken. E 
megoldás azért is fontos, mert az irodáktól 
délebbre a főépület szimmetria hosszten-
gelye mentén a termelői zóna stratégiailag 
kulcsfontosságú szellőző és passzív megvi-
lágító elemei, szerkezetei igényelnek teret. 
szintén az irodák zónacsoportba tartoznak 
a termelő- és raktárcsarnokot irányító föld-
szinti irodaterek, melyek a gyártástechno-
lógia és az alacsony A/V épületgeometria 
igényei szerint a keleti és nyugati homlok-
zatra tudnak csatlakozni. Egy kivételt alkot 
a főépület déli sávjában elhelyezkedő tár-
gyaló, ahol a természetes megvilágítás 
kisebb mértékben determinál: a max. 20 
főre tervezett, kisebb létszámra, két rész-
re szekcionalizálható helység kritikus belső 
hőterhelése végett az épületgépészet itt 
időszakosan intenzívebb ellátást biztosít 
(lásd klíma- és épületgépészeti koncepció). 
A 2. emeleten elhelyezett szerver helység 
„irodafunkciója” és e klímazónába sorolása 
ellenére nem lesz folyamatosan személyi 
jelenlét által használatban, ezért – üzemel-
tetési igények függvényében - a Tbelső ± 3-4 
K tartományban eltérhet az előírt kritériu-
moktól.

Klímazóna: szaniter egységek – belső 
részkondicionált terek

A termeléshez lehetőleg közel, az 1. eme-
leten a főépület déli, belső sávja komplett 
vizesblokként lesz kialakítva, mely a tech-
nikai-épületgépészeti sávot definiálja. Mivel 
nem folyamatos tartózkodási terekről, de 
kötelezően előírt mesterséges használtle-
vegő elszívásról révén szó, e funkciók bel-
ső, alárendelt elhelyezési pozíciója (gyen-

gébb természetes megvilágítás és csupán 
közvetett ideiglenes természetes szellőzés 
lehetősége) elfogadható alternatívának bi-
zonyult az előnyösen kompakt, mély épü-
lettömegben. A kedvezően alacsony A/V 
értékű épülettömb belső tereinek hátránya 
ennek a klímazónának itt előnyére válik, hi-
szen a legmelegebb zóna, mint egy termi-
kus hagymaszerkezetben a legbelső héjak 
a legközpontibb, más épületzónák által vé-
dett, pufferelt pozícióban helyezkedik el. A 
női és férfi öltözők, WC-kel, zuhanyzókkal 
kiegészítve, ill. a rekreáció terei az átrium-
ból megközelíthetők, üzem(munka)időben 
mesterségesen szellőztetve, megvilágítva, 
de üzemidőn kívül (éjszaka, hétvége) az 
üzemutca-raktárcsarnokon és az átriumon 
keresztül indirekt átszellőzés is biztosítha-
tó. A fűtött Tbelső ≥ 20-24 °C szauna (Tbelső 
≥ 28 °C) ill. kb. Ø = 50 % RH követelmény 
mellett a falszerkezetekbe épített felülvilágí-
tókon keresztül mind északról mind délről 
közvetett természetes megvilágítás javítja 
a belső klíma minőségét. A wellness-sza-
una pihenő-relaxációs sarokterméből a ke-
leti tetőterasz közelíthető meg, hidegebb 
időszakban rövidebb, melegebb szezonban 
hosszasabb pihenő tartózkodás céljából. 

Klímazóna: többcélú terem – kondicio-
nált/részkondicionált étkező és rendez-
vénytér 

A rekreáció funkciót kiegészítő, 1. emeleti 
átrium közlekedőből nyíló multifunkcionális 
közösségi tér specialitása az átriummal 
való összekapcsolhatóság. Fűtési és na-
gyon meleg nyári szezonban (Tkülső ≥ 28 
°C) mesterséges szellőzés, továbbá fűtés-
hűtés üzemel a zárt üveg-tolóajtók mögötti 
vendégek, látogatók fogadására is alkal-
mas „kávézóban”. Tkülső ≤ 28 °C körülmé-
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nyek között leáll a légtechnika és termé-
szetes ablakszellőzés biztosított, miközben 
az üveg tolóajtók megnyitásával étkező és 
átrium közel egy légtérré olvad össze az 
innovációs központ épületében. E funkció 
épületen belüli elhelyezésének bázisindi-
kátora a természetes megvilágítás és a 
kilátás biztosítása volt, amely feladatot a 
fejlesztési iroda-műhely egység mellé, az 
északi homlokzatra csatolva e klímazóna 
hiánytalanul abszolvál. A klímakövetelmé-
nyek a 26 °C ≥ Tbelső ≥ 20 °C, ill. kb. Ø = 
65 % RH tartományra érvényesek. A max. 
30 főre tervezett multizóna helység belső 
hőterhelése végett az épületgépészet itt 
személyszám függő beszabályozás alapján 
biztosít ellátást (lásd klíma- és épületgépé-
szeti koncepció), de rendezvény, oktatási 
programok, fogadások esetén a max. 60-
70 főre is felduzzadható időjárásfüggően 
akár kritikus terhelést manuális ablakszel-
lőzéses rásegítéssel lehet csak fenntartha-
tó és gazdaságos módon frisslevegővel el-
látni és bizonyos esetekben passzív hűtést 
is biztosítani. 

Klímazóna: központi átrium - részkondi-
cionált közlekedő puffertér 

Az épület fő közlekedési és elosztóterének, 
a központi átriumnak a megközelíthetősé-
ge a nem kondicionált lépcsőházakon ke-
resztül lehetséges. Az északkeleti lépcsőn 
keresztül az irodai és látogatói személyfor-
galom, a délnyugatin főként a termelési al-
kalmazottak forgalma bonyolódik le. Mind-
két lépcsőház pufferzónaként védi a klíma-
stratégiailag legkedvezőtlenebb pontokon, 
a külső épületsarkokon a belső tereket. 
A személyforgalmon kívül az átrium nem 
csak funkcionális terek összeköttetéseként 
működik, hanem természetes fényt, leve-

gőt és hőenergiát is transzportál (télen téli-
kert-napcsapda funkció) horizontális és ver-
tikális irányban az egész épületen keresztül. 
Mindez központi fekvését sokszorosan in-
dukálja. A közlekedőfolyosók és -hidak által 
közrefogott 2 átrium tér a központi hossz-
tengely mentén a főépület leglényegesebb 
csarnokterének, a termelésnek szolgáltat 
természetes megvilágítást födémáttörés 
felülvilágítóként, amit 3 transzparens-
transzlucens szellőző-világítótorony is segít 
ill. térbelileg övez. Az átrium felülvilágító 
tető a közlekedő puffertérnek kiszellőzést 
is biztosít. Az átrium téli napcsapda és nyá-
ri árnyékolt mikroklíma hatása továbbá esz-
tétikuma az ókor óta vitathatatlan. A pasz-
szív szolár energiatermelésen kívül télen 
egy mediterrán jellegű belső klímacsarnok, 
nyáron egy árnyékolt zóna pozitív tulajdon-
ságából a dolgozók állandóan profitálnak, 
a transzlucens tető és homlokzatfelületek 
pedig a dolgozók mindennapjait szorosab-
ban kapcsolja a külső tér természeti jelen-
ségeihez (felértékelődés). Az átrium enyhe 
időjárás esetén a közösségi teremmel egy-
benyitva innovációs központtá, tartózkodási 
zónává átalakulva a dolgozók találkozóhelye, 
szociális térként, kávézó, rendezvény- és 
networking funkciókkal bővülve felértékeli 
a munkaszférát és reprezentatív arculatot 
ad az épületbelső- és külsőnek.
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Kompakt épülettömeg, A/V=0,2133
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Kompakt épülettömeg, A/V=0,2133
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Klímazónáka földszinten
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Klímazónáka földszinten
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Klímazónák az első emeleten
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Klímazónák az első emeleten
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Klímazónák a második emeleten
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Klímazónák a második emeleten
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Klímazónák keresztmetszet
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Klímazónák keresztmetszet
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Klímazonen Längsschnitt



53
Klímazonen Längsschnitt


