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Bevezetés 

A tantárgy legfőbb célja, rövid tartalmi bemutatása: 

Általános tájékozottság és alapvető ismeretek megszerzése a tárgy megértéséhez szükséges építészeti ismeretek 

témában. 

Fontos és meghatározó stílusok áramlatok és azok reprezentáns épületei: Műemléki helyreállítások és műemléki 

környezetben való fürdő-épület építés kapcsán egészen a középkori rétegekig tudunk visszatekinteni. Török idők 

fürdői. 

Majd áttekintést adunk a klasszicizmus, eklektika, a századforduló (1900 évek) elsősorban hazai építészetéről. 

Ezt követően már a modern elő korszakai, a klasszikus modern , majd az ezt követő periodikák áramlatai. 

Posztmodern, dekonstruktívizmus és a végül nagy lépésekben a hazai elmúlt 30 év: Nevezetesen a 90-es évek és 

ezredforduló új-modernistái és a minimalisták. 

Az egyes lényeges építészeti stílusok az adott kor társadalmi elvárásait technológiai szintjét és ezáltal műszaki 

megoldásait is determinálják. 

Célok- eszközök- térformálás anyaghasználat. 

Ezt követően fürdők ismertetése ,elemzése és értékelése következik. Az esettanulmányok során mindig 

súlyozottan kiemelve az egyedi esetek tanulságát: az ismertetett anyag átöleli az építészeti értékalkotás és 

belsőépítészet témája mellett a környezet-alakítás és kapcsolódó tájépítészet kérdéseit is. Értékelésre kerül az 

invesztáció és annak eredményessége, az üzemeltetés kérdései és a vendégek megelégedettségének építészeti és 

fürdő használati aspektusai. 

A tananyag utolsó fejezetei tervezési döntéshozások eredményét jelentő konkrét műszaki kialakításokat adnak 

közre, ismertetik a fürdőkhöz tartozó kiszolgáló és egyéb rejtett – pl. gépészeti terek – kialakítását. Bemutatjuk a 

fürdők tervezésének tervezői stáblistáját. 

Végezetül közreadásra kerül a fürdők építését szabályozó „fürdős rendeletek” „fürdős szabványok” naprakész 

gyűjteménye. 

/Mindezen műszaki szükségességek mellett a Cél és az Eszköz relációjában fontos látni, hogy a fürdők 

építészetének megítélhetőségéhez nélkülözhetetlen egyfajta stiláris jártasság. Tudniillik hiába szakszerű és 

hiába fizikailag funkcionáló valami, ha a pszichikai relációk tekintetében alulmarad az elvárható 

teljesítményekhez képest. Ez jelenti jelen tantárgy keretein belül az eszközt a világban való gondolati 

rendrakáshoz és ad bizonyos fogódzókat a tájékozódáshoz. Így juthatunk közelebb és közelebb a célhoz, hogy 

tájékozódás után értékelni legyünk képesek. Beruházási és üzemeltetési döntéseinket ezen komplex értékelés után 

leszünk képesek maradéktalanul helyesen meghozni./ 

A felvetett témakörök rövid és terjedelmi okokból értelemszerűen korlátozott mélységű elemzése, leírása 

elsődlegesen azokat a sarokpontokat, kulcsszavakat próbálja körülírni, feltárni, amelyek afféle útjelzőkként 

alkalmasak az aktuális témakör mélyebb megismeréséhez szükséges utak kijelölésére. Innen az Olvasónak 

önállóan kell továbbhaladnia a téma megismeréséhez vezető ösvényen. 

A komplex kérdéskör komplex értékelésére tesz kísérletet a tárgy. 
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1. fejezet - Építészeti ismeretek 

1. 1.1. Történeti áttekintés 

Eleink a kora középkorban évszázadokon keresztül a gyógyító vizeket azok természetes fellelési helyén, 

úgymond a természet ölén használták. Később kisebb kalyibák és építmények szolgáltak az elkülönülésre. Ezen 

építmények és „fürdőházak” előbb jelentek meg mint a medencék. 

Pedig a mai értelembe vett FÜRDŐ mint kiépített medence, medencetér, épületkomplexum az egyéb - igen 

fontos – kiegészítő funkciókkal már még régebbi történeti idők óta szolgálták az egyszerű tisztálkodás mellett az 

egészség visszanyerését és annak megőrzését. A fürdőzés és gyógyítás mellett a fürdők számos korban a 

társadalmi élet színhelyei voltak. 

Áttekintés: 

A fürdők használata a legrégebbi időkre vezethető vissza. Az ókorban a legtöbb vallásalapító a fürdést a vallás 

gyakorlatába vette föl: így jöttek a fürdők használatba az indusoknál, egyiptomiaknál, perzsáknál, izraelitáknál, 

stb. A legtöbb keleti népnél még ma is nagy használatnak örvendenek. Hippokratésznak és tanítványainak 

feljegyzéseiben találjuk az első tudományos feljegyzéseket a fürdők használatáról és alkalmazásáról. Eleinte 

csak folyami és tengeri fürdőket használtak. 

A görögök kezdtek el nyilvános fürdőket építeni és mind általánosabbak lettek a meleg fürdők. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Caracalla_term%C3%A1i 

A rómaiaknál a fürdők nagyszerű palotaszerű épületekben voltak elhelyezve, melyekben a fürdés minden egyes 

aktusa számára külön helyiségek voltak. 

Ezen építménykomplexumok pompás voltáról tanúskodnak a nagyszerű romok Rómában, Pompejiben, nálunk 

pedig Ó-Budán. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Caracalla_term%C3%A1i
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A régi galloknak is meg voltak szent forrásaik. A III. és IV. sz.-ban a papság gátat vetett a fürdők használatának. 

/Szent Hieronymus a gyermekéveken felülieknek el is tiltotta azt./ De a VIII. sz.-ban, különösen a virágzó arab 

orvosi tudomány befolyása következtében ismét felkarolták a fürdést, legelőbb a szaracénok által megszállott 

Spanyolországban. 

Amikor a keresztes hadjáratok alatt megismerkedtek az európaiak a keleti népek szokásaival, még 

általánosabbak lettek a fürdők. 

A virágzó fürdőéletet a XVI. sz.-ban annyira uralkodó járványoktól való félelem sodorta a megszűnés peremére. 

Az ásványos fürdők használata ekkor kezdődött Német- és Franciaországban. 

A XVIII. sz.-ban már egy kozmopolita jellegű világfürdőt találunk: 

Spa volt ekkor az előkelő világ és a kalandorok felkapott fürdővárosa – törzshelye. 

Az ősi magyarság bár ismerte az egyes források sajátságát, de fürdésre azokat nem használták. A XV. és XVI. 

sz.-ban találunk utalást egynéhány fürdőre, melyet gyógyulás, üdülés szempontjából kerestek fel az előkelőbb 

főurak és történelmünk nagy alakjai. 

/Pöstyén volt Thökölynek kedvenc fürdőhelye, melyet minden évben felkeresett, hogy csatában kapott sebeiből 

felgyógyuljon. Verbőczy a Corpus Juris-t szliácsi magányában írta. A trencséni fürdőről a XVI. sz.-ban azt írják, 

hogy ott épületek alig voltak, azok is csak úgy gerendából összetákolva. Illésházi nádor tette később díszessé és 

kényelmessé a trenycsén - teplici fürdőt./ 

Egy 1700-as évekbeli fürdőszabályzat érdekesen világítja meg az akkori fürdők életét: „…A fürdőbe nem 

szabad beszállni a vendégek emberséges köszöntése nélkül. Kerülje mindenki a vitatkozásokat, különösen 

vallási kérdésekben, mert ezek inkább a líceumokba, mint a fürdőkbe valók. Senki fegyvert nem hordhat, sem 

nem használhat. …” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1lturizmus 

Az 1800-as évek elején kezdtek a magyar fürdők is a kor szelleméhez képest átalakulni. Ebben az időben 

Daruvár volt kedvelt főúri találkahely – bár ehhez híres kakaslövészetei is nagyban hozzájárultak. Bártfa,melyet 

1505.ben még kerek 3 forintért adtak éves bérbe – kezdett elsőrangú fürdőhellyé válni. 

Az 1890-es évekből való a következő tárgyilagos megállapítás : 

„Hazai fürdőviszonyaink mai álláspontja is még sok kívánni valót hagy hátra,ha összehasonlítást teszünk a 

nyugattal. De a hiba, a magyar fürdők csekély látogatottsága,korántsem fürdővizeink minőségében, hanem csak 

a kedvezőtlen gazdasági viszonyokban és talán a közönség külföldieskedésében rejlik.” 

A szintén ekkor megalakult „nagy és fontos feladatú” egyesület – az országos balneológiai egyesület – célul és 

feladatul tűzte ki a magyar fürdők felvirágoztatását és európai színvonalúra emelését. 

A rohamléptű városfejlődés - amely a gazdaság és a társadalom hasonlóan viharos változása mentén – 

végbement, meghozta új fürdőinket melyek a késő eklektika és a beköszöntő kora modern áramlatok 

kiemelkedő épületei lettek. 

2. 1.2. Klasszicizmus – Eklektika 

A török kiűzését követően - a Mária-Terézia nevével is egybecsengő magyarországi barokk időket követően - a 

lassan szellemiségében is regenerálódó ország felzárkózik az akkori Európa akkori színvonalához. Csakhogy 

minderről nem tud a világ, ahogy azt Arany Toldi-jában is megélhetjük az értékekkel bíró szerény Öccset 

(magyarságot) a jól helyezkedő Báty (osztrákság) nem kívánja a király színe (értsd Európa színpadára) engedni. 

Pedig lenne mit megmutatni, a gyönyörű vidéki kúriák középületek mellett a városi lét világszínvonalú 

kiteljesedése lesz jelen a honban. 

http://www.magyarorszag.utazas.hu/ 

A házak ekkor maximum három szintesek, de kisvárosokban, falvakban az egyszintesség, a kiemelt épületeknél 

a kétszintesség a jellemző. A földszint az architektúrának egy kvázi lábazata. Ezt követi a fő szint az első emelet 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1lturizmus
http://www.magyarorszag.utazas.hu/D6422ABF3AAEBDA3B06C0989F4B2E9B2/Content/HU/0D83CD3965BD3E6C70F8A4A2707B38E9/Dabas+a+k%C3%BAri%C3%A1k+v%C3%A1rosa.html
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és e felett egy alárendelt funkciójú és térképzésében is sokkal egyszerűbbre fogalmazott 2.emelet található. 

Mindez a homlokzatról is jól leolvasható. 

A legerőteljesebben mindez az akkori Pest példáján tapasztalható meg. 

 

1. ábra. A Pesti Duna part a Vigadóval (1840 körül). (forrás: Járomi Irén „A Duna parti szállodasor” - 

tanulmány ) 

 

2. ábra. A kialakuló egységes Duna korzó (1840 körül.) Jól látszik a széles parti sáv mely a nyüzsgő kereskedő 

élet színtere. (forrás: Járomi Irén „A Duna parti szállodasor” - tanulmány ) 

Az 1800-as évek első felében kiépült klasszicista Pest immár egy európai világváros arcát mutatja. A egymás 

mellett soroló városi paloták mind az új építészeti stílus a klasszicizmus nyugodt derűjét sugározzák. A 

leggazdagabb és legartisztikusabban megformált épületek nem csak vakolat-architektúrát és/ vagy fél oszlop-

rendet kaptak, hanem az antik idők idézeteként „rendes”- térben önállóan álló oszloprendet , timpanonos felső 

záródással. 

 

3. ábra. Balatonfüred – reformkori körtemplom /Jól megfigyelhető a térben álló valódi oszloprend, a timpanonos 

záródással./ 

A szomszédban áll Blaha Lujza Nyaralója-ként ismert lakóház (2.) /A szép, klasszicista ízlésben épült ház 

bejárója fölött szintén a háromszögletű oromzattal./ 

http://www.balatonfured.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=65&Itemid=13 

http://www.balatonfured.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=65&Itemid=13
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Vidéki klasszicizáló lakóépület a reformkori Balatonfüreden– /A valódi oszlopos architektúrát itt vakolat-

architektúra helyettesíti.(3) Jól látható az első emelet kiemelt fontosságú volta, melyet a homlokzatokról 

leolvasható nagyobb belmagasság is jelez./ 

/Tehát mid ezt a csodát amely itt szárba szökött és egy új polgárosultabb városi lét kereteként megvalósult 

fontossá vált, hogy nem csak mi itt élők tudjuk. Meg kellett, hogy ismerje a világ. Ehhez kellettek az utazók, a 

vendégek aki hírét vitték mindennek ami itt lett. Így vált fontossá az a profán funkció mint szálloda és fogadó. 

Megépültek a klasszicista város szállodái és ezek akkortájt igen elismertek és mondjuk ki bátran 

világszínvonalúak voltak. Híre ment ennek a Duna két partján elterülő csodás városnak és ezzel visszakerült 

maga az ország is Európa köztudatába. Ekkor is itt épült meg a világ tán legszebb klasszicista térkompozíciója 

melynek alkotóelemei: A két klasszicista diadalíven nyugvó Lánchíd, az Ybl palotákkal keretezett mai Clark 

Ádám tér mely tér záró eleme az alagút szintén klasszicista kapuzata. 

Sajnos napjainkban a teret keretező palotákból több hiányzik, csak a hídfő északi oldalán álló „Lánchíd” palota 

áll./ 

 

4. ábra. A szálloda mint a kor egyik legjelentősebb hatással bíró új középület típusa (1840 körül.) 

 

5. ábra. Nomen est omen. /A név kötelez./ A méltán világhírű Gundel János nevével fémjelzett „Szálloda István 

Főherceghez” épülete fellelhető a mai Tudományos Akadémia mögött. 

No de hová is lett ez az akkoriban már Európa szerte jegyzett klasszicista nagyváros? Az 1948-49-es 

szabadságharc ugyan okozott (fájdalmas) veszteségeket: Henczi rommá lövette többek közt a vigadó klasszicista 

épületét, de nem ez a lényegi ok. Az OK ami miatt mára jószerivel eltűnt a klasszicista város egyetlen szóban 

foglalható össze: Eklektika. 

Az 1867-es kiegyezést követően a már addig is szép eredményeket felmutató ipari fejlődés felgyorsul. Vele 

együtt a város fejlődése, a technika az ipari gyártás illetve magának a társadalomnak a változása életre kelti az új 

stílust az eklektikát. Ez már valami más mint azt eddig megtapasztalhattuk, ha egy történeti építészeti stílust 

tanulmányoztunk. Egyesek szerint az eklektika (ami egyfajta válogatást jelent) már nem is stílus, hanem 

kirakójáték. A kor építői építőmesterei az ipari gyártás tagozat és díszítmény kínálatából válogatják össze a 

homlokzat architektúráját. Mindez így leírva kissé leegyszerűsíti a folyamatot, de lényegében igaz. Megnőnek 

az épületek, a korábbi fsz+1, fsz+2 szint helyett immáron fsz+3 és fsz+4 emeletes házak alkotják az utcák 

térfalát. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eklektika 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eklektika
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6. ábra. Az új eklektikus térfal, fsz+4szintes palotái (1). A kép baloldalán álló klasszicista palota (2) a mai 

Széchenyi téren. Jól látszik a mellette álló eklektikus (szálloda) épület + 2 emelettel magasabb tömegképzése. 

Képeslap-repró (3): egykori Hotel Bristol a Március 15-e téren. (Háborúban sérült, majd romeltakarítás címén 

ezt is elbontották. 

A hatalmas építési boom a nagyobb épületek és a sokat emlegetett telekspekuláció szinte eltörli a föld színéről a 

klasszicista várost. Csak a legjelentősebb paloták és bérházak némelyike marad meg, de van még egy ok ami 

miatt még ezekből sem látszik egy sem a budai oldalról nézve: Ez pedig az, hogy az eklektikus város egy egész 

utcányival közelebb lépett a vízhez, gyakorlatilag saját magas épületeivel létrehozta az új látképet, mely mögött 

megbújt az ami a korábbi stílusból és világból megmaradt. 

Az eklektika kora már számos gyönyörű fürdőkomlexumot hagyott ránk, ezekből sorolunk fel példaértékű 

épületeket. 

 

7. ábra. Anna fürdő Szegeden (1896 – eklektika kora) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anna-f%C3%BCrd%C5%91_(Szeged) 

 

8. ábra. Árpád fürdő Székesfehérvárott (1905 – késő eklektika, szecessziós jegyek). 

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=3850 

A megtekinthető két link jól szemlélteti a műemléki szempontokat taglaló (1) és a publikus-nagyközönség 

számára írt ismertetést (2). 

http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/index.html 

A stílus evvel együtt komoly értékeket hordoz. A számos középszerű tömeges mű mellett a jó kezű építészek a 

„mesterek” jó ízlése kiemelkedő kompozíciók létrejöttét eredményezte. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anna-f%C3%BCrd%C5%91_(Szeged)
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/index.html
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9. ábra. Széchenyi fürdő a pesti Városligetben (1913 – késő eklektikus) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91 

Mégis nem ez az eklektikának ennek a válogató tömeges stílusnak a legnagyobb értéke. 

Hanem - furcsa mód - a kulcsszó (Pest de ugyanígy Szeged esetében is) a tömegességből fakadó egységes 

városkinézet. Tehát arról van szó, hogy egy emberöltő alatt (~25 év) felépült egy azonos módon megépített, még 

hihetetlen részletváltozatosságában is messzebbről szemlélve már homogén, egységes és erőteljes architektúra. 

A kor tovább differenciálja az épülettípusokat. A klasszicizmusra jellemző „Városi ház” melyet mindenre 

alkalmasnak tartottak- és bizonyos megszorításokkal az is volt- helyén nagy bérházak tömege mellett 

differenciált középületek jelennek meg. Idővel értelmezhetővé és használatossá válnak a korábbi történeti 

stílusok újra tervezése és újrafelhasználása folytán létrejövő „NEO”- stílusok. / Az egyházi építkezések 

meghatározó stílusa ebben az időszakban neobarokk, de találkozunk neo-gót lakóépülettel és tucatszám épülnek 

a csodás és – nem csak hazai viszonyok közt – gazdag neoreneszánsz paloták. 

 

10. ábra. Gellért fürdő Budán a Gellért-hegy lábánál. (1917 – átmeneti kor szecesszió, art deco). 

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/hu/gellert/tortenet 

Itt végül is elérkeztünk a historizmus fogalmához. Mint stílus a historizmus nem teljesen azonosítható, inkább 

egy viselkedésformát és gyakorlatot takar, amikor is a cselekvő – építő – számára az adott kor - amelyben él - 

helyett az elmúlt korok eredményei alkotásai. stílusa (stb.) a fontos és követendő. Akik támadják ezen alkotó 

folyamatot azok a pejoratív ÉRTÉKKÖLCSÖNZÉS szóval illetik mindezt. A dolog se nem ilyen egyszerű és 

nem is ilyen könnyű: A klasszicizmus és az előtte soroló történeti stílusok után a XIX. század 2.felének 

győzedelmes eklektikája mely akkor felépítette egész Pestet, de bátran mondhatjuk számos helyen komoly 

városléptékű értéket hozott létre miért is nem találta meg saját tiszta stílusát, miért válogatott a múltból miért 

historizált? A választ sok nagy gondolkodó veti fel és számos diskurzus van pro és kontra a témában, mi most 

egy nagyon pragmatikus válasszal kell, hogy beérjük: Az építészet mindig egy adott kor megépített tükre: Az 

eklektika kora és társadalma ilyen volt. 

3. 1.3. A modern mozgalmak 

A századfordulót követő (1900-as) éveket, évtizedeket a fejlődés sokszintűvé válása jellemzi. Az ipari termelés 

ijesztően gyönyörűséges és lenyűgöző gépeket hoz létre, egyszersmind egy ilyen gépek – mint épített környezet 

– vízióját keltve. Az eklektika korát követő változatos társadalmi áramlatok további érdekes és értékes 

ideológiai és stiláris kísérleteket, tendenciákat, komoly áramlatokat és periodikákat hoztak létre. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/hu/gellert/tortenet
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11. ábra. Cifrapalota – Kecskemét és az ország egyik „hírös” - az eklektika korát követő mozgalmak példás - 

épülete. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecesszi%C3%B3 

A sokszínűség immáron nem egy stílus sajátja, maga az élet lesz egyre rohanóbb és (hogy ez jó, vagy rossz azt 

döntsék el) változatosabb: A szecesszió, az avantgarde, az art deco, a kubizmus, a Bauhaus , a konstruktivisták , 

a De Stijl, a modernizmus jelenti a társadalom a művészet és végül így az építészet új útjait. 

/Gerrit Rietveld rengeteget kísérleteztek, maketteket készítettek, s kísérletezéseikből az építészet területén a De 

Stijl mozgalom első nagy sikere 1924-1927-ig valósult meg, a Rietveld által épített utrechti Schröder-ház. E ház 

a modern stílus egyik prototípusa, mintegy megtestesíti a De Stijl mozgalom építészeti alapelveit, a sík felületek 

dinamikus térszerkezetbe rendezését./ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 

 

12. ábra. Érdekes és egyben korszakalkotó kontraszt a puritán németalföldi eklektikus utcakép végére megépített 

modernista épület. 

 

13. ábra. Az amúgy színtelen (fehér és szürke) architektúra a három alapszínnel lett hangsúlyozva és gazdagítva. 

Ez aztán a beltérben is konzekvensen - de ott már nagy felületeken - lett alkalmazva. 

Az elhivatott, stilárisan jól látható újítás egyik komoly hajtóereje az egészséges életmód keresése. Már a 

Schröder ház példáján is láthatjuk az egybefogott nyílások adta nagy bevilágító felületek hozadékát:, tiszta 

levegős és napfényes tereket adódnak a terek szerkesztése és az egész építmény újfajta konstruálásának 

eredménye a kevesebb alapterületen megadott korszerűbb funkcionalitás. 

Charles Ames „híd-házai” bár más késztetésből, de hasonló eredményre jutva készültek. Az első világháború 

lezárását követő túltermelési válság az USA-ban arra készteti az acélipart, hogy addigi termékeinek más 

piacokat szerezzen. Így került az utászoknál használatos acél-híd konstrukció áttervezés után ház-ként a 

megrendelő házépítők elé-mint az addig elterjedt fa-váz lakóépület egy alternatívája. Az így konstruált épület 

három nap alatt volt elkészíthető. A külső a már bemutatott De-Stijl –nek egy új megjelenése- ként is 

értelmezhető modernista kompozíció. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecesszi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld
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14. ábra. Charles Ames „híd-házai” 

/Érdekes, hogy ameddig a Schröder házon a három alapszín csak bizonyos kitüntetett helyeken vonalasan 

alkalmazva jelenik meg, addig a „Híd-házakon már felületek kerültek színezésre. Elmondható, hogy a még 

erőteljesebben színező dél-amerikai építészet, gondoljunk itt például Braziliára tovább megy még ezen is és az 

ottani 2000-es évek modern tervein egész épületrészek kerülnek megszínezésre./ 

A három alapszín hangsúlyos homlokzati alkalmazása nem építészeti találmány. amint annyiszor korábban a 

kísérletező művészek – jelen esetben festők – képein és installációin jelenik meg ez a fajta művészi kifejezés. 

 

15. ábra. Mondriáni képein elemi erővel jelenik meg a három alapszín. /A tiszta kék, a tiszta piros és a tiszta 

sárga, mely három tónusból a világ összes színárnyalata kikeverhető./ 

Visszatérve modern építészet és szemlélet elterjedésének okaira, az egyik korszakos épület ezen alábbi ház , 

melynek tervezője Richard Neutra. Az épület, mely önmagában is fontos lenne hatását növeli, hogy 

elkészültekor szinte belerobbant a köztudatba. Magának a modernnek mint mozgalomnak és szemléletnek egyik 

legjelentősebb megépült lakóépülete lett ezáltal. 

 

16. ábra. Neutra háza mellyel a modern belerobbant a köztudatba 

A kint és a bent egységét a természet közeliséget, a natúra közelengedését a modern betonnal és acéllal oldja 

meg. Hatalmas nyílásai a régi korok ablakainak összegzett felületei. A „kubusos” konstruálás és ebből fakadó 

gazdag tömegjáték már mellőzni engedi a rátett díszítést. 
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/A ház építtetője egy korának felkapott újságírója, aki már majd egy évtizede cikkezett az egészséges életmódról. 

Komoly olvasói táborral bírt és komoly érdeklődés övezte igehirdetését. Ne feledjük az első világháború és azt 

követő években járunk. Amerikát nem érintette fizikailag a világégés és megerősödött gazdasága készen állt az 

új technológiák alkalmazására. 

Az újságíró-építtető felkérte Neutrát, hogy az egészséges életmód elveit figyelembe véve alkossa meg az új házat. 

Amikor az épület elkészült és ezt (kissé meggondolatlanul) az újság leközölte szinte egy népvándorlás indult 

meg- mindenki látni akarta a csodát. / 

Nagy ablakok, vasbeton membránszerű szinte lebegő lemezek és héjak. A természet szinte belülről is élvezhető 

szemben az addig dívó neoromán várszerű sötét villaépületekkel. 

Maga a megvalósítás is a szerelt acél váz-szerkezet és a transzportbeton és annak pumpás bedolgozása mind-

mind itt történt jegyzet módon először. 

A technológiailag és téralkotásában is új korszakot nyitó épület méltán lett egyik ikonikus épülete a modern-

nek. A modernizmus, mint stílus megteremtődött és belekerült a széles néptömegek tudatába. 

A modern kifáradása 

A 30-as 40-es évek világmegváltó modernizmusa a hatvanas évekre kiszolgáltatottá vált. Rátelepedett a tőke, az 

ingatlan biznisz, és a modern egyik gyönyörű és akkor még igaz eszméje a funkcionalizmus is egy korlátozott 

ezért nem-igaz paraméterré degradáltatott. 

Ezalatt azt kell érteni, hogy ha és amennyiben a funkciót szűken csak fizikai funkcióként értelmezi valaki, akkor 

abból következően az épület csak lakóépület, csak iroda-terület csak valami tisztán és esztétikamentesen 

kialakított és nem formált épülettömeg lesz. 

A fizikai teljesítmények mellett szükség van az un. pszichikai teljesítményekre. Egy középület esetében ez néha 

meghaladja a fizikai funkció fontosságát. Gondoljunk még a városképi jelentőségű épületre az egyes városok 

védjegyszerű reprezentáns épületegyütteseire a mai divatos szóhasználattal landmark elemekre. 

 

17. ábra. Az előtérben ál-terasz házak az egykori Nyugat-Berlin területén. Mögöttük a hatalmas és sivár 

épületkubusok a funkcionalizmust szűken - és így rosszul - értelmező építészet monoton irodablokkjai. 

4. 1.4. A posztmoderntől napjainkig 

A díszítést és minden ornamentikát szélsőségesen tagadó modern kifulladásának végnapjaiban újra megjelent az 

igény egy olyan építészet iránt mely hajlandó és képes díszíteni, mely újra használja a történeti építészeti 

stílusok forma és eszközrendszereit. Akkor 60 év után visszatért az eklektika? 

A válasz egyértelműen: NEM! A modern utáni kor az új világ és az új stílus már nevében is meghatározza 

magát: Posztmodern. Tehát valami ami a modern után van, tudva annak eredményeit és elvetve annak 

hátrányait. 

Ránézésre antik formák újjáéledésének lehetünk tanúi. De a posztmodern nem egyszerűen felidézi az antik 

formákat mint tagozat, oszloprend, párkányzatok, kolosszeum motívum (stb.) hanem ezeket átértelmezi és új 

jelentőséggel ruházza fel. Anyaghasználata is az adott kort jelzi, hiszen a posztmodern gondolkodás szűrőjén 

átmosott formák anyaga immár a kő mellett vasbeton, krómacél és üveg. Újra díszes, legalább is csíkos 
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mintában rakott téglahomlokzatok készülnek, és izgalmas és teljesen újszerű szobrászati alkotások 

„merészkednek” a homlokzatokra. 

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Krier 

 

18. ábra. Szociális lakótelep dél Franciaország. (1986 – Jól megfigyelhető hogy a dór oszlopok már nem a 

történeti léptékben és kialakítással készültek: azok itt jelzés-értékeik mellett lépcsőházakat foglalnak 

magukban.) 

 

19. ábra. Krier fivérek berlini lakóépülete (1) több Posztmodern stiláris védjegyet hordoz magán: Ilyen a nagy 

alsó szegmens ív, a stilizált - átértelmezett kolosszeum motívum a homlokzat két szintet összefogó 

nyíláskialakításánál és végül a gyönyörűséges posztmodern angyal szobor a kompozíció közepén. 

A berlini Tiergarten 1982-es szociális lakótömbjét (2) a mai napig szívesen használják. Itt is feltűnik a szegmens 

ív és a kétszintes kolosszeum motívum. A három alapszín nyers ereje helyett eluralkodnak a pasztellek. 

 

20. ábra. AT &T Building, illetve egy bécsi butik(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Building_(New_York) 

Jelenleg SONY Tower (1) tetején az elhíresült „Chippendale” motívummal. /Philip Johnson 1984 New York / 

emblematikus épülete nagyban hozzájárult a posztmodern kiteljesedéséhez 

Kis üzlet (2) és annak egységes posztmodern belsőépítészete egy kora-eklektikus városi ház földszintjén 

kialakítva. /Hans Hollein 1982 Bécs/ 

A posztmodern tagadása, dekonstruktívizmus 

A posztmodern újra díszessé és díszítetté tette az építészetet. A házak intenzív kapcsolatot ápoltak az antik 

építészet megannyi korszakával, avagy néha sosem látott és teljesen meghökkentő motívumokat öltöttek 

magukra. Alig telt el egy évtized és az útkeresők máris továbbléptek. Még javában tart a posztmodern építészet 

(egyesek szerint a ami napig…) mikor a Santa Monika-i óceánparton megépül valami amely - újra – felforgatja 

a világot. 

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Krier
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Building_(New_York)
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A dolog elsősorban nem stílus – bár vannak szinte védjegyszerű stiláris elemek melyek megkönnyítik a 

felismerést és kategorizálást,- sokkal inkább munkamódszer. A dekonstruktívizmusról van szó, mely lényege 

egy folyamat. Ennek első fázisában szétkonstruálunk valamit az általunk elgondolt szintig és mértékben, majd - 

és ez a dolog teremtő része – újrakonstruáljuk azt. Ha egy meglevő épület is része a folyamatnak akkor a 

visszabontás is egy jól körülírt állapotig tart, majd a „teremtés” fázisában újra és hozzákonstruálunk a régi- 

(maradék) –hez. Mindeközben egy olyan új minőség jön létre mely meghaladja a kiindulási régi és a tisztán 

hozzáadott külön-külön összegzett együttes értékét. 

A konstruált egység – végtermék – minden mutatójában egy magasabb szinten megélhető és magasabb szintet 

jelentő végtermék-produktum. 

A módszer eredményezte stiláris védjegy a szögtöréses szerkesztés, a homlokzat külön kezelése és mintegy saját 

mondanivalóval történő felruházása. Raszteres épületeknél az új részek szögtöréses raszterrel történő behatolása 

a régibe. 

Nem csak szerkezeteket, de funkciókat is lehet dekonstruálni és az új rend új fajta épületet fog eredményezni. 

Látható, hogy a stílus igen hatékony ugyanakkor a közízlést néha erősen próbára tevő munkamódszer alkalmas a 

figyelem felkeltésére és a kiemelésre. Az ügyesen újra-konstruált alaprajzok különösen hatékony funkcionális 

használhatóságokat képesek eredményezni. 

 

21. ábra. Frank Owen Gehry saját családi háza 1978 

 

22. ábra. Egy régi eklektikus ház homlokzatát megtartva egy 2,5-szörös térigényt konstruált Gehry 

 

23. ábra. Az ábra jobb oldalán levő műemlék épülethez finom szögtöréssel csatlakozik a dekonstruktív új épület. 

Ez a funkcionális szintig szétkonstruált múzeum bővítmény egyes funkcionális egységei egy-egy önálló 

épületkubusban lettek megfogalmazva. Az ezekből újrakonstruált új együttes – a régivel együtt – jelenti a végső 

kompozíciót. 

Az új módszer stílussá válása annak hatékonyságát jelzi. Jelentős elméleti tevékenység és komoly ideológia 

támasztotta alá ezen módszer munkáit. 
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Mivel az egész ügy a nem építész nagyközönség részéről szinte ismeretlen ezért itt pár nevet megemlítünk a 

teljesség igénye nélkül: Jacques Derrida elméleti írásai, Daniel Libeskind berlini tervei, Bernard Tscumi Parc de 

la Villette-je Párizsban és végül a kortárs és követő Eric Owen az USA-ból. 

 

24. ábra. Eric Owen Moss - Lawson/Westen House Brentwood, California. 

http://www.ericowenmoss.com/index.php?/projects/project/lawson_westen_house/ 

Mai modern és technicizmus 

Eljutva napjainkhoz azt látjuk, hogy stilárisan sokrétű világ vesz körül. a technika ontja az újabb és még újabb 

megoldásokat és maguk az építészek is beleszeretnek néha egy-egy elsőre az újdonság erejével ható 

kialakításba. 

/Erre jó példa az ún. vonalkód architektúra mely együttesen a minimalizmus eszméivel vált ugyan úgy sablonná 

és sablonossá mint a modernizmus a 70-es évek elejére itthon./ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murcia_CathedralSquare1.jpg 

Visszakanyarodva a sokrétű jelenkor gondolathoz valóban erről van szó: Egymás mellett élnek és alkotnak 

posztmodernek, új-modernek, pop-modernek és minimalisták (amennyiben ezt itthon komolyan lehet venni). E 

mellett a szép hagyományokkal rendelkező „Makovecz –isták” is jelentős alkotókörrel vannak jelen és nem 

mehetünk el a high-tech eszméket figyelő és gyakorló építészet mellett. (… és mindezek variációi…) 

Akkor hogyan is kell és lehet mindezt szemlélni? 

Hely és feladat orientáltan: 

Egy adott helyen , egy adott (vagy kialakítandó ) környezetben kell mindig egy adott (helyes programmal 

rendelkező = programszerkesztett!) feladatot végrehajtani, megtervezni ami alapján végre hajtható az 

építés. Mindezt nem pazarló módon, ugyanakkor igényesen, tartósan és a lehető legmagasabb fizikai és 

eszmei hozadékot elérve. Hogy ez milyen stílusú lesz? Erre egyetlen szó a válasz: Mai. 

(Ha egy épületről nem olvasható le az építése ideje az akkor rossz vagy hamis, vagy mindkettő.) Azt mondjuk 

korszerűnek kell lenni: Ez is egy fontos igazság, de ennek mikéntje bizony már hely és feladat függő. 

/A tanyán egy új vályoggal korszerű lehetek, a városban már aligha. (STB.)/ 

 

http://www.ericowenmoss.com/index.php?/projects/project/lawson_westen_house/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murcia_CathedralSquare1.jpg
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25. ábra. Eklektikus bérház funkcióváltásos revitalizációja. A bővítés a tetőn az épület „ötödik-homlokzat”-án 

lett végrehajtva. 

Az értékes régi részek konzerválása, az értéktelen régi részek átépítése és végül egy koncentrált új -high-tech – 

beépítése adja az egyedi és magas színvonalú végeredményt. 

 

26. ábra. http://www.adelphi.com.au/tour.php?image=14 

A jellemzően nagyvárosias eklektikus környezetben álló kora modernista (art-deco-s) épület funkcióváltó 

revitalizáción esett át. Ekkor került a tetőn kialakításra az azóta elhíresült uszoda – medence. Mivel az 

úszómedencék az 50 méter 2/3-d vagy 1/2-rész hosszúságot kívánják ezt kiszolgálva hozták létre a példaértékű 

kialakítást, mely egyben reklámhordozó is, nem kis hasznot hajtva a tulajdonosoknak! 

 

27. ábra. Megint egy modernistának nevezhető épület, eléggé egyszerű megjelenéssel. Itt funkcióváltás nincs de 

az iskolát új területekkel kellett bővíteni, amit a ház tetején oldottak meg. Az új markánsan elkülönül a régitől és 

jól olvashatóan 21.századi kialakítású. 

 

28. ábra. Iskola, Bécs, Offene Volksschule Natorpgasse. http://www.natorpgasse.at/ 

Organikusok 

A környezetből származni, a környezettel harmonizálni és együtt élni vele. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Organikus_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Organikus_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet
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Az építész itt azt a gyönyörűséges és ugyanakkor igen nehéz feladatot kapta, hogy a létrehozandó épület ne 

táplálkozzon korábbi építészeti korok architektúrájából, hanem csakis az őt körülvevő tájból. 

Egy igazi organikus gondolat és a végeredmény egy igazi organikus épület! 

 

29. ábra. Épület és táj tökéletes harmóniája. Mind tömegképzése, de még alaprajza is a környező röghegységből 

származtatott. Belső terekben megjelenik az organikus-eredetű mérnökien racionális és szobrászi esztétikával 

szerkesztett fa-szerkezet. / 

A beltérben kialakított konyha elrejtett szerkezetei és a szinte osztás nélküli üvegfal homlokzat pedig a kor high-

tech vonulatát villantja fel./ 

http://www.bartprince.com/whiting.html 

 

30. ábra. A magyar (fa)organikus építészet mestere, Makovecz Imre tervezte makói fürdő új épületeinek 

látványtervei. / Ez a fürdő lehet utolsó megvalósult épülete. A Mester 2011. szeptember 27-én eltávozott 

közülünk./. http://www.makogyogyfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/egyetemi-oktatas-a-makoi-gyogyfurdoben.html 

Öko technikák 

Nem egy körülírható stílusirányzatról kell beszélnünk, hanem egy összetett és igen változatos elvárás 

rendszerről. Ezen elvárások egyáltalán nem ismeretlenek az általános építészetben de az Öko-építészetnél 

nagyobb hangsúllyal nyomnak a latba. Ha röviden szeretnénk megfogalmazni azt mondhatjuk, hogy az épület a 

teljes életciklusa alatt (tehát az építéséhez szükséges anyagok előállításától kezdve majd a használata során és 

végül az elbontásakor és a hulladék kezelésével bezárólag) a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga 

után. 

Mindebből érdekes következtetéseket lehet levonni az egyes helyeken alkalmazott építőanyagok 

vonatkozásában. A fát és mondjuk a vályogot megfelelő és ökologikus anyagoknak tudjuk. De például érdemes-

e fából alapozást vagy háztetőt készíteni, hiszen egyik helyen a felszívódó nedvesség támadja, a másik helyen az 

eső és a nap áztatja majd szárítja folyamatosan. Ha ilyen helyekre fát alkalmazunk, akkor egészen bizonyosan 

igen erősen és azt gyakran ismételve kell különféle vegyszerekkel kezelni a fát. Ezen vegyszerek se nem olcsók 

se nem ökologikusak, hanem praktikusan mérgeket tartalmazó drága vegyi anyagok. 

/A gyakori karbantartás élőmunka igénye, ezáltal ára is jelentős lesz az épület tervezett 25-100 éves életciklusa 

alatt. Tehát ilyen a példa szerinti helyekre első olvasatban nem ökologikus de viszont kevés karbantartást 

igénylő és ezért hosszú távon mégiscsak ökologikusnak tekinthető (pl. vasbeton) szerkezet kerülhet. Tehát egy 

öko-háznál végig lesz vizsgálva minden egyes alkalmazott anyag annak beépítési helye, kitettsége és az ebből 

fakadó karbantartási igénye szerint. Így jelenhet meg az öko-házaknál is az üveg és a beton, a fa a természetes 

rostok a nád és egyéb agyag és égetett cserép termékek mellett./ 

http://www.bartprince.com/whiting.html
http://www.makogyogyfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/egyetemi-oktatas-a-makoi-gyogyfurdoben.html
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31. ábra. Ökoházak az egykori Nyugat-Berlin területén 

Az épületek egy tudományos kód szerint „növesztett” architektúrában fogantak és ahogyan egy platánfa is a 

génjeibe kódoltan megtervezett, még sincs két azonos fa, hiszen a hely határozza meg a fa lehetséges és 

optimális alakját, úgy ezen épületek is nőtt jellegűek az azonos elvű megtervezettség ellenére és mind eltérnek 

szomszédjuktól. 

Idea: Frei Otto und Hermann Kendel 1989 Berlin Tiergarten 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi jellemző egy hazai klasszicista palota épületre? 

2. Milyen nagy stiláris korszak volt a XIX.század második felében? 

3. Milyen stílusban fogant Gerri Rietveld un. Schröder háza 

4. A klasszikus modern mikor fejtette ki hatását 

5. Lehet-e vasbeton egy ökoház egyik jellemző építőanyaga? 
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2. fejezet - Fürdőrészlegek utólagos 
kialakítása eklektikus környezetben, 
városi nagyszállóban 

Az eklektikus városfejlődés minden 16-40 ezer fős vidéki városban létrehozta az ún. „nagyszálló”-t. A II.vh. 

utáni évtizedek aztán nem mindenhol adtak lehetőséget a szálloda funkció fenntartásának, amiből helyenként a 

mai napig sem sikerül visszakeveredni a normális kerékvágásba. Sopronban nem ez történt, itt a vizsgálat 

tárgyát képező épület most is szálloda, sőt még bővült is. Az eklektikus nagyszállók egyik sajátja, hogy nem 

csak szűken vett szállás épületek voltak, hanem a városi polgári élet helyszínei is. Ehhez hol színház, hol 

bálterem tartozott mint kiegészítő funkció, néha kaszinó, avagy mindezek együtt. Meg kell említeni az olyan 

helyiségeket amelyek szinte minden szálloda sajátja: a nagy étterem és ennek különtermei. Ezen termek – néha 

teremsorok – olyan jelentős és díszes részei az eklektikus szállodának, mely mai szemmel és a mai időkben 

nemigen reprodukálható pláne nem egy új építésnél. 

1. 2.1 Best Western hotel Sopron 

Mi az ami viszont nincs egy ilyen korú épületben: Mai értelembe vett konferencia terem, tornaterem és 

edzőterem és végül a legfogósabb kérdéskör: a fürdőrészleg. Még egy komoly problémával kell szembenézni, 

de ez szinte általános jelenség: a parkoltatás kérdésköre. 

 

32. ábra. Az eklektikus városi nagyszálló főhomlokzata 

Ilyen funkcióbővítő fejlesztések egy ilyen nagyságrendű és minőségű épület esetében több milliárd forintot 

tesznek ki. Esetünkben a hozzávett hátsó épületekbe is beleköltözött a szálloda, ezért belül kétarcú szállodává 

vált. Vannak benne hagyományos Sopron Fő utcájára néző szobák hagyományos bútorzattal. ( A fogászat is 

megjelenik szállodáinkban mint egy „húzó” pénztermelő üzletág és ennek is helyet kell keresni. Esetünkben a 

döntés az épület legexkluzívabb főhomlokzati első szintjére esett.) Ezáltal innen is felszabadultak bútorok, 

amelyek a hátsó új szárnyban vannak elhelyezve. 

Fantasztikus épület, ilyet újonnan nem lehet csinálni. Régi kivitelezői háttér, tükrök, nagy belmagasság, bútorok, 

korlátok. 

 

33. ábra. A belső lefedett éttermi átrium tér falnézetei, eredeti berendezés darabokkal. 

A felújítás során a padlóburkolatot igyekeztek visszaállítani. Siklósi zöld hazai mészkő, mellette valami külföldi 

márványszerű tömör mészkőből lett helyreállítva, a régi osztás szerint. Az összkép magáért beszél. 
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34. ábra. A lefedett udvar földszintje az étterem, galéria szintje a konferenciaterem előtere. 

 

35. ábra. A díszes főlépcső, mely az étterem galériaszintjére vezet. 

Felül a új anyagból újraépített üvegtető. 

Van még egy főutcai bejárat, amit nem használnak. Ez akár rendezvényeken alternatív bejáratként is szolgálhat. 

Ez a rész pillanatnyilag még keresi a funkcióját. De ilyen tartalékok nem ritkák egy eklektikus épületben. 

 

36. ábra. A főszárny folyosójának képe, gyönyörű eklektikus épület, gipsz díszekkel, acélkiváltók alulról 

becsomagolva, pici tagozatokkal 

Egyik főhomlokzati szobából a kilátás, gazdag kovácsoltvas erkéllyel. 

 

37. ábra. „Object trouvé”= Talált tárgy fogalmát ifj. Janáki István a MOME belsőépítész-építész tanára vezette 

be a hazai építész szakzsargonba. A francia szópárral olyan tárgyakat avagy épületeket jelölnek melyek 

pillanatnyi élet-szituációjukhoz képest több értéket hordoznak de ez környezetüknek nem egészen világos. 

 

38. ábra. A főépülethez hozzákapcsolt hátsó épületszárnyak… 
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39. ábra. Van egyfajta vegyes elrendezés és harmadikként megemlítendő a kifejezetten allergiamentes szobát 

keresők részére szóló bútorozás. 

 

40. ábra. Többszobás „lakosztályok” duplaágyat tartalmazó helyiségei 

 

41. ábra. Kilátás a főúttal ellentétes irányba, és egy jellegzetes fürdőszoba kialakítás. A fürdőszoba az átlagosnál 

nagyobb, tágasabb. Berendezése picit „családi házas”, nem illeszkedik az ezredfordulós trendekhez. 

Külön fejezetben tárgyaljuk a szálloda sport és Wellness részleg-ét. Tekintettel arra, hogy egy ilyen jellegű 

épületnél ez egy fokozottan nehéz és kényes témakör. Amit látni fogunk, azt az épület 2000-es ezredforduló 

környéki nagy átalakításakor hozták létre. 

/A beruházó döntéseit nyilván az is orientálta, hogy valószínűleg gyakorta érkezik a vendégkör egy speciális 

szegmense: a sportolók. Érdekes szegmense a vendégkörnek a sportolók. Itt most egész csapatok 

elszállásolására kell gondolni, ami több minden helységcsoport meglétét feltételezi. Gondoljunk egy komoly 

kosárlabda vagy kézilabda csapatra: játékosok , tartalékok edzők csapatkapitány gyúrók stb. 30 fős társaság. 

Igénylik a gyors és szeparált kiszolgálást az étteremben, ez gyakorlatilag különtermet jelent./ 

Az itt gyakran megszálló csapatok edző-bemelegítő termet igényelnek. Ez nem azonos az amúgy szintén 

általános elvárásként megjelenő „kondi”-teremmel. Ez gyakorlatilag egy kisebb tornaterem , illetve egy 

adottságai révén annak használható egyéb terem. 

Végezetül úszási, szaunázási és pezsgő-medence és masszázs szükséges a sportolóknak. A nagy rekonstrukció 

során pontosan ezeket hozták létre ebben az eklektikus régi épületben. Az amúgy is összetett és bonyolult 

alaprajzi szituációt nem vázoljuk most fel. 

A feladat összetettségét talán jól szemlélteti, hogy az úszómedence egy olyan emeleti szárnyban lett kialakítva – 

a vízgépészetével egyetemben -, mely alatt a nagyterű tornaterem foglal helyet (és ezalatt még további szintek 

vannak…). 
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42. ábra. Az újonnan kialakított fürdőrészleg sarka az infrakabinnal. Az edzőterem (konditerem) gépei. A 

tapasztalat az, hogy ezekből soha sincs elég, futópadból kettőt-hármat is beállítanak újonnan. 

 

43. ábra. A medencetér nézete: elöl a z épített kör alakú pezsgőmedence. Azért kellett kiemelni, mert alatta 

használati szint van, tehát nem lehetett a födémbe süllyeszteni. 

Az úszómedence vizét elég hidegen tartják: ez is általános gyakorlat - mivel igyekeznek az erős párolgás ellen 

védekezni. Ennek áthidaló megoldása mely némiképpen segít a helyzeten az estétől reggelig tartó letakarása a 

víznek. 

/Nyilván ez is munkaigényes, bár kisebb ilyen léptékű medencéknél már gyakran automatizálják ezt. A lefedett 

víz fokozottan baleset-veszélyes, ezért csak teljes és biztos zárás után lehet alkalmazni./ 

Még egy igen profán és talán nem is szorosan ehhez az épülethez köthető megjegyzés: A szálloda vezetés 

gyakran észre sem veszi, hogy a fürdő személyzet úgy csökkenti saját teendőit, hogy pár fokkal alul-temperáltra 

állítja a vízhőfokot. Ekkor „érdekes” módon egy két vendég úszik csak a medencében de ők sem soká időznek 

ott. Ilyen hogy is mondjuk profán okai is lehetnek a fürdőrészleg használatának a mikéntjét meghatározó 

tényezők…. 

Egy szó mint száz: a fürdők kialakítása építészeti épületgépészeti és egyéb műszaki materiális paraméterei 

mellett a személyzet szinte azonos súllyal nyom a latba, a vendég elégedettség kialakításánál. 

…és tudjuk: a visszatérő vendég a legjobb vendég! 

2. 2.2 Balatonfüred: Anna Grand hotel 

A tananyag eddigi részének elvégzése magalapozott egy olyan ismeretrendszert, amely bővíthető, de arra alapot 

ad már most is hogy megpróbálkozzunk az értékelés nehéz és kényes mesterségével. Ezen készség alakítása 

azért nagyon fontos, hogy a szakmagyakorlás során a fürdő döntéshozó vezetője képes legyen átfogó és 

összetett értékelésre egy meglevő komplexum átalakításánál, avagy egy új létrehozásakor. 

Rengeteg szempont lesz majd amit figyelni kell: Környezet, illeszkedés , építészet, annak divatjai, mérnöki 

megfontolások, vendéglátói tapasztalatok, vendégkör szerzés és kiszolgálás és megtartás. 

Mindez egy adott fürdő-részleggel és a kapcsolódó – befogadó - létesítményekkel egyetemben. 

Következő komplexumunk szintén egy (kora-) eklektikus épület, és megvizsgálhatjuk annak fejlesztését és új 

fürdőrészlegének kialakítását: Anna Grand hotel – Balatonfüred. 

 

44. ábra. Ez a füredi móló, mögötte terül el a reformkori Füred történeti központja és itt a mi helyszínünk. Látni 

a Balatont, jó helyen lévő telekről van szó. A mai főépület klasszicizáló kora-eklektikus. Mellette klasszicista 

(és alacsonyabb) a beépítés. 
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45. ábra. A szálloda híres „kerengős” kertje, az Anna-bálok helyszíne. 

Mivel a környezetépítés is igen hangsúlyos eleme a projektnek ezért induljunk ebből az irányból: 

Kiemelésre érdemes tájépítészeti elem, ahogyan a tekehatárok eltörlésével a köztér (közpark) mintegy átmegy a 

forgalom (gyalogos) számára megnyitott magán-kertbe. 

A szálloda gondozza a saját területeit, de ugyanakkor magához engedi a népet. Figyelemre méltó a kertészeti 

kiültetések növényanyaga: A balatoni kiegyensúlyozottabb de jellemzően meleg (még Hamvas Béla is a 

mediterránum megcsillanásaként jegyzi a területet) klímája kedvez a levendulatermesztésének. Ilyen és hasonló 

fűszeres illatú ugyanakkor egész nyáron szakaszosan virágot hozó évelő kiültetések találhatók. (Köztudottan az 

egynyáriak a legszínpompásabbak, de azokhoz jelentős élőmunka és így gondozási költség társul.) 

 

46. ábra. Levendula és más aroma-növények: Lélekben már a Wellness aromaterápiájára gondolunk… 

A szépen - szinte klasszikus nyugalommal - formált utak a szobor a területet a Balatoni oldalon vizuálisan záró 

hatalmasra nőtt park-fák mind mind részei a kompozíciónak. 

A térnek egy épített kerete is van: a szálloda étterme és az azt 3 oldalon szegő kerengő-pergola. A faszerkezetű 

tető Ganz féle öntöttvas vonó-szerkezettel van merevítve, mely alulról látszik és remekbeszabott volta mindenki 

számára nyilvánvaló. A pergola padlóján tardosi az újonnan kialakított részeken pedig egy külföldi fehér 

mészkő lapburkolat van. (semmi gress és társai…) 

Az alkalmazott tömör mészkő, nedvesen se csúszik ez a kertépítészeti lépcsőknél és rámpáknál különösen 

lényeges. 

 

47. ábra. Tereplépcsők, rámpák csúszásmentes, fagyálló burkolata. 
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48. ábra. Ahol jármű forgalom van, javallott a szürke kő, mivel a gumi amúgy is ilyen nyomot hagy, ami egy 

világos kövön csúnya. 

 

49. ábra. Az épület főbejárata: automata ajtó. Egy nappali bár és szálloda lobby – rejtett közlekedőként vezet az 

étterem felé. 

 

50. ábra. A bejárattól kissé távolabb van a recepció előtte ezzel a leülő-térrel. 

 

51. ábra. A recepció előtti tér lépcsőházi bővülete. Igen szép és meg szívlelendő gondolat e régi lépcső 

átburkolás nélküli felújítása a márványmozaik lapok megtartása (és pótlása) a pihenők padlóján. (A 

márványmozaik jellegzetes anyaga a klasszicizmustól az eklektikán át egészen a szecesszióig a magyar 

építészetnek, ezért egy autentikus felújítás számol ezzel az újra reneszánszát élni kezdő anyaggal.) 

Az udvaron balra a borlerakat, szemben a bowling pályák, jobbra pedig itt az uszoda épület alól kilógó tömege. 

Az épület középfolyosós. A függőleges tartószerkezetek lemennek egészen a földig. Ez a soklábú szerkezet 

mindig korlátok között tarja az uszoda kialakítását. 

/Élménymedencéket ugyan akár pillérek közé is be lehet komponálni, de itt ez egy úszómedence, mely nyilván 

nem visel el vízben álló pillért – de erre még visszatérünk./ 

Egyenlőre ismerkedjünk ezzel az újonnan épült épületszárnnyal: próbáljuk a stílusát körülírni. Azt mondhatjuk, 

hogy az alsó uszodai részek felett ez a modern egyfajta mai átirata. A konstrukció is be van mutatva. 

/„Frissecske” architektúra. Árnyékoló szerkezetek vannak, ahol kell. Más az alaprajz egyes szinteken, nem tudta 

azonosra megoldani a kialakítást a tervező. A belmagasságok nem azonosak. Az új épületek magasságai 

kisebbek. / 

A hátsó frontra is ránézünk, itt azt látjuk, hogy komoly tereprendezést és tájépítész kellett kialakítani. Egyfajta 

támfal-architektúra jött létre, a felső szintjein a keskeny lyuk-architektúrával. 

Egy ügyesen megfogalmazott külsőleg is megélhető elem az épület főtömege alól szintén kiálló 

élménymedence tér. A kiálló ferde oldalú és tetejű üveg dobozt tulajdonképpen dekonstruktív elemnek is 

elkönyvelhetnénk, de nincs jelen alaprajzi szögtörés, tehát inkább (csak) egy újabb megbolondított modern 

kubussal állunk szemben. 



 Fürdőrészlegek utólagos kialakítása 

eklektikus környezetben, városi 

nagyszállóban 

 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

53. ábra. Az új épületszárny udvari majd hátsó nézetei a 3 képen kétfajta lyuk-architektúra is található: alul a 

többszintes garázsé felül a szálloda szobáké. 

 

54. ábra. Az épület bizonyos helyeken már belemegy a földbe, ezért a gépészetet mintha a fölből nőne ki. 

Mindezt szép kerttervezéssel oldották meg. 

 

55. ábra. Ezután járjuk végig a leggyakoribb érkezési útvonalat, amikor is gépkocsival beállunk a garázsba. A 

garázs puritánra vett látszóbeton felületeivel nincs is baj. A gépészetet nem sikerült már ennyire ügyesen 

megoldani. (A rajta fészkelő fecskék nagy megelégedésére….) Majd a fürdőrészleg feletti födémen megyünk – 

2 kép – ezért itt jobbról van természetes bevilágítás hiszen ez itt az uszoda feletti lapos tető = terasz. 

 

56. ábra. Átérve az új szárnyból a régi épületbe, le kell küzdeni a két épület eltérő belmagasságaiból adódó 

szintkülönbségeket. A régi épületben korábban hatalmas ajtók tártak fel nagyobb helyiségeket. Mikor itt is 

szobákat kellett létesíteni, akkor érdekes megoldást választottak: A folyosó felöl meghagyták az szép és elegáns 

nagy kétszárnyú ajtókat, ugyanakkor beépítették a szobák immáron „normál„ folyosói hangszigetelt ajtajait. 

 

57. ábra. Szobakialakítás a régi épületszárnyban, az újban és ugyan ott egy fürdőszoba nézete. 

A szálloda felújításának és férőhelyfokozó bővítésének ismét elérkeztünk a sarkalatos kérdésköréhez: a 

kialakítandó fürdőrészleg mikéntjéhez. 
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Ahhoz, hogy jó (megalapozott) döntéseket tudjunk hozni a tervezéshez megint csak tisztázni kell a kiindulási 

paramétereket. 

Mik lehettek itt ezek? 

Az tudták, hogy meleg víz – pláne meleg gyógyvíz – nincs. Ez a mai energiaárakon rögtön a beltéri medencéket 

helyezi előtérbe. 

/Gondolkodni ugyan lehet valami mód nyitható tető vagy oldalfal installációkban de amikor ezen szerkezetek 

komoly kialakítását kiviteli terv és költségvetés szinten meglátják- ezek el szoktak maradni az igen magas ár és 

az előre vetített üzemelési problémák miatt. (…és itt most nem egy családi ház mobil polikarbonát medence –

tetejére tessenek gondolni…) Ha már itt tartunk ne feledjük, hogy egy kültéri medence vízforgató (szűrő és 

tisztító) installációja jóval nagyobb kapacitású kell, hogy legyen mint a védett beltérié és ez egy további indok a 

zárt kialakítás mellett./ 

Ha ez eldőlt akkor az elvárt vendégkört kell megvizsgálni és meg kell prognosztizálni azt, hogy kik lesznek ezek 

és milyen jellegű szolgáltatásokkal kívánjuk kényeztetni őket. 

Itt jegyezzük meg, hogy az a sznob nézet, miszerint is korosodó jólszituált külföldi turistára kell számítani 

megdőlni látszik. 

Feljövőben van egy hazai középkorú egy-(két) gyerekes réteg, meg a jól ismert szingli mezőny. Ha valahonnan 

kinézik a gyereket, az a hely egy komoly vendégkörről lesz kénytelen lemondani. 

/Ausztriában ahol egyáltalán nem születik több gyerek mint itthon a család és gyerekbarát kialakítás 

kommunikálásával sok fürdő szálló együttes komoly vonzerőt generál magának./ 

Tehát a kérdést ezen vonatkozásban is el kell dönteni a pro és kontra érvek elővezetése és megvitatása után: 

milyen medencék és milyen kiegészítők terveződjenek és épüljenek? 

Itt két medence megépítése mellett döntöttek: mindkettőt kidugták a pillérvázas épület(szállodaszárny ) alól. 

Az úszómedence került az udvari oldalra (ezt már bemutattuk külső nézetében) a második nagymedence pedig 

az élménymedence. 

Ennek fogjuk látni érdekes külső nézeteit az épületszárny átellenes oldalán , szintén kiszerkesztve a raszteres 

épület főtömeg alól. 

A fürdőrészleg további szolgáltatásai e két medence közti térben lettek telepítve: ilyenek mint egy gőzkabin, 

egy finn-szauna, infraszauna. Ezen blokktól némileg elszakítva kiépült még egy aromaterápiás szoba, de ez 

az átadás immáron több mint két éve óta nem került ténylegesen használatba. 

/Ennek egyetlen oka az a fura építészeti kialakítás miszerint is egy meredek lépcsőn lehet ide feljutni, ami az 

óhatatlanul is előforduló nedves lábas használatnál csúszás és így balesetveszélyes lehet. A fürdőn belül jobb 

kerülni az ilyen szituációkat./ 

Többször is látogattuk a fürdőrészleget és azt figyeltük meg, hogy az úszómedence alulhasznált, az 

élménymedencét viszont hamar megtölti 4-5 társaság. 

Nem beszéltünk a külön kiépített jakuzziról ami itt tulajdonképpen egy épített kör alakú pezsgőmedence az 

élménymedence terében, annak sarkában. 

/Ki van építve továbbá egy vízből igénybe vehető fogyasztóhelyeket tartalmazó medence-bár, de ilyet üzemeltetni 

ennél lényegesen magasabb vendégszám esetén indokolt. Ennek megfelelően ez soha nem is üzemel…/ 

A programalkotó építész és beruházó közös felelőssége a léptéknek mindenben megfelelő kialakítás 

program és tervszinti létrehozása. 

Nézzük tovább az élménymedene kialakítását: A medence tér korszerű és friss kinézetű. A lefedő üvegszerkezet 

attraktív ugyanakkor barátságos fatartóival. 
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A medencetér artikulálása is jónak mondható, mind szín mind forma mind funkció szerint. Van benne kissé 

mélyebb és kissé sekélyebb rész. Az egyik végén levő masszírozó befúvók geometriája jó, bár nekem egy ilyen 

nem túl nagyüzemi léptékben talán indokoltnak tűnhet a kézzel is indítható installáció. 

/Ez ügyben ez a lépték tényleg határeset./ 

Jók a fekvő-pezsgőpadok. A már emlegetett bárpultos rész elvesztegetett terület. 

Amíg az élménymedence „masszír” részén nem volt egyértelmű a kézi beállítás installálása, addig a mellette 

levő épített jakuzzinál egyértelműen ezt kellett volna kiépíteni. 

A kézi indítás előnyei: 

csak akkor van működtetve, ha vannak benne és csak annyi fúvóka ahol ülnek. Továbbá az is tapasztalat , hogy 

egyesek addig ki nem mennek belőle, amíg megy a program. Na mármost ha az lejár és őneki kell újraindítani 

az így jelzésértékű, hogy ideje cserélni és sorban állás esetén mást is odaengedni. 

Ha a jakuzzi csak ritkán van üzemelve, például 10perc üzem után 10perc szünet, akkor az sokkal kevesebb 

vendéget fog ellátni telt ház esetén, kis vendégszámnál pedig feleslegesen fog működni. 

A következtetéseket tessék levonni! 

 

58. ábra. Az úszómedence, a belső közlekedőtér mai hangvételű anyaghasználattal. Gőzkabin (3) – szép tágas és 

jó gondolat az ülőke kétfele bontása. Ami talán furcsa, hogy csak felül jön a gőz a kieresztő építményből pedig 

annak alul (is) kell jönni. 

 

59. ábra. A jakuzzi, mögötte az élménymedencével. Az élménymedence egyik karéja (2) és a hátmasszírozó 

beömlők (3). Itt jegyeznénk meg azt, hogy ezen erős vízsugarú installációk nagyon kedveltek de ugyanakkor sok 

bosszúságot is tudnak okozni, ha túl kicsi helyre telepítik. 

/Ha ugyanis alá áll valaki, akkor 3 méterre is elfröcsköl a víz az illető hátáról-válláról. Ez természetes, de mint 

mondtuk ehhez hely kell. Egyrészt ne legyen közvetlenül mellette olyan telepített élmény elem, ami használóját 

lelocsolja a vízsugár, másrész a medencéből óhatatlanul mellémenő vizet legyen könnyű a személyzetnek 

eltávolítani./ 

 

60. ábra. Az élménymedence szépen és feszesen konstruált szerkezetének beltéri és távolodó kültéri képeivel 

búcsúzunk ettől a gazdag és tanulságos fürdőrészlegtől és magától a befogadó épülettől az Anna Hoteltől. 
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Önellenőrző kérdések 

1. Milyen komoly problémák vannak egy eklektikus szálloda „vizes” részlegeinél? 

2. Hogyan ítéli meg a be a példában szereplő nagy soproni szálloda fürdő részlegét 

3. Milyen stílusúnak nevezné a füredi szálloda bővítési területeit 

4. Hogyan oldották meg a fürdőrészleg telepítését a szálló szerkezetéhez? 

5. Hogyan oldották meg a füredi Anna Hotel medence terek körüli csúszásmentesítést? 
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3. fejezet - A klasszikus-modern és a 
60-as évek modernizmusának 
téralkotása, fürdőterei és 
kertépítészete, fürdőrészlegek 
utólagos kiépítése és korszerűsítése 

A klasszikus modern, az 1920-1940-es évek – tehát a két világháború közti időszak – mozgalmas művészeti, 

társadalmi és ennek lenyomataként építészeti periódusa. Újra idézve az építészeti stiláris bevezetőben leírtakat a 

stílus esszenciáját az alábbiakban lehet keresni: „A kint és a bent egységét a természet közeliséget, a natúra 

közelengedését a modern betonnal és acéllal oldja meg. Hatalmas nyílásai a régi korok ablakainak összegzett 

felületei. A „kubusos” konstruálás és ebből fakadó gazdag tömegjáték már mellőzni engedi a rátett díszítést.” 

 

1. 3.1. A 30-as évek modern épületének funkcióbővítő 
felújítása új fürdőrészleg kialakításával /Hotel Kikelet-
Pécs/ 

Ezen gondolat-idézet mentén haladva szemléljük a hotel Kikelet mesterien telepített és ugyancsak kiváló 

formaérzékkel konstruált tömegeit. A modern nem próbál hasonlítani a természetre, formái saját törvényei 

szerint alakítottak. Mégis, jelenléte a tájban természetesnek hat és megnyugtatóan érdekes. A korszerűség 

szelleme sugárzik belőle és habár egy alaprajzot sosem lát a szemlélő, mégis az a sajátos érzete támad, hogy az 

előtte álló épület ilyen szempontból is igencsak rendben van, sőt kifejezetten nagyszerű: Tehát jól szervezett és 

működőképes. 

Megfelel funkciójának és teszi ezt úgy hogy a funkció szót nem csak fizikai, hanem sokkal tágabb (komplexebb) 

módon értelmezi. 

(Maga a jelenlét az építési telken a „helyen”, a jelenlét módja – pláne egy középületnél – a jelszerűség, a 

példaértékűség, stb. ugyan úgy teljesítmények mint a szobaszám avagy az étterem tetőteraszának beázás 

mentessége. Csak ameddig ez utóbbiak elvárt illetve nyilvánvaló paraméterek addig az előzőekben felsoroltak - 

és még számos egyéb – azok pszichikai teljesítmények. A helyesen értelmezett funkcionalitás nem mond le a 

pszichikai paraméterek magas szintű teljesítéséről. 
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61. ábra. A madártávlati kép a kedvünkért készült, hogy egyben lássuk a kompozíciót. Az épület valós nézetei 

alulról tárulnak fel (2) (3). 

 

62. ábra. A komplexum teraszairól pedig feltárul a város. 

 

63. ábra. Az alant fekvő város (Pécs) látványa innen felülről lenyűgöző és ugyanakkor tanulságos. Szinte 3D-

navigációs térképként lehet beazonosítani a fontos épületeket, (az itt megszálló vendég leendő célpontjait…). 

Az épület napozóterasza magára az épülettömegre is rálátást enged. Az íves tömeg úgy lett szerkesztve, hogy a 

görbület miatt már éppen nem látjuk a végét, így az misztikusan határozatlanná válik. 

 

64. ábra. Az épület jellegzetes kétarcú: A hegy felé egy puritán már-már magtárszerű arcot mutat. Ezért is tűnik 

föl rajta jól az amúgy különösebben nem hangsúlyos főbejárat. 

 

65. ábra. A különböző homlokzat-karakter között egy átmeneti – ha tetszik átforgató – tömegrész van: ez az 

éttermek és rendezvénytermek et foglalja magában. Az alsó szinten már a fürdőrészleg terei kerültek utólag 

kialakításra. 

Közlekedők és az akadálymentesség 
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Az akadálymentesség napjaink egyik sarkalatos kérdése. Ha az akadálymentességet leszűkítjük a kerekesszék 

közlekedés lehetőségének megadására akkor a következő a helyzet: 

Új épületeknél se könnyű a megadása, de egy régi épületnél néha szinte megoldhatatlannak tűnő kihívásokkal 

találjuk szemben magunkat. Fokozottan igaz ez egy hegyvidéki mesterséges teraszokra ültetett meglevő 

épületnél, ahol a belsőben is lépten nyomon szintváltások vannak. Végezetül a legnehezebb a helyzet egy ilyen 

épület funkcióbővítésénél, ahol olyan területeket kell bekapcsolnunk - pl. alagsor, vagy tereplépcső utólagos 

beépítése stb. – amelyek mind eltérő szinteken adódnak. 

Egy meglévő lépcsőre helyezett rámpa inkább csomagszállításnál segíthet, mivel annak meredeksége jóval 

meghaladja az akadálymentesítés lehetséges hajlásszögét. 

A kellően hosszúra és alacsony hajlásúra kialakított beltéri rámpa már közlekedésre is alkalmas. 

A lépcsőház a liftekkel akadály mentesíthető, amennyiben azokban elfér a kerekes székes ember. 

Mindezen okból a szállodák gyakran a földszinten alakítanak ki akadálymentes lakrészt. 

Mindezen okból a szállodák gyakran a földszinten alakítanak ki akadálymentes lakrészt. 

Ne feledkezzünk meg a szükséges ajtószélességről sem! 

/min. 90 cm a hasznos nyílásméret, ezt a tokszélességtől függően 100-105 cm-es tokkülméretű ajtók tudják 

teljesíteni./ 

/Lépcsőjáró szerkezetekkel és emberi segítséggel mindenhova el juttatható a kerekesszék, de igazi 

akadálymentességet az jelent, ha mindezt a mozgáskorlátozott maga, természetes módon végig tudja a saját 

erejéből gurulni. Mindez amit itt leírtunk nem a szabvány betűszerinti szövege, hanem annak „szándék” 

esszenciája ebben a témakörben./ 

 

66. ábra. Főbejárat , belső rámpa és a főlépcső 

 

67. ábra. Az épület íves főtömege a belső folyosót is ívelővé teszi, ami érdekes lehetőség annak formálására. 

/A lila – padlószőnyeg - szín egy modernista épületnél merész választás, az itt megfogalmazott, tudatosan vállalt 

art-hotel imázs része./ 

 



 A klasszikus-modern és a 60-as évek 

modernizmusának téralkotása, 

fürdőterei és kertépítészete, 

fürdőrészlegek utólagos kiépítése és 

korszerűsítése 

 

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

68. ábra. A szobák a legutóbbi felújítás után. Vidám, néha posztmodern néha „art”-os részletek. 

/Az art-hotel napjainkban egy jól csengő jelző és így hívó szó is./ 

 

69. ábra. Belülről kifelé haladva a teraszok mind az szobák mind az épület egészének fontos részei. Nélkülük 

nem csak funkcionálisan de esztétikailag is szegényebb lenne az épület. 

Felújítás és fürdőrészleg 

Ahogyan azt egy eklektikus épületnél is láttuk, mindig a helyhiány és a meglevő – nem erre a célra szerkesztett - 

épületszerkezetek jelentik az egyik fő gondot. 

Ez a modernista épület ugyan szabadon álló, tehát elméletileg melléje lehetne bővítgetni, de itt meg a műemléki 

szempontok, az épület kubusának további deformálása nem engedte az ad hoc bővítést. 

Tehát a funkcióbővítő felújítást terveztető beruházónak újra ugyan azokat az előkészítő stációkat kell végigjárni 

(gondolni) amit már korábban tanulmányoztunk: 

 

Elemezni kell a szükséges invesztáció és a létrehozott érték arányát: méghozzá komplexen. 

/Mit jelent ez? Azt, hogy természetesen minden invesztátor – tulajdonos, befektető – látni szeretné a pénzét 

megtérülni, méghozzá elvárható időn belül. Ugyanakkor ahol mindezen munkákat és módosításokat végre 

kívánjuk hajtani az egy modern építészeti (mű)-emlék. Mindenképpen része az egyetemes magyar - modern – 

építészetnek. Ez pedig kötelezettségeket ró a fejlesztőre! 

Ha mindezt megértettük és figyelembe vesszük, akkor máris többet és jobban értünk az itt - a Kikeletben – 

megtapasztalható kialakításhoz és annak miértjeihez./ 
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70. ábra. A kültéri medence 

Az, hogy ilyet telepítettek az egy fordított döntési sorozat logikus végeredménye. Az előzőekben tárgyalt 

helyzetben az új fürdőrészlegnek legnagyobb korlátja a helyhiány. Az eddig alagsori területeket és bizonyos 

terasz-alatti részeket újraépítve voltak képesek úgy területe nyerni, hogy az ne formálja át az épületegyüttes 

külső képét. 

Itt egy úszómedencének már nem volt hely, illetve nagyon helyesen nem arra használták el a helyet. 

A kültérbe – tudjuk - medencét telepíteni látszólag egyszerű (egy családi ház alacsonyabb igényszintjét 

megcélozva). 

Ha viszont egy középület – szálloda – vendégforgalma a használó egészen más az elvárás rendszer. 

Itt most az épület íves homlokzata előtt jól van telepítve a medence. Vizuálisan fokozza az épület-komfort, 

ellátásbeli gazdagságának az érzetét. 

/Az hogy anyagában ez miért lett egy előre gyártott műanyag, arra a téli üzemszünet az ok, mármint az, hogy 

hőforrás híján ezt a medencét télire le kell üríteni./ 

Mindezen döntések mellett a vízgépészetet lehetne magasabb igényszintűre kialakítani, akár mesterséges 

(napkollektoros) temperálással és élmény elemekkel. Ha csak úszásra koncentrálunk, akkor meg ellenáram 

installációkkal. Ezek a hanghatás miatt a szállóvendégeket általában zavarnák, ezért a legtöbb helyen este 10-

után a kültéri medencét tilos használni. 

2. 3.2. A 60-as évek modern épületének funkcióbővítő 
felújítása új fürdőrészleg kialakításával 

A háború utáni érdekes és sajátos építészeti korszakot mely alaposan át volt itatva az építendő szocializmus és 

az orosz kommunista felügyelet itthoni ideológiai vonulataival : nevezzük a szocialista realizmus korszakának, 

röviden szocreálnak. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szocialista_realizmus 

Ezen építészeti korszak komoly iparvárosok arculatát határozta meg - Dunaújváros – és szinte minden nagyobb 

városban letette a maga névjegyét. http://sztalinvaros.uw.hu/dunaujvaros7.php 

/Azért fontos ezt tisztázni mert sokan – tévesen – ezen nevet másra használják és például a nagypaneles 

lakótelepeinket, avagy egyéb a szocializmus érájában létrehozott (általában nem szeretett) valamit jelölnek 

ezzel. Pedig ez téves és hibás névhasználat, hiszen a szocreál erényeivel és nyilvánvaló gyarlóságaival 

egyetemben egy jól körülírható és mint a felvezetésben említettük érdekes korszak. Ha időben kéne datálni, ami 

mindig is nehéz a stílusok egymásutániságánál talán a 1947-1956 közti korszak lehet a helyes kormeghatározás. 

/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szocialista_realizmus
http://sztalinvaros.uw.hu/dunaujvaros7.php
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71. ábra. A szocreál szakítva sok mindennel, de főleg a 30-as 40-es évek modernizmusával újra díszített. 

/„Oszloprendet a munkásosztálynak” (1) hangzott el (már nem tudjuk kiknek szájából) a buzdítás. Így utólag a 

felületes szemlélő egy –egy jobb szocreál épületet akár összekeverhet az ezen korszakot csak mintegy 20 évvel 

később követő posztmodern stílussal. /Lásd az egykori Iparművészeti Főiskola zugligeti épületét (2)– a mai 

MOME –t./ 

Félreértésektől és hibás terminológiáktól mentesen kell szemlélni a 60-as éveket. Azt a kis csodát ahogyan a 

korábban szinte tiltott modern egy hazai másodvirágzását éli. 

Kiváló építészek időt állóan jó épületeihez lehet szerencsénk, külön hangsúllyal a szállodaépítészet terén. 

Ezt a kort vesszük most górcső alá. 

A modern két jelentése is jelen van a korban: modern mint stílus és modern mint korszerű. Korszerű amit tesz, 

ahogyan teszi és amivel teszi. Tehát olyat hoz létre ami akkor és ott elvárhatóan helyes, megfelelő. Értsünk 

ezalatt funkciót, helykialakítást , tömegképzést és térségi kapcsolatokat. Teszi ezt tisztán, egyszerűen de 

ugyanakkor nagyvonalúan. Anyaghasználatában is igényes és naprakész, igyekszik az adott kor újításait 

felhasználni és beépíteni. Mint már tudjuk a korai modernisták elvetik a díszítést az ornamentikát, és ez most is 

így van. Ugyanakkor – vagy tán épp ezért – maga az épület, annak kubusai és a sorolt elemek /mint pl. terasz/ 

adja az épület egészének gazdagságát. Az épület jellemzően fehér és a három alapszín egyike a kék uralkodik 

rajta. 

Szerkezeti kialakítását tekintve a modernizmus legfontosabb építőanyaga a vasbeton, méghozzá a helyszínen 

öntött tehát monolit vb. Jellemző a raszter, ami nem más mint a függőleges tartószerkezet, a pillérek ritmusos 

sorolása. 

A födém is monolit vb, ezáltal akár konzolosan túlnyúlhat. Mindez szabadon alakíthatóvá teszi a homlokzatot, 

az akár teljes egészében nyílással áttört lehet. Az ilyen homlokzatok jellemző anyaga a nagy mennyiségű üveg. 

/ A jellegzetes pillér-raszter a 3,6 métertől 6,6méterig terjedt. Ennél nagyobb fesztávnál már általában lelógó 

gerendákkal kellett erősíteni a födémet. Speciális kialakítással a fesztáv természetesen tovább növelhető. A 

szobáknál erre nincs is szükség, de a nagyobb terekben zavaró lehet a sűrű pillérváz. Ha ez funkcionálisan 

indokolt a pillér-raszter kiváltható. Ehhez igen komoly- néha emeletmagas- statikus szerkezetek kellhetnek. Ha 

lehet az épület kialakításánál ezt igyekeznek elkerülni. Ezért (is) szokott a fürdőrészleg gyakran kikerülni a 

raszteres főtömeg alól./ 

Annabella Hotel - Balatonfüred 

A 60-as évek második felében tervezett – és 68-ban átadott – épület landmark erejű eleme lett Füred városának 

és az északi Balatonnak. 

/A szállodát idény-üzeműre tervezték: csak nyáron fogadott vendégeket és ez most is így van. Ez több 

kialakításbeli megfontolással is járt, hiszen így nem kellett különösebben hőszigetelni az épületet. Mai 

energetikai nyelvezettel mondva: energia igény fűtési energia relációban a szállodatömbben nincs csak a 

használati meleg vizet kell előállítani. Nem így a konyhaüzem, mely több megfontolásból speciális módon 

ugyan, de egész évben üzemelt: 

(Azért hogy a személyzet a téli holtszezonban is kapjon munkát a konyhaüzemben, mirelit szilvás gombócot 

készítettek a hűtőipar számára.) 



 A klasszikus-modern és a 60-as évek 

modernizmusának téralkotása, 

fürdőterei és kertépítészete, 

fürdőrészlegek utólagos kiépítése és 

korszerűsítése 

 

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Itt tehát az üzemi energiafelhasználás mellett fűtési energiát is elő kellett állítani./ 

Meghatározó (és minden esetben megvizsgálandó) tervezési paraméterek: 

A szálloda saját forrással, (pláne hőforrással és gyógyvízzel) nem rendelkezik. 

Maga a komplexum a Balatonra mint természetes fürdőre települt. 

Az épület ugyan nem közvetlenül vízparti – előtte fut el a híres Tagore sétány – evvel együtt az előtte fekvő 

partrészen saját strandot alakítottak ki. 

Mindebből következően az eredeti tervekben és kialakításban saját medencék nem szerepeltek. 

 

72. ábra. Kép 68-ból: Jól látszik a friss kertészeti telepítés, ekkor az épület még markánsabban volt jelen a 

városban és a parti látképben. Az épület alján a főtömeghez képest merőleges földszinti sávban boltok kávézó és 

az étterem települt. 

 

73. ábra. A szálloda saját vízpartja. Strand létesítmények.(2) Gyerekjátszók, bérelhető napágyak és hintaágyak. 

Karbantartott gyepfelület. Az épület a képen egy étterem és bár a Tagore sétány - mint telekhatár -ra települt, 

így a szokott módon kintről és bentről is használható. 

 

74. ábra. Jellegzetes kép a strand felöl érkezve. Illetve a szálloda meg-érkezési oldala (2): A régebben gyakori 

buszos túrizmus és a mostanra megerősödött saját gépkocsis vendég-sereg érkezése itt történik. 

A szálloda egy akkoriban mezőgazdaság által használt hegyoldalra települt, ezért tér bőven állt rendelkezésre. 

Ezen adottságot kiváló nagyvonalúsággal használta fel a tervező. Nem tervezett hangsúlyos bejárati elő 

építményt, helyette két egymásmelletti kvázi alagút-kapuelemen zajlik a közlekedés. A szálloda ezen oldala 

előtti hatalmas teresedést mára teljesen megtöltik a vendégek autói. A látvány mégsem kellemetlen a nagyra nőtt 

és erőteljesen sűrűre telepített fasorok miatt. 
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75. ábra. Az egyik bejárati motívum, igényes anyaghasználattal: fekete márvány külső borítás, rozsdamentes 

acél szegélyekkel. 

Kitekintés az előcsarnokból a parkoló felé.(2) 

 

76. ábra. A nagyvonalú előcsarnok a két markáns liftmag között alkotja az épület ezen szinten levő bejárati 

földszintjét. Olyan kiszolgáló funkciók, mint hotel-shop, nappali bár, fodrászat lettek ide telepítve - a 

bejáratokkal szemben levő - recepció mellé. 

Az épület két lépcsőháza egyszerű, de az alkalmazott igazi – hazai - mészkő ugyanakkor minőséget sugall.(3). 

/A legtöbb vendég az ezen térben kialakított két-két liftet veszi igénybe. A lépcső anyaga a modernre oly jellemző 

hazai mészkő. A fal egyfajta erősen érdesre rusztikázott , fehérre festett vakolat, ez is gyakori a 60-as években. A 

folyosó eredeti burkolata ismeretlen, jelenleg szőnyegpadlós. Ez a liftek előtt erősítést kapott./ 

 

77. ábra. Jellegzetes szobaméret: A három méter körüli szélesség a bútorozást is meghatározza. (1) Íróasztal és 

TV az ágyak mellett fér csak el. 

Teraszok két fő részére biztosítják a helyet és a vizes holmi nyári teregetését a korlát belső oldalán és a műanyag 

székeken. Az elválasztó lamellák a vizuális szeparációt jól, az akusztikát kevésbé eredményesen oldják meg. 

Amúgy látvány szempontjából igen eredeti és jellegzetes képét - az azonos korláttal – ezek adják az épület 

homlokzatainak.(2-3) 
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78. ábra. Kitekintés a konyhaüzem „ezer ablakú” tetejére.(1) Mai szemmel kellemesen nagy kert, jobb szélen a 

csárdával.(2). 

 

79. ábra. A csárda épülete egy korszerű mérnöki csomópontokkal szerkesztett tervezetten rusztikus épület. 

Minden elemét a szálloda modernista épületével együtt tervezték és hozták létre. A benne levő nehéz fabútorok 

is a 60-as évek iparművészeti alkotásai, melyek úgy korszerűek, hogy kiválóan keltik a kívánt népies hangulatot. 

 

80. ábra. A csárda és a szálloda együtt. A köztük levő mesterségesen keltet kontraszt teszi még érdekesebbé a 

kettőst. (1). Nézet a kertből.(2). 

 

81. ábra. Lejárat az étterem szintjére és az ott kialakított fogadó-elosztó tér 
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82. ábra. Az étterem bejárata belülről. A belső kialakítás elég puritán és nagy vendégszámok fogadását 

bonyolítja. A kiszolgálás svédasztalos rendszerű a szokásos ital felszolgálással. A terem visszhangmentességét a 

hátsó hosszfalon levő fa akusztikai burkolat biztosítja. 

 

83. ábra. Külső terasz becsukott napellenzőkkel. A nyári záporok idején csak a terítőket szedik be a bútorok 

egyszerűek de vízállóak. 

 

84. ábra. A Tagore sétányról adódik ma is az épület fő nézete… 

 

85. ábra. …bár a megnőtt fák jelentősen kitakarják azt. Az ápolt előkert-szerű terület a közforgalom számára 

megnyitott magánkert benyomását kelti. A kihelyezett szobrok kvalitásosak és fokozzák a terület értékességének 

képzetét. 

Amit mai szemmel látunk az már a szálloda nagyátalakítása utáni jelen állapota. A szálloda megnyitása után 

eltelt emberöltőnyi idő miatt bútorokat felületeket kellett megújítani. Ami viszont ennél is fontosabb az a 

fürdőrészleg igényének a felmerülése. Az eredeti tervező felkérésével a korábban „kvázi utcafront”-i részt 

vették kezelésbe. Tudni kell hogy a 80-as évek végén 90-es évek elején a spa és wellness szavak még 

ismeretlenek. Az ezen szállodánál szóba jöhető vizes részleg elsősorban a Balaton-szeszélyeit volt hivatott 

mérsékelni és állandó fürdési-pancsolási lehetőséget volt hivatott biztosítani a vendégeknek. 

 

86. ábra. Érkezés a strandról az ezen alsó tereplépcsőn kialakított fogadótérbe. Innen jobbra található az újonnan 

kialakított fürdőrészleg. 

A szálloda új fürdőjének kialakítását gondos mérlegelés előzte meg. 
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A beruházók meg tudták fogalmazni céljaikat és ismerték korlátaikat. 

Cél volt elsősorban az igen híres és közkedvelt szálloda időjárás függőségét mérsékelni. 

/Bár az épület megépültekkor – és az azóta eltelt több mint 40 évben – tudatosan csak nyáron üzemel, de 

köztudottan van egy-két hetes olyan idő a Balatonnál ami a tóban való fürdőzést lehetetlenné teszi Azt is tudták, 

hogy az idelátogató turisták számára a fürdés az egyik ok amiért itt megszállnak, tehát muszáj volt lépni./ 

A következő eldöntendő a – Mit?: tehát milyen medencéket milyen szolgáltatással. 

Ehhez a következő korlátokat kellett ismerni: 

 

Amit végül létrehoztak az egy nagyon racionális méretű és kialakítású beltéri úszómedence, mellette pedig egy 

megformált kültéri medence. Nagyon hamar felismerték, hogy ezek hőigénye is jelentős, így hamarosan 

kiépítették azt a napkollektor parkot, mely gyakorlatilag a nyári üzemben ellátja az energiaigény jelentős 

részét. 

A medencék mellett kiegészítő szolgáltatások létesültek mint: 

kozmetika és masszázs, a különnemű szaunák és tusolók. 

Mindezt nem egy új épületben, hanem a korábban jelzett alsó tereplépcső szintjén meglevő épületcsíkban annak 

igen racionális átépítésével – belakásával – hozták létre. 

A medenceterek burkolását ilyen célra kifejlesztett kerámia lapokkal oldották meg, különösebb díszítgetések 

nélkül, ami itt szintén érthető hozzáállása volt az épület eredeti tervezőjének és illik az épület 

nagyvonalúságához. 

A medencék burkolata azért lett fólia, mert minden más burkolat télállósága problémás. 

/Azt kell tudni, hogy ha télen leengedik a vizet a medence oldalfalai a fagytól jelentősen károsodhatnak. A 

fagyfárasztás jelensége pedig megrövidíti a szerkezetek élettartalmát. Ezért ahol hőforrás van, ott 

mindenképpen langyos(meleg) vízzel tele teleltetik át a medencéket./ 

Összességében az itt látható funkcióbővítő felújítás a maga idejében optimális döntések és praktikus tervezés 

eredménye, mely a mai napig is érvényes. 
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87. ábra. A fürdőrészleg belső feltáró folyosója. 

 

88. ábra. A beltéri medencét oldalüvegezés és akril bevilágító kupolák látják el természetes fénnyel. Az érkező 

belső folyosó is elegáns osztásmentes portálüvegezést kapott. 

/Fontos: egy ilyen jól meghozott tervezői döntés hallatlan eleganciát képes adni az új tereknek (mondjuk 

egy sorolt műanyag ablakokból épített falhoz képest…). Még egy megjegyzés, az ülőkék színe és a 

mögöttük levő fémmázas kékes-színjátszó csempe nívósan színezi az amúgy semlegesre vett teret./ 

 

89. ábra. Kültéri medence nézetei 

 

90. ábra. A medence a vízszintes épület kubus és a merőleges főtömeg – hotelszárny – mesteri modernista 

kompozíciója. Egy bájos kis kő amorfia(2) is besétált a parkból…és ezek összeillő és egymást erősítő elemek! 
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91. ábra. Lelátás a teraszokról. A fürdőrészleg teteje a parkolókkal esik egy magasságba. 

/Amennyire lehetséges volt igyekeztek a fákat távol tartani a kültéri medencétől. Ami miatt itt ez nem annyira fő 

kérdés az a szezonális üzemelés. A csak nyári nyitva tartás miatt a jelentősebb ősz lombhullatás idején már 

leeresztik a vizet./ 

 

92. ábra. Előtérben a beltéri medence profán műanyag dongái, megette a kép hátulján a 

napkollektorok…mellettük pedig az itt már földalattinak látszó kiszolgáló-helyiségek tető bevilágítói. 

 

93. ábra. A fürdővel átellenes épületoldalon a konyhaüzem - színes! – tetőbevilágítóit csodálhatjuk nappal és 

éjjel. A látvány érdekes. 

 

94. ábra. Ami viszont maga a csoda a mindig változó Balaton látványa. 

Amikor azt mondtuk jó és nagyvonalú a telepítés akkor elsősorban az épület megjelenését és határozott de 

mégis illeszkedő jelenlétét dicsértük ahogyan elhelyezkedett Balatonfüred ezen részén. Mindezt megfejeli az 

épület, tájat és környezetet megmutatni képes kialakításával, amit egy fürdőrészleg utólagos kialakítása egy 

cseppet sem gyengített, sőt a funkcionális plusz mellett további esztétikai élményt nyújt. 
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3. 3.3. A 60-as évek modern üdülőszállója meglevő 
fürdőrészlegének átalakítása wellness programmal 
/Hajdúszoboszló Béke Hotel / 

Következő témánk egy igazi nehéz feladat, ami egy nagy problémahalmaz egyik precedens értékű eleme. A 

Béke hotelről van szó, ami egy akkori SZOT szállónak épült. Ezen épületet is a hatvanas évek újra felvirágzó – 

tiszavirág életű – hazai modernizmusa szülte: fő épülettömegével, melléje telepített szépen komponált 

kiszolgáló funkcióival (mint előadóterem és konyhaüzem az éttermével) és a fő vonzerővel a gyógyászati, 

balneoterápiás és fürdő részleggel. (Míg előzőek egy „L” alakú kétszintes épületszárnyban lettek telepítve, addig 

a fő medencék egy azóta elhíresült- legalább is mindannyiunk által ismert íves lefedésű nagy tér alá települtek.) 

Fontos és jellegzetes a kertépítészete és itt található kültéri úszó-medencéi. 

 

95. ábra. Hajdúszoboszló by night 

Amíg az eddig tárgyalt két modernista épület csak utólag lett fürdőrészleggel fejlesztve, ezen épület eleve a 

vízre mint fő attrakcióra települt. Itt most nem mint táji elemet kell érteni a vizet, hanem mint mesterségesen 

kialakított , a gyógyászat és rehabilitáció céljaira a felszínre hozott természeti forrást. 

(Az igaz, hogy először a termál-vizet is csak véletlenül, olajat keresve – ahelyett – találták. De ezen épület kútját 

már ennek ismeretében szándékosan a forró-víz nyerése céljából fúrták.) A víz gyógyászati hatásai hamar 

igazolódtak, így kibontakozhatott az ilyen célú felhasználása.) 

Mindezt ezért kell látni mert a 1960-as években tervezett és 62-ben már építész folyóiratban leközölt épület 

programszerkesztésénél figyelembe lettek véve a gyógyvíz használat speciális térigényei. Ilyen a külön alacsony 

épületszárnyba telepített gyógyászati kezelők sora. Ez az utcafronton nyert elhelyezést, hiszen nem csak a saját 

szállodából fogad vendégeket, de ez igaz az udvarán telepített híres modernista formálású forró gyógyvizes 

medencéjére és külön igénybe vehető beltéri meleg – langyos fürdőire is. 

Tehát a telepítésnél magának a hotel szárnynak volt célszerű egy saját főbejáratot kialakítani: ez szolgálja ki az 

étterembe és a rendezvényterembe igyekvőket, e mellet a gyógyászati épület földszintjén kialakított porta-

jegypénztár képes fogadni az ide és a fürdőzés miatt kívülről érkezőket. Ez egy egészséges kialakítás, mivel 

ezen vendégkört nem lenne célszerű a hotel recepcióra ráterhelni. Ezt kell tenni minden olyan esetben amikor a 

hotel funkció mellett akkora fürdőrészleg kerül telepítésre amely jelentős külső vendégkört vonz. /Ilyet 

láthatunk majd új építésnél is pl. Egerszalókon./ 

 

96. ábra. Az utca túloldalán települt épületek építési korát jól jelzi az alkalmazott nagypaneles, még balra 

messzebb pedig alagút-zsalus technológia. Mindegyik építés közt cirka 10 év telhetett el: 1970 és ’80. 
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Közelebb tekintve az „L” alakú gyógyászati épületre látunk (2). /Megjegyzés: Mai szemmel rögtön felmerül egy 

ilyen szituációban levő lapostetőn a „zöld-tető” telepítés igénye, de ilyet a ’60-as években még nem ismertek./ 

 

97. ábra. A szocreál 1956-ban attól ment tönkre, hogy nem bírta az élőmunka invesztációt. 60-as évekbeli 

modernben a felesleges díszítések elmaradása sokkal racionálisabb építést eredményez de még itt is sok gonddal 

kellett bizonyos szerkezeteket kialakítani: Nézzük meg mennyi munka van benne. Csiszolt műkő osztásai voltak 

az ablaknak, ott a helyszínen kellett felhordani, megvárni, míg megszárad, megcsiszolni (1). Nézzük meg hány 

ilyen ablak van az épületen és mennyi élőmunka még itt is! /Az épület terve még ’58-59-es…/ 

Figyelemre méltó, hogy a loggiák oldalfalain a fehér mészkőlap „0” hézaggal tökéletesen összecsiszolva van 

felrakva (2)! A korlát fekete-sárga, modernizmus, a feketét a katepox nevű műgyanta festékkel érték el, amit 

akkor rákentek, az ma is ott van. Ezt az anyagot ma is lehet kapni. A 60-as években minden acélt feketére 

festettek. A tiszta sárga hullámlemez, a nap kiszívja és törik, senki nem tudta, hogy ezt a nap kiszívja. Új anyag 

volt, még a NASA se tesztelte. 

A padló persze, fekete–fehér mettlachit, mert mást nem lehetett kapni, volt 4 szín, fekete, fehér, kék és barna és 

minden akkori középület azzal volt beterítve: lelkes építészek összetörték, mozaikokat raktak belőle. 

 

98. ábra. A középfolyosó egyszerű kialakítású . még nem „szállodás”. 

Modernista gesztusok: Nézzük azt a fedett csarnokrészt, egy gyönyörű gesztus, csak a modern csinált ilyet egy 

hatalmas „csőhéj” darab, mint geometriai test, ebbe belehatol a fekvő hasáb /az „L” szára/, amely az utca felé 2 

szintes lesz. Ahol pedig állunk, az a nagy fekvő hasáb kubus: a szálloda tömege. Mindez együtt egy összetett 

gyönyörű kompozíció. Kiegészítő elemek: csigalépcső, napozóterasz: Ezek külön izgalmasak. 

 

99. ábra. A fedett medencéket magába foglaló ivesen fedett nagy fesztávú épület, mögötte a kültéri medencék. A 

belső udvari vízmedence (2) egy gyönyörű alakzat, a vizet mindig leengedik éjszakára, azért esti képen üres a 

medence. Reggelre újra engedik a vizet a forró vizű medencébe: Ilyen vizet nem lehet forgatni. 

Megjegyzés:A kis belső medence igazi modernista kompozíció, Le Corbusier csinált ilyeneket. A legnagyobb 

modernisták, amikor már túl voltak, azon, hogy a hasábokat hogyan lehet perforálni, a hasábok tetején jelentek 

meg ilyen lágy ívű szerkezetek: a napozóteraszok falai, meg a zuhanyok előtetői, napvédő tetők lágy érdekes 
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kompozíciói voltak hasonlatosak ehhez. Maga a medence egy gyönyörű alakzat, de persze itt is vannak 

utólagosan odatett zavaró tárgyak: pl. a kiúszó polikarbonát borítása, meg az amúgy kedves fahidacska, itt 

disszonáns elem. 

Az architektúra az eltelt fél évszázad dacára nagyon friss. 2000-es évek után az Architectural Review-ban láttok 

ilyeneket. Ahol változó a homlokzati ritmus, azokat hívjuk vonalkód architektúrának, egyébként egy mai 

modern minimalizmus, csodálatosan értékes épület, úgy kell és szabad alakítani, hogy az épületet ezen erényeit 

erősítse, ne gyengítse. 

 

100. ábra. Játékos homlokzat, finoman konstruált kecses előtető. 

 

101. ábra. A kocsi odahajtó itt inkább a gyalogosoknak készült. 60-ban kevés vendég érkezett autóval. A járda 

szegélyezése még a jó minőségű és értéket képviselő eredeti 60-as évekbeli fehér mészkő ülőke, mellette a 

viakolor… 

(Parkolót később a telek hátsó részén kellett kialakítani. A két tábla közül a baloldali eredeti stílusú, a jobboldali 

egy eklektikus utcába való…) 

Egy kis gyöngyszem a homlokzaton: pici háromszög ablak (2). 

A felette és mellette levő portálok igen filigrán és elegáns szerkezetek /hazai fémmunkás-ból is lehetett 

igényeset!/. 

 

102. ábra. A különterem saját tartószerkezetét hangsúlyozó modern-konstruktívita felfogásban készült, színes 

mázas kerámia borítással. 

/Az épületet ~1959-ben tervező Dul Dezső amúgy nagy híve volt a mázas színes kerámiáknak, de tán 

elmondhatjuk, hogy ezen épületén alkalmazta a legszerencsésebben ezeket a mester./ 
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103. ábra. Főépület és gyógyászati szárny viszonya. Igen értékes szobor kiegészítések születtek ekkoriban, a 

gyógyászat bütüjén is ilyet látunk (2). 

 

104. ábra. A főtömeg alól kiálló konyha és étterem szintén nagyvonalúan formált. A konyha bütüfalán – ahova 

ügyesen húzták vissza a gazdasági bejáratot – található fekete kő borítás a fal belső oldalán az étterem bütüfalán 

is megjelenik. 

 

105. ábra. Álmennyezet,színházban nincs ilyen, gyönyörű, íves homogén, monolit álmennyezet,egyedi lámpa 

süllyesztékkel, a legdrágább operaházakban van manapság ilyen. 

 

106. ábra. A menekülőlépcső - szintén egy „talált tárgy”: 60-as évekbeli perforált lemezzel, soha nem 

használták, nem kopik el. 60-as évekbeli tűzoltó-nyitószerkezet, és leírás, merre kell szaladni. 

 

107. ábra. Nézzék meg a régi kőborítást, fényes, tardosi vörös mészkő, felkopva a sok járkálástól, tükörfényes, 

gyönyörű , - radiátor belesüllyesztve a falba, előtte modernistarács, radiátor a falba, előtte modernista rács, ajtók 
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gyönyörűen felmennek - faborítás –bútorminőségű, fölül szép hosszú bevilágító a mennyezetig , nagy elegáns 

belmagasság, ami a fogadótérbe dukál. 

Ez a receptje az egyszerű de elegáns térélménynek /túl sok hely elhasználása nélkül!/. 

Beszéljünk a környezetről, nem kell egy uszoda környékét túlformálni. Az alkalmazott kertépítészet lényege, 

hogy kibírja a használatot, ami van. 

Ez teljesen egyedi, van olyan hely, ahova nem járnak olyan sokan és/vagy nem olyan nagy az igénybevétel az 

ilyen részein a kertnek. 

Itt szoktak lenni a füvön is és ez itt ügyesen van kialakítva mindehhez. Módszer a kert lépcsős kialakítása volt: 

Ez amellett, hogy részekre bontja és ezáltal rendezi a zöldfelület használatot, ugyanakkor eltakarja a mögötte 

lévő szervizutat. 

/Ahol ezek után nyugodtan mehet akár egy kamion is a kialakult támfaltól mindez nem lesz zavaró: Ad egy 

természetes szeparációt./ 

A lombhullató fákat ajánlatos a medencéktől távolabb telepíteni. Ugyanakkor a parképítészetnek szinte 

évszázados hagyományai és technikái vannak olyan alacsony és folyamatosan nyíló kiültetések létrehozása terén 

ami folyamatosan vizuális élményt ad. Ha a kinti medencék a rendelkezésre álló melegvíz jóvoltából télen is 

használatban tudnak lenni (nem csak fagyás ellen temperáltak) akkor érdemes kísérletezni olyan egyenlőre csak 

nevükben fagyálló fajtákkal mint a bambusz, és egyes pálmák. Azért érik meg az invesztációt ezen növények, 

mert keveset szemetelő fajták így a növények egészen a víz mellé illetve kis mesterséges szigeten akár a 

medencébe is telepíthetőek. A bambuszból jól formálható zöld architektúrát tud az ügyes tájtervező-kertész 

létrehozni, mely kifejezetten harmonizál a modernista stílussal. 

A pálmák pedig maguk is érdekes egyedi megjelenésükkel gazdagítják a kertet. Érdekes módon a pálma-

növények a modern mellett a historizáló- és /vagy régi épületeknek is jól társítható növényei. 

Szóba jöhet az erdei fenyő és azon rokon fajok melyeknek masszívan ülő nagyméretű tűlevele van. Ezek sem 

közvetlenül a parton telepítendőek, de a látványba ügyesen és eredményesen komponálhatók. Számtalan további 

hálás növényfajta van melyet a medence tisztasági elvárásainak szemelőtt tartásával engedhetjük a kertészt 

alkalmazni-alkotni az általunk vezetett fürdőben. 

Mit ne: érthető módon a vízgépészet a nem szemetelő fajtákat tűri tehát logikusan a szemetelő fajtákat kerülni 

kell. Nyárfa, lombhullató és apró tűleveles fenyők (vörös fenyő) amiknek apró elszáradt levelét egy nagyobb 

szél messzire hordja. Az összes lombhullató fa különösen ősszel fokozza a terhelést a medence szűrő 

rendszerénél. 

 

108. ábra. A nagy úszómedencék mindig alaposan mérlegelendő részei egy fürdőkomplexumnak. Használatuk - 

kihasználtságuk erősen függ a megcélzott illetve kialakult vendégkőrtől. Tekintettel arra, hogy ennek létesítése 

még a 60-as évek fürdőprogramja volt, a mai viszonyok közt el szabad gondolkozni ennek a funkcióbővítő 

átalakításán. Ilyenkor lehet és kell olyan korszerű gépészeti lehetőségeket felvonultatni, ami a még meleg de 

már elhasznált meleg vízből hőcserélővel, és hőszivattyúval hőt nyer ki és azt a kültéri medencék temperálására 

képes használni akkor is ha azokban nem eredeti /bekevert/ gyógyvíz van éppen. 
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109. ábra. Lépcsős kertépítészet mai szóval land art. 

 

110. ábra. Az új élménymedence maszírozó bugyra(1) és a híres gyógyvíz (2). 

 

111. ábra. A felújított és új wellness funkciókkal berendezett belső kicsit túl színes lett. /A gyerek kis pancsoló 

színválasztása vitatható. Nem véletlen, hogy a világon sehol sincs sárga medence…/ 

Az ember azért szereti a lóhere alakú medencét, mert fajlagosan nagy a kerülete. Itt arra kell vigyázni, hogy ha 

nem elég nagy a medencetér akkor összeérnek a lábak és az lehetetlenné teszi a használatot. Utolsó előtti 

észrevétel, hogy a képen látható kis öbölbe telepített egyszemélyes vízsugaras masszírozó az egyik 

legkedveltebb élményelem. Ebből néha igen nehezen jön ki aki végre sorra került - ez is kellemetlen. Megoldás: 

Ilyenből több kell, ennél az épület és fürdő nagyságrendnél három is indokolt lehet. 

 

112. ábra. A kis ház tetejére tették a légtechnikát,a nagy házból ez jól látszik, javallott lenne zöldtetőt tenni rá, 

ha már nem tetőterasz. / Kérdéses, ilyen látható helyre tenni a gépészetet/ (1). 

A sokat dicsért kültéri forró-gyógyvizes medence /széles látószöggel/ (2). 

A szobák frissek lettek, méretük ugyan nem nőtt - bár néhányat egybenyitottak - de ez adottság egy SZOT-

szállóból eredőző épületnél (3). 

Önellenőrző kérdések 
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1. Épült-e fürdőrészleg eredetileg a modernista Kikelet hotelben? 

2. Mi indokolja a Hotel Annabella kék fólia burkolatát a kültéri medencénél? 

3. Mivel temperálják a medencék vizét az Annabellánál? 

4. Volt-e beltéri medence amikor 60-as években elkészült a Béke /egykori/ SZOT üdülő? 

5. Milyen fát telepítene egy kültéri medence mellé cirka 10 méterre? 
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4. fejezet - A 70-es és 80-as évek 
fürdő szállóinak funkcióbővítő 
fürdőfelújítása 

Ezen fejezetben továbblépve először megvizsgáljuk a Kárpátmedence és Európa legnagyobb természetes meleg-

gyógyvizű tavához telepített egyik jellegzetes létesítményt. 

Eközben képzeletbeli időkerekünk is forgott párat: A modern lelkes másodvirágzása elmúlt, a 68-as 

eseményeken is csendben túltette magát ország-világ. Nagypaneles lakótelepek épülnek településeinken… 

A tőkeerős külföldi vendégkör részére exkluzív vendéglátó létesitményeket kívánnak létrehozni. Ez egyfajta 

kiemelt presztizsű és ennek megfelelő kialakítású projektet, funkció-meghatározást és építészetet – 

belsőépítészetet és anyaghasználatot – kíván. 

1. 4.1 Danubius Health Spa Resort Hévíz 

Az akkor – pont ilyen piacok lefedésére – létrehozott Danubius vállalat első új építésű fürdő-szállodája is itt 

Hévizen épült, mai nevén: Danubius Health Spa Resort Hévíz. /Említsük meg a két építészt: Kékesi József és 

Finta József jegyzi az épületet./ 

Ha mindezen történeti felvezetés lényegét megértjük, akkor rögtön a különbségeket is sejteni fogjuk az eddigi 

fürdő és szálló beruházásokhoz képest. Gondoljunk csak bele: láttunk már 30-as évek műemlék épületében 

utólag létrehozott fürdőt. Ezt követően 60-as évek épületében szintén utólag létrehozottat. Hajdúszoboszlón már 

egy eleve fürdő-szállót és annak mostani funkcióbővítését, de még 60-as évekbeli kiindulással és a „nép” 

részére. Amit itt most vizsgálhatunk ez egy szándékoltan más projekt: Itt valami átlagon felülit, ami nem is 

hazai halandóknak szól kellett elképzelni és létrehozni. /Az, hogy ez finoman szólva bosszantó, ez most ne 

zavarjon senkit, a szigorúan vett szakmai erényeket próbáljuk meg kibontani most./ 

Tehát egy igen jó minőségű épületet és a kiváló vízhez egy szintén megfelelő fürdőrészleget tudunk górcső alá 

venni. 

Az épület 1976-os átadása és a felújítások – különös tekintettel a fürdő részleg evolúciójára – csak annyiban 

érdekelnek minket, ami egy mai fürdővezető – döntéshozó – illetve a döntésekbe beleszóló szakmai vezető 

„tudás –tarsolya” számára fontos mozzanat illetve ismeret. 

Ami miatt mégis a környezettel és utána pedig a hotel szárny kialakításával foglalkozunk, az azért van mert ezek 

determinálnak sok olyan paramétert, mely nélkül légüres térben lenne a fürdőrészleget vizsgáló és nem tudna 

viszonyítani sem. 

Környezet- városrendezés – szabályozási terv: Nyilván eléggé meglepődnek a tisztelt kollegák a következő 

kijelentése: A bevezetőben is hivatkozott modernista és a most tárgyalandó hoteleket manapság nem lehetne 

felépíteni. Anélkül, hogy különösebben elmerülnénk ebben a témában, annyit azért tudnunk kell, hogy 

napjainkban a településtervezés valamilyen egyébként jószándékú és a települések érdekében eljárni kívánó de 

mégse kellően hatékony ok-okozati rendszer végeredményeként ilyen jellemzően alacsony beépítésű helyeken 

nem enged meg egy fsz+6 emeletes épületet építeni. Tehát nem lenne Hajdúszoboszlón Béke, nem lenne 

Keszthelyen Hotel Helikon, Siófokon Hotel Európa és további 4 társa és itt Hévízen is további 4 nagy 

szálloda…(ect.ect.) 

/Én úgy gondolom szegényebbek lennénk ezek nélkül, pedig ha átnézünk a szomszéd domboldalra akkor már 

ennek a település-szabályozásnak látjuk az eredményét: Kolping Hotel Alsópáhok. Kijelenthetjük, hogy 

kvalitásos tervező szakemberek, helyesen csinálták azt amit itt is tettek és ezen épületek jelszerűségükkel 

gazdagítják és nem elnyomják környezetüket./ 
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113. ábra. Hévízi tó és a hotel látványa. 

 

114. ábra. Az utca túloldalán levő alacsony beépítést már csak a dombos táj, a tágas előkert és a beállt erős - fás 

– növényzet okán sem zavarja a kialakított kubus. Ugyaninnen kitekintve a szálloda főbejárata.(2) /Ezt az 

épületet már jellemzően gépjárműves megérkezésre komponálták. Az utca vonalában a föld alatt egy sor további 

gk parkolót alakítottak ki támfal beállóban./ Erőteljes és elegáns a bejárat környezetalakítása és kertészete. 

/A beltérben fehér gránit padló, szürkegránit padló, elegáns zöldarany francia királyi minta a padlószőnyegen, 

a falon különböző színű márványlapok, hajlított álmennyezet kristályszerű lámpákkal, Swarovski kristályos-

üveggyöngyös , mintha gyémánt lenne, gyémánt ,arany, vitrinek drága tárgyakkal, nemesfa borítás, tükörfényes 

gránit padló, erős egyedi falminták,ugyanakkor valami a 70-es évekből egyedileg gyártott magyar öntött gipsz 

álmennyezet, egyedileg gyártott izzók - ultraviola is melytől sok minden elkezdett fehéren világítani, a többi 

hideg fehér fényű lámpa mellett. 

A cél az volt ezzel a végtelen mondattal, hogy érzékeltessem mennyire tobzódik és szinte megrohan az a sok 

elegáns és drága inger-elem mely ide be lett invesztálva. Az összhatás evvel együtt meggyőző és bármilyen 

furcsán is hangzik de Amerika kora 80-as évek beli fénykorát idézi./ 

Valami olyan nagyvonalú minőség melyet nyilván tovább elvarázsol a plusz feltett karácsonyi és újévi díszítés – 

ezzel együtt ilyet keveset van mód látni. 

 

115. ábra. Recepció és kapcsolódó tere 
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116. ábra. Az étterem termei és a kávéház 

 

117. ábra. Svédasztal és fogyasztó terei. Figyelemreméltó az egyedileg gyártott álmennyezet. 

 

118. ábra. Egy kis épületszerkezettan: A sok pillér azt mutatja, hogy ez nem egy épülettömegből kidugott külön 

tömeg, hanem a szobák vannak felettünk. A szép és nemes fa-borítások és az összefüggő mennyezet és az 

érdekes világítás jó térérzetet kelt és egyfajta intimitást is kölcsönöz. 

 

119. ábra. Ahol kell ott egybefüggő a tér: osztható vagy egybenyitható konferencia termek. Van amelyik 

játszószobául és szobasport helységül is szolgál (3). 

Közlekedők: Az épület alapvető felépítése igen egyszerű: egy középfolyosós tömeg van szétvágva és újra 

összetolva, de már egymáshoz képest eltolásban. Az így kialakuló belső bővültbe kerültek a liftek és a 

menekülő- lépcső- Azért hívnám ennek, mert gyakorlatilag senki nem használja, és a felújítások során is úgy 

tűnik ennek szánták. (Semmi dísz és csillogás mint máshol.) További két melléklépcső van az épületszárnyak 

végeinél. A folyosó a liftelőtérhez hasonlóra lett felújítva, visszafogottan elegáns. 

/A szobák viszont frissek és kellemesek, mint egy fiatal smink nélküli arisztokrata lány tavasszal./ 

 

120. ábra. Szobák nappal… 
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121. ábra. …és éjjel. A fürdőszoba is jól teljesít (3). 

 

122. ábra. Edzőterem (1). Antik Mária szobor (2). A lejtős terepen ezen alagsor a tulajdonképpeni földszint. 

Ezek a szálloda legújabb(an felújított) területei. Érős fa-tagozat installációk koronázzák a folyosót (3). 

Innen van módunk tárgyalni fő témánkat a fürdőrészleget. 

Ne feledjük, egy olyan komplexumban vagyunk, melyet eleve komoly fürdőzésre szánta, nem egy az idők 

múlásával divatba jött új szolgáltatás kialakítását vizsgáljuk itten. 

A szálloda anno a gazdag, főleg német (osztrák) turisták gyógy-túrizmus igényeit szolgálta ki. A csodás víz - 

mely a szállodában is elérhető két medencében is! – volt a kiinduló pont. Megismerve a mai vezetés 

koncepcióját jobban megértjük az elmúlt fejlesztések mozgató erőit. 

Mindig is azt gondolták, hogy a gyógyászat a fő termékük. Tehát ezen szolgáltatásokat fejlesztik és ágyazzák be 

egy magas szintű szállás időtöltés és szórakozás „csomagba”. 

Azt látják, hogy kezd feljönni egy hazai vendégkör is /állítólag ez most 20%körül van és bízzunk benne, hogy 

ez nőni tud/. 

Mindebből adódóan a meglevő és szépen kialakított gyógyvizes medencetér jól teljesít. Hasonlóan kellemes a 

beltéri úszómedence, bár ezt kissé alulhasználtnak láttam. E mellett mint élmény-elem egy kör alakú jakuzzi lett 

kiépítve: ez így kevésnek tűnik, de nem feledjük az egész fürdőrészleg alap-gyógyászati attitűdjét. 

A legutolsó fejlesztésük elmozdulás a más helyeken erőteljesebb élmény-fürdőzés kiszolgálása irányába: de 

erre már csak kültérben került sor. 

Az új medence jó méretű, egyedül az élményelem egy picit alulméretezett. Tud viszont zenét szolgáltatni és 

sötétedés után igen látványos fényekben pompázik. Még a külső szemlélőnek is hangulatfokozó a látvány. 

A fürdőrészleg képei, az utolsó bővítés után: 

 

123. ábra. A gyönyörűséges és eleve hungarikumnak számító eozin-mázas Zsolnay-ivókútból állandóan folyik 

az ivásra temperált meleg-gyógyvíz: a másik hungarikum. 
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124. ábra. A kültéri wellness medence partján telepített rönk szauna. /A beltérieket gyerekek is látogathatják…/ 

 

125. ábra. Kiúszó a szabadtéri élménymedencébe. Hidegben erős pára lebeg itten, de ez jó hiszen eszerint eléggé 

szélvédett, ami hidegben fontos. 

 

126. ábra. Új élménymedence felülről és a szaunaháztól nézve. 

127. ábra. Amikor üzemel a dögönyöző vízsugár, illetve ugyan ennek esti fényei. 

 

128. ábra. Fontos részletek: Lábfertőtlenítő az embereknek. Lábtartó az épület ragasztott fatartós szerkezetének. 

A ragasztott fa kiváló építőanyag ezekben a jellegzetesen párás csarnok-terekben. Nem korrodál. nem pusztul és 

kifejezetten esztétikus szerkezetek készíthetők belőle.(2) Egy kényes része a talajjal való találkozás: Itt az 

ásványvíz jelenléte miatt nem is rozsdamentes, hanem még erősebben ötvözött saválló minőségű acél 

szerelvényekkel kell eltartani a fát a víztől (3). 
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129. ábra. Nagyon kecses szerkezet, fatartók még nem az eurokód szerint vannak méretezve. Uszoda feletti tér 

fehéren van hagyva. Hővizek feletti tér natúran van hagyva. 

 

130. ábra. Ugyan itt maga a medence. Jól szerkesztett, kifejezetten érdekes, hogy ki van emelve a padlószintből 

és így nem kell félni a belepottyanástól. Körben kapaszkodó van, méghozzá úgy, hogy egyszersmind a 

beugrálást is akadályozza oldalról. Elegáns a homogén fehér tér: skandináv hatás. A bejáró lépcsőn a kötelező 

optikai megkülönböztetést fekete lapsor biztosítja. A medencetér sarkába telepített kis jakuzzi központi 

vezérlése helyett több vendéget szolgálna ki kézi indítással (két indítás közti 2-3perces tiltással). Amúgy ebben 

a térben is minden rendben van. 

 

131. ábra. Ez az a rész, ahol forró víz van. Szép , hogy a szikla kiáll, mintha ott törne fel a forrás. Egész kulturált 

ez a faszerkezet a bevilágítóval. Az ilyen felfele csúcsosan emelkedő terek jó lehetőséget adnak a (részben) 

természetes szellőztetésre. A középső bevilágító is jót tesz a térnek. 

Összességében egy magas gyógyterápiás –vizes gyógyászati vendégforgalmat bonyolító fürdőrészleget 

láthatunk, amely magasan teljesít. Evvel együtt prognosztizálhatóan tovább fog még lépni az élménytár további 

kiegészítése felé. 

Összegezve: társadalmunk egy furcsa korszakában létrehozott kiemelkedő teljesítményeket nyújtó komplexumot 

tanulmányozhattunk. Ami tán a legtanulságosabb része ennek a fejezetnek, hogy az idő múlásával a kor, az 

elvárások, na meg a technika fejlődésével hogyan tudott folyamatosan lépést tartva, állandóan kimagasló szinten 

teljesíteni a komplexum és különösen annak fürdőrészlege. 

 

132. ábra. Illik a palotás és a tűzijáték ehhez a színvonalhoz. 

2. 4.2 Danubius Health Spa Resort - Bük 

Egy különleges, építészetileg egyedülálló épület. Az architektúra szlogenje a „skandináv” építészet. Ha időben 

akarjuk datálni a kort bizony újabb tíz év telt el és immáron 1986-ot írunk. Az épület park felöli oldala 

gyakorlatilag fotózhatatlan, erdő veszi körül. /Ezért a két darabból összetoldott „panoráma”- képek./ 
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Mi is ez a skandináv dizájn és miért is tanulmányozzuk ezen komplexumot? Először nézzük az első kérdést: 

Skandináv dizájnú, ez valami olyat jelent, hogy egyszerű anyagokból úgy képes komponálni, hogy a 

végeredmény egy magas esztétikai - ha tetszik minőségi - színvonal lesz. Példákkal próbáljuk megvilágítani 

mindezt: Éttermi belső terekben szálas farost lemezek vannak álmennyezetnek, natúran vagy halvány 

pácolással. Vagy külső felületeken sima palával van borítva az épület egy-egy része. 

Nagyon egyszerű építészeti eszközökkel, szinte díszítésmentesen van megoldva. De ha formai megoldásokat 

pécézünk ki: A főtömeg előtt álló étterem formája után egy mezőgazdasági kiszolgáló épület - pl. istállóépület – 

is lehetne akár. 

/Tehát nagyon puritán forrásokból merít nagyon egyszerű és mégis nemes módon. Igen nagy tudás és komoly 

érzék és tapasztalat kell az effajta (építészeti) formáláshoz. Könnyű mellényúlni és valami otrombát kapni 

végeredményül. Nincsenek biztos „szamárvezetők”, ezért hát kevesen is művelnek (hazánkban) ilyen jellegű 

építészete. Pedig az egyszerűségből nyert nemesség jó invesztáció, sokkal jobb mint sok drága mindenből 

összehozni valami zavarosat és rosszat…/ 

A második kérdésre a válasz pedig az, hogy érdemes megvizsgálni, hogy egy komoly gyógyászati kezelésekkel 

induló, de a vendégkörből adódóan a könnyedebb kezelések, egészségmegőrzés és legújabb élmény elvárások 

felé nyitó komplexum, aminek a vendégköre még 10 éve is jellemzően osztrák nyugdíjas volt hogyan képes 

fejlődni. Miket ruház be és ennek fényében mi lehet a jövőképe. 

 

133. ábra. Skandináv dizájn: az egyediség mindig jó reklám, ugyanakkor valódi érték hordozója is tud lenni. 

/A szálloda érdekes helyet foglal el Bük peremén. Ha felülről nézzük ez szinte a település egyik sarka, amelyen 

átlósan áll az épület. Egyik oldalára a nagy felszíni parkoló esik. Amikor ezen épület épült - az osztrák határhoz 

közel vagyunk! – már erősen lehetett számítani a személyautós vendégre. Tehát már eleve megoldották ezen 

kérdést. / 

 

134. ábra. Az épület a település sarka, innen a földek következnek. 

Alant a nagyméretű elő-építmény: egyszerre buszt és szgk-t is képes csomagjaikkal fogadni (3). 

 

135. ábra. Ugyanennek alsó nézete. Az épületben skandináv mesék várnak… 
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A parkoló felöli oldal az érkezés felöli homlokzata a komplexumnak. Érdekes az architektúra kettős tagolása: 

Egy többszintes lábazattal indul az épület. Ezen magasságig ér az előépítmény is. Logikus olyan szempontból, 

hogy a funkciókat tekintve is eddig a szintig minden lezajlik: e fölött már tisztán csak szobák vannak. Formálás 

és funkció milyen szép egybecsengése. 

 

136. ábra. A bemutathatóság kedvéért teleobjektívvel kinagyított kép a gazdasági bejáratról. Annak ellenére, 

hogy a fő megközelítés irányába alakították ki mégse látszik. Le is van süllyesztve, hátra is van húzva, és oly 

hangsúlytalan amilyen csak lehet: mindez összeadódva eredményezi az egyik legügyesebben eldugott és mégis 

könnyen használható gazdasági bejárást(1). 

 

137. ábra. Feltekintés a megérkezéskor. Ugyan ezen homlokzaton egy jellegzetes szoba kialakítás. Végül az 

erkélyek az árnyékoló rolókkal. 

 

138. ábra. Két talált tárgy: Az egyik egy „szépségesen ronda” kis épület, - maga egy műalkotás - ami nem más 

mint a transzformátor és elektromos főkapcsoló helyiség (1). 

A másik már egy nagyobb darab: ez a hatalmas tetős valami pedig szintén ugyan itt (legalábbis nem messze 

innen) egy két pályás fedett teniszpálya csarnoképülete (3). 

 

139. ábra. Ami fantasztikus ebben a nagy csarnokban, hogy méretei ellenére emberi léptékű. Ezt úgy éri el, hogy 

minden oldalán végül is lejön az ember léptékéhez a tető. 
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140. ábra. Belső képek. Ahol ponyva az oldalfal, azt nagy melegben ki lehet nyitni és akkor kellemesen jár a 

levegő. 

Az egész komplexumnak komoly telke van és ha eddig az épület különleges értékeit méltattuk, akkor itt az ideje 

a kertről szólni: A jó kertépítészet az együttes olyan erénye mely nélkül nem az lenne ami. Gyönyörű parkja 

van és ezt számos természeti és épített elem gazdagítja. Ennél a szerencsésen nagy léptéknél már a teniszpályák 

ügyesen fogazott elhelyezése ugyanúgy vizuális gazdagító elem mint mondjuk a sok-sok napozóágy. (Van 

benne kétféle napozóágy: egy fa és egy nem fa.) 

/Ezeket a vendégek mindig ide –oda húzogatják, mégis minden reggel és mindem ebéd után ezek újra gyönyörű 

sorokban állnak a helyeiken a kert bizonyos részein: Mint egy varázslat… / 

A kert beállt nagy fái a jól elhelyezett ágyások a virágokkal, a szintén ügyesen ott szeparáló sövények ahol arra 

szükség van, mind-mind a kert kiválóságának az adalékai. De egy kertet épített elemek is gazdagítanak: 

Van felemelt lábával az időt mutató meztelen lányka-szobor-napóra, meg óriás sakk, meg lugasok fonott 

székekkel, de ami a legfantasztikusabb adalék az egy mini golf pálya. Egy eredeti modernista arculatúra 

kialakított igen sok elemes pályasorozat, ami maga egy kuriózum. 

Összegezve: a számos sport installációnak nem csak tájépítészeti értéke van, hanem az egészséges életmódot, 

magát az EGÉSZSÉGET közvetítik mint üzenetet. Ez egy olyan „hívó szó”, ami mellett nem mehetünk el. 

 

141. ábra. A misztikus mindig sorban álló napozóágyak. 

 

142. ábra. …és a távolban a napóra lányka (3). 
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143. ábra. A nagy skandináv teniszcsarnok előtte a mini-golf pályák. 

 

144. ábra. Mini-golf pályák 

 

145. ábra. Mini-golf pályák 

 

146. ábra. Az étterem terasza is rendezett és nívós bútorokkal installált. 

 

147. ábra. Beállt nagy fák alattuk nyírt puha gyep, virágkiültetések, elválasztó sövények a megfelelő helyeken. 
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148. ábra. Az étterem fa és farost mennyezet alatt elegáns és ízlésesen gazdag terítések. 

 

149. ábra. A fitness-edzőterem utólag lett kialakítva, korábbi kezelők egy részének a helyén 

A víz építészet – ahogyan néha kissé fennkölten ezen vizes témák megformálásának mikéntjéről akarnak 

diskurzust folytatni. Talán most tényleg helytálló is lehet ezen megfogalmazás. Az nyilvánvaló, hogy amikor a 

projekt eredetileg 1986-ban átadásra került, akkor szigorúan és következetesen egy stílusban volt tartva minden. 

/Az épület medencéket tartalmazó részeinek építészeti megformálása ugyan olyan elvek szerint és anyagokkal 

készült, mint a hasonló szituációban levő étterem. Ez ma is látszik, és elég jól leolvasható módon az is kivehető, 

hogy honnan lett a legutolsó fejlesztéskor – és bővítéskor – továbbépítve mindez./ 

Itt tulajdonképpen az tudott történni, hogy egy meglevő és eleve jól működő fürdőrészleget kellett picit 

továbbépítve hozzáigazítani a kor megváltozott fürdőzési elvárásaihoz. 

Ennek érdekében először is plusz teret kellett kialakítani, amit a meglevő részek minimális háborgatásával 

egyszerűen végeztek el: kijjebb vitték a fürdő homlokzatát és az épületen egyébként máshol nem található 

viszonylag nagy osztású lizénás üvegfalszerkezetből építtették azt újjá. 

A megnyert nem túl nagy téren egy kiúszós – gyakorlatilag és látványban is az új üvegfal által félbemetszett – 

élménymedencét hoztak létre. Ennek benti világa inkább csendesebb és külső fele sokkal mozgalmasabb. 

A telepített élményelemek száma a külső partióban igazi fürdő-show-t ad. Természetesen itt sem egyszerre 

megy minden, hanem pont a vendégek mozgatása és mindenkinek a hozzájuttatás érdekében felváltva 

kapcsolnak be az egyes funkciók. Van két igen kedvelt és éppen ezért túlhasznált elem: ezek a páros kis buzgár-

masszír öblözetek. Ezek valami okból kevesebbet működtetődnek mint azt a medence közönség várná. 

/Pláne itt tapasztalhattuk azt, hogy egy-egy vendég úgy befészkelte magát, hogy semmiképpen nem jött ki belőle 

a működés egész ideje alatt. … 

Apró bosszúság - nyilván az üzemeltető program áthangolásával segíteni lehet ilyen jelenségeken. / 

A fürdőrészleg saját kútjából tudja vízigényeit fedezni. Érdekes, hogy a beltérben erős csend mellett van 

használva a forróvizű gyógymedence, valószínűleg ez itt így szocializálódott… 
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Mellette levő úszómedencében megint a szokásos alulhasználtság látszik, de a dolog egyáltalán nem feltűnő 

mértékű. 

Annál inkább egy használati funkció-súlypont eltolódást lehetett már évekkel ezelőtt érzékelni. Dacára az 

eredetileg megcélzott osztrák nyugdíjas vendégkörnek, a komolyabb gyógyászati kezeléseket felváltja a víz 

gyógyhatását fürdőzéssel kihasználó, ugyanakkor az élményelemek egészségjavító hatására is igényt tartó 

használói réteg jelenléte. 

Ez nem feltétlen korosztály-váltást jelent, bár itt is megjelent a hazai réteg a maga kisebb de remélhetően 

növekvő százalékával a gyerekes családok. Ebből fakadóan a súlyfürdő szárazon áll, olyan mozgáskorlátozott 

személyt akit a speciális emelővel kellene a vízbe tenni több hét alatt sem volt szerencsénk látni. 

Életvidám nyugdíjasokat annál többet! 

/...És ez a megjegyzés most nem a fürdőnek szól: Örülnénk ha ez a fizetőképes réteg is egyre nagyobb mértékben 

a maga egészségével ily módon törődni képes hazai vendég lehetne./ 

 

150. ábra. A kifele megbővített medencetér üvegfala és az élménymedence kültérre eső területének összképe. 

 

151. ábra. Az élménymedence kültéri része kissé barokkos alaprajzú, mely megállapítás leginkább a medence-

lépcső építményt illeti. De nincs ezzel probléma, sőt mindennek szinte különös és ezért még érdekesebb a 

kontrasztja az üvegfal mértani rendjének puritánságával. 

 

152. ábra. További nézetek az élménymedencéről. Az a bizonyos kettős öblözet-élményelem, melyre minden 

medencében levő árgus szemekkel vár…(3). 
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153. ábra. Az élménymedence beltéri „indítása”: szépen és gazdagon, de egyszersmind teljesen másképpen 

formált mint az őt fogadó meglevőségek.(1) 

 

154. ábra. A fürdőrészleg eredeti termálmedencéje… 

 

155. ábra. …és úszómedencéje 

 

156. ábra. A kültéri medencék épített környezete és a parkot gazdagítja. 

 

157. ábra. A kültéri hideg vizes úszómedence szépen installált környezetével. 

 

158. ábra. Különösen kiemelkedő erény a hazai viszonylatban szinte egyedülállóan jól eltalált megfelelően erős 

és intenzív élményelem installáció. 



 A 70-es és 80-as évek fürdő 

szállóinak funkcióbővítő 

fürdőfelújítása 

 

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

159. ábra. A szaunavilág kiegészítő elemei: ivókút, merülő és pihenő. 

 

160. ábra. A csúszásmentes fehér kerámialap raszteréhez képest a beépítés helyét és kívánt mértékét jól szolgáló 

folyóka úgy lett elhelyezve ahogyan az a használatból fakadóan kell és még izgalmas is a szögváltás(1). 

Zuhanycsoport: Az apró-mozaikkal minden forma leképezhető, a vázát adó habanyaggal pedig maguk a formák 

viszonylag könnyem létrehozhatóak(2). 

 

161. ábra. A kiépített súlyfürdő (1) és a gyógyvízmedence mozgáskorlátozott mozgatója (2). 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen fedett medenceterek vannak a bemutatott hévizi komplexumban? 

2. Van-e gyógyászati szemponból ivóvíz a bemutatott hévizi fürdőrészlegben? 

3. Van e szabadtéri úszómedencéje a bemutatott büki komplexumnak? 

4. Hogyan jellemezné a terület parképítészetét? 

5. Milyen új elemek jelentek meg a büki fürdőrészleg fejlesztésénél? 
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5. fejezet - A 90-es évek után: 
tendenciák és markerek 

Az építészet az adott kor tükre – épített képmása. Ezért tehát érdemes innen közelíteni és egy–egy építészeti 

áramlathoz tartozó társadalmi- képleteket is fontos megemlíteni. Nagyon sok ok onnan kifejthető és 

megmagyarázható. 

/A kilencvenes évek végén- az ezredforduló tájékán – érkezett a Széchenyi terv, mely a gazdasági lehetőségek 

ajtaját egy fokkal szélesebbre tárva utat adott több projektnek is. Ha csak ezen direkt okból kifolyólag 

szemléljük az eseményeket és az ekkor létrejövő projekteket már az is érdekes. Ha e mellé kissé elvontabban is 

képesek vagyunk egy gyorsan változó korszak rezdülésein keresztül az építészet erre reagáló válaszait 

észrevenni, akkor még egy lépéssel közelebb jutunk a tökéletes megértéshez./ 

A komplexum amit először értelmezünk egy soproni együttes, tulajdonképpen szabadonálló épület, mely 

magában foglal egy fürdő részleget. Az egész telepítés érdekessége, hogy a megközelítés felöl nézve sokáig 

szinte semmi nem látszik belőle, mivel szinte körbeöleli az erdő. Ezen furcsa érzésünk még akkor se csillapodik, 

amikor már oldalvást megpillanthatjuk, mivel az út amin érkezünk nem az épület felé megy, hanem mellette 

halad, amíg vége nem lesz: nekimegy az erdőnek. Na itt kell 2x 90^fokban balra – visszafordulni és ekkor 

jutunk az íves tömeg előtti – parkoló – térre. 

De még ekkor se nyugodhatunk meg, mivel nem egy ölelő- hívogató forma vár, hanem ennek pontosan 

ellenkezője: egy felénk - érkező felé - a domborodó tömeg. Erre van konstruálva mesteri módon az a bejárati 

doboz – tömeg, amely belehatol a nagy íves főtömegbe és ha idáig eljutottunk, akkor egyszer csak beszippant és 

mi az udvariasan mosolygó recepciósok előtt találjuk magunkat. 

Na egy ilyen életveszélyesen professzionális és minden megérkeztetési általános szabálynak ellentmondó 

telepítést csak egy igazi nagy mester (Finta József) tud végrehajtani! 

…És kedves kollegák nem egy ilyen meglepő és körmönfont de ugyanakkor nagyszerű és néha-néha felemelő 

pillanatokat adó korban éltünk akkor 2000-ben?... 

1. 5.1. Melegvízforrás nélküli beltéri fürdőrészleg 
kialakítás /Hotel Fagus/ 

Sopronban, a Fagus hotelről lesz szó, aminek tervezője Finta József, aki egy ügyes és hazai hangon megszólalni 

képes belsőépítész csapatot állított hadrendbe ezen projekt sikere érdekében. Mit kell értenünk ez alatt: 

 

162. ábra. Épület és a szűkebb környezet 

Azt, hogy hazai kövek felhasználásával, hazai bútorgyárban legyártatott friss egyedi dizájnú bútorokkal 

berendezett terek-láncolata van jelen az egész együttesben. 
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163. ábra. … és a tágabb környezet: maga a bájos Sopron a „Leghűségesebb város.” /Akinek itt nem csillog egy 

kicsit erősebben a szeme, annak kár is lenne tovább magyarázni/. 

Az épület elemzése – stiláris megfejtése. Ha távolról szemléljük ahonnan még nem a kisebb tömegugrások 

látszanak, akkor egyetlen nagy gesztust, egy ívesen görbülő hasábot látunk. 

Az íves tömeg külső oldalára van a bejárat elhelyezve, melyen látszik, hogy nem egy ráragasztott elem, hanem 

kvázi bele van szerkesztve a főtömegbe, mintegy abban folytatódik a kiálló rész. 

 

164. ábra. A bejárati „üvegdoboz”. 

Az épület túloldala az ívelő belső. A legfelső szinten visszahúzott épülettömeg egyrészt csökkenti az udvar felöl 

a magasság érzetét . Ugyanakkor a visszalépő tömeg létrehoz egy kiváló terasz sávot – ezzel penthouse jelleget 

adva ennek a szintnek. Itt nyilvánvalóan mások az alaprajzok is. Visszatérve a főtömeg elemzésére, feltűnő, 

hogy szinte semmi nem „lóg ki” az íves épület- kubus alól. A tervezők addig ügyeskedtek, amíg minden 

funkciót megzabolázva, azokat beleszerkesztették ebbe a formába. /Ameddig más szállodák alól az étterem, a 

konferencia és a fürdőrészleg szinte önálló tömegekként komponálva el szokott válni, most egy borzasztóan 

koherens szerkesztéssel van dolgunk. 

A már taglalt bejárati „doboz”-on túl megjelenő módon szinte semmi nem töri meg a nagy ív ívelését. Hogyan 

lehet ez? A válasz a terep egy szintnyi lejtésében van elrejtve: A már említett módon a bejárati szint egy szinttel 

magasabban van mint az étterem és a rendezvény és wellness részleg még további egy szinttel lejjebb került 

telepítésre. Az uszoda és annak terei ugyan kissé kilógnak az íves tömeg alól, de mindezt mélyen a terep alatt 

teszik, ezáltal csak - szintén – íves bevilágítói árulják jelenlétét mindennek. 

/Az építészettörténetben van egy járatos kifejezés a kétarcúságra: Janos-arcú mondjuk. Ez itt teljesen igaz, 

hiszen az érkezési oldal különböző kiülésű kis erkélyek játékával van komponálva, addig a homorú belső udvari 

homlokzat egybefüggő loggiák sorolásával lett kialakítva./ 

 

165. ábra. Penthouse szobák árnyékolóval (1). Az íves udvari front(2). 

Nagy erénye az épületnek és tervezőinek, hogy frissen tervezett és frissen elegánsra komponál belsőépítészettel, 

bútorokkal és kiegészítőkkel tudták megalkotni a tereket. Hazai kövek, hazai bútorok, melyek a legutolsó akkori 
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divat szerint elkészítve kellemesen és jó minőségben vannak jelen a terekben: példának okáért az előcsarnok 

térbővületeiben. 

 

166. ábra. Előcsarnok képei, kőinstallációk. 

 

167. ábra. Előcsarnok képei a Balaton bútorgyár egyedi gyártású bútoraival. 

A térkapcsolatokról 

A térkapcsolatokban az az ügyes, hogy kisebb hely nagyobbnak látszik A bejárati oldalhoz képest az udvari 

homlokzat egy szinttel nagyobb (ez konkrétan a -1-es szint az étteremmel/. Az étterem légtere két szintes, tehát 

felszolgál a recepció szintjére. Gondos gépészeti kialakítást igényel ez az előcsarnok-recepcióval egy légtérben 

kialakított éttermi fogyasztórész technikai installálása. 

/Nem is annyira az elszívás erőssége, hanem a módja és helye a döntő, hogy elkerülhető legyen a „szaghatás”. 

Itt ez úgy lett megcsinálva, hogy a galéria pereme mentén végig a légtechnika installálva, hogy ne jöjjön ki, 

főleg vacsorakor - akkor van nagyszámú főtt étel felszolgálva – annak a szaga. 

/Lemegyünk az étterembe: Az étterem a szokásos, - szememben jól sikerült dolog - , középen egy svédasztalos 

sziget, oda van felszolgálva az étel,ott lehet szedni, pincérek rohangálnak borral, sörrel, ki mit rendelt. Szép 

nagy a belmagasság , friss a belsőépítészet, szép a vengé-re pácolt sötétfa, eltelt 6-8 év, még mindig benne van a 

köztudatban. Konyha csapóajtó körül látjátok. Játékos faborítás,olyan, mint a Rietveld ház a 20-as évekből 

modernnek egy mai belsőépítészeti olvasata, van egy kőborítás, abból hátrébb tolva van egy vakolat, hol ilyen 

színű, hol olyan, mögötte világítás van, ezzel van egy plasztikai játék, a képen látni , ott az ominózus befúvás, 

elszívás, ami hivatott a szagokat elszívni, mielőtt kimenne az előcsarnoka, emeletekre./ 

 

168. ábra. Az éttermi fogyasztó tér nézetei. 
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169. ábra. A fő lépcső igen finoman válogatott és elegáns anyaghasználata és fény installációi. 

 

170. ábra. A legmélyebb szint: a konferencia előtér(1), és a szintén innen nyíló fürdőrészleg recepciója(2). 

Értékes eleme a belsőépítészetnek a kőborítások gazdag és változatos alkalmazása. Külön dicsérendő , hogy 

ezek jelentős része hazai fajta és a változatosságot a megmunkálás variálása adja. Nagyon jó a belsőépítészet, jó, 

hogy festőművészt alkalmaztak a képek létrehozásához és azok nem sima reprók. 

/A képek szinte fotózhatatlanok, mert vastag a festék rajtuk és ezért megcsillan rajta a fény. Vannak óriásképek 

az étteremben. Fürdőben is vannak képek, és ez egy igen különleges döntés, különös hatást eredményez a vizes 

részlegben alkalmazott ilyen belsőépítészeti díszítés./ 

 

171. ábra. Az épület számos képe közül néhány. 

 

172. ábra. Egy standard szoba és annak fürdőszobája. Kellemesen tágas és igényes anyaghasználattal kialakított. 

Tekintsük át a wellness részleget. 

A medencetér a föld alatt van. Ezen az egy bevilágító-sávon keresztül kap természetes fényt, annyira, hogy még 

napozni is szoktak alatta. 

Az úszómedence nem túl nagy de éppen megfelelő méretű: Egyszerre 5-6 ember tud benne tartózkodni – 

úszkálni. A gyerekmedence , pelenka közeli gyereknek jó. 
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2db épített kör-jakuzzi medence jó döntés mert jobban szolgálja a vendégeket, mint egy nagyobb. A 

medenceperem kis plusz kiemelése a víznyelő rács után azért jó, mert minimalizálja a víz kijutását a pezsgő 

medencékből. 

A közvetlenül a medencetérből nyíló szauna a ruhás használóké. 

Van meztelen szaunázáshoz is szauna. Ez külön szeparál folyosóról nyílik és saját zuhanyai vannak. 

Van továbbá egy kis sószoba és egy gőzkabin. 

A medencetér felügyeletét egy fürdőmester látja el aki amolyan mindenes: 

Feladat ellenőrizni mintavevőkkel a vízminőséget, felügyelni a rendet a medencetérben. Ellátni a szaunákat 

vízzel, illat-olajokkal. De az ő feladata a padló víztelenítése nagy gumilapátokkal és kisebb balesetek sebeinek 

elsősegély ellátása. Továbbá a gyerekek vízi eszközökkel való ellátását is tőle lehet igényelni: poliuretán csövek 

és úszólapok, stb. 

Az öltözőket is felügyeli, bár tapasztalataink szerint azt nem sokan veszik igénybe itten. 

A világítás korszerűsítéséről: 

A padlóba süllyesztett lámpák még a kis 12 voltos halogén típusok voltak.. Ezek hamar tönkremennek és 

macerás a csere. Szerencsére a fejlődés meghozta a LED-es fényforrásokat melyek csereszabatos mérettel ilyen 

helyekre is beépíthetőek. 

/A ledek elméleti élettartalma akár 100000 óra, de szavatosságot inkább 60000 órára garantálnak az egyes 

gyártók./ 

A földalatti tér végénél levő bevilágító sáv oldalának belsőépítészeti kialakításánál alkalmazott fali dekor 

dobozolás is érdekesen egyedi: a bevilágító, dobozok éjszaka világítanak. Belső építészeti trükk, hogy ez a 

semmit nem tartó fa-oszlop-struktúra mögött egy tükör van. A tér levegőt vesz a tükör által: Növeli a teret. 

Ennyi a fürdőrészleg. 

A recepció viszont további szolgáltatásokat is kezel: 

Masszázs bejelentkeztetés, squash pálya nyilvántartás és ütő kölcsönzés, ital kiszolgálás és kozmetikum árusítás. 

Tovább ezen -2-es szinten található egy fodrászat és a nagyterületű konferencia központ. Amikor éppen nincs 

rendezvény akkor biliárd és pimpong asztalokat állítanak fel a szabad területeken. 

 

173. ábra. Fürdőrészleg és sportközpont saját recepciója(1) Belépés után a medencetérbe jutunk.(2). 

 

174. ábra. Igen jól eltalált a kialakított fürdőprogram 
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Jó gondolat a két Jakuzzi. /Többet tud és szeparáltabb használatot eredményez mint egy nagyobb./ 

Végül a meztelen szaunát egy másik opálajtóval elválasztott leghátsó folyósó-belépőről lehet igénybe venni. 

 

175. ábra. Medencetér a bevilágítókkal. 

 

176. ábra. A földalatti tér vizuális növelése A tágasság érzetének fokozása is fontos elem, melyet ez a különös 

fa-istalláció ad a mögötte levő tükörrel és tükörképpel. 

Összefoglalva: 

Kijelenthetjük, hogy egyensúly van a fürdőrészlegben létrehozott elemek között, ami már csak azért is 

dicséretes, mert Magyarországon az első ilyen fejlesztések egyike volt az adott hely. 

Nem túl sok funkció de egy adott szinten teljesen kiegyensúlyozott és jól kitalált ellátásról van szó! 

Mondjuk mindezt annak tudatában, hogy az átadást követő 10. évben lassan egy fürdőfejlesztést kell kalkulálni, 

amit ha az eddigi gondossággal és ügyességgel képesek végrehajtani akkor a folytatás is sikertörténet lesz, még 

ilyen válságokkal tűzdelt időkben is. 

Javaslat a fürdőrészleg fejlesztésére: 

 

Tekintettel arra, hogy nincs hőforrás, szabadtéri kialakítást nem javasolt tervezni, bár a medencetér meleg 

időben kinyílhat a kültérre, mely akkor csökkentheti a gépi szellőztetés üzemidejét – ez gondos installálást 

feltételez. 

2. 5.2. Saját termálkúttal rendelkező fürdőrészleg 5*-
os szállodával /Spirit Hotel – Sárvár/ 
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A fürdők építészeténél korunkban igen nehéz az egyértelmű építészeti meghatározás. Nincs meghatározó stílus, 

nincs meghatározó - manapság szokásos – szerkezeti kialakítás, és széles a spalettája az anyaghasználatnak. 

Egyes teoretikusok pont ebben a multi materiális anyaghasználatban vélték a 2000 évek építészetét 

megragadni. 

A komplexum a gyógyvizéről méltán híres Sárvár egyik ikonikus elemévé lett már közvetlenül megnyitása után. 

Az öt csillagos kategória a szolgáltatások mellett az épített környezet elemeinek is átlagon felüli repertoárját 

adja a vendégnek. Gondolunk itt benyomásokra, térélményekre, vizuális és hanghatásokra (zene). De 

gondoljunk itt a fürdőrészleg olyan igényes és gazdag építészeti megfogalmazására, mely a rejtőzködő de a 

működő dolgok mögött mindig ott levő háttér üzem (pl. gépészet) gondos kialakítását is jelenti. Az extravagáns 

külső a belsőkben tán még inkább gazdagra sikeredett. Megpróbáljuk végigvenni az egyes alkotókat és végül azt 

vizsgáljuk meg, hogy ehhez a gazdagsághoz miként társul a fürdőrészleg. 

 

177. ábra. A belvárostól kissé távolabb - de valójában ahhoz a tavakon át mégis közel – telepítették a 

komplexumot.(1) 

A különleges gömbölyded formát (2)a változó teraszméretek és a korlátként alkalmazott szitanyomott edzett 

üveg együttes hatása eredményezi. /Közelről nézve látszik , hogy az egyes üvegek szintenként másképpen dőlnek. 

Ezáltal adja ki együttesük az ívelő formát./ 

A forrás szimbolika , egy angyali lény - tán az egészséget hozó – szobra a hatalmas köveken található a tömeg 

sarkán levő bejárata előtt.(3) 

 

178. ábra. Az előcsarnok és kapcsolt terei elegáns és gazdag anyaghasználattal és izgalmas bútorokkal kerültek 

kialakításra. 

 

179. ábra. Tengervizes akvárium látványa vezet az étterem terei felé. 
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180. ábra. A recepció, mögötte a monitorokon víz van animálva. A központi tér attrakciója a megmodellezett 

forrás, amint a víz ereje felfeszíti a vastag kőzeteket és felszínre tör 

 

181. ábra. A gazdasági bejárat egy leginkább eldugott részen lett megadva(1-2). Az L alakú főtömeg a belső 

oldalon a fürdőrészleget szegélyezi. 

 

182. ábra. Lakosztály és a folyosó – fényjátékkal gazdagítva. 

 

183. ábra. A lakosztály nagyobbik fürdőszobája, igényes anyaghasználat, tágas tér. Az edzett üveg korlát 

minden szinten másképpen dől. 

 

183. ábra. A lakosztály nagyobbik fürdőszobája, igényes anyaghasználat, tágas tér. Az edzett üveg korlát 

minden szinten másképpen dől. 
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184. ábra. Zenés bár és bowling pálya, fények által elvarázsolva 

 

185. ábra. A fürdőrészleg teteje zöldtetős kialakítású. Az egyes medencék felett különféle üvegkupolák 

találhatóak. 

/A kupolákban több nyitható ablak van, mellyel a medenceterek természetesen is szellőztethetőek. / 

Ebben a komplexumban a fürdőrészlegen van a hangsúly. 

Az egész épület design-jában vezérmotívum a víz, a forrás és annak változatos ereje. A medencék közül a 

kisebbek részben az épület főtömege alá kerültek, de tekintettel a fürdőrészleg területére - mintegy 10000nm – 

ennek bizonyos elemei már az udvaron levő egyszintes nagybelmagasságú csarnokterekbe települtek. Az 

úszómedence tere ennek az előbb említett térnek egy nyúlványa, érdekes íves hatású üvegfallal. Ami teljesen 

önálló az a szaunavilág. Ez egy szilvamag alakú kétszintes önálló épületben került kialakításra, mely az 

uszodatérből nyílik egy lépcsős nyaktaggal. 

Külön világ továbbá az autentikus török fürdő, mely a nagy medencetérben egy podeszt építmény alatt - ház a 

házban – került kialakításra. 

 

186. ábra. A képek mintegy előzetesként bemutatják a fürdőrészleg legfontosabb elemeit: szaunavilág, alatta a 

nagy úszómedence tér. 

Jobb felső a kiúszós forróvizes medencék melletti pezsgőmedence, végül alatta a beltéri élménymedencék egy 

részlete látható. 
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187. ábra. A nagy pihenőtér, érdekes pillérekkel gyámolított tetővel. A két további kép a termálmedencéket 

mutatja. A (3) kép az uszodából nyíló télen is használható kiúszót mutatja, mely a nyitott élménymedence 

komplexumba vezet. 

A Spirit Hotel közel 10.000 m² alapterületű Oázis wellness- és fürdőrészlege 22 medencével és pezsgőfürdővel 

szolgálja a vendégek teljes körű kikapcsolódását. 

A gondosan kialakított belső tér, a baldachinos nyugágyak, az élményzuhanyzók a nyugalom és harmónia 

színterei. Ezt segítik az alkalmazott kövek, burkolatok színek és egyéb egyedi installációk. 

 

188. ábra. Kültéri élménymedence. Erős napsütésben kitekerhető napellenzővel lehet védekezni a veszélyes 

sugárzás ellen 

 

189. ábra. A keleties hangulat a forró és a melegvizes medencék környékét jelöli. 

 

190. ábra. Az uszoda tere a 25 méteres úszómedencével, mely rendelkezik vízalatti hangosítással is. 

A padlón apró kő-mozaikot utánzó csúszásmentes lapburkolat van fektetve. A teret vasbeton födém fedi, mely 

íves pilléreken fekszik. 

/Ezen tér felett is zöldtető van./ 

Összefoglalva a fürdőrészleg az alábbi medencéket tartalmazza: 
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Mindezen részletezés alapján elmondhatjuk, hogy igen gazdag és jól kialakított fürdőrészleg van megépítve. 

Talán itt igazán helyénvaló egyetlen szóval jellemezni az egészet: KÉNYEZTETÉS: 

3. 5.3 Gyerekközpontú fürdőrészleg /Kolping Hotel – 
Alsópáhok/ 

Falusias környezetben létrehozott magas igényszintű /4*-os/, speciális szolgáltatásokat nyújtó komplexumot 

vizsgálunk meg. Valószínűleg a településen érvényes szabályozási terv nem engedett szálloda léptékű - értsd fsz 

+3-6 emeletes – beépítést. Így a beruházók egy roppant sajátságos hosszan elnyúló épületegyüttest terveztették 

meg. Az egész házak és azokat felfűző folyosórendszerek együttese. 

A vizsgálat tárgyát képező fürdőrészleg nem nagyságával hívja fel magára a figyelmet, hanem speciális 

célközönsége teszi egyedivé a hazai palettán. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az intézmény elsősorban 

kisgyerekes családok fogadására szakosodott. 

Teszi ezt úgy, hogy gyerekbarát kialakítású minden része. 

A gyerekek foglalkoztatása mellett igyekszik a szülőknek is egy kis szusszanásnyi kikapcsolódási lehetőséget 

teremteni. 

Ezen kettősség a fürdőrészleg kialakításában is jól tettenérhető. 

 

191. ábra. A hotel összképe és főbejárata. 



 A 90-es évek után: tendenciák és 

markerek 
 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

192. ábra. Az egyes „házakat” folyosó épületek kötik össze. 

 

193. ábra. A folyosók hol földalatt, hol a lejtős terepre ülve, hol pedig egy–egy épület oldalfolyosójaként 

vezetnek a fürdőépület és tornaterem felé 

 

194. ábra. Az előzőek kívülről nézve 

 

195. ábra. Játszóvár. 

 

196. ábra. Tornaterem, kondi-terem. 
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197. ábra. A fürdő épülete a nagy folyosórendszer végállomása. 

 

198. ábra. Gyakorlatilag egyetlen amorf központi medence jelenti a gyerekmedencét. Ez rozsdamentes acél 

borítással van bélelve. 

Ennek külön része egy pici (pelenkás) gyerekeknek szóló kis pancsoló, ahova felnőtteknek tilos is a belépés. 

(Mármint a vízbe.) 

 

199. ábra. A fatartós medencetér 

 

200. ábra. Nagymedence és a beleszerkesztett pelenkás-gyerek medence. 

 

201. ábra. Nyáron üzemel a kültéri medence. Ez is jellemzően igen sekély vízzel, így még gondtalanabb a 

kisgyerekek pancsoltatása. 
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202. ábra. Sok olyan programot szerveznek, melyek meghatározott ideig animálják a gyerekeket. Ezalatt a 

szülők gond nélkül relaxálhatnak (2). 

A fürdőrészleg specialitása, hogy a medencék kifejezetten a gyerekek részére vannak kialakítva. Van egész 

picik által is használható, melybe felnőttek bele sem léphetnek. Van már egyedül a gyerek által is biztonságosan 

használható 20-30cm-es vizű medence. A központi medence se mély és 4-5 évesek már tudják - szülővel – 

használni. 

Azért, hogy a szülők is tudjanak relaxálni, kialakítottak egy gyerekmentes zónát: A nagy medencetérből nyílóan 

kiépítettek egy forróvizes medencét. Ezen térnek folytatásaként pedig immáron csendes pihenőrészt és végül 

szauna blokkot. Ezen területi egység csak 14 éven felüliek által látogatható. Tehát se síró baba, se száguldozó 

kisgyerek itt nem lehet. 

Érdekes kialakítás és valóban évekig nyáron egy félévre előre lehetett csak szobát foglalni a Kolping hotelbe. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a ledes fényforrások előnye ? 

2. Milyen hatással lehet a fürdőrészleg távlati fejlesztésére a hőforrás hiánya? 

3. Kell-e árnyékolóról gondoskodni kültéri wellnes medencénél? 

4. Egy ötcsillagos szálloda fürdőrészlegében kötelező elem a csúszda? 

5. Egy ötcsillagos szálloda fürdőrészlegében kötelező elem a csúszda? 
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6. fejezet - Az ezredforduló építészete 
és a fürdő 

Általános bevezetés 

Ha szigorúan véve az ezredforduló építészetét vesszük górcső alá (értsük ezalatt a 2000 évforduló utáni 

évtizedet) akkor is egy igen sokrétű és stilárisan igen divergens korszakot kell szemlélnünk és megértenünk. 

/A modernizmus funkció és forma ideája már rég a múlté. Az épületek homlokzata néha felvállaltan független a 

mögöttes funkció diktálta funkcionalitástól és mintegy önálló életet él…/ 

Vannak áramlatok és felsejlenek tendenciák de ezek szinte sosem esszenciális és ezáltal könnyebben megérthető 

módon, hanem komoly elemzés után is vegyesen, gyakran a szakmán belül is vitát generáló módon. Az 

értelmezések az indítékok és főleg a létrejött komplexumokat tekintve az eredmények értékelése komoly 

felkészülést igényel és feltételez. 

Ha megpróbálunk felsorolni eme gazdagságból oly módon valahányat, hogy avval lefedjük a kérdéskört, az 

szinte lehetetlen vállalkozás. Amit megtehetünk, hogy súlyozunk és a legjelentősebb illetve hatásában fontos 

vagy éppen különlegessége miatt figyelemreméltó (néha kísérleti) produktumokat, épületeket és azok környezet-

építészetét vesszük számba. 

Nagyon fontos a mai használat új elvárásainak való megfelelés. egy-egy fürdő (projekt) sorsát rövid távon 

determinálja és egy-két év alatt akár csődbe is vihet (a kapcsolódó hotel egységgel együtt) a nem megfelelő 

fürdő kialakítás. Mit kell ezalatt érteni: Nem megfelelő, ha nem teljesíti azokat az elvárási paramétereket, 

melyet a várt használó – a vendégkör – egy adott árszinten elvár. 

Ezt számos további tényező árnyalja: A projekt helye, a helyből fakadó előnyök-hátrányok. A meglevő 

konkurencia, itt a ami magyar realitások közt nem egy városon belül kell csak vizsgálódni, de bizony néha 20-

50 km-es körzetben is jelentős elszívó ereje van ill. lehet egy-egy erős projektnek. 

/Példa: Nagykőrös városa Kecskemét és Cegléd közt fekszik félúton. Kitűnő gyógyvíz található a város alatt. 

Ugyanakkor erősen vizsgálandó, hogy egy viszonylag friss kecskeméti élményfürdő és egy szintén pár éve nyílt 

4* szálló és gyógy- és élményfürdő (Cegléd) közé lehet-e egy harmadik ilyet telepíteni, lehet-e olyan 

szolgáltatásokat létrehozni, ami nem párhuzamos konkurencia-ként próbál működni, hanem ténylegesen valami 

mást ad és ezáltal olyan piaci szegmenset fed le ami még az előző kettő szomszéd mellett életképes tud lenni. 

Ennek továbbfejlesztése, hogy együttműködve ezek a szomszédságban levő új projektek egymással karöltve 

közösen jelennek meg a túrizmus piacán és mintegy egymást erősítve kínálják szinte minden fürdős és vizes 

területet lefedő szolgáltatás csomagjukat. 

Ehhez vizsgálatok, analízisek és egy nyitott gondolkodású és együttműködni kész városvezetés és/vagy privát 

invesztor jelenléte is szükséges. 

Nagykőrös esetében például (és ezzel egyáltalán nincs egyedül) egy olyan meglevő gyógyászati-orvosi 

rehabilitációs szolgáltatás van jelen, mely esetében országosan ismert és elismert. 

Ennek „vizes” fejlesztése, bizonyos szálló-férőhely kapacitás telepítésével az adott beszorított helyzetben is 

értelmes, hasznos és pénzügyileg is hasznos tehát megtérülő befektetést adhat. 

Evvel a valós példával arra kívántunk rámutatni, hogy egy adott helyen, egy adott időszakban kell és lehetséges 

vizsgálni és értékelni egy lehetséges építés-fejlesztés mikéntjét és volumenét. 

Az ilyen gondosság mentén végrehajtott invesztáció működni fog és méghozzá pozitív szaldóval. Amúgy mint 

minden más esetben a megtérülést települési léptékben is vizsgálni kell, hiszen egy generált vendégforgalom 

haszna több helyen is plusz bevételek lecsapódását fogja eredményezni. Ahogyan egy egyetem eltarthat egy 

várost úgy járulhat hozzá egy jól kialakított fürdő-szálló projekt egy település (csoport) megélhetéséhez. /Végül 

ne feledkezzünk meg a fürdő és szálloda és annak kertjei üzemeltetésének munkahelyteremtő voltáról, ami 

igencsak sokat nyomhat a latba egy-egy település relációjában./ 
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1. 6.1. Melegvízforrás nélküli beltéri fürdőrészleg 
kialakítás 5* városi szállodánál /Divinus Hotel - 
Debrecen/ 

A bevezetőben tárgyalt „napjaink” építészetének egyik jellegzetes arca egyfajta komponált válogatás. A 

formákra és az anyaghasználatra a sokarcúság a jellemző. Az épület reagál a környezetére, teret képez és 

térfalat alkot, de mindezt egy ránézésre leolvasható és erősen korhoz (értsd az megépítés éveihez) köthető 

megjelenéssel és anyaghasználattal. 

/Az épület bizonyos fő pontjainak szerkezeti kialakításai és ízlése melyet közvetít igen jól datálják az együttes 

elkészültét. (például a főbejárat edzett üveg elő tetejének technikai kialakítása és az egész megjelenése nagyon a 

2000-évek hazai trendje. A sarok erős építészeti hangsúlyozása a több szint magas beton pillérek és az azokon 

nyugvó nagyvonalú előtető is mai. A csíkos kétoldali kétszintes fehér-fekete elő építmények és a szobor-fejezet 

akár posztmodern(70-80-as évek) is lehetne de a finom homlokzati szögtöréses szerkesztés és az előbb említett 

üvegtető felülírja mindezt és mintegy megadva a kompozíció szükséges korszerűségét rendet rak az együttes 

amúgy sokszínű képében./ 

 

203. ábra. Épülettömeg, mely teret képez maga előtt 

 

204. ábra. Zoommolás a bejáratra: stiláris sokrétűség - egyfajta komponált válogatás. / Egy bejáratnak az is 

funkciója, hogy látszódjon./ 

A belsőben ugyan ez folytatódik, de ha lehet még gazdagabban. A fém mázas mozaik a hatalmas felületeken 

megjelenő arany és ezüst felületeivel érdekes és exkluzív hatást kelt. A jó minőségű és gondosan válogatott 

anyagok (nem feltétlenül drágák, inkább egy felső közép kategóriás árfekvés) együttese egy magasabb esztétikai 

összképet ad. Ne feledjük az illusztrált szálloda 5*-a meg is követeli ezen invesztációt. 

 

205. ábra. Fém mázas kerámiák – mozaikok tovább fokozzák az alkalmazott sok anyag hatását. 



 Az ezredforduló építészete és a fürdő  

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ekkor még nem beszéltünk a bútorok és a mai kristálycsillárok hatásáról, a kontrasztnak a belső térben is 

megjelenő élményfokozó hatásáról. /Barokkos formák idézete – kontra High-tech üvegkorlátok./ 

Ezzel a felvezetéssel és elvárás rendszerrel lehet érkezni a fürdő-részlegbe. 

Egy ilyen szállodai fürdő kialakításánál az egyik alapvető döntés a csak zárt illetve a nyitott területek is 

tartalmazó kialakítás. 

Nehéz de gyakran meghozott döntés a nyitott területekről való lemondás. Pedig ezek elhagyása komoly 

veszteség a nyári és átmeneti hónapokban. /Nyilván télen egy nyitott részt csak a természetes meleg vízzel 

megáldott komplexum engedhet meg magának a mai energia árak mellett./ 

Ha ez eldőlt akkor a medence struktúra kialakítását kell meghatározni. Ehhez alaposan számba kell venni a várt 

vendégkört. 

Egy úszásra is alkalmas medence indokolt, esetleg ellenáram installációval. /Ezeket jellemzően egy picit alul 

temperálják, ami abból fakad, hogy így olcsóbb üzemeltetni és kisebb a páraterhelés . 

De nem ez a fő ok. A fő ok, hogy méretében gyakran kicsire sikeredtek ezek az „úszó” medencék és ezzel kívánja 

az adott üzemeltető csökkenteni az egyszerre vízben levők számát. Az ok és az okozat is helytelen! / 

Tekintsük át, hogy a fürdő hogyan teljesíti az elvárásokat: 

• A medenceterek belsőépítészete friss és kellemes. 

• A szolgáltatások mennyisége még éppen megfelelő az igen magas elvárásoknak. 

/5*-os szállodáról van szó! Persze ez nem egy termálhotel, és nem is mint kifejezetten fürdőszálló van 

pozícionálva, ezzel együtt a vendégkör megtartása és újratermelése miatt igencsak megfontolandó a fürdő 

részleg méretezése./ 

• A kialakított úszómedence jó méretű, /szinte nagy ezen viszonyok közt: Ismerve a szűk telket/. 

 

206. ábra. 

 

207. ábra. 
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208. ábra. 

 

209. ábra. 

Végezetül egy gyerek-pancsoló pici élmény installációval zárja a sort. 

Az egész épületegyüttes a példán nyilván a kis telek adta helyen igyekezett a maximumot kihozni a 

lehetőségekből. Érdekes eredménye mindennek, hogy az utcaszintre került fürdő-részleg este az utcai járókelők 

számára egy-az egyben megmutatja magát. Ez egyébként akár reklámhordozó is lehet. Mindebből adódóan az 

uszoda-technika-vízgépészet és légtechnika egy része a medencék alatti -1 szintet foglalja el. Ezért a 

teremgarázsba egy 2x es hosszúságú lehajtó-rámpán kell lemenni, hiszen az a -2 szinten tudott elhelyezést 

nyerni. Városi beépítésben létrehozott fürdőknél ezzel bizony számolni kell! 

2. 6.2 Boutique hotel fürdőrészlegének 
meghatározása 

Napjaink egyik jellegzetes és igen kedvelt tendenciája a különleges dizájnnal megalkotott kisebb városi szálloda 

kategória építése. Ameddig ez egy amerikai léptékben maximum 120-150 szobás kialakítást jelent, hazánkban 

ez egy 24-60 szobás nagyságrendet képvisel. De a lényeg nem csak a korlátozott méretben, hanem sokkal 

inkább a kialakítás tematikus, ugyanakkor emberközeli- megragadó gazdagságában van. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Boutique_sz%C3%A1lloda 

Szinte elvárás a személyzet barátságos és szinte személyes ismerősként való megnyilvánulása, a vendég néven 

szólítása. 

A relatív kis lépték nem jelent egyszerűséget, sőt a szolgáltatások 4, illetve 5 csillagos gazdagságú meglétét 

kapjuk egy ilyen helyen. Minden emberi léptékű, de gazdagon installált. 

Külön kihívás egy ilyen hely fürdőrészlegét kialakítani és üzemeltetni. 

Vegyük sorra a kialakítandó fürdőrészleg helyiségeit és szolgáltatásait: 

Érkezéskor egy a fürdőrészleget kiszolgáló recepciót kell érintenie a vendégnek. Ez egy amolyan mindenes 

hely: itt van lehetőség szauna lepedőt kapni, masszázs és szépségápolásokra bejelentkezni. Ugyan itt lehet 

italokat venni és egyéb szépségápolási cikkeket. Lehet trénert kérni a kondi-teremhez, és egy házi squash avagy 

egyéb sportszerek kölcsönzése és pályafoglalás intézése is itt célszerű. 

/Méretét tekintve egy cirka 2-2,5 m-es pult és mögötte ugyanennyi folyóméter szekrény és polcrendszer 

általában elég./ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Boutique_sz%C3%A1lloda
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Ugyan itt, illetve ehhez közel, de még nem a medencetérben pár leülő hely kialakítását kell tervezni. 

/Itt lehet még utoljára üvegpoharat használni. A hely kiszolgálja a kozmetikai és masszázs kezelésre várakozókat 

is./ 

A medence-teret annak légállapot kezelése érdekében ajtóval kell leválasztani. 

A medencetér méretezése ( ajánlott minimál program): 

Úszómedence élményelemekkel gazdagítva 5x10 m befoglaló mérettel, ellenáram géppel (gépekkel). 

Körülötte 1,5 m közlekedő sáv, továbbá 2-3 m ülő-fekvő székek elhelyezésére. 

Külön jakuzzi, praktikusan kézi funkció indítással installálva. 

Opciók: gyerekpancsoló – medence. Jakuzzi duplikálása. Külön úszó és külön élmény medence kialakítása. Ezek 

nem feltétlenül szükségesek. 

Szaunavilág (minimál program): 

Finn-szauna 3x2,5 mérettel, infra-szauna (1 fős), gőzkabin (6 fős) és egy sószoba. A szauna mellett akár az 

uszoda térben min. 3 állásos zuhany. 

Opciók: Külön naturista szauna 6 főre, saját belátásmentes folyosórésszel és hozzátartozó 2-3 zuhannyal. 

Merülő medencével. 

További szauna szobák: Fényterápiás, aroma-terápiás. Javallott egy jégszoba, jéggyártóval. 

A zuhany csoporton kívül 2 programozható fénnyel és hanggal installált élményzuhany is gazdagíthatja - kis 

helyigénnyel – a fürdőt. 

A fürdőmesteri szoba nézzen a medencetérbe, sőt nyílhat is onnan. Itt célszerű az elsősegély felszerelést is 

elhelyezni. 

Pihenőszéket annyit kell tudni elhelyezni, hogy az lehetőleg jusson mindenkinek. 

/Ha a medencetérben a kerület mentén még több tíz méter épített ülőpadkát létesítünk, az teltház esetén még 

megoldhat helyhiányos helyzeteket./ 

A medencetérből kell nyílni a „vizes” WC csoportnak. Ennek megközelítése lehet közös az öltöző felé vezető 

folyosóval. 

A szállóvendégek általában fürdőköpenyben érkeznek a fürdő recepcióhoz, de a ruhában érkezőknek a recepció 

folytatásaként kialakítandó folyosó térről nyíljon a kétnemű öltöző-blokk. 

Ugyanezen folyosó szolgálhat a kondi-terem és esetleges sporttér elérésére. 

/Gyakori probléma, hogy a fürdőhöz túl direkten kapcsolt edzőterem gépeit vizes fürdőruhában próbálják 

használni, ez pedig kerülendő./ 

Ezzel nagyjából lezártuk a kicsi de intenzív fürdőrészleg publikus tereit. Nézzük az üzemi részt: 

Ide sorolhatjuk a személyzeti öltözőket, a takarító személyzet öltözőit és a takarítószer tárolót. Ezek lehetnek a 

publikus szinten, de egy személyzeti folyosóról nyíló módon. Gyakoribb, hogy ezeket - a takarítószer tároló 

kivételével – egy szinttel lejjebb a vízgépészet szintjén adják meg. 

/A vízgépészet és gyakran a légtechnika területe a medencetér padlólemeze alatt, az ide leálló medencék közti 

terület. Minderre nincs szabály, de a leírt terület felhasználás általában egy működő rendszert tud 

eredményezni. Sok esetben a vízgépészet nem a medencék mellé – alá – kerül, hanem a medencetér mellé kerül 

gépészeti helyiségekbe elhelyezésre. Ilyen kialakítást indokolhat a magas talajvízszint, vagy egyéb épület 

kialakítási kényszerek. Az üzemeltetők szokták mondani, hogy minden mindegy, csak a vegyszertároló kerüljön 

jó helyre! Tehát ne kelljen fel-le mozgatni a felhasználás helyére az anyagokat./ 
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A gépészeti tér belmagasság igénye 2,40-2,60, de ha légtechnika is van benne, akkor 3,0 m szükséges vagy akár 

több. Gondoljunk rá, hogy a medencetér az ott levő állandóan párolgó meleg vízzel egy igen komoly 

szellőztetést igénylő terület. Különösen, ha a természetes szellőzés nem oldható meg (pl. föld alatti kialakítás). 

Ezért a szellőző gép se lesz kicsi, és a légtechnikai csövezés is igen helyigényes. Gyakori a 100/60-as (cm) 

légcsatorna méret, és ezek néha egyéb vezetékeket kerülgetnek. 

 

210. ábra. 

 

211. ábra. 

 

212. ábra. 

 

213. ábra. 
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214. ábra. 

Önellenőrző kérdések 

1. Úszómedence, jakuzzi, gyerekmedence, gőzkabin, sószoba… Mit illesztene bele még elsősorban a fenti 

2. Jelentős fürdőprogram csökkentésnél mi fog kikerülni a tervből? 25 m-es úszómedence, jakuzzik, szauna-

blokk, infra-szauna, gőzkabin. 

3. Lehet a medencetér az utcai járdával azonos szinten? 

4. Jellemző egy boutique-hotel esetében a nagy fürdőrészleg? 

5. Lehet-e garázst telepíteni medencetér alá? 
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7. fejezet - Fürdőrészleg létrehozása 
kastély felújítása kapcsán 

1. 7.1. Szidónia Kastély - Röjtökmuzsaj 

Szidónia 

Nagyon nehéz dolguk volt a tervezőknek, mert előzőleg nem voltak itt ilyen funkciók. A legtöbb kastélyszálló 

összesen a főépületből áll. Ez az épület eleve komolyabb vendégforgalomra készült. Kicsi bővítéssel meg tudták 

oldani az éttermet és wellness részleget. A gazdasági épületeket át szokták alakítani olcsóbb szobákká. 

Gyönyörű nagy parkja van. A telkek karbantartása nehéz. Milyen az épület ? Késő barokk épület. Volt egy 

csillagvizsgáló a tetején, de a légtechnika elfoglalja a helyét. Mindent gépi eszközökkel oldunk meg, nem 

természetes módon. Szép a belső udvar. A park a világmindenség modellje. Műkőből készült puttók, szobrok, 

van teniszpálya, tó. A Romantik szállodák című elegáns könyvbe bekerült egyetlen szállodánk. Belül barokk 

faragások. A fő fogadótérből szép falépcső visz fel az emeletre. Fa erkély. A terek szépek, báltermek nagy 

ajtókkal. Eljutunk a pancsi részleghez. Ez egy bővítmény. Nem sok a víz, nem is sok mindent csinál. A Szidónia 

az első Széchenyi terv időszakában készült, csoda, hogy elkészült, mert kevés a pénz. Picit szanatóriumra 

emlékeztet. A vendégek nem kívánkoznak vissza. Nem olcsó , nem sokat tud ennyi pénzért. Az első 

kastélyszállók egyike volt. Manapság sokkal jobbakat lehet csinálni. 

 

215. ábra. 

 

216. ábra. 

 

217. ábra. 
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218. ábra. 

 

219. ábra. 

 

220. ábra. 

 

220. ábra. 

 

222. ábra. 
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223. ábra. 

 

223. ábra. 

Hőgyész kastélyszálló 

 

225. ábra. 

 

226. ábra. 

 

227. ábra. 
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228. ábra. 

 

229. ábra. 

 

230. ábra. 

2. 7.2 Hotel Pelikán - Szombathely 

 

231. ábra. 

A szombathelyi Park Hotel Pelikán épületegyüttese egy laza (értsd levegős) városi beépítésű területen a névadó 

park északi oldalán fekszik. A felújított és ekkor vélhetően homlokzat-díszeiben is újragyártott és pótolt 

architektúra egy védett épület-együttest jelent. Jellegzetessége a hármas tagolás és a szimmetria. A középső 

szárny a fő tömeg és ezt szegi a hossztengelyben elhelyezett két melléktömeg, melyek bejárataikkal a főtömeg 

felé nyitnak. Az épület kora az 1900-as századfordulójára tehető. A léptéke és tömegalakítása miatt mégis a mi 

fogalmaink szerinti „kastély” épület jellemzői az igazak rá és a funkcióváltás, és bővítés amin átesett ezen 

épületfajtára jellemző problémákat hordozza. 
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Funkció analízis – mi hol található. Ha azt tekintjük, hogy egy kastélynál mi szokta szinte menetrendszerűen a 

problémát jelenteni, akkor ezeket itt is megfigyelhetjük. 

• A szállásfunkció elhelyezése, a szoba kiosztás beleinzertálása a régi épület terem struktúrájába. /Ez néha 

megoldhatatlan, akkor valami más utat kell választani./ 

• az étterem és ennek „alkatrésze” a konyhaüzem elhelyezése 

• a konferencia funkció elhelyezése 

• és végül a minket legjobban izgató kérdés: a fürdő építészete és ennek épületet és esetlegesen a környező tájat 

/kertet/ strukturáló jelenléte. Itt gondolnunk kell a fürdő alapvetően kettős vendégkörére: szállóvendég, illetve 

utcáról érkező vendég. 

Nézzük milyen megoldások születtek az egyes problémák kezelésére. Az épület ilyen szempontból szerencsés 

eredő struktúrája jól biztosította a főépületben a szobák kialakítását. A meglevő folyosó reprezentatív léptékével 

és hozott architektúrájával kedvező alapanyag volt egy nívós szállodabelső kialakításához. Ahol az első 

„szorulás adódott” az a bejárat a bejárati fogadótér, előcsarnok hiánya. a tervező és vele konzultáló üzemeltető 

egy helyes döntésre jutottak, amikor is az utca felöli megérkeztetés terét egy új elő építmény-tömegben helyezik 

el. Ennek építészeti megfogalmazása egy nehéz kérdés, hiszen itt szokott előjönni az illeszkedés meg a 

kontrasztosság, meg ami-mivel harmonizál kérdése. Az építész határozott állásfoglalása nyomán itt egy üveg-

acél elő építmény mellett tudtak dönteni. Ennek szerkezeti konstruálása nem mentes némi túlformáltságtól, de 

ezzel együtt elfogadható a z eredmény. Ezek azok a szerkezetek, amikor is az egyes rendszerkomponensek igen 

gyors fejlődése miatt nagyon leolvasható (gyakorlatilag 5 éves pontossággal, hogy egy üvegfal mikor is készült. 

Gyors a technikai avulás, ezért igen megfontoltan kell bánni azzal, hogy mennyire hivalkodó módon állítjuk ki 

ezeket a technicista „berendezéseket”. 

 

233. ábra. 

Még megemlítendő visszatérve a szállás funkció kialakíthatóságának mikéntjéhez – hogy a jobb oldali 

melléképület is tisztán ilyen funkciókat kapott. A tetőtér beépítése miatt ez csak új belső lépcső létrehozásával 

történhetet, de itt már le kellett mondani az emelet akadálymentesítéséről. 

Következő kérdéskör az étterem és konyhaüzem. Ezen funkciókat a bal oldali kis épületben telepítették. A 

konyha lekerült az alagsorba, de elkerülendő az éttermi fogyasztórész és a konyha elszakadását ezt az épület 

bővítésével oldották meg. Konkrétan egy építészetileg semlegesnek nevezhető (lehetne mondani a transzparens 

tömegre való törekvést is ) toldalékkal bővítették a házat. Ennek padlószintje (ami a külső terepszint) csak fél 

emeletre van az alagsorban elhelyezett konyhához képest. A régi kis házban pedig a konyha felett (az épület 

magasföldszintjén) további fogyasztó részt és bárt alakítottak ki. Ez vizuálisan egy légtér az új épületrészben 

levő éttermi egységgel. Itt is mint az előcsarnok esetében felvállalt módon egy technicista hozzáépítés van jelen 

az étterem fogyasztórésze mint új tömeg vonatkozásában. 
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234. ábra. 

 

235. ábra. 

 

236. ábra. 

A konferencia funkció a csekély mérete miatt a főépület alagsorában lett telepítve , ennek nem teremtettek plusz 

tömeget. 

A fürdő funkció pedig nagyon ügyesen szinte beleilleszkedői a meglevő épület kiugró két szélső tömege közti 

térbe. 

Építészetileg ezzel együtt egy kicsit kiáll onnan és ezt látjuk az épület mögött, amikor arra tévedünk. 

A fürdő kiegészítő szolgáltatásai mind a relatív nagy alagsori területeken telepíthetőek voltak. Szerencsés, hogy 

csak egy alacsony félemeletnyit kell innen a földszinti medencetérbe felfelé haladni. 



 Fürdőrészleg létrehozása kastély 

felújítása kapcsán 
 

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

237. ábra. 

Akadálymentesítés használható módon itt se történt, illetve kissé bonyolultan lifttel lehetséges a dolog. 

 

238. ábra. Egy nagymedence, ebben lehet fürdőzni. 

A rendelkezésre álló Wellness elemek: Kis pezsgőmedence, saját nyomógombos időkapcsolóval üzemelteti aki 

benne van. 

 

Alagsorban pedig a szauna infraszauna és a szépségterápiás kezelések és a masszázs található. 

Ennyi funkció éppen hogy elég, inkább egy menedzser vendégkör kicsi konferenciázásának esti kiegészítésére 

alkalmas. 
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8. fejezet - Műemléki munkák 
(hagyományos és High-Tech 
felújítások) 

A nyolcadik tanulási egységben a műemlék, a műemléki környezet sajátos szituáció-rendszerét és az ott 

történő munkavégzést tárgyaljuk. http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1eml%C3%A9k 

A műemlékiség egy egyre táguló épület-kört jelent. Az ókori, középkori (és újkori) megmaradt épített emlékek 

mellett már védelemre számíthat akár a klasszikus modern időszakából (1920-1940) is több jelentős épület. 

Ezek (is) megkaphatják a „műemlék” besorolást. 

/ A „műemlék”megnevezés használatában a II. világháború a pszichikai határ: azután megépült épületet lehet 

védett, de egyenlőre nem nevezzük műemléknek./ 

Ugyan ezen fejezetben megvizsgáljuk az ország területén fennmaradt néhány törökkori fürdő felújítását. 

/A török hódoltság idején épült fürdők egy idegen stílus az iszlám építészet stiláris jegyeit hordozzák magukon, 

így nem illeszkednek szervesen a - középkort követő - hazai építészeti korszakváltások sorába./ 

Még egy fontos meghatározást kell értelmezni: a műemléki környezet fogalmát. Amikor egy műemlék a 

szomszédságban van, akkor annak egy jogszabályban körülírt módon meghatározott környezete is olyan 

területnek nyilvánul, ahol minden fajta alakítás és építés (bontás) hatással van az adott műemlékre. Ezért ott 

fokozottan körültekintő módon kell a tervezést és a megvalósítást végrehajtani, és a műemlékes hatóság ugyan 

úgy véleményezi és esetleg tanácsaival orientálja is a tervezőt, mintha magában egy műemlékben történne 

beavatkozás. 

/A műemléki környezet tágabb értelmezésének érdekes példája az ezen fejezetben bemutatásra kerülő esztergomi 

Prímás szigeten létrehozott fürdő és Wellness komplexum. Ugyan a fürdő közvetlen szomszédságában nincs 

nyilvántartott műemlék, viszont a városban hatalmas erejű strukturáló elemként van jelen a székesegyház 

épülete, mely a kialakított fürdőtől is jól látszik. Ez visszafele is igaz, mivel a székesegyháztól pedig a fürdő 

látható. Az ilyen kölcsönös (együtt) láthatóságból fakadó hatásokat a fürdőt tervező építésznek figyelembe kelt 

venni a telepítésnél és az épületkomplexum kialakításánál./ 

1. 8.1. Rácz Gyógyfürdő 

Egy török kori és még azelőtti alapokat is magában hordozó épület ( fürdő) rekonstrukciója egy igen komplex 

többváltozós matematika képlet megoldásához hasonlít. Az építész feladata itt egy olyan karmesteréhez is 

hasonlítható, akinek egy hatalmas partitúra foszlányaiból kell levezényelni egy rég elfeledett, de a köztudatban 

nagy elvárásokkal terhelt szimfonikus művet. Nyilván rá kell tudni érezni arra, ami elveszett, de ezt a 

megmaradt jelekből lehet megtenni. Ugyanakkor, ami új elvárás, ami eleve akkor eredetiben nem lehetett ott és 

benne a komplexumban, azzal valami mai elem odahelyezésével meg kell oldani az elvárt működést. 

Aztán következnek az ismert műemlékes és régészeti dilemmák, hogy ha jó eséllyel tudható, hogy milyen volt, 

akkor szabad e korhűen újraépíteni valamit. 

Ehhez jön az építész és a többi mesterek mai tudása, nevezetesen tudjuk –e hogy egykoron hogyan és miből 

csinálták azt amit ma újra kéne alkotni? 

A felújított régi terek és fürdőhasználat kuriozitása komoly vonzerő, de ezek mellett a felújított fürdőnek a 

fürdőhasználat mai - egyre változó – elvárásrendszerét is ki kell szolgálni. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1eml%C3%A9k
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240. ábra. A terület képe az 1900-as években. 

A fürdő kiépítését a törökök kezdték el. A Rácz fürdő a Rudas és a Király fürdő előtt épült, valószínűleg az 

1560-as években. A falakban vezették át a forró vizet, így az már megfelelően lehűtve ért a medencébe, közben 

felmelegítve a terem falát is. A török kiűzésének háborús műveleteit a fürdő megúszta. 1686 után császári kézbe 

került. A 18. században jó üzletnek számított a fürdő üzemeltetés. 1770 körül a kupolás terek eltűntek, mivel a 

fürdőt felfelé bővítette az akkori tulajdonos Marcus Zagler. Ekkoriban már pihenőszobák is épültek. 1860-ban 

Heinrich Nepomuk János vette meg a fürdőt, és bővítési munkálatokba fogott. Ez volt a második fénykora a 

fürdőnek, amikor is 1864-70 között Ybl Miklós vezetésével bővítették ki a fürdőt. Új női fürdőt építettek, 

elkészült a fogadóépület, és új zuhanycsarnokot is emeltek. A Deák térről még rendszeres konflisjáratot is 

indítottak a vendégeknek! 1890-re oldódott meg egy nagy probléma: a bűzös, szennyvizes Ördög-árkot ekkor 

fedték le. 1890-ben alakították át a bejárati épületet két szintesre. 

 

241. ábra. Archív képek 

A mostani felújításkor ezt az 1890-es állapotot jelölték ki helyreállítandónak. Ebből következik az is, hogy a 

fürdő neve Rácz, és nem Rác lesz. 1929-ben nyilvánították gyógyfürdővé. Gyógyvize nátriumot is tartalmazó 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szulfátos gyógyvíz, amelynek fluorid tartalma is jelentékeny. Ízületi 

gyulladásokra, gerincferdüléses fájdalmakra, derékfájásra is gyógyírt jelent vize. 1931-ben Szent Imréről 

nevezték el a fürdőt, és a főváros lett az új tulajdonosa. A második világháborúban komoly károkat szenvedett 

el. Helyreállítására és visszanevezésére a hatvanas évek elején, a megnyitásra 1965-ben került sor. A 

rekonstrukció a Váréhoz hasonlóan vitatható módon, sokszor nem műemléki alapossággal valósult meg. 

Tervezője Pfanl Egon volt. Az Erzsébet híd (még villamost is tartalmazó) lehajtó rendszerének átépítésekor 

bontották el a női részleget, a háborúban megsérült zuhanycsarnokot pedig elbontották. 

A több ütemben készült hozzá és ráépítések körbenőtték a török kori fürdőépületeket. 

„A megmaradt Gőzosztály váltott napokon fogadott férfi, illetve hölgyvendégeket. A hajdani férfi gőzosztály 

felett levő Ybl kupola belső tatarozására 1980-ban került sor, az alatta kialakított kondicionáló terem, főként a 

hölgyek körében népszerű. A széleskörű szolgáltatások közül kiemelhető a frissítő masszázs, a gyógy masszázs, 

a víz alatti vízsugárkezelés, lábápolás és a gyógymedencék mellett a szárazlég- és nedves-gőz-kamra 

igénybevétele." 

/A 90-es években több pályázat után Kaszab Ákos szerezte meg a tervezési jogot. 2007-ig azonban gyakorlatilag 

csak bontási munkálatokat végeztek a fürdőn. Miközben meghívásos belsőépítészeti pályázat folyt, a megbízó 
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megvált korábbi tervezőjétől. A szerzői jogok rendezése után Dévényi Tamás (Budapesti Műhely) vette át a 

munkát. / 

A továbbiakban a 2008-2011-es teljes felújítás mozzanatait és végeredményét láthatjuk. 

 

242. ábra. Régi terek 

A letisztított kő-tégla vegyes falazat szépségét tovább hangsúlyozza a nyersbeton bevilágító rendszer 

 

243. ábra. Új tér 

/ A Zuhanycsarnok feletti térben járunk. A zuhanycsarnok ívei 15 cm vastagon épültek újjá, lényegében 

makettként idézve meg az eredetit. Az alatta található zuhanycsarnok korhűen lett helyreállítva, így ez a fenti tér 

jelzi, hogy nem az eredetiről, hanem rekonstrukcióról van szó a fürdőnek ezen a részén. A bal oldalon soroló 

beton gömbhéjak az alsó tér fedései. Itt a pihenőtérben vizuális elemként szolgálnak./ 

 

244. ábra. A padlótól mennyezetig tartó üvegfal szabad rálátást biztosított a körbeépített régi épületrészekre. 

 

245. ábra. A beltérben a régi díszítés tökéletes rekonstrukciójára törekedtek 
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246. ábra. Részletek 

A padlóburkolat rekonstrukciójánál újra gyártatták a régi terrazó lapokat (1). 

A zuhanyoknál a kutatás szerint eredetileg nem volt kő vagy kerámia borítás, ezért a tervező ide 8(!) rétegű 

festést alkalmazott vízlepergető felületként (2). 

 

247. ábra. A rekonstruált terek régi pompája megragadó. 

 

248. ábra. A felkutatott okkersárga festés. 

 

249. ábra. Egykori képek a fürdőről. 

 

250. ábra. A szerkezetépítés anyaga főként vasbeton. 
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251. ábra. A vasbeton munkák első fázisa a speciális zsaluzatok elkészítése 

 

252. ábra. A falak letisztítása során az eredeti szerkezetek is előtűnnek. 

 

253. ábra. A rekonstruált vakolat festve nyeri el végleges küllemét. 

 

254. ábra. A fekete-szürke fehér terrazó padló érdekes kontrasztot ad a festett sárga vakolt falaknak. /A 

zuhanyok fala is festéssel védett a víz ellen./ 

 

255. ábra. A zuhanycsarnok berendezései eredeti formájukban lettek újragyártva. 
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256. ábra. Ugyan itt élményzuhany (1) és a csarnok nézete (2). 

A barokk, kőkeretes kapu feletti felirat a régi szolgáltatásokat sorolja német nyelven. Stein: kőfürdő, Wannen: 

kádfürdő, Dampf: gőzfürdő, Mineral: ásvány-, gyógyfürdő, Eisen: vasfürdő. A Malz jelentése maláta. Fürdősört 

használtak eleink kis medencében. Három ilyen fürdőről tudunk Pest-Budán. Az Elektrische szó pedig egy 

speciális elektromos kúrára utal, amihez elektromos halakat, később generátort használtak régen, orvosi 

ellenőrzés mellett, ahogy egy 1860-as leírásból tudjuk. 

Kialakítottak egy központi csarnokot, ez az elosztó tér, ahonnan bármelyik teremhez könnyen eljuthatunk. 

Értelemszerűen ide kerül az infópult, a szolgáltatásoknak ez lesz a központja. Kávéház és egy kis bolt is helyet 

kap majd itt. Balra az üvegfalon át a belső udvar két török kori kupolás fürdőterére nyílik kilátás. Érdekes még 

megfigyelni a világítást: üvegkörök lyuggatják át a födémet, ezeken keresztül természetes fény jut az alsóbb 

szintekre is. A most tervezett épületrészek egységes megjelenését erősíti az 1,8 méteres egyenlő szárú 

háromszögekből építkező raszter alkalmazása. A raszterpontokban vagy oszlopok, vagy födémlyukak vannak. 

Utóbbiakban helyezték el a világítótesteket is. 

Ha az előcsarnok felett járunk, az alaprajz ugyanaz a háromszög. Oldalt a fülkékben lejtős kialakítással 

pihenőhelyek lesznek kialakítva. A hátunk mögötti ajtón át juthatunk ki a tetőteraszra. Eredetileg egy kis 

mélységű, ám nagy felületű medencét építettek volna ide, de ezt végül anyagi korlátok miatt ki kellett venni a 

programból. 

 

257. ábra. Mobil üvegtető. 

Régen ezt a tetőt tavasszal egyszerűen leszerelték, ősszel pedig visszatették. 

Sikerült megtartani az eredeti kő medence bélelést. Ehhez először fel kellett régészetileg tárni /hogy mi is van 

alatta/ majd ezen munkák elvégzése után lehetett visszaépíteni. Nincs a ma szokásos vasbeton szerkezet alatta 

hiszen a török korban sem volt ilyen. 

Ami mai csúcsminőség, az a kő fúgák közé-mögé besajtolt speciális vízszigetelő anyag. A török kori fürdők 

falai – mint itt is vakoltak és festettek. 

 

258. ábra. A felújított medencetér és annak kupolája 
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259. ábra. Közlekedők a török térben. 

Ezen területekre extrém vízálláskor néha belátogat a Duna. Ez ellen nem is kell tenni. Egy hét alatt szinte 

minden nagyobb ár levonult eddig. 

/Ezért itt kővel, vagy mozaikkal az árvíz-szintig felburkolták a falakat./ 

 

260. ábra. Összkép: régi és új részek együttese jelenti ma a fürdőt. 

Ez anyaghasználatban is konzekvensen így van. 

A tetőteraszon. A lábunk alatt több helyen üveglapok, felülvilágítók kaptak helyet, máshol fapallón sétálhatunk. 

Remek a kilátás a park felé. A barna-szürke burkolatú épületrész egy 67 szobás szálloda. 

/1790 körül a kupolák egy épület belsejébe kerültek, így a látványból eltűntek. Most úgy állították helyre őket, 

hogy a nagyobbik terem kupolája a Panteonhoz hasonlóan lyukas tetejű. Télen a forró medence szélén áztatva 

nézhetjük majd, ahogy középen esik be a hó. (A török fürdők hagyományosan felülről kapták a fényt.) Hátul 

egyik-másik falrész mintás festést kapott, ezzel jelezték, hogy korábban az belső fal volt. A kupolákat kívülről 

ólomlemezekkel burkolták, mint hajdanán./ 

A régi alapos feltárása utáni rekonstrukció visszaidézi a régi kor fürdőjét annak fürdő-élményével együtt. Az új 

építések pedig a mai kor elvárásának megfelelő további funkciókat és tereket adják hozzá a fürdő 

komplexumhoz. 

2. 8.2. Paksi szálloda wellness részlege 

Paks város egyik központi terén áll az a kellemes arányú klasszicizáló épület. 

2010-ben teljesen felújították, új szárnnyal és egy fürdőkomplexummal bővítették. A műemléki épület 

eredetileg nem tartalmazott fürdőt és a felújítás során nem benne alakították ki a fürdőt. 

A fürdőrészleg amelyet ismertetünk egy jól általánosítható példája annak, hogyan kell egy műemlék mellé 

teljesen mai fürdőt létesíteni. 

/Megépültekor a leírások szerint intenzív polgári életnek és vigadalmaknak volt színtere. Az épület szálloda 

funkcióját a II. világháború után elvesztette és egyik utolsó hasznosítása az amúgy használaton kívüli épületnek 

a híres avantgarde művész –Hopp-Halász Károly - bábáskodása révén megszületett paksi képtár és művésztelep 

gyűjteményének befogadása volt. 

2007-ben a város eladta az épületet . A tervező kiválasztására egy speciális módszert alkalmazott az új 

tulajdonos – az atomerőmű – párhuzamos megbízással több építésszel is megterveztette a komplexum bővítését 

és végül a város véleményét is kikérve több építész közt felosztották a feladatot. 
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/Ugyanekkor a város árverésen megvásárolták a volt konzervgyár hatalmas csarnoképületének egy részét és a 

Kiss-Járomi építészek ott hozták létre a Paksi-Képtár új immáron végleges épületét./ 

 

261. ábra. A klasszicizáló városi palota főhomlokzata. 

A klasszicista épületben a tervező igyekezett mai hangvételű anyagokat és berendezési tárgyakat is 

felvonultatni. A világítási megoldások, a besüllyesztett fényvetők egész érdekes és értékelhető megoldásokat 

eredményeztek. Az edzettüveg ajtók elegánsak és jól illeszkednek egy klasszikus épületbe is. A 

közönségforgalmi vizesblokkban drága és elegáns –Fhilippe Starck - szanitereket lettek beépítve. 

 

262. ábra. Mai anyagok a régi falak közt. 

 

263. ábra. Érdekes világítási megoldások. 

 

264. ábra. A közönségforgalmi WC. 

/A szobák hangvétele már más módon lett kialakítva. Itt nem annyira a 2000 évek „dizájnja” a jellemző, helyette 

egyfajta a régi épület korára utaló felületkezelés jelenik meg. Nem így a fürdőszobákban, ahol érdekes 

egyvelegét látjuk a koroknak. Az apró mozaik egy lassan kortalan anyag, mégis Magyarországon a a 60-as évek 

egy jellemző anyaga volt így nehéz elvonatkoztatni ettől. A kis dizájn asztalka-lábazatra helyezett szintén profi 

formatervezett mosdó-szaniter egy fajta korszerű-eklektika kategóriába írja át a megélhető belsőépítészetet./ 
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265. ábra. Szobák a régi épületben. 

Az új hotelszárny alapvetően és felvállaltan más hangulatú. Ha elemezni kéne itt sincs könnyű helyzetben a 

kritikus. Talán leghelyesebb a pozitív érdekességekre és az épületformálásból következő izgalmas hatásokra 

felhívni a figyelmet. Ide sorolhatók a változó alakú szobákat, melyeket az izgalmasan perforáló (francia erkély) 

nyílászárók különös élményűvé tesznek. 

 

266. ábra. Szoba az új szálloda-szárnyban. 

Új önálló fürdőrészleg kialakítása a műemléki épülethez kapcsolódóan. 

 

267. ábra. Az új fürdőrészleg látványa. 

Első ránézésre is azt látjuk amit a részletes megismerést követően: egy speciális kő uralja az egész 

komplexumot. Ezen fehéres szép mintázatú kő egy elég bátor döntés hiszen az uszoda - fürdő - építészetnél 

nagyon óvatosan és körültekintően kell a burkolatokat meghatározni. A kültérben legfontosabb a fagyállóság. 

Járófelületen a vizes-csúszásmentesség de ne feledkezzünk meg a kopásállóságról sem a kitett helyeken. 

A medence-borításoknál meg a tisztíthatóság-vegyszerállóság ezekkel részben összefüggve a vízfelvétel és még 

ezen legfontosabbak mellett további speciális szempontoknak kell megfelelni. 

 

268. ábra. Medencetér és annak teteje a tetőterasszal. 

Csak remélni tudjuk, hogy a használati tapasztalatok ennek a szép homokkőnek visszaigazolják a 

megfelelőségét. Attraktív a beltéri padló vizuális kivezetése a kültérbe. Mindez igen sok épületszerkezeti kérdést 

vet fel, melyet a mind-mind gondosan meg kellett oldani. Ilyen a külső vízelvezetés és a rejtett vízküszöb 



 Műemléki munkák (hagyományos és 

High-Tech felújítások) 
 

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kialakítás. Ezt tervezők egy ráccsal fedett folyóka rendszerrel oldották meg. Ezt követi a homlokzati lizénás 

üvegfal tetszetős nagy portálszerű üvegosztással. A belső páralecsapódás ellen a belső oldalon látható perforált 

kőlap-soron át befúvatott meleg levegő hivatott gondoskodni. Végezetül a kültérivel azonos megjelenésű belső 

padló nyilván csak mint burkolat azonos a kültérivel, az alatta levő szerkezeti rétegek itt teljesen mások. 

Itt és most ejtsünk pár szót a kültéri kő-padló fagyállóságáról. A fagyállósághoz több tényező szükségeltetik. 

Először is magának a kőanyagnak bírnia kell a fagyfárasztást. A szakemberek szerint erre akkor van a 

legnagyobb esély, ha a kő tömör és homogén struktúrájú és nincsenek olyan jellegű erezések benne, melyek 

jellemzően más fizikai tulajdonságúak. 

/Pl: Hazai Süttői tömör mészkő ilyen szempontból homogén és fagyálló, ugyanakkor a carrarai márvány 

az erezete mentén pusztulhat./ 

A másik - és ez a gyakrabban elhibázott - feltétele a tartós és tényleges fagyállóságnak a beépítés módja. Ha egy 

kő gyakran és tartósan vízben kénytelen állni, akkor a fagy támadásának is fokozottan van kitéve. Tehát a kültéri 

padlók alól az oda jutott vizet el kell vezetni!. Ehhez különféle módszerek adottak, az egyik legjáratosabb az 

egyszemcsés s úgynevezett szűrőbeton-aljzatra való fektetés. Lehet ezen kívül még fém fogadószerkezetre, vagy 

műanyag tappancsokra, stb. ültetni a követ. 

A megjegyzendő lényeg, hogy vízzáró vasbetonra nem szabad közvetlenül követ fektetni, hiszen akkor alatta 

pang a víz, ami télen fel illetve szétfagyasztja azt. 

A mi klímánkon nehéz a kültéri kőburkolatokkal bánni. A (fűtetlen) járdák és padlók hamar tönkremehetnek a 

hibás beépítések miatt. 

 

269. ábra. A beltéri kőburkolat a külső járdán is megjelenik. 

 

270. ábra. Az úszómedence nagy nyílásán keresztül vizuálisan kommunikál a kültérrel. Ennek anyaghasználatát 

azonosra választották a tervezők(2). A wellness helyiségei viszont erős színekkel lettek kialakítva (1). 

 

271. ábra. Merülő medence (1) és úszómedence (2). 
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272. ábra. Gőzkabin. 

A Wellness elemeket az alábbiak jelentik: Melegvizes medence élmény elemekkel. Szauna helyiség, egy merülő 

medencével, gőzkabin, élményzuhanyok. 

 

273. ábra. Medencetér a wellness részleg felöl nézve. 

 

274. ábra. Szauna folyosó (1) és élményzuhany fülke (2). 

 

275. ábra. Előtér és a kupolás élménymedence tér. 

 

276. ábra. A két medence kontrasztja. 

Amit közönségforgalmi szinteken maguk a vendégek nem is sejtenek az egy külön világ: a gépészeti tér. Először 

s maguk a medencéknek meg kell állniuk. Ezek bizony komoly súllyal –a bennük levő hatalmas víztömeg – 

terhelt doboz szerkezetek. Ehhez jön a vízzáróság igénye és egyáltalán nem utolsó sorban a megépíthetőség A 
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Wellness medencék plusz vízkezelési és befúvatási igényei mellett az Üzemeltethetőség igénye és 

feltételrendszere. 

 

277. ábra. Gépészeti tér az úszómedence alatt /illetve alatt-mellett/. 

 

278. ábra. A köralakú élménymedence alulnézetben. 

 

279. ábra. Az igényes és jól megválogatott anyaghasználat a kültéri padlók és közlekedők esetében (is) 

lehetőséget ad a használati funkciók területének a kijelölésére. / Kőlap-borítás: járda ahol lehet közlekedni. 

Kavicsborítás: a „Fűre lépni tilos!”- tábla helyett szolgál. Faborítás: vezet valahová (itt a presszóba). Kockakő 

burkolat: átmenet az utcára./ 

Az exkluzív, alacsony szobaszámú hotel bemutatott fürdőrészlege egy – szintén - kislétszámú vendégkör magas 

színvonalú ellátását hivatott kiszolgálni. 

Önellenőrző kérdések 

1. Kültérben létesített kő-padlók fő problematikája? 

2. Mi a fagyfárasztás? 

3. A Rácz fürdő milyen történeti korban épült? 

4. A Mai felújításoknál fürdőtermek falain alkalmaznak-e többrétegű festés vízszigetelést? 

5. Mai felfogásunk szerint egy műemlék fürdőnél az új épület kiegészítések mind eredeti stílusban készülnek? 
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9. fejezet - Anyaghasználat 

1. 9.1. Új fürdőkomplexum anyaghasználata 

Kontrasztra törekedve - műemléki környezetben /Primás sziget – Esztergom/ 

Az új és a régi viszonyának egy fontos aspektusára hívjuk fel a figyelmet. Nem csak akkor kell és lehet a 

meglevő értékes - műemlék – épületek és a létrehozandó új, stilárisan is XXI.századi architektúra viszonyát 

vizsgálni, amikor konkrétan egy régi épületet újítok fel, avagy bővítek, hanem amikor egy műemlék (együttes) 

környezetében kell ügyködnöm. 

/Be kellett vezetni a műemléki környezet fogalmát és minden olyan esetben amikor is egy új építés (avagy 

bontás, átalakítás) vizuális kontaktusban van műemlékkel, akkor különös gondossággal kell eljárni. Ilyen távoli 

és mégis jelentős műemlék a prímás szigeti létesítmények megítélése során az esztergomi bazilika. Ezen egyedi 

és amúgy lenyűgöző épületünk pont telepítéséből adódóan sok kilométeres körzetében strukturáló elemként van 

jelen, de visszafelé is vizsgálandó az adott szituáció: Nevezetesen a bazilikától nem mindegy , hogy mit és 

hogyan látok , láttatok./ 

Tehát annak ellenére, hogy a tervezett és megépített Prímás szigeti wellness- központ nem szomszédos 

közvetlenül a székesegyházzal, de pont az előbb tárgyalt erős látvány-hatás miatt mégis tekintettel kellett lenni a 

fejlesztésnél ezen vizuális szomszédságra. 

 

280. ábra. Távlati képek. 

Az új fürdő épülete egyetlen nagy forma –/gesztus/: ezt nevezzük mai „gesztusépítészet”-nek (1). A kültéri 

csúszdacsoport mindig egy formailag problematikus részlet, amikor védett városi környezetben jelenik meg. 

Ezért az építész és a csúszdatechnológus egy összefogott és semleges színű csúszdakialakítást alkalmazott (2). 

 

281. ábra. 

A gyárilag patinázott rézlemez – mint anyag – létrehozza a kapcsolatot a székesegyház természetesen patinás 

tetejével. 
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282. ábra. 

A bevilágítás - mint a természetes fény forrása és mint szellőztetési lehetőség óriási jelentőséggel bír. Ehhez itt 

hőszigetelt fóliázott és biztonsági üvegezést kell használni. (Mindem olyan helyen, ahol az üveg emberi 

tartózkodási hely felett van, a medencetér és a folyosó az igencsak ilyen.) 

 

283. ábra. 

A mai kor is szereti a gazdagságot. Ezen épületnél mai anyagok egymásmellettisége adja ezt. 

 

284. ábra. 

A kőporcelán – gres – lapok választéka minden tekintetben igen széles. A silányabbtól egészen a fokozottan 

nagy terhelhetőségű és esztétikailag a természetes köveket megközelítő megjelenésig széles a spaletta. 

Középületekbe mindig gondos mérlegelés kell megelőzze a konkrét anyag választást. 

 

285. ábra. 

Ajtókeretezés az üveg liftajtó körül. A recepció és fő közlekedő terek színskála szerint összehangolt szín-

csíkokat kaptak. A falra általában mechanikailag gyengébb burkoló anyagot tesznek. /Már ha egy adott típusnál 

van ilyen./ 
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286. ábra. Az előbb látott belső tónusokhoz lett a szekrények színe kiválasztva. Ezeknek nedves törlővel 

tisztítható anyagúaknak kell lenni. 

 

287. ábra. Taposó medence és fényterápiás installációk. 

 

288. ábra. A zuhany dézsa környéke greslappal kiburkolt. Az íves zuhany csoport falait itt speciális erősített 

sztirolhabból faragják ki, majd több lépés után apró-mozaikkal borították a görbe formákat. 

 

289. ábra. Az aroma szoba belsőépítészeti műanyag-fém dekorlemezzel kasírozott fala exkluzivitást kíván 

sugározni. Ilyen helyeken az igényes edzett üveg ajtő járatos szerkezetnek számít. 

/Probléma nem ezekkel, hanem mindig az ajtótokkal szokott lenni: Vagy alulról a víz, vagy maga a szélsőséges 

hő és páraterhelés, illetve a magas sótartalom együttes hatásának szinte csak a rozsdamentes acél és egyes 

speciális műanyagok képeset ellenállni./ 

 

290. ábra. Beltéri csúszda. 
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A csúszdák mára szinte elhagyhatatlan élmény elemei a fürdőknek. (Kivétel a kifejezetten gyógyfürdők köre.) A 

térben kanyargó szerkezet megtartása nem is egyszerű feladat, és mindeközben esztétikai kérdéseket is meg kell 

oldani. 

/Ezen a helyen egy igen ötletes módszerrel, egy térben sok felöl érkező kábel rendszerrel függesztették és 

merevítették ki a csúszdákat. A vékony szerkezet szinte láthatatlan és ezáltal érvényesülni hagyja a másik 

tartószerkezeti attrakciót: az épület magas ferde oszlopait./ 

 

291. ábra. Élmény elemek. 

A vízzuhatag (1) nem csak a konkrétan alatta állónak jelen élményt, de vizuálisan és hanghatásával is hat. /A 

növényzet is vizuális elem (2). / 

 

292. ábra. A légtechnikai csatornázás a mennyezet gipszkarton dobozolásai mögött van vezetve. 

Medenceterekben vízálló fajta gipszkartont lehet használni. A lépcső rozsdamentes acél, a járófelület ellenálló 

trópusi keményfa. 

 

293. ábra. Látképek a galériáról. 

Középületekben a publikus területeken a korlátoknak max. 12 cm (pálcaköz) lehet a távolsága. 

 

294. ábra. Összkép a medencetérről. 

A panoráma kép egyszerre láttat mindent, amit mi a helyszínen a szemünk mozgatásával tapasztalunk meg. A 

fürdőkomplexum a Prímássziget egyik kikerülhetetlen vizuális és funkcionális eleme lett. További fejlődését 
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sokban befolyásolja az energiaáraktól való függés csökkentése és az állandó vendégkört adó szálloda 

megépülése. 

2. 9.2 Török fürdők anyaghasználata – ma 

Egyes bölcselők a török megszállás egyik hozadékának tartják a fürdőkultúra meghonosodását. Ennek 

ellentmondani látszik a kiüzésüket követő évtizedek tapasztalata, mikor is ezen általuk épített intézményeket 

nemigen használták. 

Inkább az 1800-as évek végére tehetjük a fürdők ügyének felkarolását. Legszebb és nagyvonalúbb fürdőink az 

eklektika korszakában épültek. 

/Ezen időre tehető a feltalálható egynémely hazai török fürdő továbbépítése és használatának kiteljesítése. (A 

Rudas fürdőre egy komoly és fennkölt pályaterv révén - ha az meg tud valósulni – rá se ismernénk… ). Van 

amelyhez olyan ikonikus építész nyúlt mint Ybl – ez a Rácz fürdő egyik része, de bályos és tüneményesen gazdag 

fürdőkkel gazdagodott Pest és Buda mellett Szeged, Székesfehérvár és a többi város./ 

A török fürdő - mint intézmény az egykori hódoltsági területeken - (Európa szerte) - mindenhol elterjedt. 

Tekintsük át a fürdő funkcionális struktúráját meghatározó fürdőhasználatot: 

A muzulmán törökök a hévízi forrásokban gazdag magyar földön is tucatszám kezdték el építeni a fürdőket, 

amik közül mára már csak néhány maradt fenn. 

Míg keleten a hamam jelentősége és társadalmi szerepe visszaszorulóban van, nálunk és nyugaton egyre többen 

választják a testi-lelki megújulás egyik eszközének. A török fürdő a luxusszállodák és spá-k wellness 

részlegének egyik kuriózuma lett. 

A fürdőt annak idején olyannak építették, hogy kifejezze és szimbolizálja az Allah által teremtett világot. 

Minden szögletének, kupolájának, ablakának és medencéjének, a csempék és üvegablakok formájának, 

színének, a víz hőmérsékletének és mennyiségének sajátos, allegorikus jelentéstartalma volt. A fürdőzés 

szabályai – miként a hamam felépítéséből is kiolvasható – lefektetettek voltak, maga a terem elrendezése 

kijelölte a művelet menetét, hiszen a különböző hőfokú termekből csak meghatározott sorrendben lehetett 

továbbhaladni (meleg-langyos-hideg-száraz). A hamamban a meleg levegő magas páratartalma ellazítja az 

izmokat, serkenti a vérkeringést és a káros baktériumokat, kórokozókat is elpusztítja. 

Egy tradicionális hamam fürdő három egymással összekötött helyiségből áll. A forró helyiség (hararet) 

általában kupolás, félhomályos, körben kisebb medencék helyezkednek el. 

Hagyományosan ezen a részen található az a nagyméretű, szögletes, lapos kő, amelyre a vendégek lefekszenek. 

A kupolás medencetérben választhatunk, hogy meztelenre vetkőzünk vagy fürdőruhában kívánjuk végigélni a 

hamam adta élményeket. 

/Ez régen nem volt ilyen egyszerű, mert kezdettől fogva szigorúan elkülönítették a nőket és a férfiakat, önálló 

fürdőrészeket építettek, illetve felváltva látogatták ezeket a hölgyek és az urak. Ez a tilalom szerencsére a ma 

már nem érvényes... / 

A mester két kis pohárkában meleg, édes almateát szolgál fel, majd magára hagyja a vendéget. A csarnok 

sarkaiban álló négy, különböző hőmérsékletű gyógyvízzel telített medencében tud ezután a vendég kedvére 

fürdőzni. 

Régen – és most is – felmelegített vízzel vagy szerencsés esetben forró termálvízzel fűtötték a falakat és a 

padlót, amit időnként fellocsoltak, ez adta a meleget és a jelentős páratartalmat, ami a török fürdők alapja. 

 



 Anyaghasználat  

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

295. ábra. Eredeti török török-fürdő. 

 

296. ábra. Szinte napjainkig szeparált volt a használat. 

 

297. ábra. Melegebb éghajlaton akár üvegezés nélkül is működhetett a kupolás tér. 

Az Egri Török Fürdő 

2009. őszétől várja vendégeit ismét az északi régióban egyedülálló, nemzetközi szinten is ritka számba menő, 

felújított Törökfürdő Eger városában. 

A Törökfürdő, egyediségét a török hangulatú, relaxációt nyújtó fürdőzés és masszázs jelenti. A vendégek 

számára a török hangulatot tovább erősítik a török kort idéző építészeti kialakítások (terek alakja, festés, és 

ornamentika). 

/Az épületben nem csak medencék (ilidzsa), hanem a török fürdőzést idéző hamam (masszázs, gőz, leöntő fürdő) 

is található. Emellett a kávézó, a masszázsok és az esztétikai elemekkel és hangulatos megvilágítással kialakított 

pihenő részek tovább erősítik a törökös hangulatot./ 

Az Egri Török Fürdő Wellness és Gyógyászati szolgáltatásokat nyújt a vendégeknek, ezek helyigénye is 

megjelenik a szokásos fürdőterek és kiszolgáló területek mellett. 

/A szolgáltatások: 

• különböző hőfokú termálmedencék, az eredeti nagy medence, és 5 kisebb medence 

• 12 féle masszázs 

• gőzfürdő, szauna, infrakabin, aromakabin, 

• hamam (hagyományos török gőzfürdő és masszázs) 

• esztétikusan kialakított hangulatos pihenőhelyek 

• Caracalla kád 

• kávézó 

• reumatológiai szakrendelés 

• gyógyvizes fürdőkezelés 

• gyógytorna,(szárazon és vízben alkalmazott speciális eszközökkel) 

• korszerű fizikoterápia, 
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• masszázs, tangentor kezelés 

• iszap kezelés. / 

 

298. ábra. Az újjáépített bejárati épület 

 

299. ábra. Jellegzetes nézetek. 

A medence nagy kőlapokkal bélelt. A kifröccsenő vizet a medencetér ellejtő burkolatú padlója csatornába 

elvezeti. A falak a fröcskölésnek jobban kitett alsó sávban kőlappal burkoltak. 

Nyáron egy közlekedőn keresztül lehetőség van az Egri Strand- és Termálfürdő területére való kijárásra is, így 

növelve a Törökfürdő befogadóképességét. 

A Törökfürdő fő szolgáltatásai Egerben: 

 

A Törökfürdőben nem csak szórakozási és kikapcsolódási, hanem gyógyászati szolgáltatásokat is igénybe 

vehetnek az ide látogatók. 

A Törökfürdőt a jelen épületben Eger várost megszálló törökök építették 1610 és 1617 között. A rekonstrukció 

megőrizte a muzulmán fürdőkultusz és építészet hagyományait. 

http://eger.varosom.hu/portal/latnivalo/4227/Egri_Termal-_es_Strandfurdo


 Anyaghasználat  

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A törökfürdő ma modern balneoterápiás centrum. A kezelések (komplex fürdőterápia, változatos 

elektroterápiák, gyógytorna- és masszázs) orvosi javaslatra, gyógytornászok és gyógymasszőrök 

közreműködésével történnek. 

A Rudas Fürdő 

A XV. században alakították ki a mai Rudas Fürdő központját, a törökfürdőt. A 10 m átmérőjű kupola alatt, 

amelyet 8 oszlop tart, egy nyolcszögletű medence foglal helyet. 

A fürdő török-kori kupolás terét a felújítás is autentikus állapotában tartotta meg. Anyaghasználat tekintetében 

ez a meglevő kőpillérek letisztítását és natúr kő- konzerválását jelenti. A medence bélelés itt is hatalmas 

tömbökkel történt. 

/Az medence-alja mintázata visz egy kis frisseséget a térbe – Bár pont ezért többen támadták az építészt (Kaszab 

Ákost)./ 

http://epiteszforum.hu/?q=node/790 

A falak részben vakoltak, de a nagy rakott kövekből rótt fal anyaga bemutatásra került, tovább fokozva a régi 

kor jelenlétét. A padló téglány kerámia borítása úgy tünik visszatérő motívum - legalább is a felújításokkor. 

 

300. ábra. Rudas török fürdő medencetér – fényjáték 

Fehérvár Árpád Fürdő 

Ezt a fürdőt a tananyag elején az eklektika koránál már említettük, mint egy igen gondosan felújított épületet, 

melyet a SPA – Holding Zrt üzemeltet. 

A fürdő egy eklektika korában épület török-fürdő szolgáltatásokat nyújtó komplexum, ezért került itt 

bemutatásra. Itt tehát ne keressük a középkori nagy köveket és kupola teret, ez egy ipari forradalom korából 

származó épület. Mozaikokkal, csmpékkel és kerámiákkal burkolva, egy kissé szecessziós is már a mintázat, és 

bravúros a tégla-arhitektúrája. 

Igen dícséretesen került újragyártásra a külsőt nagymértékben meghatározó díszítőbádogos tető-szerkezet 

héjalás. 

http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.htmlhttp://www.fehervar-

arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html 

 

301. ábra. Medencék és az épület impozáns főbejárati tornya. http://www.fehervar-

arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html 

Esztergomi Spa török fürdő része 

http://epiteszforum.hu/?q=node/790
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/galeriak/kepgaleria/torokfurdo.html
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„A Hamam, az Aquasziget a tradicionális török fürdője a rituális megtisztulás különleges élményével kényezteti 

a vendégeket. 

A szertartás a spirituális, lelki és fizikai megújulást célozza. http://www.aquasziget.hu/hamam 

A forró teremben a felhevült padlót vízzel locsolják, és így keletkezik a test pórusainak megnyitását segítő finom 

pára. Ez a gőz alaposan átjárja és kitisztítja a testet, meglágyítja, megszépíti a bőrt. 

Ezután következik a masszázs, amelyet előmelegített márványlapon, masszírozó kesztyűvel végeznek. A 

ledörzsölést követően a bőrön lévő szennyeződéseket, olíva olajos szappanból nyert selymes habbal, simító 

mozdulatokkal lazítják fel, majd elől-hátul alaposan átgyúrják az egész testet. A Hamam szertartást követően 

kellemes pihenés következik a szerájban, ahol teát, üdítőt és gyümölcsöket szolgálnak fel a vendégeknek.” 

A török fürdők ezen terme, ahol a felfűtött kőasztalra felfekszenek a vendégek, a terem oldalain pedig rituális 

vízvételi kutak vannak, mindig különös gondossággal készül: A padló a kőasztal és a falak legautentikusabb 

borító anyaga a finom márvány. 

/Ennek több oka is van: Jól vezeti a hőt és jól is adja át, esztétikus és jól megdolgozható. Van egy nehezen 

mérhető ok is: Valami fenséges a tapintása! Tudhat-e egy anyag ennél többet?/ 

 

302. ábra. Beltéri képek (a műszaki átadáskor). 

3. 9.3 Környezetre reagáló anyaghasználat 

Olyankor amikor a fürdő nem egy urbánus – tehát mesterségesen kialakított - környezetben települ, akkor egy 

egészen más viselkedési lehetőség nyílik meg az anyaghasználat meghatározásánál. A természeti környezetnek 

nincsenek építészeti stílusai, se nem korszerű, se nem elavult. Nem műemlék de ugyanakkor védendő. Egy 

építkezés itt – szemben a várossal ahol gyakran valami más épület helyett épül új – a természet helyett és helyén 

épül: mintegy fogyasztva azt. 

El kell gondolkodni azon, hogy amit el kell, hogy vegyünk, abból mit tudunk visszapótolni. Ilyen „visszapótlás” 

lehet a zöldtető, a tájbasimulás, a víz minden formája és az új növénytelepítés. 

/De kísérletezni lehet természeti formák elvont megidézésével – pl sziklaszerű tömeg – és jó eredményt adhat 

minden olyan formálási technika mely vizuálisan csökkenti egy adott – nagy – épület tömegét, tömegességét. 

Szóba jöhet még esetleg helyi anyagok alkalmazása és mindenképpen hatásos a visszafogott színhasználat./ 

Saliris Egerszalók 

A hegyoldalra teraszosan telepített épület tördelt és megmozgatott tömegképzéssel, lépcsőzéssel igyekezik 

kisebbnek hatni mint amekkora. 

 

http://www.aquasziget.hu/hamam
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303. ábra. A terepre ültetett épület innen csak egyszintes (1), amúgy meg nyolc (3). A bejárat fehéres szürke - 

semmi erős szín. A madártávlat árulja csak el milyen hatalmas ez a komplexum. A vízszintes tömeg a 

fürdőrészleg. 

 

304. ábra. Itt is van egy kis török-fürdőnek nevezett medencetér, melynek tömege különáll a főépülettől. A kút 

1961-óta löveli a forró gyógyvizet (2). 

Anyaghasználat gondos és kifejezetten „hatni akaró”. Ezalatt azt kell érteni, hogy szándékos döntések mentén 

lett felépítve az egész funkcionális és esztétikai egység.A kettő nem válik el és ez tán az egyik biztos ismérve a 

profi építészetnek. 

Az épület fő tömegei látszó betonból készültek. Ahol a fürdőépület falai vízben állnak, ott egy szintén szürke 

gránitszerű kő a felhasznált borítás. A medencék fehér kék kerámiával borítottak, de az erősen íves termál és 

élmény medencék apró- mozaikot kaptak. A járófelület kőlap. Helyenként trópusi fa sávok artikulálják a 

placcot. A víz elég agresszív, a tüzihorganyzás nem elégséges védelem ilyenkor. 

/Érdekes kísérlet a természet bevonása a kompozíció továbbfejlesztésébe: Nevezetesen a híres sóhegyet 

próbálják megsokszorozni betonból épített aljzatokra terelve a vizet, ott is - évek alatt – új sóhegyek nőnek./ 

 

305. ábra. Fürdőépület vízbenálló falaival érdekes építészeti attrakció. 

 

306. ábra. A fürdő publikus bejárata: egy nagy híd. 

 

307. ábra. A kő (méghozzá süttői és a szomszédos tardosi) dominál a fürdőkben. 
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308. ábra. Lépcsős folyosórendszer vezet a fürdőrészleghez. 

Az épület belül tudatosan high-tech arcát mutatja: krómacél beléptetők és korlátok, üvegfalak és üvegfalak 

(minden mennyiségben). 

 

309. ábra. Építészeti „geg”- (poén). 

Az üvegfalon belül és kívül ugyan úgy meg van építve a korcolt titáncink lemezből készült tető(1). A fürdő 

medenceterének mennyezete is az épület külsejét dominánsan meghatározó szürke finombeton (2). 

 

310. ábra. A funkcionális világítás –itt egyben díszvilágítás is. 

Medenceterek látványához és - amennyiben elfogadjuk, hogy az esztétikai élvezet is ugyan olyan fontos funkció 

– funkciójához nélkülözhetetlen a fénytechnika. 

 

311. ábra. Belül beton tömbök, kívül sótömbök. 
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312. ábra. A szaunavilág sárgás drapp kerámiája elég rusztikus. A padló kerámia a többi területen hosszúkás 

kölap, mely szintén naturális, szinte szintelen. 

Az anyaghasználat további érdekessége csak a belső medencetérben tartózkodók számára látható: sok nyers és 

festett beton felület van, vízzel érintkező – akár medence fal – szerepben. Ehhez igen gondos betonozás és igen 

korszerű festékek kellettek. 

/A beltéri „ordító-medence” például tűzpiros, a hideg-medence kék-festett beton a víz alatt és felett egyaránt./ 

A medenceterek felületének kialakítása táblás burkoló anyagok mellett, festéssel is lehetséges. A speciális 

festékek alkalmazásának feltétele az igen gondos építési fegyelem és precíz minőség. (Többek között gondos 

vasbetonépítés.) 

Az erős természeti környezetben visszafogott színekkel és jó minőségben kivitelezett beton és kő 

felületekkel érte el a kívánt hatást a tervező. 

Önellenőrző kérdések 

1. 1. A török fürdők medencéi milyen látszó-anyagból készültek? 

2. 2. Mivel burkolják a török fürdő hamam-jának forró helyiségét? 

3. 3. Lehet-e gres-lapot falborításnak alkalmazni? 

4. 4. A vasbeton mint látszó anyag tud-e egy erdős-természeti környezetbe telepített épületegyüttes jellemző 

burkolóanyaga lenni? 

5. 5. Van-e lehetőség a medence oldalfalának festéssel történő végleges kialakítására? 
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10. fejezet - Uszoda tervezés 

1. 10.1 Beltéri versenymedencés kialakítás tervezése 

Fedett Városi Uszoda – Miskolc 

Telepítés: 

Egy uszoda tervezésénél nem csak azt a helyet nehéz megtalálni, ahol az épület elfér, hanem azt a helyet nehéz 

amit a majdani használók is szívesen találnak meg. 

Tájolás: A fedett uszodánál annyira nem fontos az észak –déli tengelyesség. 

Megközelítés: A jó megközelíthetőség elvárás, tekintettel a napi használatra. 

 

313. ábra. A miskolci helyszín egy felhagyott sportpálya, mely az egyetem város közvetlen szomszédságában 

van a fontos tapolcai út mellett. 

Parkolás: A jó tömegközlekedés egészen kiválthatja a parkolást, bár a mai trendek vegyes képet festenek 

minderről. Az OTÉK mindenesetre rendelkezik itt is egy fajlagos gépkocsi parkoltatási igényről. 
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314. ábra. Helyszínrajzi kialakítás 

Az uszodáknak alapvetően két üzemmódja van: Amikor nincsen mérkőzés vagy verseny és amikor van. Ha és 

amennyiben vízipóló játék is történik, akkor egy egészen extrém szurkolói használatra is fel kell készülni. 

/Röviden : Ez alatt azt kell érteni, hogy a parkolóban el kell különíteni a csapatok és a bírók érkeztetését, mind 

bejárat mind parkolás szempontjából. Ugyancsak elkülönítve parkoltatják a tévés stáb kocsijait. 

A beltérben is lehetőleg masszív és vandálbiztos kialakításokra célszerű törekedni, a lelátók a közlekedők és a 

vizesblokkok - mint legérintettebb helyek - tekintetében./ 

A használó tekintetében lényeges, hogy főleg óvodások és kisiskolások, avagy felnőtt versenysport a mértékadó 

használó. Legcélszerűbb mindegyik használó csoportnak külön öltözőket kialakítani. 

/Fogasos a kicsiknek, és szekrényes a többieknek. Az öltözőből e szerint 3-3 darab már jól szeparálható 

kialakításnak számít./ 

Kicsit előreszaladtunk, mivel eddig nem beszéltünk arról ami miatt az egész épület épül: A medencékről. Azt, 

hogy milyen létesüljön számos tényező szabja meg: Egy biztos, ha úszó-versenyeket kívánunk rendezni, akkor 

50m-es és 10 sáv széles medencére lesz szükségünk, melynek mélységét még egyéb sportok is 

befolyásolják.(Lásd 12.2 műleírások – sporttechnológiai fejezet.) Ha a versenyhez közönséget is szeretnénk, 

akkor lelátóra van szükség. Van egy ökölszabály, hogy ha jegyet kell szedni mert közönséget engedünk be, 

akkor min.300, de optimálisabb 500-főre méretezni azt. (Egészen prózaian ennyi belépő árából lehet az okozott 

rezsiköltségeket fedezni.) A lelátók feltöltését szeparál útvonalon kell végezni, tehát a versenyzőktől 

függetlenül. 

Külön meg kell oldani a mozgáskorlátozottak útvonalát, helyiségeit. 
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315. ábra. Alaprajzok 

Ha a verseny kilép a hazai kategóriából, akkor számos további plusz előírás és helyigény lép fel. (Pl.:Külön 10-

20 főre bírói öltöző stb.) 

Amiről a vendégek alig tudnak annak nagy része a színfalak mögött van: épületgépészet és a fürdők különálló 

tudománya a vízgépészet. 

Ha a versenyuszoda minimális medenceprogrammal készül, akkor létesül egy 50,02x 25,02 m-es medence. 

/Ez alkalmas arra, hogy az időmérést szolgáló mobil beütő szerkezete is felkerülhessen a falára. Ez a 

szisztéma keresztbe használatkor is működik./ 

Kell továbbá egy tanmedence , pl a nagymedencével azonos egyik mérettel de sekélyebb vízzel és néha egy 

kissé melegebbel. Ennek mindig nagyobb a használatból adódó terhelése. Ezért és még több okból ezeket külön 

forgató és tisztító berendezéssel látják el. 

 

316. ábra. Gépészeti szint alaprajza 

Az alagsor egy alkalmas hely lehet az üzemi területek kialakítására. Ha most főbb arányokat szeretnénk 

meghatározni, akkor igen jól tájékoztat a mellékelt alaprajz: Ha az egész épület alá van pincézve, akkor abból 

levonódik a medencék alatti terület. Ekkor is szinte túl sok a hely és szinte „lötyögnek” benne a gépek. A 
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bemutatott alaprajzon például nincs is alápincézve az egész épület, mivel a légtechnika egy része sem itt került 

elhelyezésre. 

Ami viszont itt került kialakításra: A két medence külön vízgépészetei, vegyszer adagoló helyiség, vegyszer 

tároló helyiség, hőcserélő központ, épületgépészeti tér (légtechnika), Elektromos fogadó és főkapcsoló. 

Ha nincs távhő szolgáltatás akkor kazánt is kell létesíteni, valahol. 

 

317. ábra. Metszetek 

 

318. ábra. Homlokzatok 
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319. ábra. Külső látványok 

 

320. ábra. Belső látványok 

 

321. ábra. A büfé - mint intézmény - fontos része a sportolók helyes táplálkozásának. Ennek egy szabadtéri 

fogyasztóhely –bővületét látjuk. Végezetül egy éjszakai felvétel az uszodáról (2). 

A bemutatott létesítmény minősített versenyek lebonyolítására alkalmas medencetérrel tervezett fedett uszoda. 

Helyiségei a különböző korosztályú sportolók (kiscsoport, serdülő, felnőtt) korosztályok részére kialakított 

öltözőcsoportokat tartalmaz. A mozgássérültek részére külön speciálisan kialakított öltöző és elérési útvonal lett 

tervezve. Mindez a tervek felnagyított ábráinak tanulmányozásával jól leolvasható és értelmezhető. 

2. 10.2 Beltéri tanmedencés kialakítás két változata 

A telepítési helyszín most egy nagy sporttelep. Az ott levő egyéb sportolói edzési igényeket, illetve iskolás 

úszást jelöltek meg programként. 

A két kialakítás alapvetően a vízilabda sport játéktér igénye szempontjából más, tudniillik a nagyobbik 

medencével ellátott épületben elfér a kisebbikben viszont nem a szabványos pálya. 
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322. ábra. Telepítési környezet műholdkép. 

 

323. ábra. Helyszínrajz az épületről és környezetéről. Ezen lehet látni a megközelítést a gépkocsi parkolást és 

általában a szomszédsági viszonyokat. 
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324. ábra. Alaprajzok. 

Az alaprajzról leolvasható a legfontosabb információk zöme: Helyiségek, közlekedők. A medence méretei és 

kialakítása. /A 33 1/3 m-es medence hossz még vízilabda játékot is lehetővé teszi akkor, ha a terven jelölt 

medenceszélesség kerül kialakításra. Ekkor még értelmes alternatíva egy 300 fős lelátó beleszerkesztése a térbe, 

ennek minden vonzatával./ 

 

325. ábra. Az alagsori szint alaprajza. A gépészet és vízgépészet mellett, személyzeti öltözők is kerültek ide. Az 

alagsor a gépészet és vízgépészet helye (általában). Ezen kialakításnál a személyzet öltözői és vizesblokkjai is 

ide kerültek, tanulmányozható kialakítással. 
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326. ábra. Metszetek 

A metszet értelmezi az épület magassági viszonyait. Itt látható az is, hogy a légtechnika a medence feletti 

emeletmagas rácsostartók által kijelölt térségbe is képes elhelyezkedni. 

 

327. ábra. Szoft épület üveg homlokzatai. 
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328. ábra. 

Látványtervek segítik a megértést és a megítélést. 

Kisebb program a csak edzési célokra alkalmas kivitel. 

 

329. ábra. Ez egy takarékosabb kialakítás, de ekkor le kell mondani a vízipóló játékról. /A nagymedence ekkor 

már csak 6 úszósávval rendelkezik./ 

Egy pici lelátó az is kialakulhat az öltözők felett, ezt az iskolai és egyéb házi versenyeken lehet a bíztató házi-

közönségnek használni. 
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330. ábra. Az alagsor a kisebb vízforgató és kezelő gépekkel itt is megtelik. 

 

331. ábra. A metszetek és a homlokzatok tovább értelmezik a terveket. 

 

332. ábra. Távlati kép. 

Általában minden komplett tervdokumentáció építész fejezettel kezdődik és az a látványtervvel, mint kiegészítő 

információ hordozóval záródik. 

 

333. ábra. A technika legújabb vívmányai és anyagai is megjelennek az új fürdő épületeken: Pekingi olimpia 

egyik uszoda épülete, a komplexum utóhasznosítása wellness központ. 
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11. fejezet - Kültéri uszodák 
kialakítása 

1. 11.1. Nemzetközi verseny rendezésére alkalmas 
uszoda 

A Hajós Alfréd uszoda bővítésének koncepciója 

A versenysport nyáron kiválóan tudja használni az erre méretezett uszodákat. Ha egy nagy rendezvényt 

kívánunk lebonyolítani, akkor több ezres nézőszámmal kell számolni. Egy olimpián ezt fedett létesítményben is 

meg szokás adni, de egy egyszeri Európa bajnokság rendezéséhez takarékosabb megoldás a nyitott létesítmény 

ideiglenes lelátó rendszerrel. Ennek az utóhasznosítása is egyszerűbben megoldott, hiszen a medence és az 

öltözők továbbra a versenysportot szolgálhatják. A már szükségtelen 1000-es lelátókat pedig elbontják. 

 

334. ábra. Telepítés és annak műszaki terve a helyszínrajz. 

 

335. ábra. Alaprajzok. 

Az úszómedence és a külön felszerelésekkel ellátandó műugró medence. 

/A két medence teljesen más vízkezelést kap ezért független rendszereket kell kiépíteni hozzájuk./ 

A kültéri medencék vízgépészetének sokkal nagyobb a környezetből származó terhelése, ezért erre kell a 

gépészetüket méretezni. Ez még érthető módon a téli üzem hőveszteségére is nagyon igaz és mérlegelendő a 

medence téli használata. A kültéri medencék nagyobb terhelését sajátosan erre a célra kialakított gépészeti 

terekkel és technológiával is van lehetőség kialakítani, ekkor az ilyen speciális kialakítás licenc díjait is meg kell 

fizetni a cél érdekében. 
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336. ábra. Metszetek. 

Itt is egy speciális gépészeti kialakítás terei látszanak (2). 

 

337. ábra. Alaprajzi részlet: A vízgépház terve. 

 

338. ábra. Látványtervek az egyedi ugrótorony kialakítással. /Szinte kötelező egy új uszodához egy új fajta 

ugrótorony kitalálása./ 
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339. ábra. A gen-plan az a helyszínrajz, ahol az összes szakág összerajzolja a vezetékeit és műtárgyait. 

A versenyek rendezésére alkalmas uszoda kialakításánál a sporttechnológus vezetésével ki kell dolgozni a 

versenysportra jellemző speciális kritériumoknak való megfelelést. Ezek igen szigorú, általában méretbeli 

megkötéseket tartalmazó előírások. De szabályozva van a bírók létszáma, a szükséges öltözők száma, a tv-s 

közvetítések mikéntje, a hangosítás és még számos dolog és tényező. 

Mindezeket a 12.fejezetben a műszaki leírás ismertetésekor részletesen bemutatjuk. 

2. 11.2. Strandfürdő és uszoda tervezése 

Egy strandfürdő kialakításának legkomplexebb esete, amikor szinte minden funkció jelen van a területén, de 

alapvetően a strandolás szerű fürdőhasználás dominál. Ez bővülhet a termálvíz és a gyógyvíz adta 

lehetőségekkel 

Amennyiben gyógyvízzé lesz nyilvánítva a rendelkezésre álló melegvíz, akkor a termál-strand felveheti a 

gyógyfürdő elnevezést. Megjelennek a fedett medencék. Az hogy egy fürdő mely medencéit fedi le egy sor 

helyi döntés eredménye. Ha domináns funkció a sportolás, akkor e felé mozdul el a fejlesztés, és létrehozzák a 

fedett uszodát a területen. 

E mellett a gyógyászat által igénybe vehető medence is kívánatos fedett kialakításban (is). Tehát egy adott hely 

komplex lehetőségeinek és komplex (tervezett és prognosztizált) igényeinek összevetése után lehet a további 

fejlesztés helyesen eldönteni. Ennek lehetséges lépéseit pedig a források feltárása (itt most a pénzügyi forrásokra 

gondolunk) is erősen determinálja. 
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340. ábra. Színes helyszínrajz, a könnyebb megértést segíti a döntéshozóknak. 

Fejlesztési terv: fontos a fejlesztéseket egy végleges (végcél) teljességéig való egyben látása. Így az esetleges 

rész-fejlesztési lépések egy nagy egész koncepció megvalósuló állomásai lesznek. 

 

341. ábra. Helyszínrajzi részlet (nagyobb léptékben kiemelve). 

Bizonyos új, fontos fejlesztési elemek /itt most egy kültéri wellness/ részletes bemutatása mindenképpen segíti a 

döntéshozókat (is). 

 

342. ábra. A látvány az nem műszaki terv, de mégis nélkülözhetetlen. 
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343. ábra. Az ember alakok behelyezése léptéket ad és a megépült használatot teszi még jobban megélhetővé. 

Tekintsük át egy gazdagon felszerelt szaunacsoport tipikus helyiségeinek listáját. 

A szaunaprogram egyes helyiségei 

Aromakabin. A kabin levegőjét különböző, organikus, illóolajok járják át. Az illóolajok eredetük szerint 

frissítő vagy nyugtató hatásúak lehetnek. Az aromakabin hőmérséklete 40° C. 

Bioszauna. Ez a szauna típus az egyik legenyhébb és legkedveltebb, ahol nincs felöntés, a hőmérséklet 60°C 

körül mozog. 

Gőzfürdő. A gőzfürdőben a 100 %-os páratartalom és a 40 C° körüli hőmérséklet minden évszakban igazi 

élvezetet nyújt. 

Finn szauna. A legismertebb szauna típus, mely a távoli északról származik. A 95° C körüli hőmérséklet 

bizonyítottan tisztító hatású. 

Orosz szauna. Tulajdonképpen egy 60-65 fokra felfűtött gőzfürdő. Ennek is megvan a maga szertartása, 

menetrendje, mely jeges fürdővel majd teázással zárul. 

Infraszauna. Az infravörös sugarak az immunrendszer erősítésénél bírnak nagy jelentőséggel. Hőmérséklete: 

50 °C. 

Jégkamra. A jégbarlangban a test fokozatosan lehűl, ahol a hőmérséklet 0-5 °C között mozog. 

Lakónium. Ez a szauna 30°C fokos hőmérsékletével az egyik legkellemesebb. Már a rómaiak idejében nagyon 

kedvelt volt, igazi regeneráló szauna. 

Rózsa szauna. Sanariumként (szauna és gőzfürdő keveréke) funkcionál 60° Celsius fokos hőmérsékletével és 

40 %-os páratartalmával. A rózsaolaj nyugtató és pihentető hatása régóta ismert. 

Stollenszauna. Egy új szauna élvezet. Speciális kialakításával az adott hely-környék szikláiból és 70-80° C –os 

hőmérsékletével (pihenésre csábít). 

Jellegzetes medence csomópontok részletrajzok 

Ezen fejezetben közvetlen gyakorlatias megoldásokat mutatunk különféle medencék kialakításához. 

/A példákat az általunk fejlesztett, de korábban is már több fejlesztési stáción túljutott fürdő területén gyűjtöttük 

csokorba, ezeket adjuk most közre mint jó példákat az okulás kedvéért:/ 
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344. ábra. 

Szabadtéri úszómedence hosszmetszete. A medence nem rendelkezett megfelelő vízforgatással ezért pár éve új 

vasbeton bélelést kapott, melyben elhelyezésre tudott kerülni a mai elvárások szerinti vízforgató rendszer 

csövezése és fúvókái. Ezáltal sajnos csökkent a medence belmérete, de itt jegyezzük meg, hogy ez hivatalos 

versenyekre amúgy se alkalmas a mélységi viszonyai miatt se. Az új vízgépészettel viszont egy jó vizű 

úszómedence vált belőle. 

/Nyilván egy újabb fejlesztésnél a döntéshozó megtartja mint meglevőséget az ilyen erényeket és értékén kezeli a 

medencét./ 

 

345. ábra. Előző úszómedence keresztmetszete. 
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346. ábra. Feszített víztükör permkialakításának egyik lehetősége. /Ha termálvíz is rendelkezésre áll a területen, 

akkor a téli langyosvizes átteleltetéshez ez az egyik legideálisabb kialakítás, mivel leginkább védett az 

átfagyástól./ 
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347. ábra. Egy általános csomópont a meglevő, de elavult kültéri medencék felújításához. /Lábmosó és járda 

dilatált csatlakoztatása is látszik a terven./ 

 

348. ábra. Élménymedence általános metszete, különféle beleépített elemekkel. 
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349. ábra. Lejárat kialakítása / akár meglevő medencébe is./ 

 

350. ábra. Ez egy olyan kialakítás amikor a medence jellemzően alig kerül besüllyesztésre. /Mindig elkülönül a 

medence tényleges statikus szerkezete és az egyéb funkcionális és szépészeti elemek: Mint lejáró, padka, 

virágtartó, elválasztó falak stb./ 
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351. ábra. Sekélyvizű termálmedence általános elméleti metszete. 

 

352. ábra. Medencelépcső kialakításának részletrajza. 
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353. ábra. Burkolat kiosztási tervek. Főleg az íves és változó (színes vagy térben ugrásos) részek kiosztásának 

tervi kialakítása fontos. 

/A kerámialappal vagy kőlappal burkolt medencéknél kiviteli terv szinten laponkénti kiosztási tervet célszerű 

készíttetni, különben a burkoló szakember fog alkotni valamit./ 

 

354. ábra. Sekély (pancsoló- avagy csak a vízfelület céljából készített) medence szerkezete, itt most egy 

belépővel installálva. 
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355. ábra. Medence szegélyezés, járda kapcsolat. 

 

356. ábra. Szabadtéri medence terepbe süllyesztett vízforgató és szűrő létesítménye. /A méretek alapján ez egy 

jellemzően kicsi medence műtárgya./ 
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357. ábra. Egy szabadtéri medence köré épített, attól szerkezetileg teljesen független lefedő szerkezet metszete. 

/A forma a hazai szerves építészet egyik tagja./ 

Videók: 

Videó 1 

Videó 2 

Videó 3 

Videó 4 

Videó 5 

Videó 6 

Videó 7 

Videó 8 

Videó 9 

Önellenőrző kérdések 

1. Egy versenysportra alkalmas úszómedence milyen hosszú? 

2. Hány úszósáv van egy „normál” versenymedencében? 

3. Hány fajta öltözőt szokás létesíteni? 

4. Mekkora körülbelül egy versenyuszoda gépészeti terének térigénye.? 

5. Hogyan vélekedik az üvegről mint homlokzatképző anyagról? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3950,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3951,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3952,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_3
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3953,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_4
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3954,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_5
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3955,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_6
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3956,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_7
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3957,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_8
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3958,Furdok_tervezese_epitett_kornyezete_9
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12. fejezet - MELLÉKLETEK 

Méretek, funkcionális kialakítások, telepítések a tervezők „bibliája” a NEUFERT alapján. 

A műszaki leírás és annak helye a tervdokumentációban. A tervek tartalma a műszaki leírás ismertetésén 

keresztül. 

Fürdők tervezésénél alkalmazandó speciális rendeletek, szabványok és előírások. 

Példa idézetek a NEUFERT-ből 

 

358. ábra. Fedett uszodák öltözői és a vizesblokkok kialakítása 



 MELLÉKLETEK  

 136  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

359. ábra. Medencék fajtái és méretei. Medence folyóka kialakítások. Műugrás és vízilabda sport méretezése 

 

360. ábra. Szabadtéri fürdők kapacitásának meghatárizása. Általános tervezési alapfeltételek. 
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361. ábra. Fedett uszodák és szabadtéri fürdők kombinációi. Szaunák. 
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362. ábra. Szauna csoportok. 

1. 12.1. A műszaki leírás és annak helye a 
tervdokumentációban 

A tananyagban - ezen fejezettel – elérkeztünk oda, hogy teljes egészében áttekintsük egy tervezett kialakítás 

műszaki tartalmát. Ehhez vezérfonalként használjuk a szokásos tervezői műszaki leírás fejezeteit, hiszen ezek 

minden projekt esetében hasonlóan követik egymást és tájékoztatnak a tervezett kialakításokról. 

Egy fürdőrészleg (uszoda, strand, termálfürdő) kialakításánál a műszaki leírás tájékoztat a résztvevő szakági 

tervezők által tervezett kialakítás mikéntjéről. Itt is mint általában az építész szakág a „generál”. Ez azt jelenti, 

hogy az építész szakág fogja össze és egyben hangolja is össze a közösen létrehozandó cél érdekében a többi 

mérnök kollega munkáját. 

/Itt most senkit ne zavarjon, hogy általában nem egy-egy szakági tervező mérnök vesz részt egy projektben, 

hanem szakági mérnök irodák, sőt nagyobb vagy különösen bonyolult avagy igen különböző részfeladatokat 

tartalmazó projekteknél egy-egy szagágon belül is megjelenhet több párhuzamosan dolgozó mérnöki iroda és 

szakértő (csoport). 

Jellemzően ilyen az a projekt, ahol műemlékhez kell hozzányúlni, azt átépíteni, vagy ilyen mellé kell új 

építményeket létrehozni. Gyakran megjelenik műemléki munkákra specializálódott statikus tervező, aki a projekt 

régi –meglevő - szerkezetit tervezi és mellette az új építményeket pedig egy másik iroda. Még a 

tartószerkezeteknél maradva további specialisták a mélyépítési munkákat tervező kollegák, a talajmechanikusok 

és geotechnikusok. De napjaink high-tech üvegszerkezeteit is gyakran már kifejezetten az üvegre 

specializálódott irodák veszik kezelésbe és méretezik. 
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Ugyanez tapasztalható a medencék kialakításánál. Attól függően, hogy egyszerű strand medencéről - vagy 

élményelemekkel gazdagított installációról - van szó, avagy nemzetközi sport szövetségek által meghatározott és 

rögzített verseny kritériumoknak kell megfelelni további szak –technológiai tervezőkkel bővül a tervező 

munkában részvevők köre./ 

Haladjunk végig a főbb szakágakon és röviden tekintsük át, hogy mi foglaltatik benne egy szokásos műszaki 

leírásban. 

A tervdokumentációk általában a műszaki leírásokkal kezdődnek: 

A műszaki leírások formája igen változatos, mivel lehetőség van egybefűzött műszaki leírás készítésére, vagy 

pedig szakáganként önálló dokumentálásra. Mindkét esetben célszerű és szükséges a jó áttekinthetőségre való 

törekvés mely a jól kialakított tartalomjegyzéken múlik. 

/Egybeszerkesztett anyagoknál az előlap már maga is egy információ hordozó lehet, melyen akár a teljes 

beltartalom piktogramozható – erre adunk egy lehetséges példát./. 

Az előlapon annak kialakításától függetlenül fel kell tüntetni a projekt nevét, és azt, hogy milyen tervfajtához 

készült az anyag. A dátum kötelező eleme minden műszaki tervnek! Végezetül de nem utolsó sorban itt említjük 

meg, hogy a felelős tervezők aláírása nélkül a tervek érvénytelenek! 

 

363. ábra. 
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Előzmények: 

Általánosságban ez egy a kiindulási paramétereket rögzítő rövid leirat. Ha az adott tervfázisnak már van 

előzménye, akkor azt itt nevesíteni kell. 

/Ilyen például egy kiviteli terv esetében a már jogerőre emelkedett építési engedélyezési terv, annak számával és 

dátumával./ 

Miden lényeges tervi előzmény fázist célszerű itt nevesíteni, akkor is ha később esetlegesen részletezve lesz. 

Itt kell jelezni a tervezési munka megbízóját, előzetes szerződéseket és minden lényegi eseményt aminek érdemi 

kihatása van az adott tervre és magára a projektre. 

Érthető módon, egy felújítás tervezésénél, pláne műemléki épület esetében ezen fejezet komoly méretűvé 

duzzad, és nélkülözhetetlen információkat fog tartalmazni. 

Az Építészeti műszaki leírás ismerteti a helyszínt. A szomszédsági viszonyokat. Lehatárolja a tervezési 

területet és ismeretei a meglevő és tervezett objektumokat. Ha több tervezési elem van azokat egyértelműsítve 

jelöli, hogy a tervlapokkal összevethető legyen az írásos anyag. 

A telepítés bemutatása után objektumonként ismerteti a kialakítást, funkcionális elrendezést és működést. 

Nagy vonalakban a tartószerkezeteket és gépészeti installációkat. /Ezeknek részletes leírásait az adott szakági 

fejezetek tartalmazzák./ 

Részletesen leírja az alkalmazott anyagokat, azokat szerkezetenként csoportosítva. Kitér a különleges elvárások 

teljesítésének mikéntjeire. (Pl csúszásmentesség) 

Hasonló módon kitér a közlekedés és megközelítés kérdéseire is. 

Jelzi, hogy egyes speciális témakörök mely szakági leírásban vannak részletezve. 

Jelzi, hogy az építész szakág hatáskörébe tartozó paraméter számítások hol találhatók, illetve közli azokat. 

/Ilyenek mint beépítettség, zöldterület mutató, szintterületi mutató, homlokzatmagasság stb./ 

A Tartószerkezeti műszaki leírás műtárgyakként ismerteti a kialakított szerkezeteket. 

Ezekhez a tervfajtához igazodó mélységű számításokat is mellékel! Megadja a fontosabb szerkezetek – így 

medencék – jellemző szerkezeti méreteit. 

/Ezen adatok alapján egy tendereztetési tervben már viszonylag jól lehet beton és betonacél mennyiségeket 

kalkulálni./ 

Épületgépészeti műszaki leírás. Mint ahogyan a nevében szerepel, csővezetékezés mellett a beépítendő gépek 

tervezése a feladata. Ehhez fogyasztásokat kell meghatároznia és terheléseket kell az építész adatszolgáltatása 

illetve szabványi előírások szerint kiszámolnia. 

A gépész tervező közreműködik az építésszel együtt a téli és nyári klimatikus viszonyoknak megfelelő elvárt 

belső légállapotok létrehozásában. 

Együttműködik az uszoda technológussal (sporttechnológussal) és az elektromos tervezőnek is adatot szolgáltat. 

Mindezen tervi megoldásait rögzíti a leírásának egyes fejezeteiben. 

Tervezési határa általában a telekhatár, mível a közterületen levő vezetékek tervezését egy másik kapcsolódó 

szakág a külső közmű tervező végzi. 

Mai növekvő energia árak korában a gépész fontos feladata, hogy munkáját a felhasznált energiafelhasználás 

ésszerű határok közti minimalizálásával oldja meg. 

/Hőszivattyúzás, hővisszanyerés és „zöld”- technológiák alkalmazása./ 

Fontos specifikus feladat a medenceterek páratechnikai méretezése és ezen kitett terekben a kondenzáció mentes 

légállapotok kialakítása. Szellőztetés. 
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Amennyiben már engedélyezési szinten is szükséges vezetékek engedélyeztetése akkor azokat egy gen-plan 

terven szokás különféle jelkulcsokkal megkülönböztetve ábrázolni. 

/Ekkor még nem a csővezetékek kiviteli terveit hanem a nyomvonalaikat és a jellemző hosszaikat lehet 

meghatározni, a számításokból adódó és tartalékokkal megnövelt keresztmetszeteikkel és anyagukkal. / 

A gépész tervező egyik igen fontos feladata a közmű kontingensek meghatározása, melynek egy beruházásból 

fakadó növekményei után hálózatfejlesztési hozzájárulások terhelik a beruházást. 

/Ezek több milliós tételek szoktak lenni és társulhatnak a beruházás telkén kívüli csatorna , víz, stb. vezeték 

építési elvárásokkal is. Ezekkel kalkulálni kell egy projekt beárazásánál!/ 

(Néhány vezetékfajta, mely jellemzően fürdők üzemeltetésekor fordul elő: kútvíz vezeték, hálózati ivóvíz 

vezeték, tűzi víz vezeték, vezeték kiváltások, termálvíz vezeték, csapadék csatorna, szennyvíz csatorna, 

gázvezeték, távhő vezeték.) 

Elektromos műszaki leírás. 

Általában első lépésként a tervezett kialakítás összes egyidejű maximális villamos energia igényének a 

meghatározása a legfontosabb feladat. 

Ezután kell megvizsgálni, hogy a meglevő saját, vagy vételezés szempontjából kijelölt transzformátorállomásról 

kielégíthető az igény. Ehhez már az elektromos közműszolgáltató nyilatkozata is szükséges. 

/Egy fejlesztésnél az esetek nagy részében a meglevő saját trafó fejlesztése szokott célszerűen a megoldás 

lenni, de itt is előírhat a szolgáltató akár más területi trafó fejlesztést, és /vagy új erőátviteli kábel 

fektetést. Ezek is jelentős kezelendő tételei egy projektnek./ 

A tervfejezet kitér a motoros fogyasztók illetve az épület gépészet igényeinek kiszolgálására. 

Fontos fejezet a világítás megoldása, gondolva itt a speciálisan védett és medencetéri illetve vízalatti 

világításokra is. 

További része a műleírásnak a gyengeáramú hálózatok igénye. 

/Ilyenek például a versenysport esetén jelentkező igények: Rajt cél gépek, vízalatti hangosítás, vízfeletti 

hangosítás, eredményjelzők, vízalatti kamerák, stb. Ezek részletezése a sporttechnológiai fejezetben 

valósul meg./ 

Külön részfejezet a villámvédelem. 

Uszoda technológia. 

A fejezet általában az alábbi tartalommal készül: 

• Vonatkozó rendeletek előírások; 

• Medencék vízminőségével kapcsolatos előírások; 

• Medencetöltő és pótvíz minőség 

• Tervezett víztisztító-forgató berendezések technológiai adatai 

• Tisztítási –forgatási technológia ismertetése 

• A víztisztításhoz szükséges vegyszerek adagolása 

• Víztisztító- forgató technológiai-gépészeti berendezések leírása 

• A medencék hidraulikai kialakítása 

• A medencék vízellátásához szükséges vízmennyiség 
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• Elfolyó használt vízmennyiség, vízminőség 

• Villamos energia ellátás és műszer automatika 

A medencék vízforgatása és tisztítása - leszámítva a gyógyvizes medencéket - általában az alábbi módon 

történik: 

• durvaszűrés hajfogóban, 

• pelyhesítő szer adagolás a tisztítandó vízben lévő lebegő és kolloid szennyeződések kiszűréséhez, 

• pH beállító szer adagolás az ME-10-204:1993 sz. műszaki előírásban előírt pH érték betartásához, 

• szűrés kvarchomok töltésű szűrőben, a pelyhesítő szer adagolás hatására kiszűrhető állapotba került 

szennyeződések eltávolítására. Szűrő-öblítés 

• vízzel és levegővel a szűrőtöltetben a napi üzemidő alatt összegyűlt szennyeződések hatékony kimosására, 

• szűrt víz fertőtlenítése UV besugárzó berendezéssel, fertőtlenítőszer adagolás a műszaki előírásban előírt 

maradék aktív klórtartalom tartásához 

• algásodást megelőző szer adagolás algatelepek fejlődésének elkerülésére, 

• hőcserés vízmelegítés a medencékben a megfelelő vízhőmérsékletek biztosítására, 

• medencefenék porszívózás a medencefenékre kiülepedő, nagy fajsúlyú szennyeződéseknek az eltávolítására, 

• pótvíz betáplálása a vízveszteségek pótlására 

Sporttechnológiai műszaki leírás /versenysportot illetve arra való felkészülést minősített módon kiszolgáló 

medence létesítése esetén releváns/. 

• A tervezett sport leírása és annak igényeinek ismertetése. / Pl.: 50x25 m-es úszómedence, mely szinkronúszók 

és vízilabda mérkőzések (EB-VB- olimpiai szinten) lebonyolítására alkalmas, min.500 fős fix lelátóval, mely 

alkalmanként további 500 fős mobil hellyel bővíthető/. 

• Medencék sportvilágítása. 

• Öltözők és bírói öltözők meghatározása. 

• Mozgáskorlátozottak részére nézőhelyek, közlekedők, WC és öltözők kialakítása. 

/Példa egy 50x25 m-es verseny úszómedence technológiai leírására: 

1. úszás 

• A medence mind a négy oldalán „feszített” víztükrű kialakítással készül. 

Az úszósávok szélessége: 2,50 m 

• A medence rövid oldalain – az úszósávok tengelyében 10-10 db rajtkészülék kerül – bontható kötéssel – 

elhelyezésre. A készülékek - mind a négy oldalukon – a két szélső sávban 0-0 jellel, míg a köztük lévők 1-

8 számmal kerülnek megjelölésre. A rajt készülékek egyaránt alkalmasak a „sprint” és a hátúszó számok 

rajtjára, valamint a korai ill. hibás rajtok kijelzésére is. A rajt készülékekbe hangszórók biztosítják a 

rajtjel egyidejű észlelését. A készülékek taposó felülete és a hátúszó kapaszkodók egyaránt csúszásmentes 

kivitelűek, elől és oldalt kapaszkodókkal ellátottak. 

• A 2x8 db beütőpanel ( full- kontakt ) 2400 x 900 x 10 mm méretű és a végfalakon, a rajtkészülékek 

tengelyében vízszint felett 300 mm , a vízszint alatt 600 mm kerül a versenyek idejére elhelyezésre. 

• Az időmérő berendezés magában foglalja a rajtkészülékek , beütőpanelek és a kézi időmérő órák 

(tartalék – biztonság miatt ) jeleit valamint az indítóbíró jelzéseit, melyeket az úszás versenyszabályainak 

megfelelően, rövid idő alatt, pontosan rendez és jelez ki. 
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• Rozsdamentes acél, szerelt végfal ( 2x25m) a négyoldalú feszített víztükör miatt, a beütőpanelek 

rögzítésére is. 

• Vízilabda kapu és az alapvonal kötélzetének rögzítésére rozsdamentes, szerelt, szegélybe épített rögzítő 

csőszerkezet ( 4x2 db = 8 db) készül. 

• Korai, sikertelen rajt utáni u.n. „visszahívó-kötél” – a rajttól 15 m-re kerül elhelyezésre, a szegélybe 

épített rozsdamentes acél cső hüvelyekbe. ( 4 db) 

• A hátúszó fordulót jelző „zászlós” kötelek, a végfalaktól 5 m távolságra, a szegélybe épített rozsdamentes 

acélcső hüvelyekbe kerülnek rögzítésre ( 4 db ) 

• A végfalaktól 25 m-re ( medence kistengelyében ) 

• a medence szegélyébe 

• az oldalfal és a fenék csatlakozásánál 

• a fenéken 6,25 és 12,50 m-nél az oldalfaltól 

egy-egy rozsdamentes Ø 30 mm-es kötélvezető gyűrű rögzítendő , mely a vízilabdát tartó kosár 

rögzítésére ill. mozgatására szolgál.(4 db gyűrű ) 

• az úszósávok elválasztásához 50 m-es Ø 150 mm átmérőjű úszókkal ellátott a FINA által előírt kötél 

szükséges ( 9 db ) 

• a medence végfalaiba, a kötelek rögzítéséhez ill. megfeszítéséhez, a falsík mögé, süllyesztett, 

rozsdamentes acélból készült, kötél csatlakozási lehetőségek építendők be ( 2x9 = 18 db ) 

• vízmélység általában 2,20 m, de tekintettel arra, hogy a szinkronúszás is ebben a medencében kerül 

megrendezésre – a szinkronúszás szabályainak megfelelően 2,50 m és 3,00 m között változó. 

• Minden úszósáv tengelyében – a szabályoknak megfelelően – a medence fenekén 0,3 m széles és 45 m 

hosszú, fekete sáv húzódik, melynek végein ugyanolyan szélességben (0,3m) 1,0 m hosszú keresztvonal 

készül. 

A végfalakon lévő vonalak a medencefenék és a végfal találkozásától, függőleges irányban kerülnek 

kialakításra. 

Szélességük megegyezik a fenéken lévőkével ( 0,3 m). Hosszuk a feszített víztükör szintjéig ill. a 

beütőpanel felső éléig (ami a vízszint felett 0,3 m) tart, úgy hogy a vízszint alatt 0,3 m-re 0,5 m hosszú 

kereszt vonalat kell kialakítani. 

• az indítóbíró részére, egy kb. 1,0 x 1,0 m alapterületű, 0,5-0,6 m magas emelvény szükséges 

• eredményhirdető dobogó ( 1-3 helyezett ) 

• a győztesek és a helyezettek nemzeti zászlói részére, zászlórudak (3 db) 

• díjak, érmek tárolására megfelelő asztal ( 2,00x70 cm asztallap területtel) szükséges. 

• Gyűjtőkosarak, a versenyzők ruházatának, sport felszereléseinek elszállítására. 

• Rajthelyenként 2 – 2 db szék, a versenyzői előkészületek céljára. 

• A medence kialakítása – az előírt szabályoknak megfelelően és gondolva a későbbi 25 m-es ( 

keresztirányú ) versenyek lebonyolítási lehetőségére 50,02 m hosszú és 25,02 m széles mérettel készül. 

A keresztirányú 25 m-es pályán rendezendő versenyekhez az 50 m-es távon használt 

• rajkészülékek 

• acél végfalak 
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• beütőpanelek 

• jelző kötelek 

felhasználhatóak, azok méreteiknél, szerkezeti kialakításuk folytán csereszabatosak. Ennek érdekében 

azonban már a medence építése során ki kell alakítani a beépítésre kerülő fogadó szerkezeteket, vezetékek 

csövezését, csatlakozók helyét, stb. 

Ugyancsak beépítendőek a 25 m távra a sávelválasztó kötélzet, süllyesztett felcsatlakozó szerkezetei, a 

jelzőkötelek, valamint a rozsdamentes végfalak rögzítő – csatlakozó elemei is. 

• a medence vízhőfoka + 26 0C ( +1 0C ). 

2. Szinkronúszás 
Az 50 m-es úszó – verseny medencében, szinkronúszás szabályaiban előírt FIGURE és ROUTINE 

gyakorlatokhoz előírt vízfelületek és az ahhoz tartozó vízmélységek biztosítottak, valamint a 26 0C 

vízhőmérséklet is. 

Hangosítás: 

a. a víz alatti 8 db UW típusú, mobil kisteljesítményű ( 8x150 W) hangszóróval történik, melyet célszerű a 

feszített víztükör folyókájában kiépített tartószerkezetről lógatni a medencébe. Ugyanitt oldható meg a 

hangszórók hangcsatlakoztatása is, az érintésvédelmi előírások maximális betartása mellett. 

b. víz feletti ( szabadtéri ) hangosítást időjárásálló, mobil, csak a rendezvényeken elhelyezendő 8 db külső 

hangszóróval oldható meg, a kiépített csatlakozókon keresztül. 

Az erősítő és keverő rendszerről, jó minőségű és egyidejű hallhatóságot kell biztosítani a víz alatt és 

felett egyaránt./ 

Látjuk, hogy a versenysport igen sok speciális szerkezet kialakítását teszi szükségessé és ezek mikéntje 

pontosan szabályozott. 

Tűzvédelmi műszaki leírás. 

• Ismerteti a projekt általános adatait, térbeli diszpozícióját és használatát. 

• Tűzveszélyességi osztályokba sorolja a létesítményt 

• Meghatározza a tűzszakaszokat 

• Tűztávolságokat 

• Meghatározza az előírt tűzállósági fokozatokat 

• Oltóvízigényt számol és annak biztosításáról intézkedik 

• Meghatározza az épületek és szerkezetek tűzállósági fokozatát és az alkalmazott szerkezetek megfelelőségét, 

illetve a szükséges kieg. intézkedéseket. 

• Tárgyalja a tűzjelzés módját 

• Tárgyalja a villamos berendezéseket (melyeket az elektromos tervfejezet részletesen meghatározott) 

• Kiürítés számítás 

/A korszerű szoftverek lehetővé teszik (és lassan elvárássá is válik) a füstterjedés, a tűzterjedés és külön téma 

fejezetként a menekülés számítás számítógépes modellezése. Ezen módszerek sokkal hatékonyabban közelítik egy 

adott épületben előforduló történéseket, ezáltal pontosabb következtetések vonhatóak le belőlük. Egy kiürítés 

számítás lefuttatása mai ismereteink szerint igen nagy hardver igénnyel jár, az eset bonyolultságától függően 

több processzoros, pc szintű gépeken, 1-3 nap számolási időt köt le./ 

Kertészet és környezetrendezési műszaki leírás. 
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Ismerteti a meglevő természeti táji környezetet. 

Felsorolja a meghagyandó illetve újonnan kialakítandó épített elemeket: Sétautak, vízfolyások, padok és egyéb 

installációk /lugasok, széltörő falak egyebek./ Intézkedik a virágtartókról , a tervezett egynyári kiültetésekről és 

az évelőkről. A sövényekről, bokor és cserjecsoportokról és végezetül a fákról. Ha vízfelület is kerül 

kialakításra, abban gyakran további szakágak is bekapcsolódnak, pl. szökőkút és díszvilágítás okán. 

A műleírás fontos része a meglevő - különös tekintettel az építkezéssel érintett – faállomány felmérése. A 

kivágandó fák számbavétele és pótlásukról (esetleges átültetésükről ) való intézkedés. 

Fontos megérteni, hogy egy 30-60 éves fa komoly értéket képvisel, és pótlása szinte lehetetlen. Az értéket a mai 

világban leginkább pénzben szeretik mérni – bár sok minden így mérhetetlen – de mégis legalább orientációnak 

alkalmas lehet. 

/Egy szép állapotban levő, arányos növésű és egészséges Japán akác (Sophora japonica) cirka 70cm-es 

törzsátmérővel 12.650.000.-ft , vagy egy még közismertebb fajta egy Közönséges platán (Platanus acerifolia) 

cirka 55cm-es törzsátmérővel 7.400.000.-ft értékkel határozható meg!/ 

Ily módon egy meglevő értékes növényzetről nem csak a lombkorona tömeg és további más nehezen mérhető 

esztétikai és környezet minőség növelő kategóriákban tudunk nyilatkozni, hanem forintosított összegzés is 

készülhet egy adott állományról. 

Közlekedés fejezet. 

A műleírás két részre bomlok, a telken belüli és a telken kívüli utak megoldására. Egyik igen sokat vitatott de 

szükséges eleme a Parkoló számítás. Ha nagy befogadóképességű fürdőinket nézzük, lassan eljutunk oda, hogy 

mondjuk egy alkalmanként 6000 főt befogadni képes komplexumhoz semennyi parkoló nem elég. A világban 

széttekintve azt látjuk, hogy a települések , a városok keresik az alternatív megoldásokat erre a lassan 

feloldhatatlan parkolási igény megzabolázására. 

/A kerékpár tárolás tömeges és őrzött és fedett kialakítása mellett egyéb alternatív megoldások, mint iránytaxi, 

iránybusz a csúcs-időszakokban stb./. 

A fejezetben méretezésre kerülnek a tervezett utak szükséges kapacitásai és az azokhoz rendelhető útpálya 

kialakítások. 

/Tekintettel kell lenni a nehéz járműves elérhetőségek kialakítására, mint tűzoltó, szemétszállító és az áruszállító 

járművek. Visszatérve a parkolásra sok esetben indokolt busz parkoló kialakítása is./ 

A fejezet tárgyalja a járdák és egyéb térburkolatok kialakítását. 

Fontos és sok egyeztetést igénylő munkarész az egyes létesítmények közúti kapcsolatának a tervezése és a 

kialakítás engedélyeztetése az illetékes közútkezelő társaságokkal. 

Egy jelentősebb fejlesztés az esetek többségében csomópont építéssel, és/ vagy közút építéssel is párosulhat! 

Ezek költsége szintén jelentős – sok tíz milliós - tételt jelenthet egy beruházás büdzséjében. 

Összefoglalva a műszaki leírások együtt kezelendőek a tervi munkarészekkel. Egyes fejezeteiket a tervezésben 

résztvevő szakágak alkotják. Ezek között általában az építész szakág az, amely egyfajta generalistaként átlátva 

az egész folyamatot képes azt koordinálni. 

Speciális tervezési feladatoknál, a szokásos résztvevők köre bővül azokkal a specialistákkal, akikre az adott 

feladat okán szükség van. 

Fürdők tervezésénél a vízgépészet és uszoda technológia szakág állandó résztvevője a tervező teamnek. 

Az utóbbi évtizedben ezen szakág ment át talán a legnagyobb fejlődésen és változáson. A fürdőkkel kapcsolatos 

új és egyre fejlődő technikák egy egészen új elvárás rendszert hoztak létre a szabadidős fürdők piacán. 

Komplex termálfürdő projekt tervezése 

Ezen fejezetben áttekintjük a fürdők tervezésénél szokásos terveket 
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Tehát az előlapon annak kialakításától függetlenül fel kell tüntetni a projekt nevét, és azt, hogy milyen 

tervfajtához készült az anyag. A dátum kötelező eleme minden műszaki tervnek! 

Tekintettel arra, hogy a tervek nem csak arra szolgálnak, hogy a tervező által megálmodott majd műszakilag is 

megoldott és természetesen leegyeztetett megoldások a papíron és a számítógépes adathordozón rögzítve 

legyenek, hanem létrehozásuk egyik komoly funkciója a dokumentáció jelleg. /Tehát az, hogy rögzítve legyenek 

mindazon paraméterek, amely a létrejövő szerződéseket az írott szónál konkrétabban meghatározzák, illetve 

hatósági engedélyeknél azok tartalmát egzaktan megadják./ 

A jellemző tervfajták egymásra épülnek, ezért időben egymást követik. 

Műszaki tartalom szempontjából pedig egyre részletesebben tárgyalják a tervezett objektumot, mely folyamat 

végeredménye a kiviteli tervek dokumentációja. 

/Van egy tervcsoport mely ugyan még később születik mint a kiviteli terv de részletezettsége inkább az 

engedélyezési (1:100) lépték: ez a megvalósulási terv. Ennek célja az, hogy végső dokumentációja legyen a 

ténylegesen megvalósult kivitelezési állapotnak./ 

Egy projekt életében, elsők közt a programtervek jelennek meg. Ez egy olyan tervfajta, mely megvizsgálja egy 

adott projekt helyét, mikéntjét, esetleges tartalmát. Egyáltalán nem utolsó sorban kapcsolódhat olyan 

elemzésekhez, melyek egy adott régióban, vagy városban, illetve településen igyekeznek az igényeket és az 

ezzel összefüggésbe hozható megtérüléseket meghatározni. Az elkészült programterv – előkészítő terv – alapja 

tud lenni az ésszerű továbblépésnek. Ez alapján már a beruházó képes lehet jól megfogalmazott építészeti 

vázlatterveket megrendelni valamilyen formában. /Ez lehet akár tervpályázat, avagy párhuzamos megbízás vagy 

egyszerű referencia alapú felkérés stb./ 

A lényeg az előkészítettségen van, mivel már olyan adatok birtokában van a beruházó -- pl. egy adott 

önkormányzat – mely kijelölt bizonyos fejlesztési irányokat és volumeneket. 

Az ekkor elkészülő tanulmánytervet követi az építési engedélyezési tervek elkészítése. Fontos momentum, hogy 

ez a fajta jellemzően 1:100-as részletezettségű tervdokumentáció általában csak építészeti terveket tartalmaz, de 

már hozzá kell kapcsolni az összes szakági tervező munkáját is. Tehát az egyes szakágak engedélyezési terv 

szintű műszaki leírásait is tartalmazza a tervcsomag. 

Következő lépés lehet egy a költségeket viszonylag pontosan meghatározó tervfajta: a tender terv. Végezetül 

amiből építeni lehet és a költségvetések terén is egzakt az a kiviteli terv. Ebben már a szakágak is terveket 

szolgáltatnak. Mindezen tervezők - tervező csapatok - munkáját jellemzően az építész szakág fogja egybe és 

koordinálja. 

Mégegyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felelős tervezők aláírása nélkül a tervek érvénytelenek! 

Egy projekt során gyakori, hogy ugyanazon tervlapot javítani, módosítani kell, ekkor van jelentősége az újonnan 

kiadott ugyanolyan nevű tervek indexálásának és aktuális dátumozásának! 

Mindezen terv – kavalkádban a szintén naprakészen aktualizált TERVJEGYZÉK segít eligazodni. 

2. 12.2. „Fürdős” rendeletek 

• az 1997. évi LXXVIII. Törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 

• a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 

• a 121/1996.(VII.24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

• a 37/1996.(X.8.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

• az ME-10-204:93 sz. Műszaki előírás a fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással 

• a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről 

• a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
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• a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól 

• 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelete a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

3. 12.3. Fürdős szabványok 

MSZ 13690-1:1978: Mesterséges fürdők medencevize. Terminológia 

MSZ 13690-2:1989: Fürdővíz. Mintavétel és bakteriológiai vizsgálat 

MSZ 13690-3:1989: Fürdővíz. Minősítés bakteriológiai vizsgálat alapján 

MSZ-10-533-1:1990: Fürdőmedencék. Építés és átvétel műszaki követelményei 

MSZ-10-275:1990: Fürdők munkavédelmi követelményei 

HELYETTE ÚJ: MSZ 15235:2011 Fürdők munkavédelmi követelményei 

MSZ-10-169:1973: Fürdőügyi, balneológiai és balneotechnikai terminológia 

MSZ EN 13451-11:2004: Uszodai berendezések. 11. rész: Állítható medencefenekek és állítható elkülönítő 

szerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-10:2004: Uszodai berendezések. 10. rész: Ugróemelvények, ugródeszkák és tartozékaik 

kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-8:2001: Uszodai berendezések. 8. rész: Szórakozási célú berendezések kiegészítő biztonsági 

követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-7:2001: Uszodai berendezések. 7. rész: Vízilabdakapuk kiegészítő biztonsági követelményei és 

vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-6:2001: Uszodai berendezések. 6. rész: A fordulásjelzők kiegészítő biztonsági követelményei 

és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-5:2001: Uszodai berendezések. 5. rész: A medencékben használt pályaelválasztó kötelek 

kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-4:2001: Uszodai berendezések. 4. rész: Rajtkövek kiegészítő biztonsági követelményei és 

vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-3:2001: Uszodai berendezések. 3. rész: A vízkezeléshez használt medencetartozékok kiegészítő 

biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-2:2001: Uszodai berendezések. 2. rész: Létrák, lépcsős létrák és íves fogódzkodók kiegészítő 

biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

MSZ EN 13451-1:2001: Uszodai berendezések. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati 

módszerek 

MSZ EN 15288-1:2009: Uszodák. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei 

MSZ EN 15288-2:2009: Uszodák. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei 

MSZ 2364-702:2003: Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy 

helyiségekre vonatkozó követelmények. 702. főfejezet: Úszómedencék és egyéb medencék (IEC 60364-7-

702:1997, módosítva) 

MSZ EN 60598-2-18:1995: Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 18. főfejezet: úszómedencék és 

hasonló létesítmények lámpatestjei 

• MSZ EN 1069-1:2001 Legalább 2 m magas vízicsúszdák, 1. rész 

http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=002241
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=063741
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=063683
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=035300
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=035301
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=019959
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=134786
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=134787
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119079
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119078
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119077
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119076
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119075
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119074
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119073
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=119072
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=147334
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=147335
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=131786
http://infocenter.mszt.hu/infocenter/db/showdoc.asp?docmethod=1&docID=066694
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• MSZ EN 1069-2:2001 Legalább 2 m magas vízicsúszdák, 2. rész 

Nem hatályos, de közismert, hivatkozott szabványok, előírások 

• ME 10-204:1993 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással 

Megújítás alatt, a készülő új szabvány: MSZ 15234:2011 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással 

• MSZ 04-209/3:1991 Sportlétesítmények Uszodák tervezési előírásai 
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Ajánlott Irodalom 

1. Fürdők kézikönyve: Tervezés-építés-üzemeltetés 

2. Kószó József: Uszodák - Első kötet; Második kötet (2) 

3. Feurich Hugo: Szanitertechnika I-II. (3) 

 

364. ábra. A könyvek borítói sorrendben 

4. Fürdők kézikönyve : tervezés-építés-üzemeltetés 

http://gaia.szie.hu:8080/monguz2/index.jsp;jsessionid=36A822224753328350120ABD86BFA786?from_page=details&page=details&dbname=database_szie_ybl&bib1id=4&bib1field=0&term=25481
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Fogalomtár 

alul-dotált: 

szakzsargonon belül olyan elégtelen invesztációt jelent mely egy adott projektnek - akár épületnek, vagy annak 

valamely amúgy fontos részének illetve lényeges funkciójának – az elvárható szinttől elmaradó kialakítását, ki - 

illetve megépítését eredményezi. 

árkád: 

az építményt határoló, az épület(rész) alatt kialakított, síkján oldalt nyitott, de fedett, sajátos közterület. [47/1998 

(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

átrium: 

belső szabad teresedés melyet az épület körbevesz. Jellemzően az épület valamely fontos (fő) funkciójához 

szervesen kapcsolódik. Lehet nyitott vagy fedett. 

balneológia: 

gyógyfürdőtan tudománya 

balneoterápia: 

a latin balneum (fürdő) szóból ered és gyógyvizekkel történő gyógyítást jelent, magába foglal minden 

gyógyvízzel, termálvízzel történő kezelést, de ide tartoznak az ivókúrák, az inhalálás, az iszapkezelések és a 

szénsavas fürdők is, ma wellness szállodákban, gyógy fürdőkben és erre szakosodott gyógyászati központokban 

találkozunk vele. 

beépítési %: 

az építmények bruttó beépített alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya százalékban kifejezve (lásd 

még: telek beépítettsége). 

beépítési mód: 

a telek épületek elhelyezésére szolgáló része (építési hely) és a telek viszonya, amelynek típusai: szabadon álló, 

oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó, zártsorú. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

biológiai sokféleség: 

az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok 

és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét. 

büdzsé: 

költségvetés, főképpen egy meghatározott összegű költségkeretet jelent. 

bütü: 

véghomlokzat, lezáró végződés. /Általában a főhomlokzatra merőleges fekvésű, ezért alárendeltebb gyakran 

nyílásoktól mentes, vagy csak folyóvégek nyílnak ide. Mindezzel együtt a települési helyzete néha kitüntetett 

helyzetbe hozza és akkor a figyelem ráirányul. 

cour d` honneur: 

a jellegzetesen elegáns és nagyvonalú /de nem feltétlenül hatalmas/ keretes „U” – alakú beépítés egy fő nézete 

felé nyitott udvart szegélyez: mint a kitárt kar invitál miközben lenyűgöz. 

csarnok jellegű építmény: 
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legalább 9,0 m fesztávolságú pillérvázas vagy közbenső alátámasztás nélküli, általában földszintes (legfeljebb 

galériával kialakított), többségében egyterű épület. Rendeltetése általában termelés, raktározás, szolgáltatás, 

kereskedelem, sport. 

csatorna: 

a) egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági 

és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény; 

b) szennyvizek elvezetésére szolgáló, általában zárt vezeték (szennyvízcsatorna). 

design: 

mára divatos szóvá vált. Jelentése pedig csak formatervezés. Tárgynak, épületnek illetve nagyobb megformált 

egységnek a tervezett és szándékosan valamilyenre formált megjelenkedését is jelenti. 

egészségügyi intézmény: 

minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, 

diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve 

mentőszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz. 

elhelyezés (épületé): 

az épület és a telek viszonya, amelyet az építési hely határai, az épületek közötti távolságok, a tájolás, a 

növényállomány, a terepadottságok, a közlekedési és a közművesítési szempontok együttes alkalmazásával kell 

meghatározni. 

előkert: 

az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala) és az e felé meghatározott 

építési határvonala, illetőleg az oldalkerje(i) között fekvő része. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: OTÉK] 

építészeti arculat: 

a terület megjelenése, jellegzetességeinek képe, összhangja által keltett összbenyomás, képzet. Lásd még design. 

épített környezet: 

a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, 

amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. 

[1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről] 

építmény: 

a) (az épület, műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 

kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan, helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok 

feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre; [1997. évi LXXVIII. 

törvény az épített környezet alakításáról és védelméről] 

b) olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal 

való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül 

építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. [1990. évi C. törvény a helyi adókról] 

épület: 

a) olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja 

körül meghatározott rendeltetés – jellemzően tartózkodás – céljából; [1997. évi LXXVIII. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről] 

b) többszintes épület: a bejárati (földszinti) padlószint feletti építmény szinte(ke)t is tartalmazó épület, 

legfeljebb 13,65 m-es legfelső padlószint-magassággal; 
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c) az épület meghatározása adószempontból: a végleges rendeltetéssel megvalósított ingatlan, amely a talajjal 

való egybeépítés (az alapozás) vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának 

megváltoztatása révén jöhet létre, a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el, 

ezáltal azonban eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik; az épülethez tartoznak azok a 

víz-, villany-, gáz- és csatornázási vezetékek, fűtési, szellőző-, légfrissítő berendezések és felvonók, amelyek az 

épület szerkezeteibe beépítve a használhatóságot és ellátást biztosítják; az ilyen vezetékek és szerelvények akkor 

is az épülethez tartoznak, ha azok használhatóságának biztosítása, ellátása mellett technológiai célokat is 

szolgálnak, vagy már meglévő épületbe később kerülnek beépítésre. [1996. évi LXXXI. törvény a társasági 

adóról és az osztalékadóról] 

eurokód: 

egy egységes európai méretezési szabvány-csokor. /Ami miatt szeretjük és ami miatt ugyanakkor szidjuk az a 

fatartók vonatkozásában egy eddig nem használt méretezési lehetőség: Ennek értelmében a tűzterhelésre ezen 

szabvány megengedi hogy szerkezeti vastagítással reagáljon a tervező és ne kelljen a faszerkezetet eltakarnia 

egy tűzvédő burkolattal. Ebből viszont lényegében az lett, hogy az egyre szigorodó tűzvédelmi követelmények 

miatt már szinte minden faszerkezetet ilyen okokból túl kell méretezni. Summa –summárum manapság már 

szinte lehetetlen olyan szép karcsú szerkezetet létrehozni mint 20 évvel ezelőtt…/ 

fenntartható fejlődés: 

társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a 

jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai 

szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. [1995. évi LIII. 

törvény a környezet védelmének általános szabályairól] 

funkcióváltás: 

a) létesítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása; [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

b) részleges funkcióváltás: a szintterület 50%-ánál kisebb területet érintő rendeltetésváltozás. 

gyógyfürdő: 

olyan gyógyintézmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényező (például 

gázelőfordulás) felhasználásával balneoterápiás fürdőkezelést nyújt. A gyógyfürdők teljes körű fizioterápiás 

ellátást biztosítanak, amelybe a fürdőkezelés mellett az elismert ásványvíz, termálvíz, illetve melegített 

közműhálózati víz felhasználásával végzett kezelések és egyéb fizikai gyógymódok alkalmazása is beletartozik 

hátsó kert: 

az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (hátsókerti határvonal), illetőleg 

az oldalkertje(i) között fekvő része. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: OTÉK] 

helyreállítás (újjáépítés): 

sérült, nem teljes egészében tönkrement építmény, építményrész eredetihez hasonló állapotának visszaállítása 

érdekében végzett építési munka. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: OTÉK] 

holisztikus: 

a teljességre, az egészre törekvő; az a gyógyítási mód, melynél figyelembe veszik a beteg értelmi, fizikai és 

szociális állapotát is. [Idegen szavak gyűjteménye / http://idegen-szavak.hu/keres/holisztikus] 

idegenforgalom: 

idegenforgalmi tevékenység az idegenforgalmi értékek feltárása, népszerűsítése, hasznosítása; a turizmust, az 

üdülést szolgáló bel- és külföldi utazások szervezése és közvetítése; szállás; szállodai, gyógy szállodai és az 

ezekkel összefüggő egyéb idegenforgalmi, gyógy-idegenforgalmi szolgáltatások végzése. Magánszemélyek – 

jogszabály által meghatározott keretek között – a lakásukat, az üdülőjüket, illetve az ahhoz tartozó helyiségeket 

és területeket idegenforgalmi célra hasznosíthatják. [1978. évi I. törvény a belkereskedelemről] 

ingatlan: 
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a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. [1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és 

az osztalékadóról] 

ivóvíz: 

a rendszeres emberi fogyasztásra alkalmas, a fizikai, kémiai, bakteriológiai, toxikológiai és radiológiai 

határértékeknek megfelelő víz. [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről] 

ivóvízellátás: 

a terület, település, építmény egészséges ivóvíz iránti igényének kielégítése (mobiltartállyal, közkifolyós kúttal, 

csomagolt formában vagy vezetékkel). 

jakuzzi: 

masszázsmedencék melyek öntisztító technológiájának részeként a rendszer a medence vizét cirka 

negyedóránként 100%-osan megtisztítja, némelyik beépített víz alatti porszívót is tartalmaz. 

járda: 

az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más 

látható módon elhatárolt – része. 

kerékpárút: 

a kerékpáros közlekedés céljára létesített vagy kijelölt közlekedési felület. 

kert: 

a) többségében növényzettel fedett terület; 

b) előkert: az építési teleknek a közterület felöli határvonala (homlokvonala) és az előkerti építési vonala között 

fekvő része; 

c) hátsó kert: az építési telek hátsó telekhatára és a hátsókerti építési vonala között fekvő része; 

d) oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az oldalkerti építési vonala között 

fekvő, az elő- és a hátsókert közé eső része. 

környezet: 

a) környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; [1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének 

általános szabályairól] 

b) (az emberi) kultúra színtere, amely magában foglalja az embert magát is, azaz az embert körülvevő 

körülmények összessége, beleértve a természeti, művi (épített és tárgyi), társadalmi, gazdasági, szellemi, 

kulturális és politikai környezetet. 

környezetvédelem: 

olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, 

károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító 

tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. [1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól] 

közmű: 

közüzemi infrastruktúra (villamos energia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági és a 

közcélú távbeszélő-szolgáltatás). 

közművesítettség: 



 Fogalomtár  

 cliv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a telek, terület közművekkel történt ellátottságának mértéke (teljes, részleges, hiányos és közművesítetlen). 

közterület: 

közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a 

rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb 

ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei 

között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a 

közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a 

közművek elhelyezése. [1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről] 

kubus: 

mértani test, szabályos hasáb forma. „Kubusos” az épület ha ilyen forma jellemző rá illetve több ilyenből lett 

tömege - jellemzően – konstruálva. 

kulturális örökség: 

régészeti érdekű területek, régészeti emlékek, régészeti lelőhelyek, ezek védőövezetei, műemlékek, műemléki 

értékek és műemléki területek, valamint a kulturális javak. [2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség 

védelméről] 

logisztikai terület: 

jellemzően az áruk, termékek, javak csomagolásával, szállításával és a szállításszervezésével kapcsolatos 

tevékenységek céljára kijelölt terület. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

magánút: 

magántulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi szám alatt, útként nyilvántartott telek. 

marker: 

jelölő, átvitt értelemben jellemzői, meghatározói, jellegzetességei, fontos dolga-i. 

megújuló energiaforrás: 

a geotermikus, a nap-, a szél-, a bio- és a vízenergia. [1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia termeléséről, 

szállításáról és szolgáltatásáról] 

morfológia: 

a) alaktan; 

b) a földfelszín formáival foglalkozó tudomány; 

c) a területek beépítési módján, a beépítés és a telkek méretén alapuló tipológia, illetve annak térbeli szerkezete. 

műemlék: 

olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. [2001. évi LXIV. törvény 

a kulturális örökség védelméről] 

műemléki érték: 

minden olyan épített örökségi elem, valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó területe, együttese, 

rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű 

történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék; alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival 

együtt. [2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről] 

műemléki helyreállítás: 
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a napi jó karban tartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy nagyobb, illetőleg értékesebb 

részét érintő építészeti – s szükség esetén képző- és iparművészeti – restaurálás, helyreállítás. [2001. évi LXIV. 

törvény a kulturális örökség védelméről] 

műemléki jelentőségű terület: 

az épületek, építmények, ingatlanok minden olyan csoportja, illetve olyan ipari vagy közlekedési terület, amely 

az adott település jellegzetes, történelmileg kialakult szerkezete, összképe, a tájjal való kapcsolata, tér- és 

utcaképei szempontjából védelemre és megtartásra érdemes, akkor is, ha nem minden egyes alkotóeleme 

egyedileg védett műemlék, és amelyet ilyenként védetté nyilvánítottak; a földfelszínnek, illetőleg a településnek 

az a része, amely alatt valamely elpusztult, de műemléki jelentőséggel bíró épületegyüttes, építmény vagy 

település összefüggő maradványai rejlenek, amely védelemre, feltárásra és legalább részleges bemutatásra 

érdemes, és amelyet ilyenként védetté nyilvánítottak. 

műemléki környezet: 

a műemlék, illetve a műemléki jelentőségű terület közvetlen környezete, amelynek területén minden – e 

törvényben meghatározott – változtatást, beavatkozást a műemlék városképi, illetőleg tájképi megjelenésének és 

értékei érvényesülésének kell alárendelni, és amelyet ilyenként védetté nyilvánítottak. 

műkő: 

gyakorlatilag egy megmunkált felületű (csiszolt vagy stokkolt) finom-adalékos beton, mely készülhet 

színezetten is. (ekkor gyakran a belekerülő kőzúzalékot választják a kívánt színben, illetve az adalékolt cementet 

lehetséges oxid-földfestékekkel színezni. Az eltérő színű kő-adalék és másra színezett cement igen érdekes 

többszínű megoldásokat eredményezhet. Kültéri alkalmazásnál az összes komponens fagyállóságát figyelemmel 

kell kísérni. /Maga a színezés gyengíti a cementes kötőanyag erősségét. Élénk színekhez fehércementet 

alkalmaznak, mely tovább nehezíti a receptet/. 

nyomvonal: 

vezeték elméleti tengelyvonalának függőlegesen a terepszintre vetített vetülete, vonala. 

ökológiai lábnyom: 

egy kalkulált érték, ami kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen 

mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. /A 

mérés-számítás finomításán folyamatosam fáradoznak./ 

övezet: 

a beépítésre nem szánt területek terület felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az 

építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: OTÉK] 

penthouse: 

az épületek tetején kialakított nagy értékű apartman – lakás(ok). Általában egyedi és az épület többi szintjétől 

eltérő, annál igényesebb kialakítással. További jellemzők lehetnek a nagy teraszok, az egyedülálló panoráma és 

az, hogy e szint fölött már („csak”) az ég van. 

pop-modern: 

kifejezetten magyar kategória, mely a 90-es éveg végétől napjainkig megélhető modernista stílusú építészetnek 

egy devalválódott - el-popposodott – silány vonulatát kívánja megjelölni. 

régészeti feltárás: 

minden olyan tudományos módszerekkel végzett tevékenység (a terepbejárás, az ásatás, a hitelesítő, a próba-, a 

megelőző és a mentő feltárás, a műszeres lelet- és lelőhely-felderítés), amelynek célja a régészeti örökség 

elemeinek felkutatása. [2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről] 

régészetileg védelemmel érintett terület: 
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a terepszint alatt fellehető, ismert vagy vélelmezett tárgyi emlék, érték fennmaradása, megőrzése érdekében 

elrendelt intézkedéssel védett terület. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

régészeti védőövezet: 

a védett lelőhely környezete, amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

[2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről] 

rehabilitáció: 

elavult, de értéket képviselő városrész, tömb illetve épület olyan felújítása, amelynek során az úthálózat és az 

épületállomány illetve az épület egyes részei - erre érdemes elemei - nek megtartásával, korszerűsítésével, az 

alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épületekkel való pótlásával emelik az érintett 

épület és terület értékét a kornak megfelelő színvonalra. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: OTÉK] 

Spa: 

a latin eredetű �sanus per aquam� kifejezésből származik melynek jelentése: egészséges a víz által. A víz 

jótékony, gyógyító erejét használja a különböző kezeléseknél. Mára gyűjtőfogalommá vált, melybe 

beletartoznak a wellness centrumok, egészségközpontok által használt vizes kezelések 

szabályozási terv: 

az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, 

továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, 

jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. [1997. évi 

LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről] 

szennyvíz: 

a szennyvíztisztító művekben, a szennyvíz szennyező anyagainak eltávolítása, illetve lebontása után keletkező, e 

rendelet előírásainak megfelelő szennyezőanyag-tartalmú víz. [50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek 

és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól] 

táj: 

A természeti és épített környezet jellegzetes egysége, illetve összessége. 

telek: 

egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. [1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet 

alakításáról és védelméről] 

telekhatár: 

az önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott területeket (telkeket) elválasztó (határ)vonal. A szabályozási és az 

övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

természeti erőforrás: 

a társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői, kivéve 

mesterséges környezetet. [1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól] 

természeti érték: 

a természeti erőforrások, az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más, 

törvényben meghatározott, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elemek, beleértve a védett 

természeti értékeket is. 

természeti (ökológiai rendszer) rendszer: 

az élő szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és természetes egysége. 

[1996. évi LIII. törvény a természet védelméről] 
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természeti terület: 

valamennyi olyan földterület, amelyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek. [1996. évi LIII. 

törvény a természet védelméről] 

történeti kert: 

történeti értékű – önállóan, más műemlékhez kapcsolódóan, illetve történeti településszerkezet részeként 

megjelenő – kertépítészeti alkotás, zöldfelület, illetőleg park. [2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség 

védelméről] 

városi park: 

a városrészt vagy a város egészét szolgáló, ennek megfelelően kiépített, illetve felszerelt közpark. [47/1998 (X. 

15.) Főv. Kgy. rendelet] 

védett természeti (természetvédelmi) érték: 

a jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – élő 

szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, 

továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány. [1996. évi LIII. törvény a természet védelméről] 

védett természeti terület: 

jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) 

földterület. [1996. évi LIII. törvény a természet védelméről] 

vízellátás: 

ivó-, ipari, technológiai, öntöző-, tűzoltóvíz stb. biztosítása. 

wellness: 

személyre szabott egészségmegőrző programok összessége, általában wellness fürdőben, szállodában időző 

vendégek részére, hogy a résztvevők kipihenjék a mindennapi stresszt és fáradtságot, testük és szellemük is 

meg-nyu¬god¬jon, feltöltődjön. A wellness részei lehetnek torna, egészséges táplálkozás, úszás, fitnesz, 

masszázs stb. Leggyakrabban egy-egy szállodai kúra 4-5 nap alkalmával veszik igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat. 

zöldfelületi minimum: 

a zöldfelület legkisebb mérete. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

zöldfelületi mutató: 

a zöldfelület területének és a telek területének az aránya %-ban kifejezve. [47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet] 

zöldterület: 

az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). 

zöld-tető: 

tervezett módon telepített vegetációs réteggel fedett jellemzően lapostetős kialakítás. Több fajtája ismert és 

használatos, a vegetációs réteg akár 5 cm vékony is lehet, elterjedtebb a 20-40 cm földkeveréket alkalmazó 

rétegfelépítések. A leg-életerősebb és egyben értékesebb zöldtetők az 50cm és ennél vastagabb földdel fedettek, 

de itt már igen komoly plusz statikai feladatokat kell megoldani a hatalmasra növő őnsúly miatt, ezért ezek már 

komoly plusz költségekkel járnak, illetve ilyet egy meglevő tetőre annak teherbírási korlátai miatt jellemzően 

nem lehet telepíteni. 


