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A ‘MILD HOME’ egy olyan 
megvalósítható lakóépület prototípusa, 
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Előszó
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az em-
beriség jövőjének egyik megkerülhetetlen kérdése 
az ember környezethez való viszonya, erőforrásai-
nak gyökeresen új szemléletű használata. A környe-

zettudatosság és fenntarthatóság mindennapjaink 
beszédtémája és mivel sokkal többet beszélünk 
róluk, mint amennyit teszünk értük, a szavak meg-
kopnak, közhellyé válnak. Pedig a munka előttünk 
áll, a számos kutatás, kísérlet, technológiai fejlesztés 
mellett a szemléletmód megváltozása alapvető je-
lentőségű.

A MILD HOME kutatási projekt keretében a Szé-
chenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszéke és 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
meghirdetett építészeti tervpályázat az ember és 
környezetének egyik legfontosabb szegmensére, 
a lakásra és lakókörnyezetre koncentrál. A pályázat 
újszerű eleme, hogy nem csupán az energetikai 
követelmények kielégítése és a rendelkezésre álló 
technológiák alkalmazása volt a cél, hanem olyan új 
szemléletű épülettípusok és az ezekből létrehozható 

lakóegyüttesek tervezése, melyek megfelelő építé-
szeti válaszokat adnak a folyamatosan változó kör-
nyezeti és szociális kihívásokra. A pályázat vállalt cél-
ja volt az ember és otthona új viszonyának keresése, 
egy újfajta életmód lehetőségeinek megteremtése.

A pályázat ambíciózus elvárásaihoz megfelelő pá-
lyázó partnereket kellett találnunk. Ez vezetett min-
ket arra, hogy a hazai építészeti élet legfontosabb 
szellemi műhelyeit jelentő doktori és posztgraduális 
iskolák hallgatóit és mestereit hívjuk meg a közös 
munkára. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden 
felkért intézmény lelkesedéssel vállalta a feladatot, 
melyet bizonyít a pályázatok nagy száma is. Ezúton 
is köszönjük az eredményes részvételt és bízunk 
benne, hogy ez az együttműködés további szellemi 
párbeszéd alapja lehet.

 
Czigány Tamás DLA építész, 

a MILD HOME projekt szakmai vezetője, 
a Széchenyi István Egyetem 

Épülettervezési Tanszékének vezetője

Nagyon érdekes feladat volt részt venni a MILD 
HOME projektben és a magyarországi ötletpályázat 
lebonyolításában. A Délkelet-európai Transznaci-
onális Együttműködési Programnak és Tatabánya 
Önkormányzatának hála egy aktuális és hasznos 
kérdéskörön gondolkozhattunk, közösen vizsgálhat-
tuk meg a jelen lehetőségeit egy fenntartható jövő 
építésére. Kollégáim nevében is köszönjük a pályá-
zat minden résztvevőjének a pályamunkák kidolgo-
zásába és a tervek értékelésébe fektetett munkáját 
és erőfeszítéseit.

Már a tervcsomagok kibontásakor érezhető volt, 
a bírálat után pedig egészen bizonyosak voltunk 
benne, hogy az összegyűjtött nívós és gazdag terv-
anyag publikálásra érdemes, hiszen témája a szakma 
érdeklődésének középpontjában áll és jól jellemzi a 
magyar építésztársadalom feltörekvő generáció-
jának szemléletmódját a környezettudatosság és a 
fenntarthatóság kérdésköréről. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy a teljes pályázati anyagot közzé kívánjuk 
tenni egy elektronikus könyv formájában, mely for-
mátum egyszersmind biztosítani tudja a gondolatok 
gyors és szabad terjedését is.

Néhány szerkesztői megjegyzés: E könyvben igyek-
szünk minden lényeges tartalmat megosztani a 
magyarországi MILD HOME pályázat lebonyolítását 
és a beérkezett pályamunkák tartalmát illetően. Az 

egyes iskolák szerint csoportosított pályaművek-
hez tartozó összes tablót és az építészeti-műszaki 
leírások szinte teljes tartalmát közöljük, egységes 
formai keretek között. A tartalom szerkesztésekor 
egyes tablók elrendezése kis mértékben változha-
tott. A tablókon és a leírásban a nyilvánvaló hibákat, 
elírásokat javítottam, ügyelve a tartalmi hűségre. A 
leírásokból bizonyos a terv megértését kevéssé be-
folyásoló, esetenként redundáns elemeket töröltem, 
a törlés megjelölésével. A leírásokhoz mellékletként 
csatolt munkarészek (költségbecslés, energetikai 
vizsgálat, adattábla) közlésére terjedelmi és formai 
okokból nincs mód, ezért ezek tartalmából kivona-
tos összefoglalókat közlünk csak. A leírások végén 
egységes formátumban megjelenített információk 
alapja a szerzők adatközlése, azonban egyes fo-
galmak különböző értelmezése miatt néhány szár-
maztatott értéket újra kellett számolnom. Igyekez-
tünk minden fejezet és pályamű után angol nyelvű 
összefoglalót is szerepeltetni, de ezek teljes nyelvi 
lektorálására sajnos nem volt mód.

E gondolatok figyelembevételével ajánlom a köny-
vet a Tisztelt Olvasó figyelmébe.

 
Horváth Tamás építész, 

a MILD HOME projekt koordinátora, 
a kötet szerkesztője
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Ötletpályázati kiírás 
a MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán 
meghívásos építészeti ötletpályázathoz
Czigány Tamás DLA, Cseh András, Stein Júlia, Élő József és Horváth Tamás 
Széchenyi István Egyetem 
Damokos László 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. Tájékoztató adatok

1.1. Tervpályázat kiírói

A tervpályázat kiírója: 
Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A tervpályázat társkiírója: 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2800 Tatabánya, Fő tér 6.

továbbiakban együtt mint Kiíró.

A tervpályázat lebonyolítója: 
Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

továbbiakban mint Lebonyolító.

1.2. A tervpályázat tárgya

A MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, 
Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco 
Green Village) kutatás-fejlesztési projekt az Európai 
Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttmű-
ködési Programján belül, annak Környezetvédelmi 
és Környezetfejlesztési témakörében, a Forrás- és 
Energiafelhasználás Hatékonyság Fejlesztés témá-
ban végzett projekt. Pályázati azonosítószáma: 
SEE/D/0201/2.4/X.

A projekt keretében megrendezésre kerülő építé-
szeti tervpályázat tárgya egy MILD HOME és Eco 
Green Village tervezése Tatabánya Alsógalla-
Falurétre. Fenntartható, gazdaságosan megépít-
hető és üzemeltethető lakóegységek, valamint az 
ezeket magában foglaló kisebb településrész ter-
vezése.

A tervpályázat célja: A MILD HOME projekt kétéves 
időtartama alatt elvi megoldás(oka)t találni a projekt 
által megfogalmazott MILD HOME-ra, mint lakó-
egységre és az azokból felépülő Eco Green Village-
re, mint lakó együttesre.

A pályázat célja a MILD HOME általános kérdésfel-
vetéseire és a projekt eddigi eredményeire reflektá-
ló, adott helyszínre készülő konkrét építészeti meg-
oldások keresése.

A projekt során cél az ötletpályázaton kiválasztott 
legjobb ötlet(ek) továbbgondolása, akár részletekig 
terjedő továbbtervezése, amely jó alapot kínálhat 
egy prototípuslakás esetleges megvalósítására.

1.3. A tervpályázat jellege, formája

 - A tervpályázat jellege: 
meghívásos ötletpályázat.

 - A tervpályázat formája: titkos.

1.4. A tervpályázatra meghívott 
intézmények, iskolák

 -  Budapesti Műszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Építőművészeti Doktori Iskola

 -  Építész Mester Egylet, Mesteriskola
 -  Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola
 -  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
Doktori Iskola, Építőművészet Szak

 -  Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Cziráki József Faanyagtudomány és 
Technológiák Doktori Iskola

 -  Pécsi Tudomány Egyetem, 
Breuer Marcell Doktori Iskola

1.5. A tervpályázaton való részvétel feltételei

A tervpályázat résztvevője (azaz a pályamű szerző-
je) – továbbiakban mint Pályázó – az a természetes 
személy vagy természetes személyekből összeállt 
tervezői csoport lehet:
 -  aki(k) a meghívott posztgraduális építész 
képzések aktív hallgatója / hallgatói, valamint 
abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozattal 
még nem rendelkező hallgatója / hallgatói;

 -  aki(k) azzal, hogy pályázatát benyújtotta / 
benyújtották, a tervpályázati kiírás feltételeit 
magára / magukra nézve kötelezőnek elfogadta / 
elfogadták.

A pályázat társszerzői lehetnek a pályázatban részt-
vevő iskolák oktatói, mesterei, kivéve az adott iskola 
által delegált bíráló bizottsági tag, aki semmilyen 
formában nem vehet részt a pályamunkák elkészí-
tésében, azok korrigálásában.

Pályázó a pályaművek elkészítése érdekében külső 
szakértőt / szakértőket igénybe vehet. A külső szak-
értőt / szakértőket a pályázati adatlapon külön fel 
kell tüntetni.

A pályázaton nem vehetnek részt a MILD HOME 
projekt állandó munkatársai és a pályázat előké-
szítésében részt vevők.

1.6. A tervpályázatból való kizárás

A Bíráló Bizottság
 -  a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül 
kizárja a beadási határidő után beérkezett pálya-
munkát,

 -  kizárja a titkosságot sértő pályázatot (lásd 2.4. 
pont végén),

 -  kizárhatja a pályázati dokumentációban meg-
határozott kötelező tartalmi és formai követel-
ményeket nem teljesítő pályamunkát,

 -  kizárja az 1.5. szakaszban meghatározott „részvé-
teli feltételek”-et nem teljesítő Pályázót.

1.7. A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése: 2013. szeptember 9.
Pályázatindító konferencia: 2013. szeptember 13.
Helyszíni szemle időpontja: 2013. szeptember 14.
Kérdések határideje: 2013. szeptember 30.
Válaszadás határideje: 2013. október 10.
Pályamű beérkezés határideje: 2014. január 13.
Eredményhirdetése, díjátadás: 2014. február 3.

1.8. A tervpályázat közzététele

A tervpályázati dokumentáció kizárólag elektroni-
kus úton tölthető le a http://muteremhaz.sze.hu/
mildhomepalyazat webes tárhelyről.

A letölthető pályázati anyag tartalma:
 -  tervpályázati kiírás (pdf),
 -  címzéslap (pdf),
 -  fotódokumentáció (jpg; helyszínfotó, légifotó),
 -  digitális térkép (dwg),
 -  tervezési terület lehatárolása (pdf),
 -  közműtérkép,
 -  talajmechanikai szakvélemény,
 -  összesítő táblázat.

TATABÁNYA 
Megyei Jogú Város 

DOI 10.17201/SZE-ETT.2015.31
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1.9. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos 
kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati 
dokumentáció véglegesítése

- Pályázatindító konferencia

Kiíró pályázatindító konferenciát tart, 
melynek időpontja és helyszíne: 
2013. szeptember 13. péntek 10:00 
Széchenyi István Egyetem Építész Műteremház 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A konferencián Kiíró és a pályázatra meghívott 
doktori iskolák a pályázat témájához kapcsolódó 
előadásokat szerveznek, valamint Kiíró egy rövid 
bevezető előadást tart, melyben elsősorban a terv-
pályázatot életre hívó MILD HOME projektet, annak 
tevékenységét, céljait és eddigi eredményeit mutatja 
be. A programra minden résztvevő doktori iskola 
hallgatója és oktatója meghívást kap, de a konferen-
cia nyitott minden érdeklődő számára is.

- Helyszíni szemle

Kiíró helyszíni szemlét tart, 
melynek időpontja és helyszíne: 
2013. szeptember 14. szombat 10:00, 
TESCO Hipermarket 
2800 Tatabánya Bláthy Ottó út 1.

Kiíró a szemlén helyszínnel kapcsolatos tájékozta-
tást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megte-
kinthetik.

- Kérdések

A Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 
kérdésekkel 2013. szeptember 30-ig az alábbi címre 
küldött e-mailben fordulhatnak Kiíróhoz: 
mildhomepalyazat@sze.hu

- Válaszok

A megadott határidőig beérkezett kérdéseket Ki-
író illetve a nevükben eljáró Bíráló Bizottság 2013. 
október 10-ig megválaszolja, és az összes kérdést, 
valamint az azokra adott válaszokat a pályázat meg-
hirdetési felületén közzéteszi:
http://muteremhaz.sze.hu/mildhomepalyazat/
kerdesvalasz

- A dokumentáció véglegesítése

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. 
Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának idő-
pontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és 
az alkalmassági követelmények kivételével módosít-
hatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolí-
tásától visszaléphet.

1.10. A pályaművek benyújtása

A pályaművek csak a dokumentációhoz csatolt Cím-
zéslap (3.1. sz. melléklet) felhasználásával nyújthatók 
be, melyet kinyomtatva a csomagra kell ragasztani.

Minden egyes pályázatot, a titkosságot nem sértő 
zárt csomagolásban kell benyújtani. Minden pályá-
zati munkarészt (tervlapok, makettek, stb.) egy cso-
magként kell beadni.

A pályaművek közvetlen átadással nyújtandók be. 
Kiíró biztosítja a titkosságot nem sértő átvételt és 
a beérkezett pályamunkák átvételéről a beérkezés 
sorrendjének megfelelő sorszámmal ellátott elis-
mervényt ad.

A pályaművek benyújtásának határideje: 
2014. január 13. 13.00-15.00-ig.

A pályaművek benyújtásának helyszíne: 
Széchenyi István Egyetem, Építész Műteremház, 
földszint, Európa terem 
9026 Győr Egyetem tér 1.

A késve érkező, valamint a titkosságot sértő pályá-
zatokat a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül 
kizárja.

1.11. A bíráló bizottság összetétele

Szavazásra jogosultak:

Elnök:
 - Czigány Tamás DLA, építész, 
MILD HOME projektvezető, SZE

Társelnök:
 - Schmidt Csaba, polgármester, 
Tatabánya Önkormányzata

Szakmai titkár:
 -  Stein Júlia, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Tagok:
 -  Bodrossy Attila DLA, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

 -  Élő József, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

 -  Damokos László, főépítész, 
Tatabánya Önkormányzata

 -  Szabó Árpád DLA, építész, 
Építőművészeti Doktori Iskola, BME

 -  Marián Balázs, építész, 
Doktori Iskola, MOME

 -  Golda János, építész, 
Építész Mesteregylet, Mesteriskola

 -  Kovács-Andor Krisztián DLA, 
Breuer Marcell Doktori Iskola, PTE

 -  U. Nagy Gábor DLA, építész, 
Cziráki József Doktori Iskola, NYME

 -  Csernyus Lőrinc, építész, 
Vándoriskola, Kós Károly Egyesülés

1.12. A szakértő előzsűri munkája és összetétele

A benyújtott pályamunkákat szakértő előzsűri nézi 
át és értékeli saját szakterülete, szakmai szempontjai 
alapján. A bíráló bizottság a szakértői véleményeket 
írásban megkapja és bírálat során szabadon hasz-
nálja fel. Szakértő zsűri összetétele:

Elnök:
 - Horváth Tamás, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Szakmai titkár:
 -  Stein Júlia, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Tagok:
 -  Serfőző István, építőmérnök
 -  Petrikó László, épületgépész
 -  Schopf Márton, építész, energetikai szakértő
 -  Ther Antal, építőmérnök, költségelemző

1.13. A bíráló bizottság munkája

A Bíráló Bizottság az Elnök által előterjesztett és 
a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi 
munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi sza-
vazással hozza, munkájáról a szakmai titkár folya-
matos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság mun-
kája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal 
kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentés-
ben teszi közzé. A Bíráló Bizottság döntése végle-
ges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.14. Meghívási díj

Kiíró beadott pályázatonként az iskoláknak meghí-
vási díjat fizet. A meghívási díj pályázatonként 100 
000 Ft, mely a pályázó iskolák és Kiíró között külön 
kötött együttműködési megállapodás alapján kerül 
szabályozásra és kifizetésre. Meghívási díjra 2 500 
000 Ft áll rendelkezésre.

1.15. A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására
 -  bruttó 1 800 000 Ft áll rendelkezésre,
 -  a díj legnagyobb összege: 900 000 Ft,
 -  a díj legkisebb összege: 300 000 Ft.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymás-
hoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok 
között határozza meg a díjak összegét. A díjak a ki-
fizetés módjától függően a törvény szerint megha-
tározott ÁFÁ-t és járulékokat tartalmazzák és adó-
köteles bevételek.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályamű-
vek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló 
összeget felhasználva egy I., egy II., és egy III. díjat 
ad ki. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minő-
síti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál 
díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra 
fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosít-
hatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

1.16. A tervpályázat eredményhirdetése

A Bíráló Bizottság döntése alapján Kiíró 2014. febru-
ár 3-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályá-
zati díjakat, a díjazott művek szerzőinek legkésőbb 
az eredményhirdetést követő 60 banki napon belül 
kifizeti.

Az eredményhirdetés pontos ideje és helye: 
2014. február 3. 16:00 
Széchenyi István Egyetem, Építész Műteremház, 
Győr, Egyetem tér 1.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

1.17. Zárójelentés, a pályázati munkák 
nyilvánosságra hozása, pályázat utáni kezelése

A lezárt borítékokat a pályázat bírálata után nyitja 
fel a Bíráló Bizottság. Minden boríték – a nem nyert 
pályázatoké is – felbontásra kerül. Minden beadott – 
a kiírás feltételeinek megfelelő – pályázat kiállításra 
kerül a szerzők feltüntetésével.

A Bíráló Bizottság a pályázatról összefoglaló záró-
jelentést készít és a díjazott munkákról külön ér-
tékelést ad. A zárójelentés az eredményhirdetést 
követően a http://muteremhaz.sze.hu/mildhome 
palyazat/zarojelentes pontja alól tölthető le.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
további kiállításokon, illetve egyéb módon (pl. mé-
diában való közzététel) bemutassa és népszerűsítse.

A teljes tervpályázati anyag Kiíró tulajdonába kerül.

Pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, a fenti fel-
tételeket elfogadja.
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2. Részletes program

2.1. Tervezési feladat

A tervezési feladat egy gazdaságosan megvaló-
sítható lakóépület prototípus megtervezése (MILD 
HOME), ami megfelelő építészeti válaszokat ad a 
folyamatosan változó környezeti és szociális kihí-
vásokra a következő néhány évtizedben. A meg-
tervezendő épülettípus nem csupán egy innovatív 
konstrukciós modell, sokkal inkább egy új filozófia, 
egy újfajta életmód kifejeződése, hogy ember és 
otthona milyen viszonyban áll környezetével.

Továbbá feladat egy olyan beépítés (Eco Green 
Village) tervezése, melyben az épülettípusok, az 
önálló lakóegységek és a közösségi terek integrá-
lásával egy új szellemiségű lakóegyüttes hozható 
létre.

A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműkö-
dési Program által életre hívott MILD HOME projekt 
célja, hogy a projektben résztvevő országok (Olasz-
ország, Ausztria, Bulgária, Románia, Görögország, 
Szerbia és Magyarország) közösen hozzák létre a 
MILD HOME (My modular, Intelligent, Low cost, Do 
it yourself nearly zero energy House) rendszerét, és 
az ezt magába foglaló Eco Green Village-t. Ehhez 
minden egyes országban külön-külön építészeti 
pályázat kerül meghirdetésre, ezek eredményét a 
projektpartnerek közösen értékelik, keresve jövőbe 
mutató lakóépület- és lakóegyüttes típusokat.

A magyarországi pályázat tervezési helyszíne, Ta-
tabánya, Alsógalla-Falurét, egy üresen álló városi 
terület, melynek elhelyezkedése, mérete, a városré-
szekkel való kapcsolatai teljes mértékben alkalmassá 

teszik egy új lakótömb telepítésére. A helyszín ter-
mészetesen befolyásolja a tervezés eredményét, de 
az adott területre való tervezésen túl cél az is, hogy 
a tervezett lakóépületek és az azokból létrehozott 
együttes az országon belül más helyszínre is adap-
tálhatók legyenek.

2.2. A helyszín adottságai

A város: Tatabánya

A tervezési helyszín Tatabányán található. Tatabá-
nya 91 km²-en, 14 km hosszan húzódik a Bécs-Bu-
dapest autópálya mellett, a Budapest – Hegyes-
halom – Rajka vasútvonal mentén, a fővárostól 
55 km-re. A város elhelyezkedése miatt jelentős 
forgalmi csomópont országos szinten is. A telepü-
lés a Gerecse és a Vértes közötti völgyben (Tatai-
árok) fekszik, átlagos tengerszint feletti magassága 
199 m.

A területen már a XIII. században három falu műkö-
dött: Bánhida, Alsógalla, Felsőgalla. 1891-ben kezd-
ték fejleszteni a helyi bányászatot, 1896-ban hozták 
fel az első csille szenet. Ezután, az 1900-as évek 
elején hozták létre a bányatelepet Alsógalla mellett 
Tatabánya néven. A mai Tatabánya 1947-ben alakult, 
amikor a területen található községeket (Bánhida, 
Alsógalla, Felsőgalla, Tatabánya) egyesítették.

Tatabánya jelenlegi lakossága 67 753 fő. A lakosság 
tetőzése a 80-as évek közepére tehető, amikor a 
lakosság száma megközelítette a 80 000 főt. Azóta 
folyamatosan csökken a lakók száma.

A bányászat a 80-as évek végéig virágzott, majd 
a város környéki bányák kimerülése után komoly 
gondot jelentett a munkanélküliség. Ennek megol-

dásaként ipari parkot alakítottak ki, mely számos 
munkahelyet teremtett a helyieknek. Kb. 500 hek-
táron több mint két tucat közepes- és nagyvállalat 
működik itt.

1950-ben Tatabányát megyeszékhellyé nyilvání-
tották. Jó megközelíthetősége, valamint a bányá-
szat miatti dinamikus fejlődése miatt helyezték át 
a székhelyet Esztergomból. Újabb lökést adott a 
városnak a megyeszékhelyi rang elnyerése, egymás 
után épültek az új lakótelepek.

Alsógalla

Az újvárosi tízemeletes tömbházaktól szinte átme-
net nélkül érkezünk a földszintes, kertes házakkal 
beépített Alsógallára. A török hódoltság idején el-
pusztult a falu, az elnéptelenedett települést Eszter-
házy József gróf telepítette be német katolikusokkal. 
A szénbányászat felgyorsította a község fejlődé-
sét, a kiépült bányatelep 1902-ig közigazgatásilag 
Alsógallához tartozott. Mára a jellegzetes alsógallai 
„öregházak” mellett egyre több új családi ház épült, 
és sok régi ház átépült. A városrész egykori főut-
cája ma is a főutca, amelynek felújított terén áll a 
barokk stílusú műemlék római katolikus templom a 
világháborús hősi emlékművel, mellette az alsógallai 
Faluházzal, szemben a művelődési házzal.

A tervezési terület

A tervezési helyszín Tatabánya központjához közel, 
Alsógalla városrészen található. A területet északke-
letről a Galla patak határolja, délnyugatról az Ady 
Endre utca, északnyugatról a Csaba utca, keletről 
pedig egy kisebb csatorna zárja. Érintett helyraj-
zi számok: 0236, 3586, 3787/2 [Lásd ortofotó]. (A 
tervezési terület pontos lehatárolását a 3.6. számú 
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melléklet tartalmazza.) A 24 800 m²-es terület nagy 
része jelenleg beépítetlen. A terület északnyugati 
oldalán jelenleg egy műfüves focipálya működik, az 
ahhoz kapcsolódó kiszolgáló épülettel, valamint egy 
~45 férőhelyes parkolóval. Északi és déli irányban 
családi házas beépítés jellemzi, nyugat felé pedig a 
volán telep (garázsok, szerelőcsarnokok, parkolóhe-
lyek) határolja a tervezésre kijelölt területet. Keleti 
irányban jelenleg beépítetlen területhez kapcsoló-
dik. A terület könnyen megközelíthető autóval, illet-
ve tömegközlekedéssel (helyi autóbuszjárattal) is. A 
kijelölt sík terület alkalmas a jelenlegi alsógallai lakó-
övezet folytatására, hiszen két, családi házas terület 
közé ékelődik be. A városfejlesztési elképzelések, 
tervek egyik elsődleges célja ennek a területnek a 
városi szövetbe való integrálása.

A tervezési területre vonatkozó szabályozási előírá-
sok betartása jelen tervpályázat során nem kötelező.

Közműadottságok

A területen a következő közművek állnak rendel-
kezésre: csatornázás, vízellátás, távhőellátás, föld-
gázellátás, gyengeáramú hálózatok, távközlés, erős-
áramú hálózatok és közvilágítás.

Talajmechanikai adottságok

A tervezési területre vonatkozó Területismertető Ta-
lajmechanikai Szakvéleményt a pályázati kiírás 3.8. 
sz. melléklete tartalmazza.

2.3. Tervezési program

A tervezési program előzetes vizsgálatok, elem-
zések alapján lett összeállítva. A megadott kritéri-
umok, elvárások indokolt esetben felülbírálhatók, 
más vagy jobb megoldást nyújtó új javaslatokkal 
módosíthatók, kiegészíthetők. A MILD HOME pro-
jektben felállított kritériumrendszer a pályázat 3.3. 
számú mellékletében található. A kritérium rendszer 
alapján a legfontosabb tervezési szempontok a kö-
vetkezők:

A MILD HOME-ra mint egységre három különböző 
típus került meghatározásra (elsődleges, másodla-
gos és harmadlagos) az otthonok felhasználói fiatal 
párok, fiatal családok, családok és idősek. Az egy-
ségek beépítési módjára és a lakástípusokra nincs 
megkötés. A lakáshasználat egy változó, flexibilisen 
formálható, bérlakás rendszerben került megha-
tározásra. Az elképzelt egységek területei típustól 
függően 40-100 m2-ig terjednek, egy lakóegységen 
belül el kell helyezni a következő funkciókat: szélfo-
gó, nappali, konyha, szoba, WC és fürdőszoba.

Az elképzelt lakóegyüttesben előirányzottan 100-
200 lakás telepítendő. Közösségi térként minimáli-
san el kell helyezni a következő funkciókat is: multi-
funkcionális tér, mosoda, kerékpártároló.

A tervezett épületek összesített energetikai jellem-
zője 50 kWh/m2a, energetikai minőség szerinti be-
sorolásuk A+, az egyes szerkezetek hőátbocsátási 
tényezője: falak esetében 0,20-0,26 W/m²K, a tetők 
esetében 0,16-0,20 W/m²K és a nyílászárók esetében 
0,90-1,10 W/m²K értékek között legyen.

Az életciklusban való gondolkodás, az innovatív 
megoldások keresése és a kísérletező, szabad kon-
cepcióalkotás egyaránt elvárás a kialakuló lakóegy-
ségek és a belőlük felépülő lakóegyüttes tervezése-
kor.

2.4. A pályaművek benyújtandó munkarészei

Tartalmi követelmények

Pályázó szabadon választhatja meg, hogy a ren-
delkezésre álló felületen hogyan mutatja be pálya-
művét, – szabadon választott technikával, kiállításra 
alkalmas formában – de a beadott pályamunkának 
a következő munkarészeket kötelezően tartalmaznia 
kell. Kötelezően benyújtandó munkarészek:

Helyszínrajz M=1:500
A helyszínrajz mutassa be a tervezett településrész 
városszövetbe való illeszkedését, a környező töm-
bökkel való kapcsolatait, mutassa be a tervezett 
Eco Green Village telepítését, felépítését, működési 
rendjét.

Alaprajzok M=1:100
Pályázó mutassa be minden eltérő lakóegység (vagy 
a terv jellegéből adódóan a fontosabb lakóépületek) 
alaprajzát.

Metszetek M=1:100
Jellemző metszetek a terv megértéséhez szüksé-
ges mennyiségben.

Homlokzatok M=1:100
Jellemző homlokzatok a tervezett egységekről.

Műszaki leírás
A tablókon elhelyezett magyarázó szöveg mellett 
kötelező benyújtani egy max. 10 oldalas, A4-es for-
mátumú lefűzött műszaki leírást, amelyben ki kell 
térni az alkalmazott épület- és tartószerkezetekre, 
épületgépészeti és egyéb innovatív megoldások-
ra. A műszaki leírásban magyarázó ábrák, fotók és 
egyéb képek szabadon elhelyezhetők.

A műszaki leírás kötelező mellékletei
(a 10 oldalon felül):
 -  angol nyelvű absztrakt 
min. 1 db A4-es oldalban,

 - összesítő táblázat 
(a pályázat 3.9 számú melléklete alapján),

 - igazoló energetikai számítás 
(egy önállóan értelmezhető épületegységre),

 - költségbecslés.

Utóbbiban Pályázók mutassák be, ismertessék szö-
vegesen, milyen építési, üzemeltetési költségcsök-
kentő tényezőket alkalmaztak a tervezett megoldás-
ban. A kiadott táblázat alapján adjanak egy fajlagos 
Ft/m2 kimutatást az egyes lakóegységekről és épü-
letekről.

Telepítési makett M=1:500

CD
A teljes pályázati anyagot (tablók, műszaki leírás és 
mellékletei) pdf formátumban CD vagy DVD adat-
hordozón is be kell nyújtani.

További szabadon benyújtandó munkarészek:
Rajz, látványterv, részletrajz, magyarázó ábra, ma-
kett, részletmakett, makettfotó stb. a terv ponto-
sabb bemutatása és jobb megértése érdekében 
szabadon benyújtható.

Formai követelmények

A beadandó munkarészeket maximum 4 db álló for-
mátumú A1-es (594×840 mm), 5 mm vastag habkar-
tonra kasírozott tablón kell Pályázónak benyújtani. A 
szöveges munkarészt a kiadott táblázatokat A4-es 
fűzött formában kell a tablókhoz mellékelni. A tab-

lókon és a műszaki leíráson kívül a pályázatokhoz 
csak makette(ke)t lehet csatolni. A pályamű tablóit 
két nyelven, angolul és magyarul kell feliratozni.

Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom 
vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki meg-
oldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartal-
mának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a 
szerzőnek nyilatkoznia.

Szabvány A4-es méretű boríték, felirat nélkül, lezár-
va benne:
 - kitöltött Adatlap a pályamű szerző(i)jének adatai-
val (3.2. számú melléklet),

 - (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése.

A CD/DVD-t megjelölés nélkül, a tablók mellé, nem 
a lezárt borítékba kell elhelyezni!

A pályamű, annak írott és elektronikus mellékletei 
nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartal-
mazó csomagot, az egyes munkarészeket névalá-
írással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, 
jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a 
szerzőkre vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A 
titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló 
Bizottság az értékelésből kizárja.

2.5. Bírálati szempontok

A bírálat során a Bíráló Bizottság keresi az ötlet-
pályázati tervjavaslat építészeti értékeit, vizsgálja, 
hogy:
 - milyen mértékben felel meg a tervezési feladat 
feltételeinek és célkitűzéseknek,

 -  milyen a koncepció átgondoltsága, frissessége és 
életszerűsége,

 -  milyen az építészeti minősége,
 -  mennyiben felel meg a gazdaságossági szem-
pontoknak,

 -  miként oldja meg a megújuló energiaforrások 
alkalmazását.

3. Mellékletek
[Terjedelmi okokból csak felsorolva.]

3.1. Címzéslap

3.2. Adatlap a pályázók és a szakértők adatainak fel-
tüntetésére

3.3. A projekt során felállított elvi kritériumrendszer 
a MILD HOME-ról és az Eco Green Village-ről

3.4. Fotódokumentáció (jpg, helyszínfotó, légifotó)

3.5. Digitális térkép (dwg)

3.6. A tervezési terület lehatárolása (pdf)

3.7. Közműtérkép

3.8. Talajmechanikai szakvélemény

3.9. Összesítő táblázat

Győr, 2013. augusztus 31.

Bíráló Bizottság
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Kérdések és válaszok
1. kérdés: A területen jelenleg található parkoló kinek 
a tulajdonában van, áthelyezhető-e?
Válasz: A parkoló a tervezési terület része, áthe-
lyezhető vagy megszüntethető.

2. kérdés: A 3587/2 és 3586 helyrajzi számokon talál-
ható sporttelephez tartozó melléképület megszűn-
tethető-e, ha igen, akkor a funkciót magát vissza 
kell-e helyezni a sportteleppel együtt?
Válasz: A 3587/2 és a 3586 helyrajzi számú telkek a 
tervezési terület részét képezik, a jelenleg ott talál-
ható épületek és funkciók áthelyezhetők vagy meg-
szüntethetők.

3. kérdés: A területen lévő földgáz csöveket talajszint 
alá lehet-e vinni?
Válasz: Igen.

4. kérdés: A 0238/2-es terület bekapcsolható-e a 
fejlesztési ütemezésbe, vagy kizárólag a 0236-os 
területtel lehet csak foglalkozni?
Válasz: A tervezési terület konkrét határai a mellék-
letként pdf formátumban kiadott „tervezési terület 
lehatárolás” nevű fájlban láthatók. A jelenlegi terv-
pályázat erre a területre koncentrál.

5. kérdés: A várható szolgáltatások közé be kell so-
rolni az óvodát és az általános iskolát is? Vagy ez 
mindössze egy távlati elképzelése az Eco Green 
Village-nek?
Válasz: Nem.

6. kérdés: A tervezett lakások üzemeltetése (albér-
let, szociális lakás, saját tulajdon…), azaz a lakótelep 
működése koncepcionális, vagy esetleg van megha-
tározott célcsoport Tatabányán a három különbö-
ző típuson (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) 
kívül?
Válasz: Az üzemeltetés nem meghatározott; nincs 
meghatározott célcsoport a három típuson kívül.

7. kérdés: A megnevezett szolgáltatások (pl. sport-
pálya…) csak a fejlesztéssel érintett területet elégítik 
ki, vagy a környező részeket is?
Válasz: Ez a pályázó döntése.

8. kérdés: A területen elhelyezendő lakásokhoz tar-
tozó parkolási lehetőséget földfelszínen kell-e elhe-
lyezni a tervezési területen belül, vagy mélygarázs-
ban is lehet gondolkodni, a magas talajvíz ellenére 
is?
Válasz: Ez a MILD HOME (My Modular, Intelligent, 
Low cost, Do-it-yourself, nearly zero House) szelle-
miségének figyelembevételével a pályázó döntése.

9. kérdés: Ki a célközönség? Kinek tervezünk? Szóba 
került, hogy a külföldi (pl. dán) vállalatok Tatabá-
nyára telepítenék dolgozóikat családjukkal együtt. 
Akkor az EGV egy része vagy akár az egész szól / 
szólhat nekik?
Válasz: A három típus célcsoportja meghatározott. 
Elsősorban nem külföldi dolgozóknak épülnek.

10. kérdés: Mit takar a kiírásban felvázolt „újfajta 
szemléletmód” felvázolása? Mennyire jelent ez társ-
szakmákkal való együtt-tervezést (pl: szociólógia 
stb.)? Feltételezhető, hogy az EGV felépítése és a 
benne helyet kapó közfunkciók (pl. családok eseté-
ben közösségi kert, helyben recycling stb.) a leendő 
lakók aktív részvételére épít; vagy a cél elsősorban 
jelenlegi életmódjuk fenntartása környezettudatos 
megoldásokkal (pl.: külföldi, magas beosztásban dol-
gozó lakók esetén).
Válasz: A jelenlegi magyar helyzetre keresünk elő-
remutató, innovatív megoldásokat, mind az épület, 
mind az ezt integráló településrész és a használó 
közösség szintjén.

11. kérdés: EGV-be telepítendő funkciók kérdése: Ki-
írás szerint az EGV egy autonóm közösség általános 
iskolával, kiskereskedelmi egységekkel stb. De mivel 
Tatabányán egy elég centralizált helyzetbe kerül, így 
integrálható funkciók szerint is a szövetbe, és csak 
a tényleg indokolt létesítményeket kell letenni a te-
rületre?
Válasz: Csak a tényleg indokolt létesítményeket kell 
elhelyezni a területen.

12. kérdés: Elképzelhető, hogy a pályázó a kör-
nyezetben meglévő középületeket oly módon von-
ja be a projektbe, hogy azokra fejlesztési, bővítési 
javaslatot ad (pl.: energiahatékonyabbá tétel), ahe-
lyett, hogy a tervezési területre létesítene újakat?
Válasz: Igen.

13. kérdés: Ha a terület a választott beépítési mód 
szerint szűknek bizonyul (100-200 lakóegység közte-
rekkel és közintézményekkel együtt csak a közvetlen 
környezettől idegen formában férne el), bővíthető-e 
a tervezési helyszín keleti irányba (melyről szintén 
szó van a talajmechanikai szakvéleményben)?
Válasz: Nem.

14. kérdés: Tatabánya és környéke milyen erőfor-
rásokban gazdag? Milyen nyersanyagok, gyárak, 
szaktudás, kivitelezők jellemzők a területre, melye-
ket a tervezés során figyelembe vehetnénk?
Válasz: A helyi karakterek, jellemzők megismerése, 
felkutatása a pályázó feladata.

15. kérdés: Rendelkezésre áll-e olyan térkép, mely a 
közlekedési utakat (tömeg- autó-, biciklis-, gyalo-
gosforgalom) jelöli?
Válasz: Nem, a kiíró nem rendelkezik ilyen típusú 
térképpel.

16. kérdés: Elméleti síkon ki az, aki finanszírozza a 
beruházást?
Válasz: A pályázat szempontjából a kérdés nem re-
leváns.

17. kérdés: Kiírás szerint a költsége egy MH-nak 700-
1000 euró/m2 áron mozog. Ebben benne vannak a 
közterületek, vagy csak a konkrét épület? Ha a távhő 
meglévő csöveit föld alá szeretném telepíteni, azt 
külön beruházásként kezeljem?
Válasz: A kiadott négyzetméterárban az épület és a 
közterületek egyaránt benne vannak. A távhő csövek 
föld alá telepítése külön beruházásként kezelendő.

18. kérdés: Bontott anyagokat és ennek következ-
tében a városban szanálandó területeket mennyire 
feltételezhetek?
Válasz: Ennek esetleges feltérképezése a pályázó 
feladata.

19. kérdés: Minősítés nélküli építőanyagokat beter-
vezhetek?
Válasz: Igen.

20. kérdés: Az OTÉK-ot be kell tartanom? 
Válasz: Nem.

21. kérdés: Biztosítanom kell a lakásonként egy par-
kolót?
Válasz: Nem. A közlekedési rendszer koncepciója a 
pályázat tárgyát képezi.

22. kérdés: A doktori iskolában abszolutóriumot 
szerzett, de doktori fokozattal még nem rendel-
kező hallgató indulhat a pályázaton?
Válasz: Igen.

Győr, 2013. október 7.

Bíráló Bizottság

Summary: 
Announcement for the restricted 
architectural competition of ideas titled 
MILD HOME and Eco Green Village 
at Tatabánya

[Important parts of the competition call.]

Organizer of the competition of ideas: 
Széchenyi István University, 
Department of Architectural Design.

Co-organizer of the competition of ideas: 
Municipality of Tatabánya.

Subject of the competition of ideas

MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it 
yourself, nearly zero energy House for our Eco Green 
Village) is a research and development project imple-
mented within the South East Europe Transnational 
Cooperation Programme of the European Union, in 
its Protection and improvement of the environment 
Priority Axis, in the Area of Intervention of Promote 
energy and resource efficiency. (Reference number: 
SEE/D/0201/2.4/X). The subject of the architectural 
competition of ideas organised within the framework 
of the project is the design of a MILD HOME and Eco 
Green Village to the location of Tatabánya Alsógalla-
Falurét. Design of sustainable residential units that 
can be constructed and operated economically, and 
a settlement incorporating these.

During the two-year duration of the MILD HOME 
project, conceptual solutions shall be found for the 
MILD HOME as a residential unit, formulated by the 
project, and for the Eco Green Village as a group of 
residential buildings, to be built thereof. The compe-
tition of ideas aims to find specific architectural so-
lutions that reflect to the general questions of MILD 
HOME and the project results achieved so far, specifi-
cally applied to the given location.

During the project the main objective is to think fur-
ther the best idea(s) selected in this competition of 
ideas, providing their further, detailed development 
which may offer a proper basis for the potential reali-
sation of a prototype home.

Character and form of the competition of ideas

 - Character of the competition of ideas: 
restricted competition of ideas

 -  Form of the competition of ideas: confidential

Institutions and schools invited to participate

 -  Budapest University of Technology 
and Economics, 
Doctoral School of Architecture

 -  Masters’ School by the Architects’ Association
 - Kós Károly Associate’s, Circuit School
 - Moholy-Nagy University of Art and Design, 
Doctoral School, Institute of Architecture

 -  University of West Hungary, 
József Cziráki Doctoral School of 
Wood Sciences and Technologies

 -  University of Pécs, 
Breuer Marcell Doctoral School

Time schedule for the arrangement

Announcement of call: 9 September, 2013
Startup conference: 13 September, 2013
Site visit: 14 September, 2013
Deadline of questions: 30 September, 2013
Deadline of answers: 10 October, 2013.
Entry submission deadline: 13 January, 2014
Results, handover of prizes: 3 February, 2014
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Composition of the assessment committee

Persons authorised to vote:

Chairman:
 -  Tamás Czigány DLA, architect, 
MILD HOME project director, SZE

Co-chairman:
 -  Csaba Schmidt, town mayor, 
Municipality of Tatabánya

Professional Secretary:
 -  Júlia Stein, architect, 
MILD HOME associate, SZE

Members:
 - Attila Bodrossy DLA, architect, 
MILD HOME associate, SZE

 -  József Élő, architect, 
MILD HOME associate, SZE

 -  László Damokos, chief architect, 
Municipality of Tatabánya

 - Márton Nagy, architect, 
Doctoral School of Architecture, BME

 -  Balázs Marián, architect, 
Doctoral School, MOME

 - János Golda, architect, 
Master School of Architects’ Association

 - Krisztián Kovács-Andor DLA, architect, 
University of Pécs,  
Breuer Marcell Doctoral School

 - U. Gábor Nagy DLA, architect, 
József Cziráki Doctoral School, NYME

 - Lőrinc Csernyus, architect, 
Kós Károly Associate’s Circuit School

Composition of the expert pre-jury

The submitted competition entries will be reviewed 
and evaluated by an expert pre-jury, based on its 
own area of competence and professional aspects. 
The assessment committee shall receive the expert’s 
opinions in writing and it may freely use them during 
the assessment. Members of the expert jury:

Chairman:
 - Tamás Horváth, architect, 
MILD HOME associate, SZE

Professional Secretary:
 - Júlia Stein, architect, 
MILD HOME associate, SZE

Members:
 - István Serfőző, civil engineer
 - László Petrikó, building services engineer
 -  Márton Schopf, architect, energy expert
 -  Antal Ther, civil engineer, cost analyst

Work of the assessment committee

The Assessment Committee shall perform its work 
according to the work plan submitted by the Chair-
man and approved by the members. The assess-
ment committee shall bring its decisions by a major-
ity vote, and continuous records shall be kept about 
its work by the professional secretary. The work of 
the Assessment Committee shall not be public. The 
Assessment Committee shall publish its summaris-
ing findings related to the competition of ideas in a 
final report. The decision brought by the Assessment 
Committee shall be deemed as final and no appeals 
may be lodged against the decision.

Invitation fee

Organiser shall pay an invitation fee to schools per 
every submitted competition entry. The invitation fee 
is HUF 100,000 per competition entry, and it shall 
be regulated and paid out based on the cooperation 
agreement concluded separately between the appli-
cant schools and the Organiser. An amount of HUF 
2,500,000 is available for the invitation fees.

Remuneration of the competition entries

For the remuneration of competition entries,
 - a gross amount of HUF 1,800,000 is available,
 - the highest amount of the prize is: HUF 900,000,
 -  the lowest amount of the prize is: HUF 300,000

The Assessment Committee determines the amount 
of prizes based on the relative value of the received 
competition entries, within the above limits. Depend-
ing on the payment method, the fees contain VAT 
and duties as defined by the relevant regulations, and 
they shall be regarded as taxable incomes.

In case of receiving competition entries of adequate 
quality level, by using the whole available amount, 
the Assessment Committee shall distribute a 1st, a 
2nd and a 3rd prize. The Assessment Committee shall 
declare the competition of ideas as unsuccessful if 
it does not find any of the competition entries suit-
able for awarding, and it may reduce the amount 
allocated for awarding if it declares the value of the 
competition of ideas reduced from the aspect of uti-
lisation. […]

Design task

The design task is the development of the prototype 
of a residential building that can be constructed in an 
economical way (MILD HOME), whilst providing ap-
propriate architectural responses to the continuously 
changing environmental and social challenges during 
the forthcoming decades. The building type to be de-
signed is not only an innovative construction model 
but rather a new philosophy, the expression of a new 
way of life, indicating the relation between human 
beings, their home and environment.

Further task is to design a settlement (Eco Green 
Village) in which a collection of residential buildings 
with a new ethos can be created by the integration of 
building types, the separate housing units and com-
munity spaces.

The goal of the MILD HOME project, created by 
the South East Europe Transnational Cooperation 
Programme is to achieve that the countries partici-
pating in the project (Italy, Austria, Bulgaria, Roma-
nia, Greece, Serbia and Hungary) create jointly the 
system of MILD HOME (My modular, Intelligent, 
Low cost, Do it yourself nearly zero energy House), 
and the Eco Green Village incorporating it. For this 
purpose in every country a separate architectural 
competition of ideas will be announced, the results of 
which will be evaluated together by the project part-
ners, while seeking for innovative types of residential 
buildings and settlements.

The projection venue of the Hungarian competition 
of ideas is Tatabánya-Alsógalla Falurét, an empty ur-
ban site, the location, size and connections of which 
with the other city parts make it fully suitable for the 
installation of a new residential block. Of course, the 
venue influences the results of the designing process, 
but beyond the specific design to the area another 
objective is to create such kind of residential buildings 
and the settlement created from them which can be 
adapted in other areas within the country, too. […]

Design program

The Design Program was established upon prelimi-
nary research and analyses. Criteria and expecta-
tions indicated might be overridden in justified cases, 
amended or modified by other or better solutions 
offered by new proposals. The system of criteria es-
tablished in MILD HOME project is included into An-
nex 3.3. of Competition Specification. According to 

the system of criteria, the main design aspects are, 
as follows:

There are three different types defined for MILD 
HOME as a unit (primary, secondary and tertiary), 
the users of homes shall consist of young couples, 
young families, families and elder people. There is 
no restriction concerning the building design or flat 
types. The use of apartments was determined as a 
flexibly varying tenement flat system. The areas of 
units foreseen range from 40 to 100 m2 depending on 
type, one housing unit shall include following func-
tions: windbreak, living room, kitchen, bedroom, WC 
and bathroom.

Within the areas of units there are 100 to 200 flats to 
be installed as foreseen. As a community area, the 
following functions shall be located as a minimum: 
multifunctional area, laundry, bike storage.

Thermo-technical characteristics of buildings de-
signed shall be of 50 kWh/m2a, their energetic clas-
sification A+, heat transmission coefficient in case of 
wall 0.20 to 0.26 W/m²K, in case of roof 0.16 to 0.20 
W/m²K, and in case of doors and windows 0.90 to 
1.10 W/m²K.

Reasoning in life cycles, searching innovative solu-
tions and experimenting free conceptual design are 
equally expected as imperatives when designing 
housing units and the settlement integrating them.

Work parts of the competition entries to be 
submitted, content requirements

Competitors are free to choose how to present their 
ideas – techniques can be freely chosen between any 
forms appropriate for exhibition – but competition 
entries shall include the following compulsory speci-
fications. Compulsory specifications to be submitted:
 - Site plan M=1:500 […]
 - Floor plans M=1:100 […]
 - Sections M=1:100 […]
 - Facades M=1:100 […]
 -  Technical description […]
 - Scale model of the site and scheme M=1:500 […]
 -  CD or DVD […]
 - Further work documents to be freely chosen to be 
submitted […]

Assessment criteria

During the assessment jury, the Assessment Com-
mittee shall look for the building construction values 
of the competition of ideas proposal submitted and 
examine, whether:
 - it corresponds to the conditions and the goals set 
out for design objectives,

 - the concept and scheme is properly developed, 
rational, fresh and vivid,

 - it represents high architectural quality,
 - it corresponds to economic aspects,
 - it resolves the application and use of renewable 
energy sources.

Győr, 31 August, 2013

The Assessment Committee
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Pályázatindító konferencia
Horváth Tamás 
Széchenyi István Egyetem

2013. szeptember 13-án pályázatindító konferen-
ciát szerveztünk Győrött, a Széchenyi István Egye-
tem Építész Műteremházában az ötletpályázatra 
meghívott posztgraduális képzések hallgatóinak és 
oktatóinak. A konferencia célja kettős volt: egyrészt 
megismertetni a tervező csapatokkal a MILD HOME 
és Eco Green Village koncepciót és magát a tervezé-
si feladatot, másrészt párbeszédet indítani a szakmai 
ifjú gyakorlói között a környezet- és energiatudatos 
építészet kérdéskörében azáltal, hogy minden meg-
hívott iskola lehetőséget kapott, hogy egy előadás-
ban bemutassa a témával kapcsolatos tapasztalata-
it, attitűdjét, kutatási terveit. A közös gondolkodást 
tovább segítette a közösen töltött vacsora, ahol 
kötetlen formában folyhatott a gondolatcsere. Más-
nap délelőtt a meghívottak a tervezési terület közös 
helyszíni bejárásán vettek részt. Itt Damokos László 
főépítész segített megérteni Tatabánya város, a ter-
vezési helyszín és a tervezési feladat összefüggéseit.

A rendezvényen pályázatra meghívott posztgra-
duális képzések összesen 85 fővel képviseltették 
magukat. Ez iskolánkénti megosztásban:
 - Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Építőművészeti Doktori Iskolát 25 fő;

 -  Építész Mester Egylet, Mesteriskolát 19 fő;
 - Kós Károly Egyesülés, Vándoriskolát 18 fő;
 - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
Doktori Iskola, Építőművészet Szakát 1 fő;

 -  Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Cziráki József Faanyagtudomány és 
Technológiák Doktori Iskolát 3 fő;

 - Pécsi Tudomány Egyetem, 
Breuer Marcell Doktori Iskolát 19 fő.

A konferencia programja a következő volt:

10:00 A vendégek köszöntése

Czigány Tamás DLA a MILD HOME projekt szakmai 
vezetője, Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési 
Tanszék képviseletében köszöntötte a vendégeket 
és kiemelte a találkozásban és együttdolgozásban 
rejlő nagyszerű lehetőségeket. 

A konferencia levezetője Cseh András a MILD HOME 
projekt szakértő munkatársa volt.

MILD HOME Pályázatindító konferencia az Építész Műteremházban [Nagy András felvétele]

10:05 MILD HOME és Eco Green Village koncepció

Élő József a MILD HOME projekt szakértő munka-
társa előadásában bemutatta a MILD HOME projek-
tet, alapvető célkitűzéseit és megvalósításának főbb 
pontjait; bevezette a MILD HOME és az Eco Green 
Village fogalmait mint egy fenntartható ökologikus 
és ökonomikus lakóépület prototípusát, melyek 
együttműködésével, kiegészítésével ökotelepülések, 
vagy településrészek jöhetnek majd létre a jövőben 
a délkelet-európai térségben.

10:20 MILD HOME tervpályázat

Stein Júlia a MILD HOME projekt szakértő munka-
társa ismertette az ötletpályázati kiírás főbb jelleg-
zetességeit, időbeosztását, a kiválasztott tervezési 
helyszínt, a pályázat innovatív jellegét és a Kiírónak 
a megoldások színvonalával kapcsolatos elvárása-
it; bemutatta azt a karakterisztikát mely rögzíti az 
egyes MILD HOME-ok és az azokat összefogó Eco 
Green Village-ek teljesítményjellemzőit egy szakér-
tői és felhasználói körben végzett piackutatás ered-
ményeit összegezve.

10:35 Tatabánya és a tervpályázati helyszín

Damokos László Tatabánya Megyi Jogú Város főépí-
tésze bemutatta a pályázati helyszínt, az Alsógalla-
Faluréten kiválasztott tervezési területet és annak 
rövid történetét, a helyszínkiválasztás körülményeit; 
ismertette Tatabánya város jelenét és jövőképét, a 
város stratégiai célkitűzéseit valamint azt, hogy ezek 
hogyan találkoznak a MILD HOME projekt célkitű-
zéseivel.

10:45 Juri Troy Architects

Az előadásban a Bécsett és Bregenzben is irodát 
vezető, osztrák építész, Juri Troy az elmúlt években 
tervezett energiatudatos lakóépületeit mutatta be. 
Részletesen ismertette a Pressbaumban megépí-
tett VELUX mintaház koncepcióját, tervezési mód-
szereit, az elvégzett előzetes és utólagos ellenőrző 
vizsgálatokat. Két friss lakóépület tervet mutatott 
be vidéki helyszínekre, Sulzbergbe és Togenbe. Az 
építés alatt álló 37 m hosszú kétszintes lakóház és 
az Eichgrabenben felépített, részben lábakon álló, 
alacsony költségvetésű passzívház szerepelt még az 
előadásban, egyszersmind mintát adva a pályázók-
nak az energia- és környezettudatos építészetből.

11:30 Komplex épületértékelés

Hermann Jahrmann az osztrák Baubiologischen 
Institut elnöke, a MILD HOME projekt szakértő mun-
katársa előadásában bemutatta az épületek komp-
lex értékelésére kidolgozott módszerüket, mely az 
alapvető energia- és környezettudatosságot mérő 
paramétereken túl az épületek más építészeti jel-

Stein Júlia és Élő József a MILD HOME projektet és az 
ötletpályázatot ismerteti [Nagy András felvétele]

Szemléltető ábrák a MILD HOME és 
az Eco Green Village karakterisztikájához

Juri Troy: VELUX mintaház, Pressbaum

Juri Troy: alacsony költségű passzívház, Eichgraben
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Kör-táj-kép

lemzőit is figyelembe veszi. Az értékelési módszer 
alapul szolgál a nemzetközi ötletpályázat sorozat 
egységes véleményezéséhez is.

13:00 Új egyetemi épületek megtekintése

Az egyetemi kampuszban Cseh András a MILD 
HOME projekt szakértő munkatársa vezette körbe 
a vendégeket, akik megtekinthették az Új-Tudástér 
tanulmányi épületet, az új könyvtárat valamint a 
Mobilis interaktív kiállítási központ épületét.

A délutáni programban a pályázatra meghívott 
posztgraduális iskolák előadásai következtek:

14:00 A Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőművészeti Doktori Iskola előadása

Az intézmény képviselői a Magdolna-negyed pro-
jektjüket mutatták be, mely egy pesti lakónegyed 
közösségi épületeit próbálja megteremteni, moso-
dát, szociális szolgáltató irodát, intenzív családgon-
dozót és női közösségi helyiséget, mindezt a kö-
zösség megismerésével és a munkálatokba történő 
bevonásukkal. Az alkotók Dimitrijevic Tijana, Borsos 
Melinda, Brósz Csaba, Szabó Dávid, Kukucska Ger-
gely és Alföldi György DLA voltak.

14:20 Az Építész Mester Egylet 
Mesteriskolájának előadása

Az előadásban Alkér Katalin, Bartha András Márk, 
Gyulovics István, Kovács Zsófia és Karácsony Tamás 
DLA tervét a tihanyi Apátsági Kertet mutatták be az 
iskola képviselői. A terv szép példája a természetes 
környezet megismerésén alapuló, és abba szervesen 
illeszkedő gazdálkodás feltételeinek megteremtésé-
re. A tervben a terményfeldolgozás és kézműves-
ipar épületeiben teremtődnek meg a szerzetesi és 
közösségi élet újabb terei is.

14:40 A Kós Károly Egyesülés 
Vándoriskolájának előadása

Terdik Bálint előadásában az iskola, a mesterek, a 
tanítványok, közös terveik, közös építési tevékeny-
ségük bemutatásán túl a fenntarthatóság közös-
ségi aspektusait elemezte. „A fenntartható település 

Budapest, Magdolna-negyed közösségi projekt

fenntartható közösséggel kezdődik… közösségfej-
lesztés nélkül a település elsorvad, értékei elavulnak, 
az épített környezet elpusztul. A közösség feladata 
fenntartani a fenntarthatót. Csak az lehet fenntart-
ható… amit a közösség magáénak érez, használ és 
ápol…”. Ezeket a gondolatokat illusztrálta számos 
közösségépítő, egyben közösségi építő munka, mint 
például az erdélyi fürdőépítő kalákák, a kápolna 
építő táborok a Pilisben és Kállósemjénben, vagy 
az Elzászi Gubó, a Makovecz torony és egy gyalo-
gos híd építése. A kistelepülések újjáélesztésének, 
megszűnőben lévő közösségeinek segítését tűzte ki 
célul a Murgai tanulmányterv, a felmérő és terve-
ző munka Mádon, a Bodonyi Csaba által a nyírségi 
bokortanyák mintájára tervezett, kisközösség által is 
fenntartható gazdasági egység terve.

15:20 A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Doktori Iskola Építőművészet Szakjának előadása

Turányi Gábor DLA előadásában a MOME építész 
DLA képzésének bemutatására koncentrált, ki-
emelve, hogy az éppen futó kutatásokban miként 
jelenik meg a fenntarthatóság, a környezettuda-
tosság. Ilyen kutatások: Kiss-Gál Zsuzsanna Hely-
reállítás – ARCHPOP, Molnár Katalin NEMEZ – avagy 
a csupasz test és a teremtett világ közötti rétegek, 
Molnár Béla Élhető építészet, együttműködő építész 
és Barcza Gergely Entrópia az építészetben című ku-
tatási projektjei.

A Kisbaconi Feredő közösségi építése

Egy kínai önjelölt természetgyógyász illegálisan épített 
villája egy 26 emeletes lakóház tetején

[Barcza Gergely: Entrópia az építészetben]

RATI üzemi épület Komlón

Kreatív tanulmányok

16:20 Konferenciazáró beszélgetés

A konferencia utolsó programpontjaként a vendé-
geknek módjukban állt kérdéseket feltenni az elő-
adóknak, előadásaik témájával kapcsolatban. Ter-
mészetesen a konferencia pályázatindító jellege 
miatt a kérdések főként az ötletpályázat tartalmára, 
a várt megoldások részleteire irányultak.

Zárszavában Czigány Tamás DLA a MILD HOME 
projekt szakmai vezetője, megköszönte az előadók-
nak a felkészülést, a vendégeknek a jelenlétet, re-
ményét fejezte ki, hogy az pályázat sikeres lesz és 
új gondolatok, új megoldások kerülnek felszínre, de 
mindenek előtt hangsúlyozta az együtt gondolko-
dás lehetőségét, melyre a pályázati munka és a kon-
ferenciát záró vacsora is kiváló alkalmat nyújt.

[Az illusztrációk az előadások vetített képes anyaga-
iból származnak.]

16:00 A Pécsi Tudomány Egyetem 
Breuer Marcell Doktori Iskola előadása

Kovács-Andor Krisztián DLA főként a doktori iskola 
azon tevékenységeit mutatta be előadásában, me-
lyek a környezettudatos, fenntartható építészethez 
kapcsolódnak. Először a közelmúltban az egyetem 
oktatóinak közreműködésével megvalósult projek-
tet mutatott be, melyekben a klíma- és energia-
design hangsúlyos szerepet kapott. A két épület a 
RATI üzemi épülete Komlón és a Science Building / 
Szentágothai János Kutatóközpont Pécsett. Az elő-
adás második felében a szolidáris építészet kutató-
csoport közreműködésével létrejött néhány projek-
tet mutatott be, úgy mint az ormánsági Varga-telep 
vályogépítkezéseit és a pécsi György-telepre kiírt 
hallgatói ötletpályázatot.

15:40 A Nyugat-magyarországi Egyetem 
Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák 
Doktori Iskola előadása

Wesselényi-Garay Andor PhD a Sopronban folyta-
tott építész képzés bemutatására helyezte a hang-
súlyt. Az intézményi háttér és a képzési struktúra 
ismertetése után rátért az egyetemi képzés főbb 
tárgyköreire, kezdve a felvételi előkészítő stúdium-
mal, folytatva a rajzi, plasztikai és kreatív készség-
fejlesztő tárgyakkal, a tárgy-, környezet-, bútor-
tervezési feladatokkal, egészen az épülettervezési 
feladatokig és a diplomatervig. Bemutatott számos 
sikeres pályázati szereplést és a legkiemelkedőbb 
diplomamunkákat.
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Pályázati zárójelentés, értékelés, bírálatok
Czigány Tamás DLA, Horváth Tamás és Stein Júlia 
Széchenyi István Egyetem

Pályázati zárójelentés 
a MILD HOME és Eco Green Village 
Tatabányán című 
meghívásos építészeti ötletpályázathoz

1. A pályázat kiírói

Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2800 Tatabánya, Fő tér 6.

2. A pályázat lebonyolítója

Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

3. A pályázat jellege, formája

Meghívásos ötletpályázat, titkos

4. A pályázatra meghívott intézmények, iskolák

 - Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Építőművészeti Doktori Iskola

 - Építész Mester Egylet, Mesteriskola
 - Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola
 - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
Doktori Iskola, Építőművészet Szak

 - Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Cziráki József Faanyagtudomány és 
Technológiák Doktori Iskola

 - Pécsi Tudomány Egyetem, 
Breuer Marcell Doktori Iskola

5. A pályázat bírálatának időpontja

Szakértő zsűri: 2014. január 15-16.
Építész zsűri: 2014. január 17-18.

6. A pályázat bírálatának helye

Széchenyi István Egyetem, Építész Műteremház 
9026 Győr, Egyetem tér 1.

7. A pályázat bírálatánál jelen voltak

Szakértő zsűri

Elnök:
 - Horváth Tamás, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Szakmai titkár:
 - Stein Júlia, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Tagok:
 - Serfőző István, építőmérnök
 - Petrikó László, épületgépész
 - Schopf Márton, építész, energetikai szakértő
 -  Ther Antal, építőmérnök, költségelemző

Építész zsűri

Elnök:
 - Czigány Tamás DLA, építész, 
MILD HOME projektvezető, SZE

Társelnök:
 - Schmidt Csaba, polgármester, 
Tatabánya Önkormányzata

Szakmai titkár:
 - Stein Júlia, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

Tagok:
 - Bodrossy Attila DLA, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

 - Élő József, építész, 
MILD HOME munkatárs, SZE

 - Damokos László, főépítész, 
Tatabánya Önkormányzata

 - Szabó Árpád DLA, építész, 
Építőművészeti Doktori Iskola, BME

 - Marián Balázs, építész, 
Doktori Iskola, MOME

 - Golda János, építész, 
Építész Mesteregylet, Mesteriskola

 - Kovács-Andor Krisztián DLA, 
Breuer Marcell Doktori Iskola, PTE

 - U. Nagy Gábor DLA, építész, 
Cziráki József Doktori Iskola, NYME

 - Csernyus Lőrinc, építész, 
Vándoriskola, Kós Károly Egyesülés

8. A pályázatok bontása, bírálatra való előkészítése

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy 28 pályázat 
érkezett be a kiírásban előírt határidőig. A kiírásban 
szereplő határidőn túl 2 pályázat érkezett, melyeket 
a Bíráló Bizottság a Kiírás 1.6.1. a) pontjában foglal-
tak szerint felbontás nélkül kizárt a pályázatból. Ez-
után a Bíráló Bizottság felbontotta a pályaműveket, 
majd a pályázati tablókat, a maketteket, a műszaki 
leírásokat, a beadott CD-ket és a zárt borítéko-
kat azonosító számmal látta el. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy minden pályázat megfelel a 
titkosság, valamint az előírt tartalmi és formai kö-
vetelményeknek. A személyes adatokat tartalmazó 
zárt borítékokat egy közös borítékba lezárva a Bí-
ráló Bizottság elkülönítette. Ezt követően először a 
szakértői zsűri nézte át és értékelte a pályaműveket 
saját szakterülete alapján, majd véleményeit írásban 
átadta a Bíráló Bizottságnak. Ezt követően került sor 
a pályázatok bírálatára és értékelésére.

[A szakértő zsűri írásos véleményei, összefoglaló 
értékelései nem kerültek bele a pályázati záróje-
lentésbe. Ezeket a zárójelentés után közöljük.]

9. A bírálat folyamata

A Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló két napon fo-
lyamatosan, részben egyénileg, részben közös meg-
beszéléseken értékelte és bírálta a pályaműveket. A 
tervek többszöri átnézésével és többlépcsős szava-
zással került kiválasztásra a díjazásra és dicséretre 
javasolt pályaművek köre. A végső sorrend és a díjak 
megállapítása szintén szavazással történt.

A Bíráló Bizottság egyhangú döntés alapján,
1. díjban (800.000 Ft) részesíti az 19. sz. pályaművet;
2. díjban (700.000 Ft) részesíti a 9. sz. pályaművet;
3. díjban (300.000 Ft) részesíti a 15. sz. pályaművet;
dicséretben részesítette a 11. sz., a 17. sz., a 18. sz., a 
23. sz. és a 25. sz. pályaműveket.

A díjak és dicséretek odaítélése és rögzítése után 
került sor a pályázók adatait tartalmazó borítékok 
felbontására.

10. A díjazott pályázók

1. díj, 19. sz. pályamunka
 - Kovács Zsófia, BME
 - Alkér Katalin, BME
 - Pelle Zita, BME
 - Balázs Marcell, Mesteriskola
 - Kozma Zoltán, Mesteriskola

2. díj, 9. sz. pályamunka
 - Sztranyák Gergely, PTE
 - Schunk Tímea, PTE

3. díj, 15. sz. pályamunka
 - Antal Gabriella, BME
 - Bartha András, BME
 - Gyulovics István, BME
 - Nagy Balázs, BME
 - Klobusovszky Péter DLA, BME

Dicséretben részesített, 11. sz. pályamunka
 - Kronavetter Péter, BME
 - Frikker Zsolt, Mesteriskola
 - Vörös Tamás, Mesteriskola
 - Nagy Iván DLA, Mesteriskola

Dicséretben részesített, 17. sz. pályamunka
 - Csirmaz Annamária, MOME
 - Fehér Borbála, MOME
 - Bártfai-Szabó Gábor, MOME
 -  Pásztor Ádám, MOME
 - Mizsei Anett, MOME

Dicséretben részesített, 18. sz. pályamunka
 - Borsos Melinda, BME
 - Dimitrijevic Tijana, BME
 -  Szántay Zsófia, BME
 - Kovács-Magyari Zsuzsa, BME
 - Szentirmai Boglárka, BME
 - Abou Abdo Tamás
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Dicséretben részesített, 23. sz. pályamunka
 - Csáki Péter, Mesteriskola
 - Kovács Dávid, Mesteriskola
 - Juhász Kristóf, Mesteriskola
 - Kalmár László, Mesteriskola

Dicséretben részesített, 25. sz. pályamunka
 - Engloner Gyöngyvér, Vándoriskola
 - Heli Judit, Vándoriskola
 - Komsa Réka, Vándoriskola

11. A pályázat általános értékelése

A Bíráló Bizottság egyöntetű véleménye, hogy a pá-
lyázat sikeres volt, de a kiírásban felvetett kérdésekre 
komplex választ adó pályamű nem érkezett. A meg-
hívott intézmények és iskolák – az előzetesen vállalt 
25 pályamunkán túl – a pályázatra 28 db pályázatot 
adtak be, mely jól mutatja a pályázat iránti érdeklő-
dést. A Bíráló Bizottság köszöni minden egyes pá-
lyázó értékes munkáját és reméli, hogy a tervezett 
kiállítások és publikációk további alkalmat nyújtanak 
a magyarországi doktori iskolák és a posztgraduá-
lis építészképzések hallgatói számára az egymással 
való találkozásra és szellemi párbeszédre.

A Bíráló Bizottság azokat a pályázatokat kereste és 
értékelte, melyek a MILD HOME alapelvek figyelem-
be vétele mellett, előremutató megoldást adtak arra 
a kérdésre, hogy ember és otthona milyen viszony-
ban áll környezetével, hogy életmódunk, életterünk, 
közösségi tereink hogyan képesek reagálni a minket 
körülvevő szociális változásokra.

Azokat a pályázatokat, melyek a fenti szempon-
toknak legjobban megfeleltek, a Bíráló Bizottság 
díjazásban (19., 9., 15. sz. pályázatok), míg azokat a 
pályázatokat, melyekben egyedi gondolatokat, in-
novatív ötletek jelentek meg (11., 17., 18., 23., 25. sz. 
pályázatok), dicséretben részesítette. A pályázatból 
kiemelkedett a 19. sz. pályamunka, szellemisége és 
az építészeti eszközökkel kezelt környezettudatos 
építési modellje és a 9. sz. pályamunka, egyszerű és 
józan eszközökkel létrehozott ökologikus otthonai.

A Bíráló Bizottság javasolja a Kiírónak a díjazott 
pályamunkák továbbfejlesztését és a dicséretben 
részesített pályamunkák gondolatainak további fel-
használását.

12. A díjazott pályázatok értékelése

A 19. sorszámú pályamű bírálata

A hagyományos, organikus kultúrák és társadal-
mak alapja mindig a közösség volt. Ez volt az, ami 
meghatározta és rendezte az élet minden meg-
nyilvánulását – az életformától és a gazdálkodás 
módjától, a társas kapcsolatokon keresztül a kultúra 
szellemi- és tárgyi megjelenésén át az erkölcsig. Ez 
utóbbi, vagyis a hagyomány etikája nem különböz-
tette meg a közösség társadalmi viselkedésének és 
a környezetéhez, a természethez való viszonyának 
moralitását – a tradíció rendjében mindezek azonos 
hangsúllyal függtek egymáson.

A 19. számú, nyertes pályamű szellemi alapállása is 
hasonló – és ebben különbözik a legtöbb javaslattól 
– ezen a két és fél hektáros területen korlátozottan 
és modellszerűen bár, de megvalósítható a szű-
kebb környezet és a benne lakó közösség organikus 
együttélése. Az egyes épületek a több generációs 
nagycsaládok mintájára – a jelenkor szociológiai 
tagoltságának sokféleségére is utalva és alkalmassá 

téve – kisebb, mintegy 10 fős, együtt élő közössé-
geket fogadnak magukba. A telepített nyárfaliget-
nek – és egyben sajátos kertnek – a szintjén a közös 
együttlétek és a munkavégzés tereit, a felső eme-
leti szinteken a személyes élet helyiségeit. Az élet 
tereinek kétféleségét egy kétszintes tornác-télikert 
használatú átmeneti tér és egy szintén kétszintes, 
testes tömeg kapcsolja össze. Ez utóbbi az a kályha 
és tűzhely is egyben, ami az emberiség története 
során is mindig a családi és a közösségi élet köz-
pontját jelentette.

Többértelműségében is szimbolikus a terület vize-
nyősségét megszüntető nyárfaligetben a nehéz, 
hőtároló égetett kerámia tömegeknek, a fűtő-hűtő 
faltesteket és egyben a vizes berendezéseket is be-
fogadó magelemeknek a karakteres megfogalma-
zása. Tekinthetünk rá úgy is, mint egyfajta különös 
tájépítészeti műre, de úgy is, mint az egyes házak 
folytonosan változó élete során változatlan, szobor-
szerű magokra is.

A terv szakít a hagyományos építészeti formálással, 
ugyanakkor tudatosan folytatja az organikus építés 
és életmód ökonómiáját – a helyben fellelhető épí-
tőanyagok, valamint a helyi, közvetlen erőforrások 
felhasználását. Arra vállalkozik, hogy valószerű mo-
delljét adja a környezettudatos építésnek úgy, hogy 
kitűzött céljait és választott szempontjait az építé-
szet eszközeivel oldja meg.

A pályamű szellemiségével koherens és a tervezé-
si helyszín adottságaival arányos a fenntartható-
sággal és az energiatudatosság kihívásaival kapcso-
latos stratégiája. Azt vallja, hogy a drága installációk 
és speciális építőanyagok, technológiák adaptálá-
sával szemben reális alternatíva lehet ma az, ami 
egyszerű és kézenfekvő, ha azt kreatív gondolkodás 
egészíti ki.

A Bíráló Bizottság a tervet 1. díjban részesítette, egy-
ben javasolja a Kiírónak a terv továbbfejlesztését.

A 9. sorszámú pályamű bírálata

A pályamű alapos és körültekintő elemző munká-
val indít, aminek a segítségével az ökologikus „új” 
otthon mibenlétével kapcsolatban fogalmazza meg 
elvárásait, előremutató és legfőképpen józanul ará-
nyos irányelveit.

A terv olyan kétszintes társasházakra – vízszinte-
sen sorolt lakóegységekre – tesz javaslatot, aminek 
szalmabála falas tömegei mezőgazdasági csarnok-
szerkezetek alá kerülnek. Az előregyártott acél tí-
pusszerkezetek túlnyúló tetői egyfelől természetes 
védelmet nyújtanak a külső környezeti hatásokkal 
szemben, ugyanakkor a legfontosabb hozadéka az 
olyan fedett nyitott átmeneti terek létrehozása, ami 
a népi építészet tornácainak térstruktúráját és atmo-
szféráját élesztik fel.

A szalmabála falas épületkontúron túlnyúló tető 
alatti terek finom kapcsolatokat képeznek privát és 
nyilvános terek között: olyan közösségszervező te-
rületek jönnek tehát létre, amelyek valóban alapjai 
lehetnek a kiírásban is megfogalmazott jövőbe mu-
tató innovatív elképzeléseknek.

Mindezek mellett az egyes szerkezetek különvá-
lasztása és azok között egyfajta tartóssági rangsor 
felállítása egyfajta nyitottságot: mind téri, mind pe-
dig időbeli flexibilitást ad az építményeknek. E gon-
dolkodás olyan összetettséggel ruházza fel a ter-

vezett együttest, ami befogadóvá és hosszú távon 
fenntarthatóvá teheti azt.

A kétszintes lakó- és közösségi blokkok telepítése 
is szellemes és jól tájolt. Az együttes jól artikulált 
központi terével és hangsúlyozott átlátásaival élhető 
és jó arányú külső tereket hoz létre. A mindennapi 
gépkocsiforgalomnak telek szélére való száműzése, 
ugyanakkor a telek belső területeinek korlátozott 
közúti feltárhatósága is a terv komplex átgondolt-
ságát tükrözi.

Alkalmazott szerkezetei, anyaghasználata innova-
tívak, mégsem elrugaszkodottak, éppen ezért talán 
az összes értékelt pályázat közül ez áll a legközelebb 
egy prototípus megvalósításához, és azt követően 
annak továbbfejlesztéséhez.

A pályamű amellett, hogy számos értékkel bír, egy 
esetleges továbbtervezéshez a Bíráló Bizottság az 
alábbi hiányosságok továbbgondolását ajánlja a ter-
vezők figyelmébe:

A terv talán legfőbb erőssége a „tornác” további tar-
talékokkal bír. A fedett zárt tereket határoló épület-
tömeg és az ellebegő tető viszonyának kifejtésével 
a jövőben mindenképpen érdemes még foglalkoz-
nia a tervezőknek. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik 
a külső lépcsők helyzete: a fedetlen, emeletre ve-
zető feljáratok szervetlenül kapcsolódnak az egyes 
tömbökhöz és nem használják ki az átmeneti terek 
adta lehetőségeket – a Bizottság e viszonynak is a 
továbbgondolását javasolja. A tervezett kétszintes 
tömbök hosszfalas szerkezeti kialakítás esetén jóval 
flexibilisebb belső diszpozíciót tenne lehetővé, a pá-
lyaműben szereplő elrendezés meglehetősen kötött 
és végletes, aminek felszabadítása jobban illeszked-
ne az amúgy dicséretes és szép pályamű nyitott és 
befogadó szellemiségéhez.

Mindezeket összevetve a Bíráló Bizottság a tervet 
annak józan és következetes gondolkodást tükröző 
szellemes kialakítása miatt 2. díjban részesíti, egyben 
javasolja a Kiírónak a terv továbbfejlesztését.

A 15. sorszámú pályamű bírálata

A terv egyszerű, de markánsan megfogalmazott 
alapvetésekből indul ki és egy könnyen megvaló-
sítható térbeli beépítési rendszert hoz létre.

Kiindulásában az egyes lakástípusok lakásszámai-
nak arányát a Statisztikai Hivatal adatai alapján ha-
tározza meg és egy olyan formatanulmányt tekint 
kiindulásnak, mely az épületformából eredő szoláris 
nyereséget kívánja hasznosítani passzív módon. Így 
„elméleti” alapon definiál két épületformát, mely a 
fenti szempontok alapján legjobban működik, majd 
ezeket alkalmazza a beépítés két alapformájaként, 
egyrészről a többlakásos házak, másrészről a családi 
házak típusaként.

A terv egyik legnagyobb erénye az egyszerű és 
nagyvonalú területhasznosítási terv, mely révén 
egy könnyen létrehozható, könnyen ütemezhető 
beépítést hoz létre oly módon, hogy egyértelmű-
en definiálja a magán kertek tereit (családi házak), a 
publikus köztereket és a közösségek félprivát tereit 
(közösségi kertek) is, úgy hogy közben az autós for-
galom elválasztása is egyszerűen, de túlzások nélkül 
megoldott. A terület használatban a családi házak 
övezetének, egyszerűen sorolt rendszere finoman 
tud illeszkedni a meglévő települési környezet be-
építésének karakteréhez, de közben – talán egyet-
len tervként a pályázati tervek közül – megidézi a 
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hagyományos magyar ház, utcára merőleges és 
flexibilis területhasználati rendszerének előnyeit is. 
A látványtervek és a modell egyszerűsége szintén 
erősítik a beépítés nagyvonalúságát.

A társasházak elegáns, magas minőségű építészet 
ígéretét hordozzák és elsősorban a lefektetett épü-
letformából kiindulva, a passzív hőnyereség ígéreté-
re építve hoznak létre egy építészeti karaktert, mely 
azonban bonyolult és költséges épületszerkezeteivel 
(üveghomlokzat) nem igazán tükrözi vissza a MILD-
HOME alapelveit. Az épületek térbeli szervezése 
(minden társasház földszintjén kialakított viszonylag 
nagy méretű közösségi műhely és mosoda) magá-
ban rejti az egész telepet is ellátó kiszolgáló-, keres-
kedelmi létesítmények elhelyezésének lehetőségét 
is, de ez a gondolat – sajnos – nem jelent meg a 
tervben. A társasházak alaprajzi szervezése több 
kívánnivalót is hagy maga után: a közlekedőmag 
használata nehézkes, míg az a lakások alaprajzai in-
kább sematikusak, mint átgondoltak.

A családi házak térszervezése és építési rendszere 
már teljesen a MILD HOME szellemiségét idézik, 
akár saját kezűleg, kalákában is felépíthető házak 
lehetőségével. A telekhasználati logika, az építési 
rendszer és a látványterv izgalmasan veti fel egy 
flexibilisen bővíthető ház rendszerét, melyet a fa 
építési mód könnyen ki is egészíthet. Ugyanakkor 
a házak belső térszervezése már nem végiggon-
dolt, az elkészített alaprajzok hiányérzetet hagynak 
maguk után. Egy ilyen flexibilitásra épülő téralakítási 
logika vagy egy sokkal egyszerűbben és nagyvona-
lúbban működő, vagy egy sokkal finomabban kimó-
dolt alaprajzi szervezést feltételeznek, melynek itt 
azonban nyoma sincs.

A két beépítési tipológiát kiegészítő elemek (közös-
ségi kertek, üvegház, közterületek) egyszerűen és 
nagyvonalúan kezeltek, bár a szabadterületek hasz-
nálata több – a környezeti és szociális fenntartha-
tóság szempontjából is fontos – elem elhelyezését 
is lehetővé tette volna (sportterületek; csapadékvíz-
gazdálkodás-, szennyvíztisztítás-, szervesanyag-
gazdálkodás területei), melyek azonban jelenleg 
nem megoldottak. Izgalmas ötlet a távfűtő vezeték 
hulladékhőjének hasznosítása az üvegházak fölé 
való telepítésével.

Összességében a terv a telepítésében és építészeti 
karakterében is több értékes, jól hasznosítható ja-
vaslatot ad.

A Bíráló Bizottság a pályaművet 3. díjban részesí-
tette, egyben javasolja a Kiírónak a terv továbbfej-
lesztését.

11. sorszámú pályamű

A patakparti, mély fekvésű tervezési területet na-
gyobb összefüggő zöldterületi rendszerbe szervezik 
és inkább a környező beépítések sűrítését, folytatá-
sát javasolják. Körültekintő elmélyült elemzés alapján 
kockaházakra, sorházakra és társasházakra dolgoz-
ták ki azonos elvű absztrakt moduláris rendszert, 
amely azonban a konceptuális kívülállás miatt a pá-
lyázat szempontjából kevéssé hasznosítható.

A Bíráló Bizottság a tervet elemzéséért és koncep-
cióalkotásáért dicséretben részesíti.

17. sorszámú pályamű

A Bíráló Bizottság a tervet dicséretben részesíti szép 
telepítési struktúrája, átgondolt zöldterületi haszno-

sítása, jó helyre pozícionált közösségi terei és au-
tóparkolói miatt. A Bíráló Bizottságot a konténerek 
használata, használatuk módja és rövid életciklusú 
burkolása nem győzte meg.

18. sorszámú pályamű

Tatabánya és a tervezési terület alapos, elemző 
helyzetfeltárásáért, a MILD HOME eszmeiség egyéb 
építési formákra való kiterjesztési javaslatáért, a 
„Barna az új zöld” gondolat felvetéséért a Bíráló Bi-
zottság dicséretben részesíti.

23. sorszámú pályamű

A terv legnagyobb erénye a beépítési rendszere, 
mely a környező kontextusra is reagálva, egyszerű 
eszközökkel egy olyan térbeliséget vázol fel, mely az 
épületelemek közötti terek differenciálásának lehe-
tőségével egy komplex és sokrétű működést tehe-
tővé tevő beépítés alapja lehet. A Bíráló Bizottság a 
tervet dicséretben részesíti.

25. sorszámú pályamű

A Bíráló Bizottság dicséretben részesíti a pályamű-
vet az átgondolt telepítésért. Dicséretet érdemel az 
alacsony energiafelhasználásért és környezetbarát 
építési technológia használatért. Szakági szinten az 
egyik legjobban megfelelő terv a MILD HOME ki-
írása szerint.

Győr, 2014. január 31.

Bíráló Bizottság

A szakértő zsűri véleményei

Épületszerkezetek, összefoglaló értékelés

A benyújtott pályázatok szakági átvizsgálása és ér-
tékelése felettébb érdekes és igencsak tanulságos 
volt. Az ötletpályázat témája rendkívül komplex 
problémakört ölel fel, a társadalmi kérdésektől az 
anyagválasztás és alkalmazás kérdéseiig. A pályázat 
kiírói a komplex problémakörre komplex válaszokat 
vártak, melyben a nagyobb és kisebb problémákra 
egyaránt megoldásokat találhatunk egyfajta felülről 
és alulról egyaránt közelítő metodikával. A benyúj-
tott pályaművek többségénél sajnos ez a komplexi-
tás nem figyelhető meg.

A pályázati kiírásban és a pályázathoz kapcsoló-
dó projektben sok, néha egymásnak ellentmondó, 
divatos, mára marketingeszközzé vált, ezáltal le is 
járatott hívószót találtak a pályázók. Sok pályáza-
ti munka ezekből ragadott ki egyet-egyet és erre 
építette fel koncepcióját (pl. modularitás, „csináld 
magad”). Más pályázatok az energiatudatos építé-
szet eszköztárából szemezgettek (benapozás, ter-
mészetes anyagok, megújuló energiák begyűjtése), 
majd több-kevesebb eszköz felhasználásával alkot-
ták meg terveiket. Olyan tervek is vannak a pályázati 
anyagban, melyek mintha figyelmen kívül hagynák 
a pályázat célját, nélkülözik az újításokat, helyette 
inkább tradicionális, vagy kommersz megoldásokat 
kínálnak. Számomra azok a tervek tűntek értéke-
sebbnek – saját szakági szempontomból –, melyek 
koncepcionális alapvetéseiben átgondolták és újra-
értékelték a megszokott anyagválasztással, szerke-

zettervezéssel, építéssel kapcsolatos szempontokat, 
de ezek nem váltak a terv domináns elemeivé.

Általánosságban kijelenthető, hogy a tervek épü-
letszerkezeti kidolgozottsága nagyon vegyes képet 
mutat. Néhány terv szinte semmilyen információt 
sem közöl a szerkezetekről. Ezeket a terveket kény-
telen voltam alacsony pontszámmal értékelni, annak 
ellenére, hogy voltak köztük nagyon szimpatikus 
építészeti koncepciót felvázoló tervek is. A legtöbb 
pályázati anyagban a tablókon, a műleírásban és az 
energetikai számításban (mikor, hol) meg lehetett 
találni az értékeléshez szükséges alapvető informá-
ciókat. Ha még a tablókon is feltüntették a pályázók 
a rétegrendeket, akkor biztos lehettem benne, hogy 
épületszerkezeti szinten is átgondolták koncepció-
jukat.

Bírálatomban elsősorban az anyag- és szerkezetvá-
lasztás helyességét, a pályázat céljainak való meg-
felelést értékeltem. Itt azonban meg kell említenem, 
hogy az alkalmazott megoldásokat általában nem 
tudtam egyértelműen jónak, vagy egyértelműen 
rossznak elkönyvelni. Az előszeretettel alkalmazott 
természetes anyagú épületszerkezeteknél például, 
általában pozitívumnak értékeltem az anyagvá-
lasztást, azok előnyös tulajdonságaival együtt, de 
negatívumnak értékeltem a szerkezet esetleges kar-
bantartás igényét, a szerkezeti rendszer minősítésé-
nek (egyben felhasználhatóságának) nehézségeit. 
Ahol módomban állt, ott vizsgáltam a szerkezetek 
helyes rétegrendi kialakítását, a csomóponti meg-
oldásokat. Azonban az esetek többségében erre 
nem volt lehetőségem, ilyenkor csak azt tudtam 
megítélni, hogy a felvázolt megoldások milyen épü-
letszerkezeti problémákat hoznak magukkal, és ezek 
milyen kihatással lehetnek a megcélzott energia- és 
költséghatékonyságra. Ezek mellett a biztonságos 
üzemelés is kiemelt szempontom volt, amiből kö-
vetkezik, hogy az egyszerűbb építészeti formálást 
és szerkezeti kialakítást preferáltam a bonyolultabb 
megoldások helyett.

Az épületenergetikai számítások helyességének el-
lenőrzését nem végeztem el, tudva, hogy ez egy 
külön bíráló feladata, de meg kell jegyezzem, hogy 
az építőanyagok hőszigetelő képessége gyakran 
túlbecsült volt, és a számítások gyakran nem vették 
figyelembe a szerkezetek hőhidasságát (különösen 
a favázas szerkezeteknél). A szerelt térelhatároló 
szerkezetek rétegrendi kialakításában nagyon gyak-
ran páratechnikai problémák voltak felfedezhetők. 
Kérdéses továbbá, hogy a könnyűszerkezetes meg-
oldások milyen mértékben fokozzák a nyári túlmele-
gedés kockázatát, illetve súlyosságát.

Érdekes volt felfedezni a helyi, természetes anyagok 
előtérbe kerülését a tervekben. Az ilyen esetekben 
nagyon gyakran fa szerkezetekkel tervezték meg a 
házakat. Azonban az építőiparban használt fenyőfa 
Magyarországon import termék. Ugyancsak sokszor 
hivatkoztak a tervezők a helyi agyag építési célú fel-
használására, melynek minőségi paraméterei sajnos 
nem ismeretesek előttünk.

Tisztában vagyok vele, hogy az épületszerkezeti 
megoldottság és megfelelőség nem volt a pályázat 
és a pályázók első számú prioritása. A bírálati lapo-
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kon feltűntettem az egyes tervek legfőbb erényeit 
és hátrányait. Az összefoglaló értékelésnél és pon-
tozásnál törekedtem a tervek összehasonlítására, 
sorrendbe állítására. E megjegyzések figyelembe 
vételével ajánlom a terveket az építész zsűri szíves 
figyelmébe.

Horváth Tamás, építészmérnök

Összefoglaló értékelés 
a MILD HOME pályázat szerkezeti zsűrizéséről

A pályázatra beérkezett 28 db munka szerkezeti 
szempontból nehezen értékelhető volt. Ennek fő 
oka az volt, hogy a pályázók zöme szerkezeti szem-
pontból nem dolgozta ki pályaművét.

Nagyon sok pályázat csak a műleírásban szánt né-
hány mondatot a szerkezetre, azt is elnagyolt, felü-
letes módon. Volt néhány pályamű, amely szintén 
nem részletezte a szerkezeti vonatkozásokat, de a 
kidolgozott tervek szerkezetileg is korrekt alaprajzot, 
metszetet mutattak. Több pályamű új anyagokat 
(kenderbeton, cellulóz elemek, vályog, stb.) pró-
bált beépíteni a pályamunkába. Ezek azonban mind 
megrekednek a „hallottam róla” szinten, teljesen ir-
reális, át nem gondolt módon próbálta alkalmazni 
azokat (pl. többszintes vályogház).

Számomra úgy tűnik, hogy az oktatásunk felelős 
azért, hogy ezek a hallgatók nem ismerik az adott 
anyagok alkalmazhatósági paramétereit, szabályait. 
Úgy kezelik ezeket az anyagokat, mintha minden fel-
tétel adva lenne ezek széleskörű alkalmazására.

A fentiek ismeretében alapvetően három szempont 
alapján próbáltam osztályozni a pályaműveket:
 - a pályaművek kidolgozottsága, realitása;
 - a szerkezeti gondolatok „tisztasága”, érthetősége;
 - új, reális gondolat felvetése.

Kiemelkedő pályamű szerkezeti szempontból nem 
volt.

Serfőző István, építőmérnök

Épületenergetikáról az építész zsűri figyelmébe

Tisztelt Bírálók!

A további értékelés segítése céljából fontosnak tar-
tok pár dolgot megjegyezni, aminek figyelembe 
vételével biztosíthatjuk, hogy az épületenergetikai 
szempontok érvényesüljenek és a megfelelő súlyban 
értékelhetőek legyenek.

[1] Nagyon sok pályázat érkezett, ezeknek száma 
bíztató, rengeteg gondolat és munka van mögötte. 
Szerintem a tervek szépen mutatják a mai oktatás 
súlypontjait, szemléleteit, szakmai színvonalát. Ez 
a szemlélet nem feltétlenül egyezik mindenben a 
nemzetközi szinten elterjedt látásmóddal, és tudjuk, 
hogy általánosságban kicsit le is vagyunk maradva. 
Kevés pályázat közelítette meg az elérhető minimális 
energia szintet, de érdekes volt, hogy minden reális 
és irreális eszközt bevetettek. Az előbírálat nagyon 
tanulságos volt.

[2] A pályázatban előírt épületenergetikai követel-
mények, úgymint hőátbocsátási tényezők minimum-
maximum értéke, minimum hőtechnikai jellemzője 
[a kiírásban összesített energetikai jellemzőként 
szerepelt] 50 kWh/m2év, nem teljesen korrektek, úgy 

ezek figyelembe vételét számszakilag nem javaslom. 
Egyrészt nincs értelme a hőátbocsátás alsó határát 
meghúzni és a hőtechnikai jellemző sem pontos 
megfogalmazás. Ezek be nem tartása alapján nem 
zárnék ki senkit a pályázatból. Véleményem szerint 
az elért összesített fajlagos primerenergia fogyasz-
tás és a fajlagos CO2 kibocsátás lenne a legfőbb 
épületenergetikai bírálati szempont, amit itt nem 
kellett feltüntetni.

[3] Az igazoló energetikai számítás kötelező be-
adandó munkarész volt. Teljes értékű számítást vi-
szonylag kevesen készítettek, hibátlan méretezést 
kb. 4-et találtam. Szerintem ez túlmutat a diákok 
tudásán. Egyetemista koromban én sem tudtam vol-
na megcsinálni. A bonyolult modern, szokatlan épü-
letgépészeti megoldású épületek tanúsítása még az 
ebben a témakörben dolgozóknak is nagy kihívás. 
Az energetika meglétét, realitását első látásra a bí-
rálati lapokon jelöltem.

[4] A terület távhővel ellátott. Ebben az esetben a 
távhőre csatlakozás nemzetgazdasági érdek. Általá-
ban a távhőre csatlakozást elő is írják a rendezési 
tervben. Ez esetben a fűtési hőtermelő rendszer 
költsége szinte nulla. Energiaköltsége a csökkentett 
ÁFA-val versenyképes a gázzal, persze sok múlik az 
alapdíjon is. Nem ismerem a távhő energiaforrása-
inak összetételét. Amennyiben a távhő biomassza, 
termálhő vagy egyéb megújuló forrású, abban az 
esetben a primerenergia tényező a szokásos 1,15-
ről 0,5 alá csökken, ezzel primerenergia felhasz-
nálásban és CO2 terhelésben is versenyképes pl. 
a hőszivattyús fűtési megoldásokkal. Tatabányán 
és minden városban a távhő folyamatos megújuló 
forrásra átállása tendencia. Ha valamelyik pályázó 
távhő fűtést választott, lehet átgondolatlanság vagy 
energiatudatos gondolkodás, de hosszú távon in-
kább energiatudatos.

[5] Tájolás. Épületenergetikai szempontból a déli, 
délkeleti, délnyugati, télen árnyékolatlan homlokza-
tok hoznak passzív napnyereséget. Kelet és nyugat 
zéró eredőjű, észak pedig negatív. Nagyon lényeges 
a nyári túlmelegedés elleni védelem is. A tudatos 
tervezés rendkívül sok megtakarítást hozhat.

[6] Szellőzés. Amelyik pályázó a szellőzési 
hőveszteségről és a szellőzés nyári túlmelegedés 
védelméről gondoskodott, akár csak passzív mó-
don is, már pozitív dolognak vettem. Külön örültem, 
hogy néhány pályázó hővisszanyerős szellőztető 
rendszert is tervezett. Sajnos az általános hazai 
mérnöki szemlélet ezt a technológiát nem kezeli 
megfelelő súlyban.

[7] Napkollektor, napelem. A napkollektor és nap-
elem lehetőségeivel szinte minden pályázó élt. A 
napkollektorokat többé kevésbé jól alkalmazták, a 
napelemmel korrektül talán egy pályázó számolt. A 
napkollektor érdemi megtakarítást csak több lakás 
közös rendszerében hoz. Ezeket az elemeket nem 
vettem súlyozottan figyelembe.

[8] A/V arány: A lehűlő felület / térfogat arány lé-
nyeges szempont a valós fogyasztás modellezésé-
ben. Ennek szemléletében az intenzívebb beépítésű 
koncepciók előnyt élveznek a sorházakkal szemben, 
és legrosszabb az önálló épület lakások helyzete. A 

túlzott bonyolult formák és árkádok szintén rontják 
a mutatókat.

Összegzés: A szemléletem és bírálati szempontjaim 
szerint 10 pontos az a pályázó lett volna, aki ötletes, 
tökéletes megoldásokat nyújtott volna a komplex 
épületenergetikára és fenntarthatóságra az alábbi 
szempontok figyelembe véve […]:
 - telepítés, tájolás, déli napenergia-nyereség;
 - felületi veszteség minimalizálás, alacsony A/V 
arány, 0,7 alatt;

 - minimális hőátbocsátási értékek, melyek megkö-
zelítik az U=0,1 W/m2K-t;

 - szellőzési hőveszteség minimalizálás, 
hővisszanyerő rendszerrel, esetleg aktív 
hővisszanyeréssel;

 - fenntartható anyaghasználat;
 - megújuló energiák használata (távhő is lehet), 
hőszivattyús, biomassza, napkollektor, napelem;

 - […] árnyékolások használata a tömegnél és a 
telepítésnél;

 - csapadék- és szürkevíz használat;
 - biológiai szennyvíz- és hulladék felhasználás;
 - épületenergetikai koncepció leírás és hibátlan 
megközelítő tanúsítás.

A könnyebb összehasonlíthatóság miatt az épüle-
tekről összesített fajlagos primerenergia mutatót 
becsültem. A napelemek energiatermelését, ahol 
szerepelt (1 db) levontam.

Schopf Márton, építészmérnök, 
épületenergetikai szakértő

Összefoglaló vélemény 
a MILD HOME pályaművek épületgépészetéről

A pályaműveket csak épületgépészeti, épületener-
getikai szempontból vizsgáltam, és kijelenthetem, 
hogy mind minőség, mind kidolgozottság tekinteté-
ben nagyon változatos eredmény született. Vannak 
pályázók, akik komoly energiát fektettek a fentiekbe, 
esetleg szakági konzulenst is bevontak, és voltak, 
akik erre sem időt, sem energiát nem pazaroltak, 
talán úgy gondolták, a jó – vagy általuk jónak ítélt 
– építészeti koncepció eladja majd a pályaműveket a 
hiányosságaival együtt.

Általában elmondható, hogy a fűtést majd minden 
pályázó a területen áthaladó távhő vezetékre csat-
lakoztatva oldaná meg, ami ésszerű, költségkímélő 
megoldás, de változatlan formában nem jövőbemu-
tató, mert sem nem környezetbarát, sem nem meg-
újuló bázisú. Néhányan ehhez hozzátették – való-
színűleg nem légből kapott információként –, hogy 
a fűtőmű hamarosan átáll biomassza tüzelésre. 
Utóbbi pályaműveket magasabbra értékeltem, mint 
azokat, amelyek erről megfeledkeztek.

Született egy pályamű – példás alapossága és kidol-
gozottsága miatt ezt értékeltem a legmagasabbra 
–, amelyben a hőtermelést termálvízbázisú távhővel 
oldanák meg. Egy másik pályamű viszont, szintén 
vizsgálva ezt az alternatívát, végül azzal veti el, hogy 
a tervezési helyszín közelében végzett próbafúrások 
kedvezőtlen eredményről számolnak be, tehát ezt a 
megoldást nem javasolja.

Sajnos a szellőztetésről a legtöbb pályázó megfeled-
kezett. Ez részben érthető, mivel a passzívház szintű 
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energiafogyasztásnak nem elérése, csak megközelí-
tése volt a kiírt cél. Új építésnél a hővisszanyerővel 
ellátott mesterséges szellőztetés az egyik leggyor-
sabban megtérülő beruházás. Kár, hogy ez sokak-
ban nem tudatosult.

Sokan foglalkoztak a csapadékvíz és szürkevíz hasz-
nosítással tó, vagy zárt tároló formájában, néhányan 
még a szennyvíztisztítót is megemlítették, annak el-
lenére, hogy a terület összközműves.

Nagyon sokan számoltak a napenergia aktív haszno-
sításával, különösen – megítélésem szerint helyesen 
– a villamos energiát termelő napelemekkel. Kicsit 
árnyalja a kérdést, hogy a napelemek az egyre ala-
csonyabb bekerülési költség, a támogatott hálózati 
átvételi ár és a pályázati lehetőségek eredménye-
ként egyre szélesebb körben terjednek. Ugyanakkor 
kevesek számára ismert, hogy teljes életciklusra vetí-
tett költségük – a megsemmisítés körülményessége 
miatt – nem elhanyagolható, és utóbbi miatt nem is 
annyira környezetkímélők, mint az a köztudatban él. 
Erre a tényre mindössze egy pályázat tér ki.

Volt egy pályamű, amelynek bevezetőjében az al-
kotók hosszan ecsetelik, hogy a terület miért ma-
radt hosszú ideig beépítetlen, és ma sem alkalmas 
beépítésre. Javasolják a tervezési helyszín zöldterü-
letté alakítását, aztán mégis előkerül egy koncepció, 
amelyen látszik, hogy nem sok idő jutott rá.

Volt olyan is, amely minden kényelemmel felszerelt, 
földbe süllyesztett gázmotorra – a szellőző nyílások-
ról és a kéményről megfeledkezve – és abszorpciós 
folyadékhűtős trigenerációra alapozott lakóterületet 
álmodott, megfejelve még egy kompresszoros fo-
lyadékhűtővel is. Nem világos azonban, hogy ez a 
koncepció hogyan teljesíti a „low cost” elvárást.

Petrikó László, épületgépész

Értékelés a MILD HOME pályázatra beadott 
pályamunkák beruházási költség elemzéséről

[1] A kiírásban szereplő követelményekkel és a beru-
házási költséggel kapcsolatban:
A pályázati kiírás fajlagos m2 árat kért a lakóegysé-
gekre a pályázóktól. Ennek minden pályázó eleget 
tett.

[2] A pályamunkák költségbecsléseinek értékelése:
Az egyes pályamunkákban megadott költségbecs-
lési eredményhez való eljutás útja nagyon változó 
volt. A tényleges mennyiségekből kiinduló tételes 
költségbecsléstől a becsült m2 árig minden előfor-
dult. A pályamunkák közül az 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 
20, 25, 26, 28. számú, azaz a 28-ból 12 beruházási 
költségbecslést is adott. A pályamunkák közül az 1, 
3, 4, 10, 19, 20, 22 alacsonyan becsülte a költségeket, 
az 5. és 14. pályamunka pedig magasan. A költség-
becsléseknél hiányoltam – bár erre a kiírás nem kö-
telezte a pályázókat –, hogy teljesen elmaradt a be-
építeni tervezett anyagok tartósságának értékelése, 
és egy pályamű (12.) kivételével senki nem kísérelte 
meg követni a beépített terület életciklusát.

[3] A beruházási költségelemzés szempontjából leg-
jobbnak ítélt pályamunkák rövid ismertetése:
A 27. számú pályamű a földdel körülvett épületeinél 
jó szintézisét adja a tartós (tégla) és kevésbé tartós 

(szalma) anyagoknak, a földdel való borítás három 
oldalon és a zöldtető reálissá teszi az alacsony faj-
lagos költségeket. A 28. számú pályamű a vasbeton 
lemezre épített favázas épületével és a vázkitöltő 
falként alkalmazott vályogfallal ugyancsak jó szinté-
zise a különböző tartósságú anyagoknak. A becsült 
fajlagos költségek reálisak és alacsonyak. Mindkét 
terv értéke a nagy meghagyott zöldterület, a reális 
lakószám (200) és a nem túlzott lakásszám (63, ill. 
100).

[4] A pontozási szempontok bemutatása:
Az „objektív” pontszámok alakulását lásd a mellékelt 
táblázatban. A „szubjektív” pontszámnál a költség-
becslések meglétét, alaposságát és teljességét, az 
alkalmazott anyagok (általam megítélt) tartósságát, 
valamint a „mennyire tetszett a terv” egyéni szem-
pontra adott válaszomat vettem figyelembe.

Ther Antal, építőmérnök

A szakági zsűri által adott pontszámok

Eredményhirdetés

A pályázat eredményhirdetése 2014. február 6-án 
történt meg Tatabányán, A Vértes Agoráján. Az ese-
ményen a Bíráló Bizottság elnökei, Schmidt Csaba 
polgármester és Czigány Tamás DLA építész, a MILD 
HOME projekt szakmai vezetője adták át a díjakat. 
Az eredményhirdetéssel együtt egy kiállítás is meg-
nyílt, ahol február 17-ig megtekinthető volt mind a 
30 beérkezett pályamű.

A nyertes terveket ezután többször is bemutattuk 
a nagyközönségnek és az érdeklődő szakemberek-
nek. Először a nemzetközi pályázatsorozat eredmé-
nyeinek kiállításán a pályaművek tablóival és előadá-
sokkal a MILD HOME Hét keretében Győrött március 
4-7. között. Majd ugyanezzel az anyaggal Budapes-
ten a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Kiállítás 
és Vásáron április 2-6. között. Majd a „Fenntartható 
kortárs helyfoglalás” című rendezvénysorozatunk 
„Építészet és fenntarthatóság” című konferenciáján 
június 13-án, Győrött, ahol a három díjazott és az öt 
dicséretes terv tablóit és makettjeit állítottuk ki, és a 
három nyertes mutatta be tervét vetített képekkel.

A MILD HOME projekt standja a CONSTRUMA-n

Sztranyák Gergely tervbemutatója a Rómer-házban
[Nagy András fényképei]

Alkér Katalin tervbemutatója a MILD HOME Héten
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Eredményhirdetés és a pályaművek kiállítása Tatabányán, A Vértes Agoráján [Cseh András fényképe]

Summary

Assessment process

The submission of the competition entries happened 
on 13th of January 2014. 28 works arrived in time. The 
evaluation process started with an expert jury in which 
five experts examined the works. Building structures, 
load-bearing structures, energetic solutions, building 
service systems and the budget plan of building and 
operating costs were rated by the experts. Specialists 
were not in a good situation, because in several cases 
the conformity of the solutions could not be judged, 
because of the missing information. After that the 
entries and the professional opinions were passed to 
the architect jury which was composed by the staff 
of MILD HOME project, the representatives of Tata-
bánya city and each postgraduate school. The As-
sessment Committee sought after the entries which 
are based on the MILD HOME principles and gave 
suitable answers to the recent questions: relation of 
people and homes and environment, changes in our 
life style, in our private and public spaces. They de-
clared that the competition was successful, but there 
was no entries which could give a complex solution 
for all the problems described in the competition call. 
After that they selected works for the first, the second 
and the third prizes, and gave honourable mentions 
to further five works.

First prize to the no. 19 entry, created by 
Kovács Zsófia, Alkér Katalin, Pelle Zita, Balázs 
Marcell and Kozma Zoltán

Communities were every time the fundament of the 
traditional cultures. The ethic of tradition identified 
the relations between the community and environ-
ment. This is the unique basic position of the no. 19 
entry. This plan realize the organic harmony of the 
local environment and the residential community as 
a model. The houses are designed for small commu-
nities according to the present sociological processes. 
The environment is a poplar forest which is a garden 
in the same time. The house gives the spaces of dif-
ferent meetings. Its traditional central element is a 
wall which is a stove and fireplace as well. The pop-
lar forest and the walls are ambiguous and symbolic 
composition, as a landscape artwork. Walls are the 
invariable cores of the continuously changing build-
ings and environment. Buildings are not formed on a 
traditional way, but they use the economy of organic 
building and life style. Local materials and energies 
are used. The concept of the entry is fitting to the 
place and the energy conscious challenges. It states 
that the simple and straightforward solutions with 
creativity can give better solutions instead of expen-
sive technologies and special building materials.

Second prize to the no. 9 entry, created by 
Gergely Sztranyák and Tímea Schunk

The entry started with an analytic work in which 
down-to-earth demands of a new ecologic home are 
established. Two-story buildings are designed with 
straw bale structures under an agricultural hall struc-
ture. The prefabricated steel structures can save the 
buildings but the covered-open spaces below them 
are more important. These situations cites porches 
from the traditional Hungarian architecture. They 
can organize the community with private and half-
private spaces and in this way this point met with 
the competition call. The separation of structures 
gives spatial and temporal flexibility to the buildings 
creating the base of the sustainability. The sitting of 
the residential and public buildings are witty and well 
oriented. The ratios of public spaces are defined, the 
visual contacts are interesting. The car traffic is ex-
cluded from the area, parking lots are on the border. 
This design fits to the imagined MILD HOME proto-
type, its further development is highly recommended.

Third prize to the no. 15 entry, created by 
Antal Gabriella, Bartha András, Gyulovics István, 
Nagy Balázs and Klobusovszky Péter

The design is founded on simple principles. The num-
bers of the different flats are defined according to the 
real needs, the forms of the different buildings are de-
veloped theoretically for the best passive solar energy 
collection. A virtue of the design is the simple and 
generous land use which can be realized easily with 
scheduling and which organize the spaces, private, 
half-private, public spaces between the buildings. The 
detached house area cite the perpendicular houses 
to the street of the traditional Hungarian village. The 
block of flats promise a high quality architecture. Its 
form creates an architectural character based on the 
passive solar heat gain. But the designed solutions 
need difficult and expensive building structures which 
cannot meet the MILD HOME principles. The com-
munity spaces on the ground floors of the blocks with 
workshops and laundry can serve the community. 
Unfortunately the floor plans are often schematic. 
The described system of the detached houses fits to 
the MILD HOME concept. The flexible modification of 
the buildings with wood structures is beneficial. The 
two typology are completed with community gar-
dens, glasshouse and public spaces. Covering of the 
district heating pipes with greenhouses is a definitely 
exciting solution.

Honourable mentions…

… to the no. 11 entry, created by Péter Kronavetter, 
Zsolt Frikker, Iván Nagy, Tamás Vörös

The concept of this design is based on careful depth 
analysis, but the created solution is not useful for the 

designated area. The area is imagined in a wider 
green system, and the existing buildings of the envi-
ronment were redesigned with an abstract modular 
system.

… to the no. 17 entry, created by Gábor Bártfai-Szabó, 
Annamária Csirmaz, Borbála Fehér, Anett Mizsei, 
Ádám Pásztor

This design built its MILD HOMEs with containers. 
But the special mentions was given because of the 
well-designed site structure and green area using.

… to the no. 18 entry, created by Melinda Borsos, 
Tijana Dimitrijevic, Zsuzsa Kovács-Magyari, Zsófia 
Szántay, Boglárka Szentirmai

Special mention because of the depth and ana-
lytical exploration of the situation, the rethinking of 
the MILD HOME principles and the drafting of the 
“brown is the new green” idea.

… to the no. 23 entry, created by Péter Csáki, Dávid 
Kovács, Kristóf Juhász, László Kalmár

The greatest virtue of the design is the building plan 
which creates new spatial situations with complex 
and multifunctional operation based on the sur-
rounding context.

… to the no. 25 entry, created by Gyöngyvér Engloner, 
Judit Heli, Réka Komsa

The design deserves praise for the low energy con-
sumption and the use of environmental friendly 
building technologies. This design gave the most 
complex technical solutions for the MILD HOME and 
Eco Green Village concept.

Announcement of results

On 6th of February was held the announcement of 
results and the opening of the exhibition of competi-
tion entries in Tatabánya. On the event the chairmen 
of the Assessment Committee, Csaba Schmidt town 
mayor and Tamás Czigány DLA architect and MILD 
HOME project director gave the prizes to the winners. 
The exhibition was open till 17th of February.

The winner projects were also presented among the 
results of the international MILD HOME competi-
tion series with posters and oral presentations on the 
MILD HOME Week in Győr on 4th-7th March, with the 
same materials on CONSTRUMA International Build-
ing Exhibition and Fair in Budapest on 2nd-6th April 
and with posters and oral presentations on the Archi-
tecture and Sustainability conference of the Sustain-
able Contemporary Reservation event series in Győr 
on 13th of June.
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1. számú pályamű
Molnár Katalin 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola

„Az építés ember-építéssel kezdődik.” (Plesz Antal) 
Kiegészítés: 
Korunkban a közösségépítés is elsődleges feladat.

1. Tatabánya…
három kultúrtörténetileg fontos magyar város 
(Esztergom, Veszprém, Székesfehérvár) közelében 
helyezkedik el a Vértes oldalán, a Bécs-Budapest 
országút, a mai autópálya mellett. Megyeszékhely. 
A város nem nőtt jellegű, de kreált: három kis falu 
török utáni sváb betelepítése […]. A XIX. század má-
sodik felében bányászati kutatások folytak és nagy 
barnaszén vagyont találtak a térségben. A század 
végén indultak és később nagy termelést bonyolí-
tottak az első aknák. A stratégiai fontosságú ener-
giahordozó – Budapest közeli helyszínen történő 
– kitermelése megemelte a várossá vált település 
jelentőségét. Ezt az új építések is jelzik: […]. A szo-
cializmusban a város további jelentőséget kapott, 
prioritást élvezett saját megyéjében (Komárom-
Esztergom), így lett megyeszékhely. A szocialista 
ipartelepítést szocialista városfejlesztés is követte, 
aminek következtében először szocreál téglás, majd 
modern nagyblokkos, később iparosított nagypa-
neles építkezéssel hatalmas lakótelepek nőttek ki a 
földből (hazánkban itt legnagyobb arányban: 25%), 
sok esetben dacolva a morfológiával. A bányászat 
és a nehézipar a nyolcvanas évek végére lecsengett, 
az ország többi bányászati központjához (Pécs, Mis-
kolc, Ózd) hasonlóan helyszínünkön is megkezdőd-
tek a bányabezárások, az ezredfordulóra a város 
népessége fogyatkozni kezdett, az itt maradt lakos-
ság jelentős része munkanélkülivé vált. A város ön-
szervező ereje meggyengült, a nehézipar szerepét 
próbálta átvenni a szolgáltatóipar és a kereskedelmi, 
gazdasági övezetek rendje. Az elbizonytalanodott 
utolsó huszonöt év az építészetben is szemlélhető.

2. Jelen pályázat…
egy kísérletet irányoz elő a telepszerű lakásépítés 
vonulatában. Immár nem az iparszerű (kevés élő-
munkával jellemezhető), gyors, szerelt jellegű és 

lakásszámra orientált lakótelepek jelentenék a célt, 
nem is a gazdag városok sok esetben pazarló és 
„csicsás” lakóparkjai adnák a mintát. Korunk egyre 
fokozódó problémahalmazának: nevezetesen az 
energia-ellátottság / ár valamint a megújuló ener-
giák / „zöld” gondolkodás kérdéskörének kezelése 
egyrészről; s jelen pályamunka szerint a közösség-
építés lehetőségeit megteremtő térszervezés (udva-
ros beépítés) másrészről adná a tervezési vezérelvet.

3. A kijelölt építési helyszín…

Tatabánya geometriai közepén van ugyan, de a vá-
ros fent már említett kialakulása miatt és a földtani 
viszonyok (magas talajvízszint, mélyen fekvő teher-
bíró rétegek) okán ez a terület soha nem volt beépí-
tett. Északról a helyszínt a Galla-patak, keletről egy 
betorkoló csatornája, délről a féloldalasan beépített 
Ady Endre utca, nyugatról az alig beépített Csaba 
utcai telep adja. Ez az utca híddal köt át egy falusias / 
kertvárosi lakóterület felé. A terület közel négyzetes, 
és kiterjedéséhez képest vízszintesnek mondható.

A pályázati kiírás erre a helyszínre kéri a kísérleti 
lakótelep megvalósítását, azonban sejthető, hogy 
más adottságú területekre is adaptálható megoldást 
keres. Már itt felhívjuk a figyelmet, hogy nemcsak a 
domborzati viszonyok, a földtani paraméterek, ha-
nem a területegység geometriája és az adott tele-
pülés aurája is meghatározhatja a majdani adaptá-
lások módjait.

4. Elsődleges szempont: a telepítés

A területet lefedő beépítési háló nem enged be ut-
cát a rácsszerű építési hely udvaraiba. A tömegekkel 
körbehatárolt terek adják az udvarok szervezésének 
/ sorolt rendjének filozófiai és lelki értelmét. Vannak 
sarki udvarok (az égtájak szerint lettek elnevezve), 
oldalsó udvarok (helyi környezethez kapcsolódó, 
valamint bányászati, mérnökképzési városok neveit 
kapták), melyek a Főtér (pl. MILD tér magyar válto-
zatban) köré rendeződnek. Az udvarokba termé-
szetesen be lehet jutni gépkocsival (költözködés), 
mentőautóval, de napi használatban a gépkocsik 
elhelyezése a terület keleti és nyugati hosszoldalá-
ra tervezett 166 férőhelyes parkosított parkolóban 
megoldott. Ilyen módon az udvarok a gyalogosok, 
biciklisek, görkorisok, rolleresek, babakocsisok – te-
hát a motorizáció mentes humán világ – területei, 
kutakkal, játszóterekkel, veteményes és díszkertek-
kel, stb. Az emberek a dufartokon keresztül jutnak 
egyik udvarból a másikba, illetve a területet körül-
vevő világba – mintha egy középkori nyugodt kisvá-

rosban lennénk. A telek egyharmadát foglalják el az 
épületek. A terület öt percen belül gyalogosan be-
járható, a házak nem magasak (F+1, középen F+2), 
nem takarják el az eget, a fákat, de nyáron árnyékot 
adnak, szeles időben óvnak. A földszinti lakások és 
az udvarok művelt részei az eredeti terepvonalhoz 
képest 60 cm-t emelkednek (az alapozásnál kiemelt 
földet bedolgozva). Ez kívülről akadályozza a belá-
tást, és könnyíti az épületek mentén a közművesí-
tést (nem kell talajvízszint alá menni, viszont fagy-
határ alá fektethetők a vezetékek). A kelet-nyugati 
hossztengelyű házak magastetősek (a napenergia 
hasznosítása, a pince helyetti raktározási funkciók 
megoldása, és a kisvárosi vidéki érzet miatt). Az 
észak-déli átkötések modernek, tetőterasszal, zöld-
tetőkkel kialakítottak.

A telep paraméterei a következők:
Teljes telekméret: 26 541 m2 100,0%
Beépített bruttó terület: 8 873 m2 33,4%
Beépített zöldtetős terület: 3 265 m2 12,3%
Beépített magastetős terület: 5 608 m2 21,1%
Zöld területek összesen: 8 042 m2 30,3%
Burkolt felületek összesen: 9 626 m2 36,3%
Beton aljzatos burkolt felület: 2 150 m2 8,1%
Öko aljzatos burkolt felület: 7 485 m2 28,2%

5. A telepen…
a főtér körüli földszintek kialakítása lábasház szerű, a 
kerengő mögött közfunkciók (mosoda, kerékpártá-
roló, gondnokság, hőközpontok, bérirodák, boltok, 
kávézók, testi és lelki edzőtermek – egyben több-
funkciós terek) kapnak helyet. A többi épület föld-
szintje és egyéb szintjei valamint a Főtér magasabb 
beépítésének felső egységei összesen 152 lakást 
tartalmaznak. A terv ötféle lakásmodult irányoz elő, 
alapvetően önálló bejárattal, szükség szerint foga-
tolt elrendezésben az alábbiak szerint.

1. Egyszintes kislakások (51 m2) 54 db. 
Jellemzően fiatal (házas-) pároknak, javasolható-
an max. egy gyermekkel, idővel lakáscserével. A 
földszinten főleg idős egyedülállóknak, házaspá-
roknak elképzelve.

2. Kétszintes kislakások (56 m2) 19 db. 
Szélesíthetőek. Inkább fiataloknak, főleg otthoni 
távmunkát vállalóknak.

3. Kétszintes „nagy lakás” (99 m2) 32 db. 
Gyermekes, családos életmódra.

4. Kétszintes „dufartos” lakás (85 m2) 24 db.  
Gyermekes, családos életmódra.

5. Kétszintes „vágott” lakás (85-105 m2) 23 db.  
Gyermekes, családos életmódra.

Összesen: 152 lakás, 11 485 m2.
Plusz 19 lépcsőház, ami 418 m2.

DOI 10.17201/SZE-ETT.2015.01
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6. Az építés…

időben elhúzódó folyamat. Célszerű a telepet a 
Csaba és Ady Endre utcák sarkánál elkezdve építe-
ni, vagy soros, vagy udvaros elrendezésekkel, eta-
pokkal. Célszerű ütemenkénti előközművesítésben 
gondolkodni. Ennek iránya a magasépítési iránnyal 
azonos, nyugatról kelet felé haladva. Ez azt jelenti, 
hogy a keleti oldali parkoló végig építési felvonulási 
terület lehet, míg nyugatról kelet felé már az épí-
tés ideje alatt is relatív nyugodt lakóterület alakulhat 
ki. A lakásmodulok azt is jelentik, hogy a lakások – 
fogatolástól függően – épülhetnek önállóan, egy 
beruházási ütemben. (Természetesen egy önkor-
mányzati vagy vállalkozói nagyberuházás az építést 
udvaronként összefoghatja. Fordítottan, lassú építés 
esetén, szerkezetkész kivitelezés után magánbefeje-
zések tehetik árban kedvezőbbé és egyéni hangu-
latúvá, anyaghasználatúvá az udvarok egy részét – 
építész kontrollal).

7. Szerkezetek és építési mód

A talajjellemzők miatt és az építési költségek csök-
kentése érdekében sávalapozással, egyszerű lokális 
talajvízszint csökkentéssel javasolt megoldani az al-
építményi munkákat. A felmenő teherhordó szerke-
zetek 30-as korszerű kerámia blokktéglából készített 
falak, amiket természetes anyagú (pl. farost, kőzet-
gyapot, stb.) és környezetkímélő eljárással készült 
(nedvesen, természetes kötőanyaggal összeállított) 
hőszigetelő táblákkal burkolunk 20 cm vastagság-
ban. A teherhordó födémek lehetnek előregyártott 
vagy monolit vb. szerkezetek, esetleg humanizál-
tabb kerámiabetétes vagy kerámiabetéttel kombi-
nált fabeton gerendás rendszerek. A magastetős 
épületrészeken a hagyományos ácsszerkezetek 30 
cm hőszigeteléssel védik a padlástéri fűtetlen tá-
roló és egyéb kiszolgáló tereket. Az északi oldala-
kon hagyományos cserépfedés, a déli felületeken 
a cserépszínnel azonos megjelenésű fotovoltaikus 
napelem felületek találhatók. A lapostetők jellemző-
en zöldtetők, minimum 20 cm-es humuszterítéssel 
(zeolitos csapadékvíz gazdálkodó aljzattal), beton-
réteggel védett vízszigeteléssel, vastag (min. 20 cm) 
hőszigeteléssel épülnek. Az épület külső nyílászárói 
három réteggel üvegezett, korszerű és nyitható fa 
szerkezetek annak érdekében, hogy a használóik ne 
érezzék űrállomáson magukat, kiszólhassanak az 
udvarra családtagjaiknak. Humanizáltak.

A házak hőszigetelt falainak külső burkolatai további 
tervezést igényelnek. Ezek adják ugyanis az udva-
rok felületeit, anyaghasználatuk, színeik az ott lakók 
otthonosságérzetét is adhatják. A gyermek meg-
jegyezheti a saját udvarát, azon belüli otthonának 
kontúr rajzát. Ez jelentené a telep „finomhangolá-
sát” – a spontán tervezhetőségét (Janáky I.) illetve 
a tervezett telep spontaneitását. Egy sikeres kísérlet 
esetén építészek, képző- és iparművészek tevőleges 
szolgálata kell, hogy e felületek ne giccsesedjenek 
el, ugyanakkor szerethetőek legyenek, az ott lakók 
saját ötleteiket és munkáját befogadva.

8. Megújulóenergia-hasznosítás

A megújulóenergia-hasznosítás ebben az esetben 
is az adott helyszín adottságait kell, hogy figyelem-
be vegye és használja. Alapvető adottság a magas 
talajvízszint, így jött a szürkevíz hasznosításának 
gondolata. Az égövnek leginkább megfelelő tető-
forma építéséből adódóan a közel déli fekvésű nagy 
tetőfelületeket napelemekkel célszerű borítani. A 
„kvázi” passzívházas kialakítást segíti a lakásonkénti 
szellőzőrendszer építése, ahol a levegőt a földfelszí-
ni hőkörnyezet temperálja. A telep „lokális központi 
fűtését” geotermikus erők adják, így a fűtéshez 170 
fúrt 100 m mély kút szolgál, melynek hőfejlesztő és 
-elosztó központjai a Főtér négy sarkán találhatók. 
A használati melegvizet napkollektoros pufferek és 
fotovoltaikus napelemek energiáját használó bojle-
rek oldják meg. […]

9. Épületgépészet

A magastetők déli oldalai teljes felületükön nap-
elemek, ezért alapvetően az elektromos energiát 
napelemek által nyerjük. A lakások az áramszolgál-
tatói hálózathoz a lakáselosztókon keresztül csatla-
koznak. A lakások konyháiba elektromos tűzhelyek 
kerülnek (áramszolgáltatói oda-vissza, kétirányú 
energia szolgáltatás).

A lakásokban a hőleadást felület-fűtéssel biztosítjuk. 
Zónákra bontott alacsony hőmérsékletű beágyazott 
padlófűtés, falfűtés, falhűtés, illetve mennyezet hűtő 
felületek szolgálnak. A lakások temperálása padló- 
és oldalfal fűtéssel megoldott, míg nyáron a fal- és 
a mennyezet hűtés adja az optimális hőérzetet. A 
helyiségenkénti szabályozást a zónákra bontással 
valósítjuk meg.

A lakásokba megfelelő hőmérsékletű fűtő illetve 
hűtő víz központilag talajhő hasznosító hőszivattyú 
teleppel állítjuk elő, ezáltal a telep „lokális közpon-
ti fűtést” kap, amihez az udvarokat és a parkolókat 
7×7 méteres raszterben 100 m mély geotermikus 
fűtéshez használatos fúrt szondákkal kell ellátni. A 
szondák a terepszint alatt összeköttetésbe kerülnek 
a hőszivattyú teleppel. A szükséges szondaszám 
170 db. A rendszer négy csomópontja a Főtér négy 
sarkán szolgáló hőközpont. Itt helyezzük el 4 rész-
re elosztott teljesítményben, a hűtőgépek elvéhez 
képest fordított működésű hőfejlesztőt, ami a föld 
mélyéből hozott cca. 5-6 fokos hőkülönbséget / 
hőmennyiséget 30-35 fokos melegvízzé alakítja át, 
ami a lakások padló (fal-, ill. mennyezet) fűtését teszi 
lehetővé. Nyári állapotban nem szükséges komp-
resszor teljesítmény a lakások hűtéséhez, ilyenkor 
közvetlenül a talajból érkező hidegvíz hőtartalmá-
val hűtjük a falakat illetve a mennyezetet. Minden 
a rendszerekben alkalmazott szivattyú nagy haté-
konyságú, alacsony energiafogyasztású szivattyú. 
A hidraulikai rendszerekben dinamikus áramlás sza-
bályozó szelepeket alkalmazunk. A tervezett fűtési 
rendszerek külső időjárás függően vezéreltek.

A telep minden egyes lakása külön lokális szellőz-
tetési rendszert kap, annak érdekében, hogy (nyá-

ron és télen) keveset kelljen kinyitni az ablakokat. A 
szellőztetéshez szükséges friss levegőt a terepsík 
alatt 1,5-2 m mélyre, de még talajvíz felett fektetett 
csőkígyón (d=200 mm) keresztül szívjuk be. Ezáltal 
a talaj hője előmelegíti, illetve előhűti a levegőt, így 
télen gyakorlatilag a nyáron érkező napsugárzás 
hőjét hasznosítjuk. A légáramlást kisteljesítményű 
ventillátor biztosítja. A friss levegő keresztáramú 
hővisszanyerős légkezelőkkel fűtjük, illetve hűtjük a 
megfelelő hőmérsékletre. A hővisszanyerő beren-
dezésekkel a távozó levegő hőtartalmával fűtjük, 
illetve hűtjük második lépésben a szellőző levegőt. 
Harmadik lépésben állítjuk be a megfelelő befújt le-
vegő hőmérsékletet. Minden fontosabb helyiségben 
egy minimális alap szellőzést biztosítunk. A helyisé-
gek jelenlét érzékelőkkel lesznek ellátva, és ezek a 
jelenlét érzékelők aktiválják a normál szellőzést. 
Amennyiben a helyiség ablakát vagy ajtaját kinyitják 
a szellőzés leáll. A lakásszellőztető egységek a pad-
láson kerülnek elhelyezésre.

A használati melegvíz előállítását napkollektoros 
pufferek, vagy fotovoltaikus napelem energiáját 
használó bojlerek oldják meg.

Az udvaronkénti két ásott kút melletti aknákban 
hidroforok szolgálnak, melyek a lakások WC-ihez 
szürkevíz hasznosítást biztosítanak. A szürke vízből 
keletkezett szennyvizet elszámolás céljából közpon-
tilag mérjük.

A közterületi telekhatárnál a közmű szolgáltatók té-
rítés ellenében biztosítják a megfelelő közmű csatla-
kozásokat. A közmű szolgáltatás a telekhatáron mé-
rendő. Vízellátás esetében mellékvízmérők lesznek 
elhelyezve az egyes lakó-, és egyéb egységekben. 
[…]

A tervezett lakópark fűtési és hűtési energia igénye 
összesen 843 kW, 689 kW csatlakozási teljesítmény-
nyel. [Itt a funkciók tételes felsorolását mellőztük.]

10. Elektromos energia ellátás

A tervezett lakópark elektromos energia igénye ösz-
szesen 1889 kVA, 694 kVA csatlakozási teljesítmény-
nyel. [Itt a funkciók tételes felsorolását mellőztük.]

A fenti elektromos igény kielégítéséhez az Áram-
szolgáltató által létesített 20/0,4 kV-os 1 MVA-es 
transzformátor állomás szükséges, amely közte-
rületen létesül. A 0,4 kV-os méretlen kábelhálózat 
hurkolt rendszerben épül. Tulajdonosa és kezelője 
az Áramszolgáltató. A fogyasztásmérés az egyes 
épülettömböknél csoportosan történik a földszin-
ten, illetve az épületen kívül. Az egyes lakásokhoz 
3×16 A-es, a közösségi terekhez a csatlakozási telje-
sítmény szerinti kismegszakítókat kell felszerelni. Az 
elektromos igényt elektromos tűzhelyes lakásokkal 
számoltuk.

A villamos energia díjak csökkentése érdekében 
minden épületen a lakásokhoz tartozó egyedi nap-
elemes elektromos energia termelő rendszert ter-
vezünk az adott épület tető szerkezetére erősítve. 
A napelemekhez tartozó inverterek a lakásokban 
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helyezhetők el. Az áramszolgáltatói hálózathoz a 
lakás elosztókon keresztül csatlakoznak. Az egyes 
lakásokhoz a korlátozott tetőfelület miatt 1 kW telje-
sítményű (8 m2/lakás) napelemmel számolunk.

Az energiatakarékos üzemeltetés érdekében a la-
kások és a közterületek világítása alapvetően LED 
fényforrásokkal készül, a természetes fényhez alkal-
mazkodó szabályozott fényű.

Az épületgépészeti rendszerekhez tartozó jelentős 
egység teljesítményű gépek a hőközponti elosztó-
kon keresztül kapják elektromos ellátásukat. Vezér-
lésük, szabályozásuk DDC rendszerrel vezérelt. A 
gépegységeknél zavarszűrős fázisjavító berendezé-
sek végzik a meddő áram kompenzációt. […]

Költségbecslés
1. Terület előkészítés, elő-közművesítés (ütemekben) 
[…] 309 175 000 Ft

2. Lakások mélyépítése (földmunkák, alapozás, föld-
ben fekvő szellőztető rendszer csövezete,...), ma-
gasépítése (szerkezetépítés, külső és belső falazatok, 
ács és tetőfedő munkák, lapostető szigetelési mun-
kák, korszerű hőszigetelések, egyéb kőműves mun-
kák, szakipari befejező munkák, installációs munkák, 
belső épületgépész és elektromos hálózatok stb.) 
[…] 2 501 036 000 Ft

3. Közösségi funkciók […] 321 088 000 Ft

4. Udvarok és környezet kialakítása (kertészet, bur-
kolatok, installációk) […] 213 779 000 Ft

Építési munkák összesen: 3 345 078 000 Ft

Járulékos munkák (tervezés, engedélyeztetés, kivite-
lezésbe adás, tervezői művezetés, műszaki ellenőr-
zés – 10%) 334 508 000 Ft

Mindösszesen: 3 679 586 Ft

Üzemeltetési költségcsökkentő tényezők

[…] Egy mai szokványos lakóparki beruházáshoz 
képest (ahol lakásonkénti gázkazánok biztosítják a 
fűtést, melegvíz ellátást, jelentős beruházási több-
letköltségek adódnak a fenti költségbecslés […] alap-
ján (358 372 000 Ft értékben). A tervezett 152 lakás 
esetében, hagyományos gázfűtés esetén az éves 
fenntartási költség cca. 85 000 000 Ft lenne. A terv 
szerinti geotermikus, napelemes és napkollektoros 

rendszerek fenntartási költsége a fenti lakásszám 
esetében cca. 35 000 000 Ft évente. Fentiek szerint 
a rezsire fordított éves megtakarítás 50 000 000 Ft, 
így a beruházási többletköltség 7 év alatt megtérül, 
s onnantól kezdve harmad áron üzemeltethető a 
lakópark.

Energetikai számítás
[A tervhez 2 oldalas számítás készült egy 48 m2 fű-
tött alapterületű lakóegységre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=16,15 kWh/m2a, 
mértékadó értéke EPm=230,00 kWh/m2a, így a lakó-
egység épületenergetikai minősége 7%.]

Summary

“Construction starts with man-construction.” 
(Antal Plesz) 
Addition: in our times, the community-building is a 
primary mission.

Tatabánya can be found on the side of the Vértes 
Mountain, next to the Vienna-Budapest main road 
which is today a motorway. It is a county town. The 
town has not developed organically, it is rather a 
mass of housing estates, therefore an ideal place for 
the competition’s conception.

The present competition sets aside an attempt for a 
settlement-like construction of houses. It emphasizes 
the followings from the problems of our time: it tries 
to find solutions for the diminution of our dependency 
on energy prices and the organization of the space 
which could enhance the possibilities of community 
building. It also focuses on the consciousness on 
green energies and solutions.

The plan’s primary point is the settlement. The building 
net which covers the area does not allow streets into 
the place’s grid-like courts. The spaces surrounded by 
masses (the courts) give the main philosophical and 
spiritual conception of the organization of the space. 
The courts on the corners and the sides are settled 
around the Main Square. The courts can be entered 
by car and by ambulance, but the ordinary car park 
is on the eastern and western side of the area. In this 
way, the courts are destined to pedestrians, cyclists, 
roller-skaters and women with prams. We can also 

find fountains, playgrounds, pleasure gardens and 
kitchen gardens there. The people can get from one 
court to another through passages. It is like we were 
in a medieval little town. The people can walk over 
the place in 5 minutes, the houses are not too high, 
they do not hide the open sky and the trees. But in 
summer, they give shadow. In windy weather, they 
protect, however the courts are open which enable 
ventilation. The buildings take one third of the site. 
The buildings on the east-west longitudinal axis are 
high roofed. (The reasons for this: the exploitation of 
sun energy, store-rooms instead of cellars and the 
feeling of being in the country.) The buildings on the 
north-south longitudinal axis are modern with roof-
terraces, green-roofs.

On the settlement, around the Main Square, the 
ground floor is like constructions on legs. Behind the 
cloister, there are spaces for public function: wash-
house, storage unit for bicycles, warden’s office, heat-
centrals, offices to let, shops, gyms and cafés. The 
whole complex consists of 152 flats.

The plan includes 5 kind of flats, usually with own 
entrance, in staircase connected manner. The usual 
size of flats is between 51-99 m2. In some places, the 
size of flats can reach 105 m2.

During the construction, a pre-provision of public 
utilities is recommended. The flats can be built in 
one phase, independently. The external structures 
of weight-bearing capacity get 20-30 cm thick heat-
insulation. The external covers of the heat-insulated 
walls require more planning, until the occupation 
of the flats. These give the surfaces and colours of 
the courts which could give a cosy feeling to the 
inhabitants. This would mean the architectural and 
artistic spontaneity of the settlement.

The renewable energy exploitation must take into 
account the place’s conditions. The high amount 
of subsoil water is a basic condition, thus came the 
thought of the exploitation of grey water. The big 
surfaces of the roof have south-facing aspects, thus 
it is recommended to be covered with solar panels. 
There is a ventilation system in the buildings which is 
influenced by the heat environment near the ground. 
The local central heating of the settlement is given by 
geothermic forces and it is provided by 170 pieces of 
100 meters deep wells. They can be connected at the 
4 corners of the Main Square. Hot water is provided 
by solar collector tanks and photovoltaic boilers.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 541 m2

Beépített terület | Built-up area: 8 873 m2

Beépítettség | Built-up rate: 33,4%
Zöldterület | Green area: 8 042 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 30,3%
Lakófunkciók | Residential functions: 11 485 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 618 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 45,6% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 152 db | piece
Összes lakó | All residents: 462 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 5 típus | types
Terület | Area: 56; 51; 85; 105; 99 m2

Lakások | Flats: 19; 51; 24; 23; 32 db | piece
Lakók | Residents: 2-3; 2-3; 4; 4; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 35 m2

Becsült ár | Estimated price: 196 400 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 381 m2

Becsült ár | Estimated price: 198 200 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
gondnokság, mosoda, kerékpártároló, bérirodák, 
boltok, kávézó, hőközpont | multi-functional space, 
guardianship, laundry, bike storage, rental office, 
shops, cafe, heat centre



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    19



20     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    21



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    21



22     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    23



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    23

13. számú pályamű
Győrffy Zoltán és Novák Róbert 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola

1. A tervezési terület jelenleg
A tervezésre kijelölt terület kimondottan jó adottsá-
gokkal rendelkezik. A családi házas övezet központ-
jába ékelődik be a cca. 2,5 hektáros terület, melynek 
megközelítése mind gépkocsival, mind tömegközle-
kedéssel kiválóan megoldott. A terület két irányból, 
nyugatról és délről tárható fel, a másik két oldalról a 
Galla-patak, illetve egy kisebb csatorna határolja. A 
terület teljesen közművesített.

2. A tervezési terület jövőképe
A fentiek miatt látható, hogy ennek a beruházás-
nak lenne létalapja. Ha a hazai építési tendenciákkal 
szembefordulva valami újszerű, előremutató beru-
házás valósulna meg, az ezen a helyen megfelelő 
terepre találhatna.

A tervezési koncepciónk lényege a közösségterem-
tés, és az arányosság volt. Az elvárt lakások telepíté-
se és feltárása lehetőséget teremthet egy sajátságos 
közösségteremtésre. Az átmenő forgalom kizárása, 
a gyalogos és gépjármű forgalom szétválasztása, 
olyan zónákat eredményezett, amely különböző 
élethelyzeteknek adhat teret.

 - Északi sáv: cca. 60 m2-es lakások.
 - Középső sáv: cca. 100 m2-es lakások.
 - Déli sáv: cca. 80 m2-es lakások.

3. A tervezett terület státusza
A terület a városból tömegközlekedéssel és kerék-
párral is megközelíthető kell legyen. Az itt megva-
lósuló lakóhelyeknek szemléletváltozást kell adniuk: 
nyitott közösséget, elérhető-, bővíthető lakótereket, 
melyek fenntarthatóak. A területet ezért úgy telepí-
tettük be, hogy a laksűrűség a telek belseje felé nő. 
A feltárásnak köszönhetően a terület a későbbiek-
ben a keleti irányba bővíthető.

4. Alapvetéseink
 - A telepítés legyen határozott, de rejtőzködő, zárt 
a megközelítési utak felől.

 - A kisvárosias jelleg megőrzése.
 - A terület nyitott, de csak gyalogosan átjárható.
 - A tervezett épületek legyenek olcsón megva-
lósíthatóak, bővíthetőek, a változó igényekre 
reagálók.

 - Az energiatudatos szemlélet építészeti eszközök-
kel történő megvalósítása (emellett a kiegészítő 
energiafelhasználás-csökkentő elemek lehetősé-
gének megadása).

 - A ház legyen költségérzékenyen környezettu-
datos!

 - Kerüljük a gépkocsitárolók építését és a terepszint 
alatti építést.

 - A tervezési program szerinti helyiségméreteket a 
kiírás lehetőségeit (±10%) és a rendelkezésre álló 
(kevés) pénzt figyelembe véve a kisebb értékre 
állítottuk be.

5. A házak

A kiírás szerinti háztípusokat jellegük miatt, más és 
más formában képzeltük el. Ez a telepítés során 
alapvetően meghatározta, hogy a telken hogyan 
helyezzük el őket.

Cca. 60 m2-es lakás (72 db)

A kisebb lakóegységeket szociális bérlakás formájá-
ban társasházas kialakításban terveztük. Ez a típus 
lett a legsűrűbb beépítés.

Egy tömbben két lépcsőházra, három szinten össze-
sen 36 lakást terveztünk. Ezek a lakások: két szoba-
konyha kialakításúak. A két lépcsőház közötti lakások 
szükség szerint összevonhatóak. Ehhez a tömbhöz 
egy másik tömböt is kapcsoltunk úgy, hogy közöttük 
egy üvegházhoz hasonló köztes tér jöjjön létre. En-
nek az átriumnak az a szerepe, hogy szabályozható 
klímájával hozzájárul a lakások megfelelő klimati-
kus viszonyainak fenntartásához. Téli időszakban a 
szabályozott kiszellőzésnek köszönhetően, a belső 
nagy üvegfelületek már egy, a tényleges hőmér-
séklethez képest, alacsonyabbal érintkeznek, ezál-
tal lecsökkentettük a lehűlő felületeket. Az átrium 
használhatósága így minden évszakban megoldott. 
Nyári időszakban az üvegház kinyitásával ez a tér az 
árnyékolásban segít be, illetve ekkor az épület alatti 
gépészeti alagúton keresztül hűvösebb levegő ve-
zethető az átriumba.

Cca. 80 m2-es lakás (28 db)

Ezt a típust sorházas formában képzeltük el úgy, 
hogy ezt lehessen a legkevésbé bővíteni. Alaprajzi 
elrendezésében három szoba-konyhás lakásokat 
terveztünk.

Az épületek kialakításánál a napkémény hatás ki-
használása, illetve a helyiségek kompromisszum 
mentes megvilágítása volt a cél. Az így létrejövő 
telep egyedi, ritmusos lezárását hozza létre a te-
lepítésnek, a kisváros felé. Két gépjármű feltárást 
terveztünk, illetve a telkeket összeforgatva létrehoz-
tunk egy olyan gyalogos zónát is, amely közösségi 
térként szolgálhat. A gyerekek itt gondtalanul játsz-
hatnak, akár családi rendezvények színtere is lehet.

Cca. 100 m2-es lakás (15 db)

A legnagyobb háztípust a telek belsejében alakítot-
tuk ki úgy, hogy egy feltáró utcából három épületet 
nyitottunk meg. Az épületet kétszintesre terveztük 
úgy, hogy a nappali funkciókat alulra az éjszakai-
kat (három szoba + fürdőszoba) felülre helyeztük. 
Célunk ennél a háztípusnál az volt, hogy kellően 
flexibilis maradjon amellett, hogy gazdaságosan 
megépíthető, illetve fenntartható legyen. Egy ke-
retet hoztunk létre, melyben szabadon variálható 
a lakás. A keret biztosítja (üvegházhatás), hogy az 
épület klímája kontrollálható legyen. A belső lakrész 
magja ennek köszönhetően készülhet akár szerelt-, 
falazott-, vagy akár vályog technológiával is. Ennél 
a háztípusnál is van lehetőség gépészeti alagúton 
keresztül a talaj kb. 12 fokos hőjével átszellőztetni 
a köztes teret.

6. Tömegképzés, homlokzatképzés

Az épületek megfogalmazásánál funkcionális, illetve 
használati (gazdasági, fenntarthatósági) szempon-
tokat tartottunk fontosnak. Ezért mindegyik épület 
esetében egy keretet (vázat) hoztunk létre, mely 
önmagában képes a megfelelő energiamegtartásra. 
Ezen belül a használóra bíztuk a kialakítást. Így le-
hetőséget teremtettünk az olcsóbb anyagok beépí-
tésének, sőt, hiszünk abban, hogy ezen anyagokból 
építészeti értékteremtés is megvalósulhat.

Természetesen megjelentek opcionális energia elő-
állító elemek is az épületek homlokzatain (napcella, 
napkollektor...).

A határoló utak mentén alacsony térfalképzés mel-
lett döntöttünk, míg a telek belseje felé a tömegeket 
folyamatosan növeltük.

7. Szerkezeti kialakítás

Arra törekedtünk, hogy egyszerű és kompakt szer-
kezetek jelenjenek meg a külső és belső homlokza-
tokon. Az épületek vázát előregyártott pillérvázas 
szerkezetekből alakítottuk ki, ezáltal hoztuk létre a 
ház kérgét (elsődleges védelem). Ezen belül adtunk 
lehetőséget a szerelt, a falazott, illetve akár a ha-
gyományos vályog, vert fal technológiáknak is. Mivel 
a külső kéreg hivatott az időjárás elleni védelemre, 
ezért a belső mag akár szerelt technológiával is ki-
alakítható. Ezek együttes használatával az épületek 
olcsón, gyorsan, akár önerőből megépíthetőek. A 
ház a házban elvnek köszönhetően az épületek ki-
váló klimatikus viszonyokkal, nagy szabadságfokkal 
rendelkeznek.
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8. Környezetrendezés
Az épületek elhelyezésénél fontosnak tartottuk, 
hogy a két határoló útról könnyen feltárható belső 
egységek alakuljanak ki, úgy hogy ne legyen átme-
nő forgalom, ezáltal csökkentve a közlekedés terheit 
a belső területeken. A lehető legjobban átjárható, 
gyalogosan, kerékpárral bejárható telepítést ter-
veztünk. A zöldfelületek minél nagyobb arányát 
fontosnak tartjuk, ezért a még optimális laksűrűsé-
get céloztuk meg, ügyelve, hogy ne terheljük túl a 
területet.

9. Bővíthetőség
A terület igény szerint bővíthető keleti irányban. 
Az alaprajzi rendszerek kialakítására is ez az elv az 
érvényes, ennek a figyelembevételével készültek. 
A család nagysága életszakaszok függvényében 
folyamatosan változik. Az épületeknek mindezt ké-
pesnek kell bizonyos mértékig követni. Az általunk 
kínált „recept” lehetőséget ad egy olyan közösség 
létrejöttének is, ami ezen a helyen a legoptimálisabb 
ökoszisztémát jelenti.

 
 

Költségbecslés
A MILD HOME I. II. és III. típus egy egysége

ideiglenes melléképítmények
 184 892 Ft 278 600 Ft 322 129 Ft
zsaluzás, állványozás
 92 446 Ft 139 300 Ft 161 064 Ft
terület előkészítés, irtás, földmunka
 184 892 Ft 278 600 Ft 322 129 Ft
alapozás
 277 339 Ft 417 900 Ft 483 193 Ft
beton és vasbeton munkák
 1 294 247 Ft 835 800 Ft 1 610 644 Ft
előregyártott épületszerkezetek
 369 785 Ft 557 200 Ft 3 060 224 Ft
falazatok és kőműves szerkezetek
 1 756 478 Ft 2 646 700 Ft 644 258 Ft
ácsmunkák
 0 Ft 1 671 600 Ft 0 Ft
vakolatok
 277 339 Ft 417 900 Ft 483 193 Ft
tetőfedés
 554 677 Ft 835 800 Ft 966 386 Ft
burkolatok
 1 386 693 Ft 2 089 500 Ft 3 060 224 Ft
asztalos és lakatos szerkezetek
 1 479 139 Ft 1 671 600 Ft 2 577 030 Ft
bádogozás
 92 446 Ft 139 300 Ft 161 064 Ft
felületképzések
 184 892 Ft 278 600 Ft 322 129 Ft

szigetelések
 1 109 354 Ft 1 671 600 Ft 1 932 773 Ft
központi fűtés
 1 584 792 Ft 2 388 000 Ft 2 761 104 Ft
víz-csatornázás
 1 056 528 Ft 1 592 000 Ft 1 840 736 Ft
épületvillamosság
 1 320 660 Ft 1 990 000 Ft 2 300 920 Ft
összesen:
 13 206 600 Ft 19 900 000 Ft 23 009 200 Ft

Energetika
[A tervhez három épületenergetikai számítás ké-
szült a három lakóegységre külön-külön. Az ered-
ményeket 12 oldalon mutatja be a leírás. A vizsgált 
lakóegységek fűtött alapterületei rendre 60, 80, 100 
m2. A lakások fajlagos primer energiafogyasztásai 
rendre 47,08; 45,48; 40,90 kWh/m2a. A vonatkozó 
követelményértékek rendre 229,25; 223,76; 204,67 
kWh/m2a. Így a lakások energetikai jellemzői a köve-
telményértékekre vonatkoztatva rendre 21%, 20%, 
20%.]

Summary

[There was no summary attached.]

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 8 742 m2

Beépítettség | Built-up rate: 35,2%
Zöldterület | Green area: 9 149 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 36,9%
Lakófunkciók | Residential functions: 7 864 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 130 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 36,3% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 115 db | piece
Összes lakó | All residents: 460 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 57; 80; 100 m2

Lakások | Flats: 72; 28; 15 db | piece
Lakók | Residents: 3; 4; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 14; 140; 66 m2

Becsült ár | Estimated price: 230-250 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 130 m2

Becsült ár | Estimated price: 200 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós 
tér, mosoda, üzletek, közösségi télikertek | multi-
functional space, laundry, shops, community winter 
gardens
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16. számú pályamű
Barcza Gergely, Vadász Orsolya, Kovács Szabolcs Gergő és Vidra Tamás 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola

My modular

A kidolgozott háztípus lehetőséget biztosít arra, 
hogy a főfalak, és a födém megtartása mellett a 
belső falak, akár a válaszfalak, akár a lakáshatároló 
falak szabadon mozgathatóak. A modularitás ebben 
az esetben a szabad flexibilitás irányába tolódik el. 
Így a ház a későbbiekben, az igényeknek megfele-
lően úgy alakítható át, hogy akár összevonhatóak 
a lakások, akár kisebbekre szétbonthatóak. Ezt a 
rugalmasságot segíti elő a monolitikus földfal alkal-
mazása is, mivel a nagy szerkezeti vastagsága miatt 
a gépészeti vezetékek viszonylagosan nagy szabad-
sággal vezethetőek, vagy újabbak is kialakíthatóak.

Intelligent

A telep intelligenciájához egyaránt hozzájárul az 
egyes épületek és lakások kialakítása, az egymáshoz 
kapcsolódó épületek kiszolgáló létesítményeinek in-
telligenciája ugyanúgy, ahogy az ott lakóké is. Nem 
lehetséges fenntartani egy ilyen összetett rendszert, 
anélkül, hogy a használók nem alkalmazkodnak 
azokhoz a szabályokhoz, amik szerves részét képe-
zik az egész telepnek. Ezek mellett természetesen 
felhasználásra kerülnek azok a műszaki megoldások, 
melyek egyaránt támaszkodnak a legújabb kutatá-
sok eredményeire, és a több évszázados tapaszta-
latokra is.

Low cost

Az alacsony költségek az olcsó, könnyen elérhető 
anyagokban testesülnek meg leginkább. Valamint, 
abban, hogy a lakások részleteit (burkolatok, belső 
falak, szaniterek), melyek a teljes költségek jelentős 
részét jelentik, mindenki saját lehetőségei szerint 
építheti meg.

Az alacsony költségek ugyanakkor nem csak az épí-
tés költséghatékonyságát jelentik, de az üzemelte-
tésben is megjelennek. A beépítésre kerülő műszaki 
megoldások mindegyikének megtérülése számítha-
tó, és úgy kerültek kiválasztásra, hogy ez ne legyen 
több, mint tíz év.

Do it yourself

Az egyszerű szerkezetek, és a speciális szaktu-
dást nem igénylő kialakítás miatt lehetőség van 
az épületek saját kezű, „kalákás” kivitelezésére. De 
valószínűbb, hogy a kivitelezési rész kettéválik. Az 
alapszerkezeteket, külső szakképzett vállalkozók be-
vonásával készítik el. Ezek a gépészeti, elektromos 
rendszerek, a jelentősebb földmunkák, alapozás, 
tartó falak, födémek és a tetőszerkezet. Míg a továb-
bi kialakítás egyénileg, családokra lebontva valósul-
hatna meg. Így a későbbi társasházak közös szerke-
zetei, külső segítséggel készülnének, a fennmaradó 
nagyságrendileg 70% munkarész pedig egyénileg 
készülhet. Így differenciálható az eltérő szándék, 
időbeosztás és anyagi lehetőség.

Nearly zero energy house

A kiírás szerinti követelményt az átgondolt, kisebb 
lehűlő felületekkel tervezett épülettömegek, a nö-
velt hőszigetelésű szerkezetek és az energiatermelő 
gépészeti rendszerek együttes alkalmazásával lehet 
elérni. A természetes anyagok felhasználása mellett 
is lehetőség van kiváló hőátbocsátású függőleges 
és vízszintes határoló szerkezetek megépítésére. A 
gépészeti és elektromos rendszerek kihasználják a 
helyi adottságokat és korszerű mivoltuk miatt jelen-
tősen jobb hatásfokúak, mint az egy, vagy két évti-
zeddel korábbiak. Az alacsony energiaigényű épü-
letek miatt a hagyományos épületektől eltérő fűtési 
/ hűtési rendszer kialakítására is lehetőség van. A 
fűtési és használati melegvíz előállítása a meglévő 
távhővezetékre való csatlakozással megoldható, va-
lamint kiegészítés képen a tetőre telepített napkol-
lektorokkal. Így nem szükséges egyedi kazánok te-
lepítése. A másodlagos fűtés pedig az opcionálisan 
elhelyezhető fa tüzelésű kandallókkal lehetséges.

Az épületek hűtése a talajba fektetett PVC csőkígyó-
val a talaj közel állandó hőmérsékletét felhasználva 
megoldható.

Telepítés
A terület beépítése nyolc darab átriumos társas-
házon alapul. Két fajta mérettel, a kisebb épületbe 
nyolc lakás kerül, a nagyobbikba tizenkettő. A há-
zak a területen látszólag elszórtan, de geometriailag 
rendezett kialakítással kerülnek telepítésre. A meg-
közelítésük gyalogosan lehetséges a feltáró útról. 
Ez az út autóval is használható, de csak bizonyos 
alkalmakkor (mentő, tűzoltó, költözés). A parkolók a 
terület szélén vannak, négy részbe bontva, összesen 
100 db. A beépítés meghatározó eleme a központi 
tó, mely a Galla-patak felduzzasztásával keletkezik. 
Ez a tó, a kellemesebb kerti kialakítás mellet a telep 
víz- és szennyvízellátásában kap jelentős szerepet. A 
beépítés során a tervezési terület teljes terjedelmét 
szabadon kezeltük, a rajta megtalálható épületek 
bontásával számoltunk. Az öt darab tizenkét lakásos 
blokkból és három darab nyolclakásos blokkból álló 
együttesben, így 85 lakás kerül elhelyezésre. […]

A telep egyik alapvető koncepciója a gazdaságos 
kivitelezés, melyet nagy részben a helyi anyagok 
felhasználásával lehet elérni. Ezért esett a választás 
a döngölt földfal szerkezetre is. Így a helyben talált 
talajt, szalmával keverve olyan, gyorsan, és egyszerű 
eszközökkel kivitelezhető szerkezet építhető, mely 
nagy tömege révén jelentősen javítja a lakások kom-
fortérzetét.

Közlekedés

A terület közúti feltárása a déli és nyugati oldal men-
tén meglévő autóútról lehetséges. Ezekhez kapcso-
lódnak a parkolók is. A terület belsejébe csak gyalo-

gos, és kerékpáros közlekedés kerül bevezetésre, de 
esetlegesen lehetőség van az autós megközelítésre 
is.

A területen két egymást keresztező útvonal létesül. 
Az egyik a délkeleti sarkot köti össze az északnyuga-
tival, a másik ezt metszve az északkeletit a délnyu-
gatival. Míg az előbbi útvonal gyalogösvény formá-
jában jelenleg is megvan, addig a másik útvonal a 
patakon átvezető gyalogos híddal új irány. Összeköti 
Alsógalla központi részét a területünkkel, és Tatabá-
nya más részeivel.

Ezek mellett a meglévő távhő vezetéket felhasznál-
va deszkázott járda létesül, mely a Tesco áruháztól 
vezetne a területünkön keresztül Alsógalla más ré-
szeibe.

Zöld felületek

A terület jelenleg csak a déli oldala mentén tartal-
maz olyan növényzetet, amit megtartásra érdemes-
nek tartunk. Ezt a lehető legnagyobb mértékben 
meg kívánjuk tartani. Emellett további fák és bokrok 
kerülnek telepítésre, oly módon, hogy az épületek 
árnyékolására is alkalmasak legyenek. A földszinti 
lakásokhoz kapcsolódóan 100-200 m2 méretű elzárt 
kertek kerülnek kialakításra, melyet a kapcsolódó 
lakások lakói használhatnak. A szabadon maradó 
területek jellemzően gyepesítettek. A parkosított te-
rületeken túl a tó növényzete meghatározó. Itt egy-
részről a szennyvízkezeléshez is kapcsolódó nád, 
sás és egyéb vízi, és vízparti növényzet a jellemző. A 
megmaradó felületeken a kerttervnek megfelelően 
telepített vízinövények dominálnak. Jelentős még az 
épületek homlokzatán kialakított tartószerkezetre 
futtatott növényfal, mely elsősorban az árnyékolás-
ban játszik szerepet.

A házak

Az alapkoncepció szerint olyan átriumos társashá-
zak kerülnek kialakításra, melyek központi udvara 
körül helyezkednek el a lakások. A bejáratok nyílnak 
erről az udvarról, ami emellett közösségi térként is 
funkcionál, de kialakítása okán a nyári hűtésben is 
szerepet vállal. Olyan átmeneti teret alkot, ami meg-
adja az intimitást a társasház lakóinak.

Az épületek kétszintesek, a földszinten jellemzően 
a nagyobb lakások kerülnek kialakításra, melyekhez 
saját használatú kert is tartozik. Az emeleti lakások 
többsége kisebb méretű. Így olyan variációk jön-
nek létre, ami ki tudja szolgálni az eltérő igényeket 
is. Akár kisebb, akár nagyobb lakás az igény, kerttel 
vagy anélkül. Az emeleti lakások egy központi külső 
lépcsőről és fedett függőfolyosóról közelíthetőek 
meg.

A lakások elrendezésénél alapvető szempont volt, 
a praktikusan használható elrendezés mellett, a 
jó benapozás is. A homlokzat a nyári hővédelem, 
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valamint a nedvesség elleni védelem miatt futónö-
vényekkel befuttatott. A tető túlnyúlása, az épület 
teljes külső oldalán, biztosítja az árnyékolást, így óv 
a nem kívánt túlmelegedéstől, ugyanakkor biztosítja 
a téli időszakban a kellő benapozást.

Közművek

A terület ellátott víz, csatorna, villany, gáz, és infor-
matikai közművekkel. A közúti feltárása két oldalról 
is teljes hosszban megoldható. A villamos hálózat-
ra a napelemek kétirányúan csatlakoznak a lakások 
két irányban mérő villanyórákkal […]. Az ivóvizet a 
telep és a lakások is almérőkön keresztül veszik a 
városi hálózatból. A vízfelhasználás csökkentésének 
érdekében a WC-hez és az öntözéshez használható 
szürke vizet a mesterséges tóból vételezik. A ké-
sőbbiekben lehetőség van a tóban megtisztításra 
került vizet helyileg úgy kezelni, hogy ivóvízként is 
használható legyen. Jelen verzióban a kommunális 
szennyvíz teljes körű kezelése a cél, hogy ezáltal is 
csökkentsük a környezeti terhelést. Így a szennyvizet 
nem kötjük közvetlenül a városi hálózatra, így csök-
kentve az üzemeltetés költségeit. A gázhálózathoz 
a telep nem csatlakozik, ezt az energiaforrást nem 
használjuk fel.

A távhő vezeték

A meglévő vezeték, mely a központi fűtőműből viszi 
az energiát a beljebb található épületekig, meglévő 
adottság. Mivel az olcsó hőenergia a területen megy 
keresztül, azt javasoljuk, hogy kerüljön felhasználás-
ra. A távhő, kellő technikai háttér biztosítása esetén, 
gazdaságos, és környezetbarát fűtési mód. Mivel a 
házak kimagasló hőtechnikai tulajdonságúak, így 
nem kell olyan jelentős hőmennyiséget levenni a 
meglévő vezetékről, ami a fűtőmű bővítését tenné 
szükségessé. A vezetékre egy hőközponton keresz-
tül csatlakozik a telep, melyből a vezetékek a házakig 
vezetnek, ahol hőcserélő segítségével kerül meg-
táplálásra a radiátoros fűtés és a melegvízellátás.

A terv szerint a vezeték lényeges módosítás nélkül a 
helyén maradna. A tetejére ugyanakkor egy impreg-
nált fa járófelület kerül. Így a kialakult nyomvonalat 
kihasználva, új gyalogos közlekedési irány alakul ki. 
Ez a járda helyenként terasszá szélesedve közösségi 
területként funkcionál, valamint kapcsolódok a ját-
szótérhez is.

Akadálymentesítés

A terület közlekedési rendszerében alapvetően fi-
gyelembe kell venni az akadálymentesítési szem-
pontokat. A parkolókban biztosítjuk az előírás sze-
rint szükséges számú akadálymentes parkolót. A 
lakások esetén, a földszinten elhelyezettek alakítha-
tók ki ennek megfelelően, lehetőleg a parkolókhoz 
legközelebbiek.

A gépészeti központ

A terület északkeleti pontján kerül elhelyezésre az 
épület. Magába foglalja a hőközpontot, amin ke-
resztül a telep rácsalakozik a távhő vezetékre. Itt 
találhatóak a szennyvíztisztító műtárgyak, az ülepítő 
medencékkel, és üvegházakkal is; a komposztáló, 
ami a területen keletkező zöld hulladék feldolgo-
zását végzi; egy feldolgozó műhely, mely a karban-
tartáshoz, valamint a nagyobb zöldhulladékok fel-
dolgozásához szükséges. Itt kap helyet a szürkevíz 

felhasználását ellátó szivattyú is, mely hálózatról ke-
rülnek ellátásra a WC-k és a kerti öntözőrendszerek. 
Az épület a távhővezeték mellett van közvetlenül, 
így kapcsolódik a rajta kialakításra kerülő pallósoros 
járdához is.

Szerkezetek
Alapozás: Lemezalap acélhajbeton transzportbe-
tonból. Vastagsága és betonminősége statikus szá-
mítás szerinti, a talajmechanikai szakvélemény függ-
vényében, de minimálisan 30 cm. A lemezalappal 
egységes, sík felületet kapunk, mely jó platformot 
biztosít a későbbi építőmesteri munkákhoz.

Teherhordó falak: A helyszínen kitermelt talajból és 
szalma keverékéből, zsaluzat között döngölt földfal. 
Vastagsága 40 cm. A gépi tömörítő eszközök a ha-
gyományos szalma keveréssel, jelentősen javíthatják 
a hagyományos döngölésű szerkezet tulajdonsága-
it, mind a teherbírás, mind a felületi egyenetlenség, 
mind a repedésállóság tekintetében.

Hőszigetelés: A talajon fekvő szerkezetnél, a vasbe-
ton lemez alatt 5 cm XPS hőszigetelő tábla. Külső 
falaknál 30 cm vastagságú cellulóz táblás hőszige-
telés. A táblák helyszíni előregyártással készülnek, 
melyeket méretre vágva rögzítenek a falazatra. A 
zárófödémre helyszíni felhordású cellulóz szigetelés 
kerül 60 cm vastagságban.

Vízszigetelés: A talajon fekvő szerkezetek (lemez-
alap) alatt, a kavicsfeltöltés felett, három réteg 0,85 
mm vastagságú polietilén fólia, mely biztosítja a 
csúszóréteget is, ezáltal csökkenti az alszerkezet 
nem tervezett repedésének veszélyét. A vizes helyi-
ségekben a külső földfal belső oldalán impregnált 
gipszkarton előtétfalazat kialakítása szükséges a fal 
védelme miatt.

Válaszfalak: Jellemzően acél profilvázas kétoldali 
gipszkarton táblákkal, cellulóz szigetelés kitöltéssel. 
Ez a szerkezet előnyös, mivel könnyen kivitelezhető 
házilag, valamint jól igazodik a közbenső fa födém 
terhelhetőségéhez.

Belső burkolatok: A szobákban és közlekedőkben 
a lakók igényeinek megfelelően kerülhet laminált 
padló burkolat ugyanúgy, mint szőnyegpadló, vagy 
PVC lemez is. A vizes helyiségben és a konyhákban 
javasolt a hézagmentes PVC burkolat alkalmazása.

Külső burkolatok: Az épületekhez kapcsolódó te-
raszburkolatok jellemzően impregnált fa deszka-
borításúak, de lehetnek beton térkővel kirakottak 
is egyéni igény szerint. A gyalogos közlekedő utak 
beton térkő burkolatúak, ahogy a parkolók is.

Közbenső- és zárófödém: Faszerkezetű ritkított 
gerendás födém, felső pallóborítással, statikus terv 
szerinti méretezéssel. Olyan rétegrendszerű kiala-
kítással, mely megfelel a szükséges hanggátlási kö-
vetelményeknek, ökologikus szempontoknak, és az 
egyszerű kivitelezési követelményeknek is.

Fedélszék: A zárófödémmel egybeépített fa geren-
dás szerkezet. Az alsó, látszó fa gerendázat a felső 
szaruzattal egyenes övű rácsostartó szerkezetet 
alkot. A keresztmetszeti méretek úgy lettek kivá-
lasztva, hogy a kereskedelemben kapható általános 
méretekhez igazodjanak.

Nyílászárók: A külső ablakok és ajtók PVC nyílászá-
rók három rétegű, argon gáztöltéses üvegezéssel. 
A piacon viszonylag olcsónak számító Hevestherm 
Optima 76 profilrendszerű ablak esetén a szerkezet 
átlagos Uw értéke 0,82 W/m2K. A belső ajtók egyedi-
leg választott asztalos szerkezet, melyek a megren-
delők igényeihez igazodnak.

Tetőfedés: LTP 45 acél trapézlemez, mely könnyű 
és megfelel az alacsony hajlásszögű tetőszerkezet 
igényeinek. A lemezfedés alkalmas a napkollektorok 
és napelemek fogadására. A táblás szerkezet a jó 
tömörségének köszönhetően fokozottan alkalmas a 
fa, föld és cellulóz szigetelést használó épület vé-
delmére. Ugyancsak ezt a védelmet növeli a nagy 
kiülésű ereszkialakítás is.

[A leírás négy rétegrendet is tartalmaz.]

Gépészet

Fűtés / melegvíz ellátás

Az épületegyüttes felhasználja a meglévő távfű-
tési vezetéket, erről leágaztatva, a házakhoz be-
csatlakozva, házankénti almérővel. Egy központi 
hőközpontból leágazva az épületekhez menő kör-
vezetékek házankénti hőcserélős, hőmennyiség mé-
rős alközpontokból nyerik az energiát.

A házanként kialakított gépészeti helyiségben kerül 
elhelyezésre az a melegvíztárolós központ, ami fo-
gadni tudja a távhővezetékből és a napkollektorok-
ból érkező melegített vizet is.

A telep nem rendelkezne földgáz bekötéssel, így is 
csökkentve a költségeket. A kiegészítő fűtésre, min-
den lakásban lehetőség van egyedi fa tüzelésű, sza-
badon álló acél kandalló beállításával.

Hűtés / szellőzés

A talajba fektetett PVC csőkígyó segítségével, a 
talaj hűtő hatását felhasználva megoldható a nyá-
ri hűtés. A tetőre kerülő szélirányra érzékeny tere-
lőkkel ellátott kürtők segítségével elérhető a gépi 
berendezések kiiktatása a szellőzésből. A feketére 
festett kéményszerű szerkezetek és a légterelők se-
gítenek a függőleges légáramlás elindításában. Így 
a föld hűtőhatását felhasználva átszellőztethetőek 
a lakások. A téli állapotban egy másik irányból cső 
a csőben rendszerű hőcserélővel csökkenthető a 
hőveszteség.

Villamos ellátás

A telep a meglévő villamos hálózathoz csatlakozik, 
innen kapja a világításhoz és a lakásokhoz szüksé-
ges elektromos energiát. E mellett lehetőség van az 
épület tetején kellő számú napelem tábla telepítésé-
re is, mely méretezés alapján fedezni tudja a szüksé-
ges energiamennyiség egy részét. Akár pozitív ener-
giamérleg is elérhető így. A megtermelt energiát a 
telep nem tárolja, azt két irányba mérő villamos órák 
segítségével visszatáplálja a hálózatba.

A terület külső térvilágításánál lehetőség van a kor-
szerű energiatakarékos rendszerek beépítésére. A 
külső világítás mozgásérzékelők segítségével rész-
legesen kapcsolhatja a világítás lokális intenzitását. 
Valamint az energiatakarékos LED fényforrások 
segítségével jelentősen csökkenthető a szükséges 
energia.
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Vízellátás / szennyvízkezelés

Az elhasznált víz egy az egész telepet ellátó közpon-
ti szennyvízkezelőbe kerül. Itt a természetes víztisz-
tító ökoszisztémákat felhasználva kezelik a befolyó 
szennyvizet. A háromfázisú betonmedencés ülepítő 
medencék után a központi tóba kerül a víz, itt a ví-
zinövényeken átjutva a víz lassan olyan minőségű 
lesz, hogy vissza lehessen engedni a Galla-patakba, 
illetve közvetlenül a tóba. Az ülepítő medencék zárt 
rendszerűek, így a kezelés nem terheli szagokkal a 
környezetet. A felhalmozódó iszapot időszakosan 
ürítik és kezelésre elszállítják.

A tó, a patak felduzzasztásából keletkezik egy zsi-
lip segítségével. A zsilip, ami a terület alsó részén 
található, a hídnál, havária esetén automatikusan 
leereszti a vizet, így védve az épületegyüttest. A tó-
ban keveredik a patak átvezetett vize, a tetőről és a 
járdákról lejutó csapadék vize, valamint a tisztított 
szennyvíz. Ez természetesen feltételez egy olyan kö-
telezettséget a lakók részéről, hogy nem használnak 
a háztartásban olyan vegyszereket, amik nehezen 
lebomlóak. A parkolók szennyezett csapadékvize 
méretezett olajfogón keresztül szintén a tóba jut. A 
patak folyamatos átöblítésének köszönhetően, vala-

mint a tetőről lejutó csapadék távolabbi pontokon 
történő bevezetésének, a tó vízminősége a nyári 
időszakban sem romlik le.

Az épületek kettős vízvezetékrendszerének kö-
szönhetően a WC-k ellátására, és a kerti öntözés-
re felhasználható az így megtisztított víz, ezzel is 
csökkentve a víz és szennyvízhálózat terhelését. Az 
időszakos karbantartások és üzemi meghibásodá-
sok esetére szükséges egy külön szennyvízvezeték, 
mely csatlakozik a városi hálózathoz.

Hulladék kezelés

A háztartási hulladékok szelektáltan kerülnek gyűj-
tésre. Mely gyűjtőszigetek a parkolóknál kialakított 
fedett tárolókban kerül elhelyezésre az időszakos 
elszállításig. A szerves hulladékot is külön gyűjtik, 
de ez nem kerülnek elszállításra, hanem a gépé-
szeti központban kialakított komposztálóba kerül. A 
kiszárított szerves anyag felhasználható a zöld fe-
lületek trágyázására. A parkosítás és a kertek növé-
nyeiből keletkező hulladék is a komposztálónál kerül 
feldolgozásra. A kisebb részek komposztálás útján a 
nagyobbak aprítás, és pelletálás után a lakóknak el-
adhatóak, amiket a kandallókban lehet felhasználni.

Költségbecslés
[A leíráshoz egy oldalas költségbecslés tartozik, 
melyben 1 többlakásos lakóépület költségei sze-
repelnek 30 költségtétel felsorolásával. Az épület 
szerkezetkész, gépészet nélküli nettó ára 88 286 137 
Ft, gépészettel 113 481 974 Ft, a környezetrendezés 
költségeivel együtt pedig 121 665 724 Ft. Mindezek 
alapján egy lakás 1 m2-ének ára nettó 220 409 Ft, 
bruttó 279 919 Ft.]

Energetika
[A tervhez egy többlakásos lakóépületre készült 
épületenergetikai számítás 10 oldal terjedelemben. 
A vizsgált lakóépület fűtött alapterülete 530 m2. Az 
épület fajlagos primer energiafogyasztása 114,37 
kWh/m2a. A vonatkozó követelményérték 157,92 
kWh/m2a. Így a lakóház energetikai jellemzője a kö-
vetelményértékekre vonatkoztatva 72%.]

Summary

[There was no summary attached.]

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 6 450 m2

Beépítettség | Built-up rate: 26,0%
Zöldterület | Green area: 12 850 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 51,8%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 150 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 350 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 26,2% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 250 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 61; 61; 70 m2

Lakások | Flats: 2×8; 2×12; 5×12 db | piece
Lakók | Residents: 2-3; 3; 2-3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: ~100 m2

Becsült ár | Estimated price: 205-225 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 320 m2

Becsült ár | Estimated price: 290 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda, kerékpár tároló | multifunc-
tional space, workroom, laundry, bike storage
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17. számú, dicséretes pályamű
Csirmaz Annamária, Fehér Borbála, Bártfai-Szabó Gábor, Pásztor Ádám és Mizsei Anett 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola

Koncepció

Tervezési célkitűzésünk egy élhető, gazdaságosan 
üzemeltethető és kis ökológiai lábnyommal rendel-
kező lakóegyüttes létrehozása. Ez a gondolat nyil-
vánul meg a telepítéstől az anyagválasztáson át a 
házak által generált életmódig. Törekedtünk arra, 
hogy a 21. századi igényeket realizálva vonzó és jól 
használható otthonokat hozzunk létre. Korlátozott 
gépkocsi használattal, természetes vagy újrahaszno-
sított építőanyagokkal és megújuló energiaforrások-
kal üzemelő gépészeti rendszerekkel környezetbarát 
projektet valósítottunk meg. A bérlakásként kiad-
ható egységekkel rendelkező lakókörnyezet ideális 
esetben minden generációt megszólíthat. A kisebb 
lakástípusok fiatal párok és nyugdíjasok számára, a 
nagyobbak sok gyermeket nevelő családok befoga-
dására is alkalmasak.

Telepítés

A telken 96 lakó- és 10 közösségi egységet helyez-
tünk el, melyekkel 384 ember humánus elhelyezését 
oldjuk meg. E redukált lakásszámot az emberlépté-
kű környezet, az egészséges légtér- és zöldfelület-
arány kialakítása, valamint a telek eltartó képessé-
ge indokolta. Utóbbi – mint azt a további leírásban 
részletezzük majd – ebben az esetben optimális. A 
lakófunkciókat hat csoportban – „szomszédságban” 
– helyeztük el, melyek közrefognak négy közösségi 
területet. A lakótömbök sűrűbb, intenzívebb be-
építéssel készülnek, minden esetben biztosítva az 
egyes lakások számára szükséges intimitást, egyben 
ösztönözve a lakókat a közösségi terek aktív haszná-
latára. Ez a telepítési metódus a lehető legnagyobb 
összefüggő zöldfelületet biztosítja.

A határoló utcákra merőlegesen, sorolt rendszerben 
képzeltük el a lakások elhelyezését. Az egymáshoz 
eltoltan csatlakozó lakóegységek mindegyike szá-
mára biztosítható a megfelelő benapozás és termé-
szetes szellőzés. Valamennyi földszinti lakás egy-egy 
kisebb méretű privát kertből nyílik. Az emeleti egy-
ségek megközelítésére kültéri lépcső és tetőterasz 
szolgál, ezzel csökkentve a kifűtendő teret, és lét-
rehozva egyfajta „vertikális falut”. Parkolási lehető-
séget a hat házsor utca felőli végén adunk, ezzel 
lehetőséget biztosítva a gépkocsi használatra, de 
megvédve a telek értékes belső zöldfelületeit. Ke-
rékpártárolót minden szomszédsághoz fedett mó-
don biztosítunk, a kerékpáros behajtást szabadon 
engedjük a területre, motiválva a lakókat és vendé-
geiket annak használatára.

A négy közösségi használatú egység a nagyobb 
kiterjedésű nyilvános zöldfelületek közepén válto-
zatos társas tevékenységeket (közös főzés, játéktér, 
találkozóhely, bérelhető kiskertes termelőegységek) 
tesz lehetővé, amellyel valamennyi generáció meg-
szólítható. E közös területeket a tereprendezéssel 
kialakított enyhe domborzat modulálja.

A közösségi funkciókat két további egység szolgálja, 
egyenként 4-4 12 méter hosszú konténert összekap-
csolva. A telek keleti szélén, energiafákból telepített 
erdőbe rejtve kiszolgáló, szerszámtároló blokk talál-
ható. A nyugati oldalon az utcafrontra néző bérel-
hető helyiséget javasolunk.

Építészet

A tervezés és az anyagválasztás koncepciónkban 
szorosan összefügg. Az „Act local, think global!” elv 
figyelembe vételével az egyes szerkezeteknél dif-
ferenciáltan döntöttünk az optimális megoldások 
mellett, a teljes életciklus elemzésével, figyelembe 
véve az előállítási, szállítási, szerelési költségeket, 
illetve az újrahasznosítási lehetőségeket is. Az épü-
letek tartószerkezetét, vázát újrahasznosított – vagy 
inkább újrafelhasznált – 12 méter hosszú, 2,5 mé-
ter széles és 2,9 méter magas konténerek alkotják. 
Ezekből hármat összekapcsolva nagyobb földszinti, 
kettőt összekapcsolva pedig kisebb emeleti egy-
ségek jöttek létre. Az emeleti egységek eltolásával 
biztosítottuk a földszinti lakások fedett bejáróját, és 
tetőteraszokat hoztunk létre az ottani lakók számá-
ra. A konténerek alkalmazásával a szerkezetépítés 
kiszállításra és szerelésre redukálódik, jelentős erő-
forrás-megtakarítással, ami a vízhasználatot, beépí-
tett anyagmennyiséget és a kivitelezési időt illeti. Az 
épületek életciklusának végén a szerelt szerkezet 
szétbontás, felaprítás után fémhulladékként további 
újrahasznosított megoldások alapanyaga lehet.

A konténeren belülre tömör gipsz előtétfal kerül, a 
belső páraháztartás szabályozására. Kívül 50 centi-
méter vastagságban nádborítás készül a házak tel-
jes felületén, amely egyetlen rétegben hőtechnikai 
és burkolati funkciókkal bír. A Balaton és a Velen-
cei tó közelsége (50 km-en belül elérhető) a tata-
bányai helyszínre nagy mennyiségű, jó minőségű 
alapanyagot biztosít, de az országon belül szinte 
minden területen található elérhető távolságban 
nádtermesztésre alkalmas vízfelület. Az anyag meg-
oldja a hőszigetelést, a nyári felmelegedés ellen is 
védelmet nyújt, ugyanakkor megjelenése vonzóvá, 
otthonossá teszi a házakat. A jó minőségű nádazás 
élettartama 10-15 év, melynek végén ez az anyag is 

teljes egészében újrahasznosítható, komposztálha-
tó. Sikerességét nemzetközi példák bizonyítják.

Valamennyi lakóegységnél az emeletre vezető lép-
cső kültéri szerkezet, hőszigetelést nem igényel. 
Éppen ezért ennek határoló konténer – pengefala 
szabadon maradva megmutatja a hullámlemez felü-
letet, és házanként egyedi színezést kap. A tetők – a 
konténerek alkalmazásából adódóan lapostetők, így 
az emeleten a nádazást az esőtől védeni kell. Erre 
a konténerek összekapcsolásából adódó kivágott, 
leeső lemezek szolgálnak, az építési hulladék mini-
malizálása érdekében.

A lakóegységek alaprajza egyszerű, átlátható, mo-
duláris rendszert alkot olyan módon, hogy a privát 
és közösségi terek lakáson belül jól elkülönítve talál-
hatók és a saját kertet körülölelve helyezkednek el. 
Belépő, konyha, nappali illetve fürdő és opcionálisan 
leválasztható két hálószoba tartozik a földszinti laká-
sokhoz. Az emeleti, két konténerből álló egységek-
ben egyetlen térszervező elemként zárt dobozban 
található a fürdőszoba, túloldalán a konyha. A vizes-
blokk két oldalán alakítható ki a nappali, illetve fallal 
leválasztva – vagy anélkül – a hálószoba.

A közösségi épületek a kültéri tevékenységekhez 
kapcsolódó funkciókat látják el. Itt 6 méter hosszú 
konténereket alkalmaztunk. Kettőt-kettőt összekap-
csolva közös „nyári konyhát” alakítottunk ki, melyek 
teraszokkal kiegészítve alkalmasak kerti összejöve-
telek szervezésére, az időjárástól részben védett 
módon. Mindegyikhez két vendégmosdó is tartozik. 
A bérelhető konyhakertekhez liktáriumosházként 
egy-egy konténert telepítettünk, melyekhez egy 
felállított, „torony” konténert kapcsoltunk a gyógy-
növények szárítására.

Energiaellátás, gépészet

A lakóegységekbe a gipszkarton réteg mögé sze-
relhető felületfűtést és –hűtést terveztünk. A házak 
fűtésére a telek zöldfelületein telepíthető energiafák 
– fűz, nyír, nyár, akác – szolgálnak. Gépészeti fel-
használásuk mellett életük során kellemes mikroklí-
mát, folyamatosan változó összképet biztosítanak, a 
tágabb városi környezet zöld foltjává tehetik a telket. 
Talaj- és klímaigényük alacsony, természetesen több 
termés várható jó termőtalajon. A meggyökerez-
tetett növények közvetlen a zöld övezetbe telepít-
hetők, minden további gondozás nélkül. Az ültetés 
évében a dugványokat gyommentesen tartva, a 
második évtől a használati idő végéig már kevés 
megmunkálást igényelnek. Betegségekre, kártevők-
re nem érzékenyek.
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Az energiaerdő hozama 7-15 atrotonna/ha/év (szá-
razsúly), fűz esetében 20 atrotonna optimális felté-
telek mellett. Teljes telepítési költsége 400 000 Ft/
ha, ebből állami támogatás 200 000 Ft/ha. Pl.: Fehér 
és szürke nyár esetén 20-25 t/ha/év termelhető ki, 
energiahozama 200-250 GJ/ha/év. Fehér fűz, töré-
keny fűz, mandulafűz esetén 35 t/ha/év termelhető 
ki, energiahozama 350 GJ/ha/év. A belőle kinyerhe-
tő energia ennek a fele, kb. 80-150 GJ/ha/év. Egy 50-
80 m2 átlagos lakás éves fűtési hőmennyiségigénye 
49,14 MJ/év. 96 lakásé 4,72 GJ/év. A tervezett telepí-
tésre energiahozama 0,79 ha × 80 GJ/ha/év = 63,20 
GJ/év, amely bőségesen fedezi 4,72 GJ/év igényt.

A telek közepén elhelyezett víztározókba gyűjtött 
csapadékvíz – párolgása folytán – kellemes mikro-
klímát biztosít, nyáron pedig a lakások hűtését segíti 
hőcserélőn keresztül. Az energiafák mellett lágy-
szárú energianövények, így például elefántfű, másik 
nevén kínai nád is telepíthető, különös tekintettel 
a víztározók környezetében. Ez a növény egyben 
építőanyagként is hasznosítható, tehát az esetleges 
karbantartási munkáknál is felhasználható.

Kertépítészet

Az eddigiekből látható, hogy a telken belül a kon-
cepció a kert és az épületek intenzív együttélését 
feltételezi. Működésük mind energetikai, mind esz-
tétikai, mind funkcionális téren elválaszthatatlanul 
összefonódik.

Az energiafák telepítése a telek szélső sávjában 
történik. Ezzel a belső területek védett helyzetbe 
kerülnek, a környező utcák és a bevásárlóközpont 
okozta por- és zajterhelés csökken, miközben kifelé 
a terület zöldesített arcot mutat. A közösségi terüle-
teket a terep mozgása tagolja. Így alakulnak ki a nyá-
ri konyhák és környezetükben az összejövetelekre 
alkalmas szabad terek. A telek közepe felé haladva 
ülőbútorokkal, játszótérrel telepíthető családi pihe-
nőzóna következik. A terület szívében találhatók a 
magaságyként kialakított konyhakertek és a hozzá-
juk tartozó előkészítők, terménytárolók és -szárítók. 
Középen a már bemutatott víztározók fekszenek.

A terep ritmikus, közelítően kelet-nyugat irányú 
hullámzásával szöget bezárva hazánkban termő 

fűszer- és gyógynövények telepítését javasoljuk, 
amelyek változatos színükkel, illatukkal gazdagítják 
a környezetet, miközben vonaluk kiemeli a terep 
domborulatait.

Költségbecslés

Az Építőipari Költségbecslési Segédlet alapján.

Lakóegységek fajlagos építési költsége:
szerkezetépítés hajókonténerből 50 000 Ft/m2

központi fűtés 26 000 Ft/m2

épületvillamosság 17 000 Ft/m2

belső vízellátás, csatorna 15 000 Ft/m2

külső közművek 11 000 Ft/m2

szellőzés 4 500 Ft/m2

belsőépítészet 60 000 Ft/m2

környezetrendezés 10 000 Ft/m2

fajlagos építési költség 193 500 Ft/m2

Közösségi épületek fajlagos építési költsége:
szerkezetépítés hajókonténerből 50 000 Ft/m2

épületvillamosság 17 000 Ft/m2

belső vízellátás, csatorna 15 000 Ft/m2

külső közművek 11 000 Ft/m2

belsőépítészet 30 000 Ft/m2

környezetrendezés 10 000 Ft/m2

fajlagos építési költség 133 000 Ft/m2

MILD HOME telep teljes költsége:
I. lakástípus: 72,6 m2 × 193 500 Ft/m2 × 42 db
 590 016 000 Ft
II. lakástípus: 50,1 m2 × 193 500 Ft/m2 × 42 db
 407 148 000 Ft
Közösségi épület: 355,1 m2 × 133 000 Ft/m2

 47 228 000 Ft
Építési költség összesen: 1 044 392 000 Ft

Hőtechnikai számítás

[A tervhez egy lakóegységhez készült épületener-
getikai számítás, melynek eredményeit 2 oldal 
terjedelemben ismerteti a leírás. A vizsgált lakás 
fűtött alapterülete 77 m2. A lakás fajlagos primer 
energiafogyasztása 52,11 kWh/m2a. A vonatkozó 
követelményérték 177,21 kWh/m2a. Így a lakóegység 
energetikai jellemzője a követelményértékekre vo-
natkoztatva 29%.]

Summary

Our aim was to create a liveable settlement which 
has small ecological footprint and can be operated 
economically. This idea manifests in installation, use 
of materials and the lifestyle generated by the de-
signed environment. However we aspired to create 
preferable, functional homes for 21st century needs. 
We implemented an environmentally friendly pro-
ject with limited car usage, natural, recycled materi-
als and an engineering system operated by renew-
able energy. Rentable housing units are available in 
various sizes, ideally for all generations. Small sized 
apartments are perfect for young couples or senior 
citizens, bigger sized units can rented by families 
with 1-3 children. We designed six apartment blocks, 
each of them contains 16 living units. Mixed-use open 
spaces with community building, community garden, 
playground etc. are planned between the blocks.

Site: Our design gives living possibility to a maximum 
amount of 384 people. With reduced number of flats 
we would like to ensure healthy, harmonious living 
opportunities for tenants. Apartments are located 
in the north-south directed, 2 storey blocks and are 
separated by small, green courtyards. Exact installa-
tion of residential blocks results in big open spaces for 
community usage in between. Community buildings 
can be used for collective cooking, performances, lec-
tures, herb drying, DIY workshop, etc. Open spaces 
are perfect for community gardening, playground 
for kids and as a meeting point for inhabitants. We 
designed a wavering landscape to define various out-
door activities.

Materials: Our goal was to work with natural, local 
or recycled low cost materials. All buildings are made 
from used shipping containers which is one of the 
cheapest available building construction. We applied 
straw on the facade of residential buildings (Lake Ve-
lence is 30 km distance from the site). Straw is com-
mon in contemporary architecture, it can be used 
for insulation and for building envelope. Community 
buildings have the same structure without insulation.

Sustainability: For heating purposes we planned en-
ergy forest around the site (7900 m2). It’s not only can 
serve as low-cost heating but can provide a pleasant 
microclimate, and an always changing overall picture 
of the site. We collect rainwater for multiple purposes 
in reservoirs in the middle of the site.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 540 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 768 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,1%
Zöldterület | Green area: 16 571 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 62,4%
Lakófunkciók | Residential functions: 5 153 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 355 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 20,8% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 96 db | piece
Összes lakó | All residents: 384 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 2 típus | types
Terület | Area: 73; 50 m2

Lakások | Flats: 48; 48 db | piece
Lakók | Residents: 5; 3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 32-51 m2

Becsült ár | Estimated price: 193 500 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 355 m2

Becsült ár | Estimated price: 133 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
nyárikonyha, liktáriumos ház | multifunctional space, 
summer kitchen, parching and dryer house
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29. számú pályamű
Borbás Péter és Benson Marcell 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola

Telepítés
A 24 800 m2-es területet két alapegységre bontot-
tuk: a peremeken önálló telekkel és kerttel rendel-
kező családi házakat helyeztünk el – amelyek szinte 
zárt térfalat alkotnak – a tömbbelsőben pedig föld-
szint + egyszintes vegyes beépítésű területet alakí-
tottunk ki. A sarok elhelyezkedésű tervezési terület 
két utca felől is megközelíthető. A családi házas részt 
egyirányú utcákról lehet megközelíteni a tömbbel-
sőben futó feltáró út kétirányú. A kétirányú feltáró 
utakra szerveztük a főbb funkciókat: az Ady Endre 
utca felőli oldalra helyeztük a faelgázosító kazánnal 
és napkollektorral felszerelt helyi fűtőművet, ami a 
földszint + egyemeletes lakásokat szolgálja ki, a két 
bekötő út találkozásában helyeztük el a multifunkci-
onális rendezvényteret, ami egy kisebb térre nyílik. A 
telepítés fontos eleme, hogy minden épület dél-ke-
letre vagy dél-nyugatra van tájolva, ezáltal segítve a 
passzív napenergia hasznosítást. Az utakat fasorok, 
gyümölcsfák szegélyezik, melyek termését a helyiek 
hasznosítják.

Alaprajzok
Egy családi ház alaptípus három változatát helyeztük 
el a területen, a 47 m2-es, fiataloknak és pároknak 
szánt alapsejttől a 64 m2-es másfél szobás épületen 
keresztül a 81 m2-es változatig. Mindhárom válto-
zatot fedett terasz egészíti ki. A bővítés lehetősége 
lineáris.

Az egyszintes épületek traktusszélessége 3,60 m. 
A legkisebb lakás 35 m2-es, a legnagyobb változat 
72 m2. A földszint alapvetően minden traktusban 
beépített, de lehetőség van arra, hogy teraszként, 
esetleg gépkocsi beállóként, fedett, nyitott tér ma-
radjon. A felső szinten kezdetben minden második 
sáv épül be, így nagyméretű teraszok alakulnak ki, 
amelyeket később önerőből továbbépíthetnek a tu-
lajdonosok. Az első szinti épületek egységes ritmust, 
karaktert, keretet adnak a területnek, amelyet a sza-
badon hagyott mezőkben bizonyos keretek között 
tetszőlegesen építhetnek be a tulajdonosok.

Szerkezetek, anyagok
A családi házak és az egyszintes épületek emeleti 
szintje favázas szerkezetű. A 15 cm vastag favázra 
még 15 cm pallóvastagítás készül, így összesen 30 
cm újrafelhasznált cellulóz hőszigetelés kerül a fal-
szerkezetbe. A leendő tulajdonosoknak vagy bér-
lőknek lehetőségük van arra is, hogy egyéb anya-
gokkal kombinálják a szerkezetet. A hőszigetelés 
mellett, ami nádpalló vagy ásványgyapot is lehet, 
megjelenhet a tégla vagy vályog is. A faszerkezet 
csomóponti kialakítása mind a lábazatnál, mind az 
eresznél lehetővé teszi 45 cm-es fal kialakítását is.

Az egyszintes épületek földszinti falai 15 cm vastag 
monolit vasbeton falak, melyek kívülről ugyanúgy 
megkapják a 15 cm hőszigetelést.

A homlokzatokon alapvetően három anyag jelenik 
meg: a deszkaburkolat, a hullámlemez burkolat va-
lamint a vakolt felület. Az épületek egységesen hul-
lámlemezzel fedettek.

Energiagazdálkodás, gépészet
Az épületek 15 illetve 30 cm hőszigeteléssel vannak 
ellátva, ezzel csökkentve az energiafelhasználást.

A telepítésből fakadó passzív napenergia hasznosí-
tás mellett javasoljuk aktív rendszerek, elsősorban 
napkollektor használatát is. A kezdeti lépéseknél a 
beruházás költségcsökkentése miatt a fűtőközpon-
ton és a közösségi épületen javasoljuk elhelyezésü-
ket.

A családi házak egyedi vízteres kandallós, ill. kály-
hás fűtéssel rendelkeznek, az egyszintes épületek 
hőellátása a hőközpontból történik, ahol magas ha-
tásfokú faelgázosító kazánnal történik a szükséges 
hő előállítása.

A tetőkről lefolyó víz költségcsökkentés miatt a te-
rület súlypontjaiban elhelyezett nagyméretű cisz-
ternákban kerül tárolásra, ahonnan WC öblítésre, 
mosásra és kertöntözésre tudják használni.

Kerthasználat
A családi házakhoz tartozó kertben lehetőség van 
veteményes kert művelésére, az egyszintes épü-
letben lakók számára ez a lehetőség a telek három 
sarkában elhelyezett közösségi kertben lehetséges. 
A kertek gondozása közben valamint a háztartások-
ban keletkező szerves hulladékot a családi házak 
udvarán és a közösségi kertekben kialakított kom-
poszthalmokon lehet újrahasznosítani. A családi 
házakhoz komposzt árnyékszék is kapcsolódik. A 
területen élők számára a beköltözés feltétele egy 
gyümölcsfa ültetése a közterületre. A családi házas 
területen a szilva és meggyfák, a feltáró utakon kö-
zösségi épület környezetében nagyobb növésű cse-
resznye és diófák jelennek meg.

Költségbecslés
[A leíráshoz kétoldalas táblázatos költségbecslés 
tartozik, mely a családi házas beépítéshez terve-
zett 186 000 Ft/m2-es és a társasházas beépítéshez 
tervezett 194 000 Ft/m2-es fajlagos árat bontja fel 
munkanemekre.]
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Energetika
[A tervhez egy oldalas épületenergetikai számítást 
kaptunk, mely az épületeknél alkalmazható néhány 
szerkezet hőátbocsátási értékeit ellenőrzi. A lakó-
egységek energetikai minőségére vonatkozó számí-
tás nem készült.]

Summary

Location

The 24.800 m2 area was divided into two main parts: 
the family houses with separate garden are placed 
the edge, the one-story buildings are placed on the 
central area of the site. The road through the centre 
of the plot allows two-way traffic. The main functions 
such as the community building, the heating centre 
are along the main street. All building’s installation 
is oriented in the south-east or south-west helping 
to passive solar energy saving. Along the streets are 
fruit trees.

Floors

In the case of the houses three types of floor plans 
were used. The small one is 47 m2 for young couple, 
the basic is 64 m2 with one and half bedroom, and 
the biggest is 81 m2. All of these versions comple-
mented by a covered terrace. The one-story buildings 
width is 3.6 m. The smallest apartment is 35 m2, the 
largest version is 72 m2. The ground floor is almost 
completely built but it is possible to keep covered but 
opened areas. The upper floor are just build only eve-
ry second unit, so the owners can use that area as a 
big terrace or garden.

Structures and materials

The structure of the houses and the first floor of the 
one-story building is made from wood. The ground 
floor structure of the one-story building is made from 
concrete. The insulation is at least 15 cm recycled cel-
lulose insulation in the walls, but generally is 30 cm. 
The owners can use other materials too, for example 
brick, mud or reed. The facades surfaces are wood, 
plaster or corrugated panel.

Energy management and service systems

The buildings are equipped with 15 or 30 cm thermal 
insulation, thereby reducing energy loss. Both passive 
and active solar energy is used. The houses have fire 
places and independent heating system. The one-
story building get energy from the central heating 
systems, where solar energy and a high efficiency 
wood-fired boiler is in service. The rainwater is col-
lected and the habitant can use it for flushing toilet, 
washing and irrigating the garden.

Garden

Each houses has its own vegetable garden, the peo-
ple who live in one-story building can use community 
garden on the corner of the site. The organic house-
hold waste and the garden rubbish are recycled in the 
compost. Those who want to live here is necessary to 
plant a fruit tree. Plum and sour cherry are the tree of 
the house area, cherry and walnut are the one-story 
area’s tree.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 25 535 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 726 m2

Beépítettség | Built-up rate: 22,4%
Zöldterület | Green area: 19 809 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 77,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 591 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 124 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 30,2% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 286 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 4 típus | types
Terület | Area: 47; 73; 96; 69 m2

Lakások | Flats: 26; 28; 6; 40 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3; 5; 3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 50-100 m2

Becsült ár | Estimated price: 201-209 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 204 m2

Becsült ár | Estimated price: 197-256 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: üzlet, multifunkciós 
tér, munkaszoba, mosoda, termek, pince, gépésze-
ti helyiség | shop, multifunctional space, workroom, 
laundry, rooms, cellar, service room
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2. számú pályamű
Bereczki Zoltán és Bársony Zoltán 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Telepítés
A telepítés során elsődleges szempontnak tartot-
tam, hogy az újonnan létrejövő városrész saját jel-
leggel, arculattal rendelkezzen, az itt lakók identitá-
sának a része legyen, hogy itt laknak. Hiszen hiába 
olcsó a fűtés egy lakásban, ez önmagában nem elég 
ahhoz, hogy a benne lakók szeressék is (hiszen akkor 
a panelprogramos lakótelepi lakások sokkal kelen-
dőbbek lennének).

A MILD HOME kritériumrendszerében meghatáro-
zott három lakástípust különböző léptékű, típusú 
városi házaknak megfeleltetve a területen egy ha-
gyományos városka képét próbáltam kialakítani: kö-
zépen főtér köré épülve magasabb, sűrűbb beépí-
tés; a terület szélén laza, alacsony beépítés; a kettő 
között pedig a köztes megoldás. Így az I. lakástípust 
földszint + kétemeletes társasházi lakásokban he-
lyeztem el; a III. lakástípust iker kialakítású, földszint 
+ tetőteres családi házakban, a II. lakástípust pedig 
egyemeletes sorházakban.

Az utcarendszer kialakításakor és az egyes házak 
elhelyezésekor elsődleges szempont volt, hogy 
minden szoba déli tájolású legyen (maximum 20° 
eltéréssel), és hogy a házak a lehető legkevésbé 
árnyékolják le egymást. Ezért a közterületek déli és 
északi oldalán elhelyezkedő házak különböző kiala-
kításúak, a III. típusú házak pedig minden esetben az 
utca déli oldalán helyezkednek el.

Ennek a kialakításnak az a célja, hogy a nap kedvező 
élettani és melegítő hatását minél jobban kihasznál-
juk. A házak így passzív szoláris rendszerként tudnak 
működni. A nyári túlmelegedés elkerülése érdeké-
ben minden egyes déli tájolású üvegfelület árnyéko-
lással rendelkezik.

Fontosnak tartottam továbbá különböző funkciójú 
közterületek létrehozását is. A burkolt, térfalakkal 
határolt főtérre árkádos házak néznek, földszintjü-
kön közösségi funkciókkal. A főtér közepén szökőkút 
van, ami a látvány mellett nyáron a tér temperálá-
sában is komoly szerepet kap. A teret keletről egy 
alacsony épület zárja le, ami fedett-nyitott biciklitá-

rolóként funkcionál. A tér időszakos piacok (biopiac, 
bolhapiac) tartására is alkalmas.

A tervezési terület mellett folyó patak vizét felhasz-
nálva kis tavat alakítottam ki, körülötte parkkal. (A 
tó vize táplálja a szökőkutat is, a szükséges energia 
napelemekből származik.) A patak partját nem épí-
tettem be, hanem egy utcát (sétányt) vittem ott vé-
gig, az egyik oldalán házakkal. Ezenkívül a területen 
több kisebb, intimebb zöldterület is található.

A területet autóval két utcán, délről és nyugatról 
lehet megközelíteni. Gyalogos-kerékpáros megkö-
zelítés az egész területet körülfogó sövény ellenére 
több helyen is lehetséges.

Az egyes épülettípusok
A telepítésnél leírtaknak megfelelően három fő 
épülettípust helyeztem el, amik további altípusokra 
bomlanak, így összesen öt féle lakóházat terveztem: 
1. típus a főtér északi és déli oldalán, 2. típus az utcák 
északi és déli oldalán, 3. típus. Az egyes épületek 
kialakításakor fontos szempont volt a minél jobb 
alapterület / térfogat arány, egyrészt a hőveszteség 
minimalizálása, másrészt a kivitelezés egyszerűsítése 
érdekében. A lakóházakon kívül még egy – általam 
központi egységnek nevezett – többfunkciós épület 
kapott helyet. Kezdjük ezzel, és ezen keresztül a te-
lepülésrész működésével a bemutatást.

A központi egység
A terület közepén található, a főteret nyugatról lezá-
ró, téglatest alakú vasbeton vázas épület. Ez elsőre 
ellentmond az Eco Green Village szellemiségének, 
azonban több olyan előnye is van ennek az épület-
nek, ami indokolttá teszi létezését.

A terület talajmechanikai adottságai nagyon meg-
drágítanák a földalatti építkezést. Mélygarázs építé-
sét így kizártam. A terület jellegéből, a lakók várható 
zöld gondolkodásából adódóan valószínűleg nem 
kell sok autóval számolni, de lakásonként egyet min-
denképp el kell tudni helyezni. Így a központi egység 
területének legnagyobb része parkoló: 41 autó tud 
itt fedett helyen parkolni. (A területen lévő 16 családi 
ház oldalkertjében szintén lehetőség van 1–1 autó 
elhelyezésére, így a 101 lakásra számolt 101 autóból 
44-nek kell az utcákon parkolóhelyet keresnie. Erre 
többek között a zsákutcákban jó lehetőség kínálko-
zik.)

Az egyes lakások kialakítása olyan, hogy minimális 
legyen a hőveszteségük. Egyedi fűtés helyett így 
sokkal kifizetődőbb egy hőközpont létrehozása, és 
az egyes lakások távfűtéssel való ellátása. A (gáz-
üzemű) hőközpont is itt kapott helyet.

Cél a megújuló energiaforrások minél jobb kihasz-
nálása. Itt főleg a napenergia jöhet szóba. A köz-

ponti egység teteje alkalmas 544 m2 napkollektor el-
helyezésére. Szintén itt kapott helyet a településrész 
jelképének szánt szélkerék. Mivel széladatok nem 
állnak rendelkezésemre, ezért a faszerkezetű torony 
tetején elhelyezett szélkereket inkább olyan jelkép-
nek szánom, ami hozzájárulhat a helyi identitás ki-
alakításához, mivel a területről és távolabbról is jól 
látszik, messzire hirdetve a település vezérelvének 
szánt zöld gondolkodást.

Az előre nehezen tervezhető hozamú nap- és szél-
energia ideális kihasználásához virtuális erőműre is 
szükség van, ez szintén a központi egységben ka-
pott helyet, ahogy a település összes rendszerének 
(pl. tó zsilipe, szökőkút szivattyúja, Isoactive-3D 
rendszer szivattyúi) vezérlése is. Az akkumulátorok 
drágasága és viszonylag rövid élettartama (kb. 5 
év) miatt a területen megtermelt napenergia fölös 
része (nyáron jelentős többlet keletkezik) az ÉDÁSZ 
rendszerébe kerül betáplálásra, ahonnan télen így 
kedvezményesen lehet elektromos áramhoz jutni.

Az épület megjelenésében nem a vasbetonváz do-
minál, teljes homlokzata zöldhomlokzat. A tér főbe-
járatához vezető út az épület alatt halad át.

I. háztípus
Az I. háztípust a főtér déli és északi oldalán álló négy 
társasház képviseli. Szerkezetileg sávalapozású, tég-
lafalú, vasbeton födémű, magastetős házak. A tér 
déli oldalán lévő házak mindhárom szintjén lakások 
helyezkednek el (összesen 18), az északi oldali házak 
földszintjén közösségi funkciók kapnak helyet, föld-
szintjük árkádos kialakítású. Az I. háztípus lakásainak 
célközönségét a fiatal párok jelentik, akiknek vagy 
nincs gyerekük, vagy még csecsemőkorú (MILD 
HOME I. típus). A lakások mérete 45-48,3 m2.

Mindegyik szoba dél felé néz, az északi homlok-
zatokat a lépcsőházak és az alárendelt helyiségek 
foglalják el. Az északi lépcsőházak a nyári hőelve-
zetésben is fontos szerepet játszanak, a tetejükön 
lévő ablakok kinyitásával kürtőként tudják elvezetni 
a házakból a meleg levegőt.

Az épületek teherhordó fala 30 cm-es hőszigetelő 
tégla. Erre jön rá az Isoactive-3D rendszer, majd az 
azt fedő burkolótégla. A rendszer lényege, hogy a 
falban lévő hőszigetelésben csőkígyó halad, ami a 
föld alá kis mélységbe bevezetve télen felmelegíti, 
nyáron lehűti a benne keringetett folyadékot, így 
mindkét esetben fontos szerepet tölt be a ház tem-
perálásában. (Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a mellékelt energetikai számítások ezt a rendszert 
nem vették figyelembe, ahogy a déli tájolás miatti 
jelentős szoláris nyereséget sem, de a házak minő-
sítése így is A+.) A rendszert működtető szivattyúk 
energiaigénye csekély, megújuló energiaforrásokból 
fedezhető. A házak déli tetőfelületein napelemek 
kapnak helyet. A fűtés távfűtés, a központi egység-
ben működő gázüzemű hőközpontból érkezik.
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II. háztípus
A II. háztípus sorházi lakásokból áll. Célközönségü-
ket az egy-két (kis)gyerekkel rendelkező párok jelen-
tik, alapterületük 70,3-79,9 m2 (MILD HOME II. típus). 
Kialakításuknál elsődleges szempont volt az egy-
szerű kivitelezhetőség és a déli tájolás. Alapozásuk 
lemezalap, felépítményük könnyűszerkezet. A hőszi-
getelés a lemezalap alatt kap helyet, így az egész 
házat folytonosan körbe tudja ölelni. A falak hőszi-
getelése befújt, impregnált cellulóz (Thermofloc). 
A házak alapformája szinte tökéletes kocka, ezzel 
is egyszerűsödik a kivitelezés és javul az alapterü-
let-térfogat arány. Az alapformát rátett szerkezetek 
(erkélyek, árnyékolók, télikertek) teszik változatossá. 
A házak földszint + emelet kialakításúak. A szobák 
minden esetben délre néznek, a déli üvegfelületek 
megfelelő árnyékolással rendelkeznek. Az északi ol-
dalon a lépcsőház és a fürdőszobák kapnak helyet. 
A lépcső felvezet a kertként kialakított tetőre, a te-
tőfelépítmény ablakain át nyári éjszakákon a lépcső-
ház kürtőként vezeti el a meleg levegőt.

A megfelelő benapozás miatt az utcák északi ol-
dalán álló házaknak a nappalija van az emeleten. 
Ezeknél a házaknál a földszinti, utcára néző háló-
szobák intimitását kis előkert hivatott elősegíteni. 
A lépcsőház tetején házanként 4 m2 napkollektor 
kap helyet, ami a használati melegvíz előállításában 
segédkezik, víztárolója a lépcső alatt van. A házak 
a központi egységből kapják a fűtést. Kis, saját kert 
tartozik hozzájuk.

III. háztípus
A III. háztípus ikres kialakítású családi házakból 
áll. Célközönségüket a nagyobb családok jelentik, 
alapterületük 100 m2 (MILD HOME III. típus). Szer-
kezetük a II. típushoz hasonlóan lemezalap és köny-
nyűszerkezet, cellulóz hőszigeteléssel. Kialakításuk 
tetőtérbeépítéses, a túlmelegedést elkerülendő a 
tetősíkablakok mellőzésével. A szobák (a többi ház-
hoz hasonlóan) délre vannak tájolva, megfelelő ár-
nyékolással.

A III. típusú házak tetején napkollektorok vannak, 
amik a használati melegvíz előállításában segítenek. 
A házak a fűtést nem a hőközpontból kapják, hanem 
saját hőszivattyúval rendelkeznek. Ezek üzemelteté-
sében a nyáron a település által az elektromos rend-
szerbe betáplált energiáért cserébe olcsón rendel-
kezésre álló áram játssza a kulcsszerepet.

Költségbecslés
A költségbecslést több tényező is nehezíti (elég csak 
a nagyon rossz talajadottságokat említeni). Az álta-
lam tervezett épületek két fő típusra oszthatók.

Az I. típus fsz. + 2 emeletes, falazott szerkezetű, 
sávalapozású, magastetős társasház. A kivitelezést 
drágítja a téglaburkolat és az Isoactive-3D csőkí-
gyójának kiépítése (a kettő összefügg), azonban az 
üzemeltetés során ez a drágulás megtérül. Ezenkívül 
ebben a négy házban van a teljes telep lakásainak 
közel egyharmada (a 101-ből 30) és a közösségi 
funkciók is, így az itteni koncentrálódás indokolttá 
teszi a választott drágább megoldást.

A II. és a III. típus könnyűszerkezetes, lemezalapo-
zású házakat takar. Ezt a megoldást költségcsök-
kentés miatt (is) választottam. A könnyűszerkezet 
kevesebb alapozást igényel, a lemezalap (főleg az 
itteni talajadottságok mellett) kevesebb és egysze-
rűbb élőmunkát. A könnyűszerkezet pedig kevesebb 
szaktudással is kivitelezhető. A II. típus esetében a 
házak alapformája szigorúan négyzetes, ez is a ki-
vitelezést könnyíti.

I. típus (társasházi lakás)
Szerkezet + szakipar 200 000 Ft/m2

Fűtés 23 000 Ft/m2

Víz+csatornázás 9 600 Ft/m2

Villamosság 18 000 Ft/m2

Összesen: 250 600 Ft/m2

II., III. típus (sorház egysége, családi ház)
Szerkezet + szakipar 200 000 Ft/m2

Fűtés 21 000 Ft/m2

Víz+csatornázás 10 500 Ft/m2

Villamosság 13 500 Ft/m2

Összesen: 240 600 Ft/m2

Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez 5 db összesen 43 oldalas számítás készült 
a különböző épületekre. A vizsgált „1-D”, „1-E” jelű 
lakóépületek és a „2-D”, „2-E”, „3-iker” jelű lakások 
fűtött alapterületei rendre 496,8; 478,3; 81,9; 90,3; 
100,6 m2. Az épületek és lakások fajlagos primer 
energiafogyasztásai rendre 69,5; 75,6; 91,6; 92,3; 
86,2 kWh/m2a. A vonatkozó követelményértékek 
rendre 149,1; 149,2; 200,9; 201,4; 198,3 kWh/m2a. Így 
az épületek és lakások energetikai jellemzői a köve-
telményértékre vonatkoztatva rendre 46,6%; 50,6%; 
45,6%; 45,8%; 43,5%. Energetikai minőség szerinti 
besorolásuk mind az öt esetben: A+ (fokozottan 
energiatakarékos).]

Summary

My main goal was to design a green settlement which 
has its own identity. My plan represents a small town: 
in the middle there is the Main Square with larger 
buildings, shops and community places. Around it 
terraced houses are built, while in the edge of the 
settlement semi-detached houses can be found. 
These three types of houses also represent the three 
types of MILD HOMEs: the tertiary homes are in the 
larger houses around the main square, the secondary 
homes are in the terraced houses, and the tertiary 
homes are in the semidetached houses. All of the 
rooms inside of all house look to South.

In the middle of the settlement there is a non-resi-
dential building also. I call it the Central Hub. It’s a 
green box with the following functions:

 - boiler house of primary and secondary homes
 - virtual power plant
 - operation centre of the intelligent systems
 - parking place for 41 cars
 - carrier of solar cells with an amount of 544 m2

 - gateway to the Main Square

On its top a wooden tower can be found with a wind-
mill. It’s a far away visible, identity formation symbol 
of this Eco Green Village.

In the settlement various public places can be found: 
a town park with an artificial lake (it uses the water 
of the adjacent creek), small playgrounds, a walkway 
next to the creek.

The settlement produces some of its own electric-
ity with solar cells. The spare energy goes into the 
system of the national electricity supplier. In return 
cheap energy is available in winter, which is used for 
example for the heating of the tertiary homes with 
the use of heat pumps.

The secondary and tertiary homes use wooden struc-
ture with eco-friendly cellulose insulation. The core of 
every secondary house is a basic cube, but all of them 
are customised with additional elements (balconies, 
sun shields). On the top of the secondary houses roof 
gardens can be found.

The larger primary houses have ordinary brick struc-
ture with pipelines installed inside the walls. These 
pipelines go (shallow) underground and in the winter 
they carry warmer, in the summer colder fluid, than 
the temperature of the air. The pumps use small 
amount of electricity, which can be produced by re-
newable sources. (This system is called Isoactive-3D.)

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 541 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 608 m2

Beépítettség | Built-up rate: 21,1%
Zöldterület | Green area: 11 838 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 44,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 7 084 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 246,24 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 27,6% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 101 db | piece
Összes lakó | All residents: 289-406 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 5 típus | types
Terület | Area: 48; 45; 70; 80; 101 m2

Lakások | Flats: 20; 10; 35; 20; 16 db | piece
Lakók | Residents: 3; 3; 4; 4; 6 fő | people
Zöldterület | Green area: 0; 0; 82; 82; 174 m2

Becsült ár | Estimated price: 250 600 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 246 m2

Becsült ár | Estimated price: 250 600 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda | multifunctional room, work-
room, laundry



48     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    49



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    49



50     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    51



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    51



52     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    53

3. számú pályamű
Dányi Tibor Zoltán, Etlinger József és Kósa Balázs 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Tatabánya Alsógalla-Falurétre tervezett 
100 lakásos lakóegyüttes

A fészek...
egy olyan épület- és lakóközösség, ahol a közösség 
tagjai nemcsak a természeti erőforrásokat osztják 
meg, hanem a mindennapi élet számos területén 
közösséget vállalnak egymással. Alacsony ener-
giafelhasználású otthonaikban lehetőség van arra, 
hogy minimális üzemeltetési költségek mellett te-
remtsék meg a feltételeit egy nagyobb, vagy kisebb, 
saját, vagy bérelt lakásba való költözés feltételeit. A 
hazai építőanyagokból, rendkívül rövid idő alatt fel-
építhető házakban az egyedül élő fiataloktól vagy 
idősektől a gyermektelen párokon át a többgyerme-
kes családokig sokféle lakásra vágyó találhat olcsón 
fenntartható otthonra és barátságos lakókörnye-
zetre. A lakásokat egy-egy szerződéssel maximum 
5 évre lehetne bérelni. Ha közben változik a család 
mérete, nagyobb, esetleg kisebb lakásba lehet köl-
tözni. Mivel a cél az, hogy idővel mindenki megta-
lálja a saját fészkét, az itt élőknek takarékoskodni kell 
ittlétük alatt, amit az alacsony fenntartási költségek 
lehetővé is tesznek.

A környezet
A tervezési terület Tatabánya kertvárosias övezeté-
ben található sík terület. Északon a Galla-patakkal, 
keleten vízfolyással határolt, délen az Ady Endre 
utca, nyugaton a Csaba utca határolja. A tőle észak-
ra és keletre fekvő területek beépítetlenek, nyuga-
ton a Volán-telep, délen családi házak övezik. Az 
„Alsógalla Szabályozási terv” szerint településköz-
ponti vegyes területek határán fekszik. A közvetlen 
szomszédságában található tömbök kertvárosias, 
vagy falusias lakókörnyezetet idéznek.

Talajmechanikai szempontból – a mellékelt talajme-
chanikai szakvélemény alapján – a terület beépíté-
sére alkalmas. A talajvíz szintje és felúszás veszélye 
miatt pinceszint építése nem javasolt, illetve magas 
költséggel jár. A szakvélemény minimum 2 méter-
ben javasolja meghatározni az alapozási mélységet.

A terület Tatabánya tömegközlekedési rendszerébe 
jól integrálódott, közvetlenül mellette található a he-
lyi járatú autóbusz megállója. A közutak és járdák ál-
lapota kielégítő, kiépített kerékpárút azonban nincs.

A terület közművekkel ellátott; ivóvíz-, szennyvíz-, 
elektromos áram- és távhőszolgáltatással rendel-
kezik.

Található néhány értékes koros fa a telken, ezeket 
megmentettük az épületek telepítése során.

Tervezési program
A tervezési helyszínre száz, különböző méretű, el-
térő összetételű családok számára alkalmas, 40-100 
m²-es lakást kellett tervezni. Az épületektől elvárt 
energetikai besorolás A+. A lakóépületek mellett 
megbízói elvárás volt közösségi épületek tervezése 
is.

A világban számos példa mutatja, hogy az autós 
közlekedés igényeit kielégíteni szinte lehetetlen, az 
autós infrastruktúra fejlesztések csak fokozzák az 
autós forgalmat. Ezért mi azt a döntést hoztuk meg, 
hogy nem tervezünk a házak mellé parkolókat a tel-
ken, nem bátorítjuk az autós közlekedést. A Csaba 
utca mindkét oldalát párhuzamos parkolásra tettük 
alkalmassá a fasorok alatt. A falurét területén csak 
gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. Termé-
szetesen a szelektívhulladék-szállító autók, mentők 
és tűzoltó be tud hajtani, de a terület alapvetően 
biztonságos, forgalomtól mentes övezet.

A lakások mellett olyan közösségi helyeket szeret-
tünk volna teremteni, melyek hozzájárulnak az ösz-
szetartó közösség kialakulásához. Egyrészt helyet 
biztosítanak a közös születésnapoknak, gyerekzsú-
roknak, focimeccs-nézéseknek, másrészt lehetővé 
teszik, hogy a közösség tagjai kiadható helyiségek-
kel gazdálkodjanak, vagy maguk vállalkozzanak.

Fontos szempont volt energiahatékony és a fenntar-
tási költségeket csökkentő megoldások alkalmazása, 
valamint annak biztosítása, hogy a beruházás sem-
milyen értelemben, sem rövid- sem hosszútávon ne 
szennyezze környezetét.

Tervezési elvek
Bár a tervezési területhez viszonylag közel találha-
tó paneles lakótelepe Tatabányának, mi mégis úgy 
érezzük, hogy ehhez a területhez és annak múlt-
jához sokkal jobban illeszkedik egy családi házas 
jellegű beépítés. Az volt a kiindulási elvünk, hogy 
minden családnak önállóan, függetlenül, utcáról 
megközelíthető otthont biztosítsunk, minden lakás 
rendelkezzen közvetlen kertkapcsolattal, és minden 
lakásnak legyen délre néző homlokzata. Sokkal in-
kább a falvakra jellemző, egymásra figyelő utcakö-
zösségekhez hasonló együttélést szerettünk volna 
megvalósítani, semmint a lakótelepekre jellemző 
szűk lépcsőházas, egymást nem ismerő, zárt ajtók 
mögött élő szomszédságot. Mi inkább arra ösztö-
nözzük az itt élőket, hogy minél több időt töltsenek 
a szabadban, akár egymás társaságában.

A lakások alapterületének minimalizálása érdekében 
sorra vettük azokat a funkciókat, melyeket a lakások-
tól külön, egy kisebb közösség számára kiépítve le-
het a kényelmes lakhatás szolgálatába állítani. Ezért 

nem helyeztünk el a lakásokban vendégszobát, ke-
rékpártárolót, műhelyt, energiaközpontot. Ezeket 
a funkciókat az öt kisközösség saját központjaiban 
helyeztük el.

A hatékony üzemeltetés érdekében a délre néző 
tetőkön napelemeket telepítettünk, melyek a kö-
zösségi épületben levő elosztón keresztül jutnak 
vissza a lakásokba, segítve ezzel az eltérő időben 
jelentkező igények kielégítését. Napkollektort csak a 
Fészkek közösségi épületeinek tetejére telepítettünk, 
mert a házakban nem akartunk helyet foglalni a ha-
talmas puffertartályokkal. A napkollektorok mellett 
még egy módszer segíti a háztartási melegvíz elő-
állításának költségcsökkentését. A háztartásokban 
keletkező szürkevizet ugyancsak a Fészkek energia-
központjában gyűjtjük össze kezelésre, mielőtt visz-
szavezetésre kerülnek WC-öblítésre a családokhoz. 
A kezelés során még jelentős mennyiségű hőt lehet 
a vízből kinyerni. A szürkevízhasznosítás így nem-
csak a tiszta csapvíz takarékos használatát segíti 
elő, hanem a melegvíz-előállítás energiaigényét is 
csökkenti.

A 2-3 házanként telepített esővízgyűjtő tartályok-
ban összegyűjtött vízzel öntözhető a házak közötti 
növényzet. Az őshonos talajtakarókból telepített rét 
jellegű zöldfelületek kevesebb fűnyírást igényelnek, 
mint a pázsit. A házak között ültetett gyümölcsfák 
nemcsak árnyékot adnak, és kellemes mikroklímát 
teremtenek, de a hasznos munka végzésének le-
hetőségével és finom gyümölcsökkel ajándékozzák 
meg a lakókat.

A 100 lakást öt, körülbelül egyenlő nagyságú cso-
portra osztottuk, ezeket a csoportokat nevezzük 
Fészeknek. A létrehozott telepítésnek köszönhetően 
a beépítési területen a közösségi érintkezés külön-
böző szintjei jöttek létre. Minden család rendelke-
zik saját, privát szférával, melyhez minden esetben 
tartozik természeti környezet is, közvetlen kertkap-
csolattal. Az egymás közelében levő, egy kis udvarra 
néző lakások alkotják a közvetlen szomszédságokat, 
ezekből áll össze a következő közösségi szint, a Fé-
szek, az öt Fészek pedig együtt alkotja a Falurétet. 
Ennek megfelelően a közösségi élet intenzitása a te-
rületen belül rétegződött. Központja a buszmegálló 
közelében található.

Itt épül a központi közösségi épület pékséggel, ká-
vézóval, helyi piacnak otthont adó fedett résszel, 
kerékpárüzlettel, és szervizzel, kiadható irodákkal, 
és egy nyilvános WC-vel. A házak közötti zöld te-
rületek fás, ligetes felületekkel az egész közösség és 
a környékbeliek pihenését is szolgálják. A terület fő 
közlekedési tengelye délkelet-északnyugat irányú, 
összekötve a teleptől északra fekvő településrészt és 
az Ady utcai buszmegállót. Erről a tengelyről köze-
líthetők meg a fészkek. Az út menti öblösödésekben 
a fészkek közösségi épületeinek szolgáltatásait lehet 
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igénybe venni, valamint rekreációs lehetőségeket 
használni. A tematikus öblökben kisgyermektől a 
nyugdíjasig minden korosztály számára nyílik le-
hetőség a pihenésre, kikapcsolódásra, sportolásra: 
sakk-asztalok, gördeszkás gödör, füves pálya, ját-
szótér, a Galla-patak mentén pedig parti sétány vár-
ja a Falurét és a környék lakóit.

A fészkek közösségi épületeiben van kerékpártáro-
ló, szelektív hulladékgyűjtő hely, hőközpont, szür-
kevíz-hasznosító, kisközösségi rendezvényekre is 
használható vendéglakás, mellyel a fészek közössé-
ge gazdálkodik, valamint a fedett-nyitott részben a 
társalgásra is alkalmas helyet biztosító postaláda-tér.

Alkalmazott szerkezetek
Alapozás: behajtott, visszanyerhető acél pontalap, 
rajta előregyártott vasbeton lemez.

Határoló falak: bordavázas falpanel, Magyarorszá-
gon gyártott cellulóz szigeteléssel, kívül fagyapot 
réteg, rajta vékonyvakolat. A cellulóz a szálas hőszi-
geteléseknél lényegesen kevesebb energiabevitellel, 
hulladék-újrahasznosítással készülő hatékony szi-
getelőanyag. A nyári forrósággal szembeni legjobb 
hőszigetelés, mivel a cellulóz fáziseltolódási értéke a 
legjobb. A fáziseltolási érték mutatja, hogy mennyi 
idő alatt melegszik át az anyag. Ugyanez az érték 
télen fordítva működik, a belső meleget ugyanolyan 
lassan engedi át, mint a nyári meleget. (Összeha-
sonlításképpen: kőzetgyapot: 0,6 óra, polisztirol: 0,9 
óra, cellulóz: 4,5 óra.)

Válaszfalak: bordavázas falpanel, cellulóz hangszi-
geteléssel.

Közbenső födémek: tömbösített fa födémpanel, 
látszó alsó felülettel, felette helyiségnek megfelelő 
padló rétegrend.

Terasztető: tömbösített fa födémpanel, felette terasz 
rétegrend.

Ferde tető: tömbösített fa födémpanel, északra néző 
tető esetén zöldtető rétegrenddel, délre néző tető 
esetén napelem cellákkal.

A tervezett épületek megvalósításához az 
előregyártott technológiát választottuk, melyhez 
igyekeztünk olyan alapozási módszert találni, mely 
az épületek lebontása után az épületekhez hason-
lóan szétszerelhető. Ennek megvalósítása a követ-
kezőképp történik:

Az épületek helyén 45-50 cm mélységű tükröt ala-
kítunk ki a humuszréteg és a még szükséges meny-
nyiségű talaj eltávolításával. Az 5×5 méteres hálóra 
tervezett épületek alatt egymástól talajmechanikai 
számítások szerinti távolságban rozsdamentes me-
netes szárakat hajtunk le minimum 2 méter mélysé-
gig úgy, hogy a szárak teteje azonos magasságban 
legyen. A szárak tetején levő vízszintes fém felületre 
fekszenek fel az ugyancsak előregyártott vasbeton 
lemezek, melyek a teherelosztást szolgálják, és el-
csúszás ellen biztosítva vannak. A vasbeton leme-
zek és a fém lapok közé (neoprén) kiegyenlítő réteg 
kerül. A talaj és a vasbeton lemez között kapilláris 
megszakító kavicsréteget helyeztünk el. Az épüle-
tek életciklusának végén az épületek lebontása után 
ez előregyártott vasbeton lemez eltávolítása után 

a földben levő behajtott szárakat ki lehet hajtani, 
a területet szinte eredeti állapotban lehet további 
hasznosításra.

Az épületek határoló falainak anyaga bordavázas 
panel, a kétoldali fa építőlemez között 25 cm cel-
lulóz szigeteléssel kitöltve. A homlokzati panelek 
a belső oldalon gipszkarton burkolatot kapnak. A 
külső oldal burkolata vagy fagyapot szigetelésre 
készített vékonyvakolat, vagy magyar gyártmá-
nyú átszellőztetett akácfa homlokzatburkolat. Az 
alacsony energiabevitellel járó építőanyag, és a 
földrengésbiztos technológia versenyképességét 
bizonyítja, hogy a 2009-es olaszországi földrengés 
után ez a technológia került ki győztesen az 55 ha-
gyományos építéstechnológiával dolgozó cég mel-
lett a versenytárgyalásból és épített fel 500 lakást a 
szerződéskötéstől a kulcsátadásig 6 hónap alatt. A 
paneleket gyártó magyarországi cégnél a megren-
delőknek mindig felajánlják, hogy 2-3 főt biztosít-
sanak a kivitelezéshez. Így a megrendelők jelentős 
kedvezménnyel juthatnak otthonukhoz. Ezt a meg-
oldást a Faluréten épülő otthonoknál is szeretnénk 
alkalmazni.

Az épületkiosztás tervezésénél abból indultunk ki, 
hogy azt szeretnénk, ha mindenki egyenlő mérték-
ben részesülhetne a terület kínálta előnyökből. Ezért 
ragaszkodtunk a földszinti bejáratokhoz, közvetlen 
kertkapcsolathoz, és a lakásonként közel azonos 
bruttó beépítettséghez. Alaprajzát tekintve két alap-
egységet határoztunk meg, egy kisebbet es egy na-
gyobbat. A kisebb 2 db 5×5 m-es területet foglal el 
a tervezési területre vetített hálón, a nagyobb pedig 
3 darabot. 1 db 5×5 m-es beépített terület kb. 20 m² 
nettó alapterületnek felel meg, így a két egységnyi 
lakás nettó 40 m²-es, a három egységnyi pedig 60 
m²-es. Ezt az alapterületet lakásonként további egy 
vagy két raszternyi területet elfoglaló emeleti be-
építéssel növelve 40, 60, 80, és 100 m²-es lakásokat 
kapunk.

A legkisebb lakástípus egyterű kialakítású, földszin-
tes épület. A magasabb belmagasságú térben áll-
nak az egy dobozba szervezett kiszolgáló funkciók: 
tisztálkodás, főzés, tárolás. A doboz aljába tolható 
vissza a lakóegységhez tartozó kétszemélyes ágy. A 
doboz tetején, mint galérián pótfekhely, vagy továb-
bi tárolótér nyerhető.

A 60 m²-es lakóegység emeleti részét úgy alakítot-
tuk ki, hogy egy eltolható válaszfallal egyedi igények 
szerint lehet meghatározni, milyen arányban legyen 
felosztva az emeleti háló. A falat parkoló állásban 
tartva egy nagyobb szobát használhatunk. A nagy 
belmagasságú térben elhelyezett födémen az egyik 
szobából megközelíthető pótfekhely vagy tárolótér 
nyerhető.

A minden lakás mellett kialakított földszinti fedett-
nyitott terasz lehetővé teszi, hogy a lakás használói 
az évszakok változásának megfelelően életüket szű-
kebb, vagy tágabb területen éljék. Tavasztól őszig 
jól használható tereket kínál ez a hely is, és az eme-
leti szobákhoz tartozó teraszok, melyek mellvédfala 
tárolóként lett kialakítva. A fedett-nyitott teraszok 
lehetőséget kínálnak olyan lakáskialakításra, melynél 
a terasz köti össze a két szomszédos, kisebb, önálló 
lakásban élő generációkat. Megteremtve ezzel az 
együttlét, és a visszahúzódás lehetőségét is.

Energetikai környezet
A korábban már ismertetett energiahatékonyságot 
segítő módszerek mellett a családi házak fűtésé-
nek alapja a telken áthaladó távhőszolgáltatás. A 
távhő korszerű, tiszta energiaszolgáltatás tud lenni, 
hatékonyabbá tétele a város fontos célkitűzése kell 
legyen. A vizuális környezetszennyezés kiküszöbö-
lése érdekében a távhővezetéket az északi Fészek 
gyalogútja alatt lévő közműcsatornában vezetjük át 
a telken. A szomszédos, egyelőre üres parcellát a 
további hasznosításig a Falurét lakóinak művelésére 
bíznánk.

Azt gondoljuk, hogy a tervekben megfogalmazott 
felvetések alkalmasak számos, a mai kor emberét 
érintő és foglalkoztató probléma megválaszolására. 
A környezeti változások között kiemelkedő jelen-
tőségű az egyre kevesebbek által vitatott globális 
felmelegedés, mely ellen nemcsak védekezni kell, 
például hatékonyan szigetelt és jól tájolt, lombhul-
lató fákkal árnyékolt épületekkel, hanem tenni is kell 
valamit a visszaszorításáért. Keresni kell az előállítá-
suk során minél kevesebb széndioxid kibocsátással 
járó építőanyagok használatának lehetőségét. A 
megújuló energiaforrások használata lényegesen 
hozzájárul egy-egy közösség széndioxid-kibocsátá-
sának csökkentéséhez.

Ugyancsak a globális felmelegedés tünete a csa-
padékmennyiség időben egyenlőtlen eloszlása. A 
zöldtetők segítenek a leesett csapadék hatékonyabb 
hasznosításában, a hirtelen csapadékvíz-terhelés 
csökkentésében és jelentősen javítják a lakókörnye-
zet klímáját is. Az esővíz összegyűjtése – az egyre 
nagyobb kincsnek számító édesvízkészlet megóvása 
érdekében – természetes része kellene legyen min-
dennapi életvitelünknek.

Hiszünk benne, hogy építészeti eszközökkel lehet 
olyan társadalmi viselkedésformákat bátorítani, mely 
segít az eltérő korosztályok és rétegek egymásra 
találásában és egy mindenki számára élhető világ 
megteremtésében.

Költségbecslés
A beruházáshoz választott előregyártott építőanyag 
készítőjétől kapott információk alapján az épüle-
tek négyzetméter ára 180 000 Ft. A tervezett ösz-
szes nettó lakófunkció: 6 082 m2. A tervezett összes 
közösségi funkció 1 240 m2. Az épületek ez alapján 
számolt bekerülési költsége 1 094 760 000 Ft a laká-
sokra és 223 200 000 Ft a közösségi épületekre. A 
megadott négyzetméter áron felül a napelemek ára 
75 000 000 Ft. Az öt darab közösségi épület tetejére 
telepített 5×20 m2 napkollektor bekerülési költsége 
20 000 000 Ft. Az öt fészekben megvalósítandó 
szürkevíz hasznosító rendszer kiépítése 5×5 000 000 
Ft. A parkosítás becsült költsége 10 000 000 Ft. Eső-
vízgyűjtő rendszer: 30×75 000 Ft, azaz 2 250 000 Ft.

Falurét összes bekerülési költsége tehát 1 450 210 
000 Ft. Az összes költséget 1 m2 lakás költségére ve-
títve a lakások ára: 238 442 Ft/m2.

Az alkalmazott technológiák a használók számára 
jelentős fenntartási költség csökkenést tesznek lehe-
tővé. A közösség számára bevételi forrást jelent a 
központi közösségi épület helyiségeinek kiadásából 
származó bevétel.
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Az előregyártott falelemek gyártója által felajánlott 
lehetőség szerint, amennyiben az építtető 2-3 fő 
segítséget biztosít az építkezéshez, akkor jelentős 
árengedményt kaphat.

Energetikai számítás

[A tervhez 16 oldalas számítás készült egy 62 m2 

fűtött alapterületű lakóegységre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=77,10 kWh/m2a, 
mértékadó értéke EPm=230,00 kWh/m2a, így a la-
kóegység épületenergetikai minősége 34%, vagyis 
különösen energiatakarékos.]

Summary: Nest

The site of design process: Alsógalla-Falurét, Tata-
bánya, Hungary. The flat area is surrounded by a 
brook on the north and east. The area has a pro-
vincial character because of the small family houses. 
The task was to design one hundred apartments and 
a community building for local people.

We have prepared a plan which allows each resident 
to reach the garden. The one hundred apartments 
are divided into five community. These are called 
NESTs. Each community has a shared building. The 
following functions are in these buildings: bicycle 
storage, mechanical services, guesthouse, recycling 
waste collection, letter boxes.

We used a 5×5 m raster on the field. The centre of the 
area is a community building, located next to the bus 
stop. Here is a laundry, bakery, bike shop and service, 
local market and there are some leasable offices.

Construction materials. Foundation: reusable pil-
ing foundation. Walls, slabs and roofs: prefabricated 
wood panel with cellulose thermal insulation. Facade: 
white plaster and oiled acacia wood panelling.

Main characteristics: Each apartments has direct ac-
cess to the garden. All the apartment has a south fa-
cade. The floor area has been reduced to a minimum; 
however from spring to autumn the apartments are 
complemented by a large terrace.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 6 311 m2

Beépítettség | Built-up rate: 25,4%
Zöldterület | Green area: 13 200 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 53,2%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 523 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 172 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 31,0% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 342 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 5 típus | types
Terület | Area: 45; 60; 82; 104; 62 m2

Lakások | Flats: 40; 30; 17; 6; 7 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3-4; 5; 5; 2-3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 132 m2

Becsült ár | Estimated price: 180 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 240 m2

Becsült ár | Estimated price: 180 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
vendéglakások, mosoda, biciklitároló, gépészeti tér, 
postaládatér, WC, kiadható üzletek, irodák | multi-
function space, guest apartments, laundry, bike stor-
age, service room, mailbox space, toilet, shops and 
offices to rent
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4. számú pályamű
Mátételki Ákos, Kozák Barnabás és Váradi-Varga Orsolya 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Ma Magyarországon 788 000 panellakás található, 
itt él a lakosság egy ötöde. Ezt a hatalmas szám so-
kakat elborzaszt és megrémít, a szocialista gépezet 
produktivitása megváltoztatta városaink képét. Alig 
30 év alatt épült fel ez a rengeteg épület, amelyek 
minősége – mind szerkezeti, mind építészeti – 
megkérdőjelezhető, az viszont világos, hogy a kor 
lakáséhségét hatékonyan csillapítani tudta. A lázas 
építkezések kiszolgálásának hátterében a házgyári 
paneles technológia állt, amely képes volt kiszolgál-
ni a grandiózus terveket. A hatvanas években még 
két technológia versengett egymással a dán Karsen-
Nielsen féle és a szovjet rendszer. Végül a szovjet 
verzió egy fejlesztett változata mellett döntöttek. 
Igaz a dán megoldás jóval nagyvonalúbb és kom-
fortosabb volt, de az anyagi szempontok a szovjet 
rendszernek kedveztek. A nyolcvanas évek végére 
már elkészült a jelenlegi panel állomány nagy része, 
az egységes vezetői hatalom meggyengülésével 
egyetemben a hatalmas gyáróriások sem tudták már 
a megfelelő minőséget produkálni. Ennek ellenére 
a panel technológia rendszerének elve bizonyította 
előnyeit. Az igazi problémát a rendszer minősége 
és alultervezettsége okozta, valamint a nagymér-
tékben kötött struktúra, amely ma már nem képes 
kielégíteni az új igényeket.

Építészeti koncepció
Koncepciónk alapgondolata tehát a panelházak köré 
szerveződött. Izgalmas kihívást találtunk a közelmúlt 
egyik legnagyobb építészeti korszakának a feltárá-
sában, értelmezésében, majd a nyert tapasztala-
tok általi alternatív megközelítés létrehozásában. A 
feltárást nagyban segítette a tény, hogy a jelenlegi 
panelállomány már önmagában tekinthető-analizál-
ható élő kísérletként, ami valós eredményekkel szol-
gálhat. Így a rendszer pozitívumait és negatívumait 
feltárva megfogalmazódtak a legfontosabb téma-
körök, amelyeknél komoly hiányosságot tapasztal-
tunk. Az egyik legfontosabb kérdéskör a flexibilitás. 
Már az elmúlt 30 év is azt mutatta, hogy az akkori 
elképzelések nem tudtak reflektálni a változó világra 
és igényekre. Tehát egy megfelelő mértékben rugal-
mas rendszerre van szükségünk, ami ha nem is száz 
százalékosan, de képes a változó igényeket kiszol-
gálni. Ezt a követelményt önmagában a hagyomá-

nyos panel technológia nem képes kielégíteni, ezért 
egy olyan újfajta paneles modulrendszer kell, amely-
nek elemei kellőképpen átformálhatóak és kombi-
nálhatóak akár az épület későbbi élet szakaszában 
is. Másik fontos kérdés a fenntarthatóság témaköre, 
amelynél elsődleges szempontként a jó tájolást, a 
passzív energianyereséget és a megújuló anyagok 
alkalmazását tartottuk fontosnak. A termikus burok 
jó arányú kialakítása szintén elengedhetetlen, ennek 
jó példája egy panelház köztes lakása, amely szá-
mottevően kevesebb energiával üzemeltethető. A 
kellemes lakókörnyezet kialakításának viszont lénye-
ges pontja a megfelelő intimitás, a társas együttélés 
követelményeinek biztosítása. Erősen tapasztalható 
probléma a panelházakat körülvevő közterek rossz 
állapota, amelyek nagymértékben hozzájárulnak 
egy-egy terület szlömösödéséhez. A probléma 
egyik alapvető forrása a tulajdonos nélküliség, amely 
rávilágít a birtoklás fontosságára. Koncepciónk e 
gondolatok köré épült.

A lakóterület belsejébe autósforgalmat nem enge-
dünk be a lakók parkolását a terület határán kialakí-
tott parkolókban oldjuk meg, úgy gondoljuk, hogy 
az emberek függését az autóhasználathoz, ameny-
nyire lehet, csökkenteni kell. A terület északi felén 
átfutó távhővezetéket a terület szakaszára a föld alá 
süllyesztettük, így biztosítani tudtuk a terület körbe-
járhatóságát, egy új egyirányú út létrehozásával. A 
terület tehát teljes mértékben gyalogosbarát, autók 
csupán költözés és egyéb speciális esetekben hajt-
hatnak be a területre.

A lakóházak telepítésénél a társas beépítést válasz-
tottuk, amely biztosítani tudja a megfelelő számú la-
kás mennyiséget, ezeket vonal mentén telepítettük, 
ami biztosítja az egyenletes benapozást és a közel 
egyenértékű lakások kialakítására ad lehetőséget. 
A tájolás megválasztásakor a passzív energianyere-
ség maximalizálása volt a cél, így a házsorokat ke-
let-nyugati irányba tájoltuk. A lakások hálószobái a 
keleti oldalra, a napközbeni tartózkodásra szolgáló 
helységek (konyha, nappali) a nyugati oldalra kerül-
tek, így az egyenletes természetes benapozás teljes 
mértékben biztosított, és illeszkedik a természetes 
életritmushoz.

A hosszanti épülettömegeket haránt irányú megsza-
kítások tagolják, amik a déli családi házas beépítés 
felé átmenetet képeznek. Ezek a tagolások biztosít-
ják a terület kényelmes bejárhatóságát, ugyanakkor 
megnövelik a déli homlokzatok mennyiségét is.

Épületeink egységes modulméret szerint épülnek 
fel, a lakások csőszerűen áthatják az épület teljes 
keresztmetszetét. Elhelyezésüknél fontos szempont 
volt az élhető lakókörnyezet biztosítása, ezért egy 
lépcsőházból egy szinten csupán két lakás érhető 
el, így a lakásoknak azonos szinten maximum egy 
közös falú szomszédja van. Az alap modulméret 5×2 
méter, amelynek sorolásából alakul ki a csőszerű la-
kás. A modulok előregyártott panelekből készülnek 

a helyszínen szerelve, így az elemek gazdaságosan 
szállíthatók, valamint elhelyezésük minimális gépi 
munkát igényel.

[Lásd: folyamatábra a 2. tablón.]

A különböző lakásméreteket a következőképpen 
oldottuk meg: a lakások alap esetben teljesen egy-
formák. A nyugati oldalon loggia található, a keleti 
oldalon pedig az épület kontúrtól egy modulegy-
séggel visszább van húzva a homlokzat, itt üres 
vázszerkezet határolja az épületet. A két lakásonként 
sorakozó lépcsőházak feles modulméretben készül-
nek, és ezek szintén kitöltik a ház teljes keresztmet-
szetét. Így az alap lakás egység 48,1 négyzetméte-
res, ami előszobát, fürdőszobát, WC-t, hálószobát 
és amerikai konyhás nappalit tartalmaz, valamint 
csatlakozik hozzá egy modulméretnyi nyugati log-
gia. A nagyobb méretű lakások az alap típusból ala-
kulnak ki, első lépésként a kelet oldali vázszerkezet 
dobozszerű beépítésével, másod sorban a nyugati 
loggia beépítésével, utolsó lehetőségként a lépcső-
ház nyugati fele szintén beépíthető. Ezek a módo-
sulások nem csak az eredetileg fölépített épületben 
alakíthatóak ki, hanem az épület teljes életciklusában 
a lakók igényei szerint flexibilisen változtathatók. A 
minél tömöttebb struktúra javítja a termikus burkot.

Az épület szerkezeteit olyan megújuló anyagok al-
kotják, mint a fa, ami teljes mértékben környezettu-
datos építési anyag. A panelek szerkezete TJI fatar-
tókból áll össze, a külső felületüket rétegelt lemez 
határolja, belsejükben befújt cellulóz hőszigetelés 
van. A homlokzati burkolat szintén fa alapú időjárás 
álló kompozit lap, amely már az előregyártás során 
felkerül a panelekre.

[Lásd: robbantott ábra a 2. tablón.]

A modul struktúra keretein belül az egyes épület-
szakaszok eltérő szintszámmal rendelkeznek, ez ket-
tős célt szolgál, egyrészt biztosítja a változatosságot, 
ami a különböző környezeti szituációkban hasznos, 
ugyanakkor megnövelhető a déli homlokzatok mé-
rete is, amelyekre napelemek és napkollektorok he-
lyezhetőek fel.

Az épületeket körülvevő terület határán összefüg-
gő parkosítás teszi védetté a belső intimebb terü-
leteket. Az épületek megközelíthetőségéről lágyan 
ívelő gyalogutak gondoskodnak, amelyek kellemes 
kontrasztban állnak az épületekkel. A teresedések 
között közösségi kertek húzódnak meg, amelyek 
kapcsolatot teremthetnek a lakók és környezetük 
között, egy harmonikusabb életstílus kialakulásának 
adhatnak teret. Ezeket a kerteket az épületek tetején 
meghúzódó üvegházas modulok egészítik ki, ame-
lyek a hidegebb hónapokban is kiszolgálhatják ezen 
igényeket.

Épületeink földszintjén lakások helyezkednek el, ez 
alól kivétel a legnagyobb épület, amelynek aljában 
mosoda, biciklitároló, multifunkcionális tér és egyéb 
szolgáltató egységek működnek.
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Energetikai koncepció
A lakópark tervezésekor elsőként a helyszíni adott-
ságok és lehetőségek kerültek felmérésre. Ezek 
megismerését és a pályázat által támasztott igények 
együttes tanulmányozását követően különböző 
alternatívákat állítottunk fel, melyek a beruházási 
méret, a fenntartási költségek, megtakarítások és a 
kivitelezhetőség alapján mérlegelésre kerültek.

Célunk a lehető legoptimálisabb energetikai kon-
cepció kidolgozása volt, mely mind az épületszer-
kezetek kialakításában, mind a gépészeti rendsze-
rek megválasztásában együttesen az energia- és 
költséghatékony szemléletet tükrözi. Az ökologikus 
szemléletű megközelítést részesítettük előnyben a 
különböző építési anyagok megválasztásában és a 
megújuló energiaforrások felhasználása tekinteté-
ben is.

Elsőként energetikai számításokat végeztünk egy 
általunk kiválasztott ’A’ geometriájú és tájolású lakó-
egységre különböző épületszerkezeti és gépészeti 
kialakítások esetén.

Az ’A’ lakás (lakóegység) különböző variációi:
I. eset: falszerkezet: hőszigetelt panel (10 cm), fűtés: 
távhő, melegvíz: távhő, áram: közüzemi szolgáltatás.
II. eset: falszerkezet: tégla falazat + hőszigetelés (10 
cm), fűtés: kondenzációs kazán, melegvíz: konden-
zációs kazán, áram: közüzemi szolgáltatás.
III. eset: falszerkezet: TJI fa tartók befújt hőszigete-
léssel (30 cm), fűtés és hűtés: geotermikus földszon-
dák + elektromos üzemű hőszivattyú, melegvíz: 
napkollektoros rendszer + elektromos üzemű hőszi-
vattyúk, áramellátás: napelemek + közüzemi szol-
gáltatás.

A vizsgálataink eredményeit a fenti ábra foglalja 
össze. Az eredményekben szignifikáns különbsé-
gek mutatkoznak, a III. esetben vizsgált lakás mind 
épületszerkezetileg, mind gépészeti megoldásaiban 
jóval energiahatékonyabb és ökologikusabb szemlé-
letű (felhasznált anyagok, megújuló energiák hasz-
nálata), mint a másik két vizsgált lakás (I., II. eset).

Az épületszerkezetek megválasztása során a beke-
rülési költségek minimalizálása érdekében nem csak 

az egyes szerkezetek hőtechnikai jellemzőit vettük 
figyelembe külön-külön, hanem mérlegeltük, hogy 
azok esetleges épületfizikailag előnyösebb megol-
dásai, típusai valójában mekkora hatással vannak az 
épületek összes energiafogyasztására. Így például 
nem háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat 
alkalmaztunk (Uablak=0,9 W/m2K), hanem kétrétegű 
üvegezést (Uablak=1,4 W/m2K) választottuk a külső 
nyílászáróknak, mivel a számításaink igazolták, hogy 
ezekkel is kitűnő eredmények érhetőek el a lakások 
éves energiamérlegét tekintve.

A megelőző számítások eredményeit figyelembe 
véve a III. mód került kiválasztásra mindegyik lakó-
egység építészeti és gépészeti kialakításánál.

Az általunk tervezett különböző lakástípusokat / 
lakóegységeket A, B, C, D, E jellel jelöltük. Ezekből 
a csoportokból vegyesen összesen 164 lakás kerül 
kialakításra lakótömbök formájában. A lakótömbö-
kön tervezzük a napkollektoros és napelemes rend-
szerek megvalósítását. Ezen elemek elhelyezésére 
rendelkezésre álló felület felét javasoljuk az első fá-
zisban betelepíteni 1/3 arányban napkollektorokkal, 
2/3 arányban napelemekkel. Ennek eredményekép-
pen a lakópark minden egyes lakásához átlagosan 
1 db napkollektor tartozik (összesen 164 db nap-
kollektor=230 m2), valamint 455 m2-en napelemek 
kerülnek elhelyezésre (300 db), melyek a lakások 
áramfogyasztásának kb. 20%-át tudják biztosítani. 
A későbbiekben lehetőség nyílik a napelemes rend-
szer bővítésére további 450 db napelemmel (ösz-
szesen 750 db), mely kb. a lakópark áramigényének 
felét tudná kielégíteni.

Újabb energetikai kalkulációk során kiszámoltuk a 
különböző lakóegységek várható energiafogyasztá-
sát éves szinten. Az alábbi ábrán láthatjuk az ered-
ményeket, melyek passzívház szintű értékeket mu-
tatnak. A lakások energiafogyasztása nem egyenes 
arányban nő az alapterület növekedésével. A kalku-
lációk rámutatnak, hogy egy-egy lakás tekintetében 
hasznos a minél kompaktabb forma kialakítása.

A ’C’ lakás esetében eltérünk a téglalap alaprajztól 
és ezáltal a lehűlő felületek oly mértékben meg-
növekedtek, hogy energetikailag ez számít a leg-
kevésbé szerencsés megoldásnak, mindemellett 
a lakóegységek tervezéskor a bővíthetőség is fő 
szempont volt, ezért ez a lakástípus is a koncepció 
részét képezi.

A különböző lakóegységek lakótömbé formálásakor 
is szem előtt tartottuk a minél kompaktabb forma-
alkotást, hiszen az épület felület / térfogat arányá-
nak helyes megválasztása jelentősen hozzájárul az 
energiaveszteségek csökkentéséhez. A lakótömbök 
könnyűszerkezetes épületek, melyek gyenge pontja 
a szerkezet hőingadozásra való hajlama, mely első-

sorban a hőtároló tömeg hiányának tudható be. En-
nek kiküszöbölése érdekében a lakások kelet-nyugat 
irányú tájolást kaptak, így csökkentve a nyári szoláris 
terhelést, mely a nyílászárók déli tájolásával a leg-
számottevőbb. Ez részben egy defenzív tervezési 
stratégia része, azonban a nyári hőterhelés csökken-
tése mellett fontosnak tartottuk a téli szoláris nyere-
ség begyűjtését a fűtési időszakban, így a nyílászáró 
felületek arányait nem csökkentettük drasztikusan. A 
keleti és nyugati oldalon teljes nyílászáró felületen 
megoldott az árnyékolás, külső lamellás árnyékoló-
val.

Gépészeti megoldások
A gépészeti rendszerek feladata az energia haté-
kony előállítása és felhasználása. Figyelembe véve 
a helyszíni adottságokat a projekt szempontjából 
legelőnyösebb megoldás a használati melegvíz 
igény napkollektoros rendszerrel történő kielégíté-
se, valamint az épület villamosenergia-igényének 
napelemes rendszerrel történő részleges fedezése. 
A hőenergia igényt egy geotermikus szondamező 
kiépítésével biztosítjuk, melyből elektromos üzemű 
hőszivattyúk alkalmazásával a lakásokban felület-
fűtési és -hűtési rendszer kerül kiépítésre. A meleg-
víz-termelő teljes egészében, a fűtési rendszer és 
az áramellátás részlegesen kerül függetlenítésre a 
közüzemű szolgáltatóktól.

A lakópark építészeti és gépészeti kialakításánál az 
ökologikus szemléletű tervezést részesítettük előny-
ben. Pénzügyi, gazdasági szempontból a megújuló 
energiaforrásokkal kialakított rendszerek megtérü-
lése hosszú évekbe telik, viszont ezen rendszerek 
kialakításával kevesebb hagyományos energiahor-
dozót kell elhasználni, amely által kevesebb káros 
anyag kerül a környezetbe. Hosszútávon és globáli-
san gondolkodva a megújuló energiaforrások alkal-
mazása sok szempontból előnyt jelent a hagyomá-
nyos gépészeti rendszerekkel szemben.

Használati melegvíz előállítás

A többlakásos épületekre napkollektoros rendszerek 
kerülnek, melyek az épületek HMV igényét hivatot-
tak kielégíteni. A szolár rendszer éves lefedettsége: 
kb. 50%, mely a nyári hónapokban a 65-70%-ot is 
elérheti. A hőtermelést levegő-víz hőszivattyú egé-
szíti ki. A melegvíz készítés három sorba kapcsolt 
tárolóban történik. A napkollektorok mind a 3 táro-
lót fűtik, míg a hőszivattyú csak a melegvíz elvétel 
szempontjából első, 3. számú tárolót fűti. A nap-
kollektor automatika a tárolók kollektoros fűtésénél 
előnykapcsolással a melegvíz elvételhez közelebbi 
tároló fűtését részesíti előnyben. Így a kollektorok a 
3. számú, majd a 2. számú, végül az 1. számú tárolót 
fűtik.

A tervezett napkollektorok mennyisége lakásonként 
1 db (1,4 m2), a lakóparkban összesen 164 db (230 
m2), amely a nyári derült, napsütéses napokra van 
optimalizálva, egyéb időszakokban szükséges a 
hőszivattyús rásegítés. A berendezések: szelektív 
síkkollektor, indirekt fűtésű tároló és szolár szivaty-
tyú egység. A szolár szivattyú állomás és a szolár 
tágulási tartály a tömbönként kialakított gépészeti 
helységekben kerül elhelyezésre.



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    61

Épületfűtés, -hűtés, hőellátás

A Kárpát-medence, de különösen Magyarország 
területe alatt a földkéreg az átlagosnál vékonyabb, 
ezért hazánk geotermikus adottságai igen kedve-
zőek. A Föld belsejéből kifelé irányuló hőáram átla-
gos értéke 90-100 mW/m2, ami mintegy kétszerese 
a kontinentális átlagnak. A geotermikus energiát 
legegyszerűbben hőszivattyúval lehet kinyerni, a 
talajba lefúrt 50-100 méter mélységű szondák segít-
ségével. A függőlegesen telepített talajszondákból 
a talaj szerkezetétől függően fúrási méterenként 
20-100 W hőmennyiség termelhető ki. A lakások hő-
igényét figyelembe véve átlagosan 1 db talajszonda 
per lakás értékkel lehet kalkulálni, ez összesen 164 
db földszondát jelent. Az épületekben hőszivaty-
tyús fűtést / hűtést alkalmazunk. (A HMV előállítása 
részben szintén a hőszivattyúval történik előnykap-
csolásban, indirekt fűtésű tárolót alkalmazva.) A 
tervezett elektromos üzemű levegő-víz hőszivattyú 
felületfűtési rendszeren keresztül biztosítja a lakások 
hőellátását és megfelelő komfortját.

Áramellátás

Az épületek áramellátásnak részleges fedezésére 
fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre, melynek lé-
nyege, hogy a tetőszerkezeten elhelyezett napelem 
napsugárzás hatására egyenáramot állít elő, amit 
egy modulon keresztül átalakítunk váltóáramra. Az 
így keletkezett elektromos áramot az E.ON rend-
szerre lehet rákötni. pl.: Kyocera kd215GH-2Pu nap-
elem tábla, teljesítménye 215 W (+5%, -3%). A nap-
elem táblák a dél irányba néznek, a lehető legjobb 
hatásfokkal való működés érdekében. A rendszer 
20-25 éves élettartammal bír.

Vízellátás, csatornázás

Az épületek szennyvizét utcai közműhálózatok ki-
építésével az illetékes Csatornázási Művek befoga-
dó gerincvezetékébe kell vezetni. Épületeken belül 
a szenny- és csapadékvíz hálózat szétválasztott 
rendszerű.

Az épületek csapadékvízét részint tartályokba 
gyűjtjük, amelyekből megoldható a zöld felületek 
locsolása és a WC berendezések ellátása, a kelet-
kező többlet elszikkasztásra kerül. Az esővíz szűrőn 
keresztül jut a rendszerekbe. Esővíz hiányában a 
rendszer átvált a hálózati vízellátásra.

Szellőzés

A belső mellékhelyiségek részére egyedi ventiláto-
rokkal biztosítjuk a szellőzést. A berendezés villany-
kapcsolóról indul, és késleltetve áll le. A frisslevegő 
filtrációval jut a helyiségbe, ezért biztosítani kell az 
ajtók alatt min. 1 cm rést vagy ajtórácsokat.

Költségbecslés

Lakások:
164 db × 67,2 m2 × 195 000 Ft/m2 = 2 149 056 000 Ft
Lépcsőházak, 83 szinthez:
83 db × 36,4 m2 × 195 000 Ft/m2 = 589 134 000 Ft
Geotermikus földszondák:
1 100 000 Ft/db × 164 db = 180 400 000 Ft
Napelemes rendszer:
18 000 Ft/m2 × 455 m2 = 8 190 000 Ft
Napkollektoros rendszer:
12 000 Ft/m2 × 230 m2 = 2 760 000 Ft
Köztér, körülbelül: 800 000 000 Ft
Összesen: 3 729 540 000 Ft

Költségcsökkentő megoldások:

 - újrahasznosított, olcsó, de épületfizikailag átla-
gossal egyenértékű vagy annál jobb paraméte-
rekkel rendelkező építési anyagok használata (pl. 
falszerkezet: TJI fatartók + befújt hőszigetelés, 
kétrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók);

 - kompakt építészeti formaalkotás (hőtechnikai 
veszteségek csökkentése, ezáltal a fűtési energia-
igény csökkentése, a fűtési díjak csökkentése);

 - defenzív tervezési mód a hőterhelés, ezáltal a 
hűtési energiaigény csökkentése érdekében;

 - megújuló energiák használata.

Energetikai minőségtanúsítvány

[A tervhez 6 db összesen 62 oldalas számítás készült 
a különböző lakástípusokra. A vizsgált „A_II”, „A_III”, 
„B”, „C”, „D”, „E” jelű lakások fűtött alapterületei rend-
re 50,0; 50,0; 60,0; 64,8; 70,0; 85,6 m2. A lakások faj-
lagos primer energiafogyasztásai rendre 99,4; 15,7; 
17,1; 20,3; 18,2; 18,9 kWh/m2a. A vonatkozó követel-
ményérték mindegyik lakásnál 120,6 kWh/m2a. Így a 
lakások energetikai jellemzői a követelményértékre 
vonatkoztatva rendre 82,4%; 13,0%; 14,2%; 16,8%; 
15,1%; 15,6%. Energetikai minőség szerinti besorolá-
suk az első esetben B (követelménynél jobb), a to-
vábbi öt esetben A+ (fokozottan energiatakarékos).]

Summary

Our concept’s base is the traditional block of flats. 
Our goal is to create an alternative version of this 
system. Experience from numerous existing panel 
housings helped the design process.

Our attention was focused on flexibility and sustain-
ability. We lay out flats along lines because it can pro-

vide good sun exposure. In that way we can built-up 
flats in same comfort level. The buildings are aligned 
east to west, to ensure the highest passive energy 
gain.

The components of the house are modules created 
from prefabricated wood panels. The modules are 
pieced together on building location, so transpor-
tation costs are cheaper and don’t demand many 
heavy mechanical work.

There is a base type for the flats with an area of 48 
m2. Flats with a larger area are transformed from 
this one. The first step is to build inside the framing 
on east side. As a next step the loggia on the west 
side can be closed. Finally half of the stairwell can 
be added to the flat as well. These versions can be 
formed during the construction of the building, but 
if residents require the flats can be modified later on 
also. There are two flats between two staircases, in 
that way every flats has just one direct neighbour. 
The bedrooms are on the east side, the living rooms 
and the kitchen are on the west side. This creates 
a natural sun exposure and it is fit for the natural 
rhythm of living.

The building materials are renewable and recyclable. 
The main structure is built from wood, which is one of 
the most environment friendly materials. The panels 
consist of TJI wood element, the outer surfaces are 
covered by plywood and there is cellulose insulation 
inside. The material of the facades is composite wood 
sheet, which is highly weatherproof.

Floor count on the modular block level is diverse, this 
serves two purposes. It is beneficial in many environ-
mental situations, and increases the area of facades 
facing south, where solar collectors and photovoltaic 
panels can be installed.

There are connecting groves around the edge of the 
building site, to protect the intimacy of inner regions. 
The buildings can be accessed along gently curved 
walk paths. These paths provide a pleasant contrast 
to the building blocks. There are community gardens 
in the inner park which can provide a connection 
between the residents and the environment making 
space for a more balanced way of living. The gardens 
are supplemented by the numerous greenhouses 
on top of the blocks, which can also function in the 
colder months too.

Most of the blocks have flats on the ground floor with 
the exception of the largest block where a laundry 
room, a bicycle storage room, a multi-functional hall 
and various commercial units operate.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 805 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 586 m2

Beépítettség | Built-up rate: 17,1%
Zöldterület | Green area: 17 289 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 64,5%
Lakófunkciók | Residential functions: 8 514 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 538 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 33,8% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 164 db | piece
Összes lakó | All residents: 244-388 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 5 típus | types
Terület | Area: 48; 59; 63; 68; 83 m2

Lakások | Flats: 64; 20; 20; 20; 20 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3; 3; 3; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 105 m2

Becsült ár | Estimated price: 195 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 538 m2

Becsült ár | Estimated price: 195 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda, üvegház, biciklitároló | mul-
tifunctional room, workroom, laundry, glasshouse, 
bike storage
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5. számú pályamű
Gyergyák Ákos, Szabó Miklós és Zilahi Péter 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Koncepció
A MILD HOME kritériumrendszere egy rendkívül ösz-
szetett problémakört fogalmaz meg. Ez a kérdéskör 
egyre bővül a témához kapcsolódó szakirodalom 
megismerésével, amelyben az építészeti és fenn-
tarthatósági kérdéseken túl fontos megismernünk a 
társadalmi összetevőket is. A tervezési feladatot en-
nek megfelelően három irányból közelítettük.

Az önmagát fenntartó, jól működő közösségre való 
törekvés szociológiai szempontból fontos alapvetés 
akkor, amikor egy teljesen új településrészt hozunk 
létre. Eszerint egy olyan struktúrát célszerű tervezni, 
amely minél több ponton találkoztatja a közösség 
tagjait, és ezáltal alakul ki az együttműködő közös-
ség. Célunk volt egy olyan komplex rendszert ter-
vezni, amelyben az egyes lakóegységek az intimitás 
igénye miatt jól elkülönülnek, ugyanakkor az épüle-
tek közötti köztes felület hálóként viselkedve szövi 
át a területet. Szintén társadalmilag fontos kérdés, 
hogy a kritériumrendszer által meghatározott funk-
ciók ne egy ütemben valósuljanak meg. Fontosnak 
tartottuk, hogy először a közösségi ház jöjjön létre, 
amely programjaival elkezdi építeni a leendő közös-
séget. Ebből a centrumból kiindulva a főtengelyeken 
műhelyházakat terveztünk, amelyben munkahelyül 
szolgáló műhelyek, mosoda és kerékpártároló kap 
helyet. Ez az egység bontja tovább az úthálózatot, 
amire szerveződnek a MILD HOME-ok.

Fenntarthatósági szempontból célravezető a glo-
bális gondolkodásmód és lokális cselekvés kettős-
sége. Egyrészről van egy globális értelemben jól 
definiálható eszközrendszer, amely a mai ismeretek 
szerint a leghatékonyabban használja fel a megújuló 
erőforrásainkat. Ennek használata fontos, azonban 
összességében törekedni kell a „szelíd technológi-
ák” alkalmazására. Nem tartjuk célravezetőnek azt a 
technokrata szemléletmódot, amely a problémákat 
pusztán technológiai fejlődéssel kívánja megoldani, 
hiszen a növekedésorientált gazdaság által gene-
rált problémák nem oldhatóak meg ugyanazzal a 
gondolkodásmóddal. Olyan épület tervezése volt 
a célunk, amely természetes anyagokat használ, 
ugyanakkor jól kommunikálja az előbbi elvet. Az 
anyagokat tartószerkezeti és energetikai szempon-
tok szerint választottuk úgy, hogy azok tradicioná-
lisan is jól kódolhatóak legyenek. Így fogalmaztuk 
meg a fa, vályog, nád kombinációját, amelyben a 
fa tartószerkezetet, a vályog hőtároló kapacitást, a 
nád pedig hőszigetelést ad. A nád egyben burkolat-
ként is viselkedik anélkül, hogy újabb rétegre lenne 
szükség.

A lakóépületek intimitása, funkcionális zártsága 
valamint a jól működő közösségi terek nyitottsága 
és diverzitása kettősséget hordoz magában, amely 
kettősség indokolttá teszi a két rendszer formai el-
különítését. A lakások használatukat tekintve olyan 
egységekre bonthatóak, melyek a különböző nap-
szakokban különböző intenzitással használtak. Az 
egyes funkciók így egy olyan lineáris rendszerre 
fűzhetőek, amely a napi életutat modellezi. Az 

életút analóg a nappályával, amely energetikai és 
komfortérzet szempontjából is fontos tényező. Ezen 
elvek mentén a lakóegység körré transzformálódik. 
A MILD HOME karakterét így a kör alaprajz határoz-
za meg. Az épületek közötti területen ugyanakkor 
– koncepciónk szerint – egy sok találkozási pontból 
álló hálózat adja a karaktert, amelyen az „egyenes 
vonal” uralkodik, ezáltal a közterületi rendszer ka-
rakteresen elkülönül a lakóépületektől.

Telepítés
A tervezési terület speciális városi helyzetben van. 
A városalapító Alsógalla két nagyobb egységre ta-
gozódik. Ó-Alsógalla falusias jellegű terület, míg 
Új-Alsógalla kisvárosias beépítésű. Mindkét terü-
leten megtalálható az a fő tengely, amelyre köz-
funkciók fűződnek, ezáltal fontos elemek Tatabá-
nya policentrikus városképében. E két terület közé 
ékelődik be a tervezési terület így célkitűzésként 
fogalmaztuk meg az egyes városrészeket összekö-
tő, több irányból felnyitott, szövetszerű beépítést. A 
terület északi határa a Galla-patak, amely városöko-
lógiai szempontból meghatározó helyzetű, azon-
ban rosszul, illetve alig tölti be tényleges funkcióját. 
Északnyugat-délkeleti tengelye az uralkodó széljá-
rással egyező, így a város lélegző, zöld folyosója-
ként működhetne revitalizáció után. A patakmeder 
újraélesztését tervünkben adottságként kezeltük, 
amelyre a városon végighaladó gyalogos sétányt és 
kerékpárutat fűztünk fel. Tervünkben két további fő-
tengelyt határoztunk meg: az Ady Endre utca észak-
déli tengelyének meghosszabbítása és az Ady és 
Csaba utca kereszteződéséből induló, a patak felé 
irányuló tengelyt. Ezeknél kisebb keresztmetszetű, 
de szintén sétányként megfogalmazott tengelyek a 
már meglévő és a tervezett buszmegállóktól indul-
nak. A tengelyek a közösségi ház előtt kialakuló térre 
vezetnek. A közösségi ház pozíciója szempontjából 
célunk volt olyan helyzetet találni, amelyből a ház 
a teljes területet szervezni tudja. Erre legmegfele-
lőbb a belső pont, így kifelé kommunikálva, állan-
dó intenzitással tudja megtölteni a fő sétányokat. A 
másodrendű útvonalak a lakóházakhoz vezetnek, 
a főtengelyekkel való kapcsolatuknál a műhelyház 
összetett tömege jelenik meg, mely a különböző 
irányokra szerveződik. A harmadrendű utakat sokkal 
inkább ösvényként fogalmaztuk meg, amely ösvé-
nyek a zöldfelületek belsejében kialakított közösségi 
kerteket kötik össze.

MILD HOME
A MILD HOME tervezése során célként fogalmaz-
tunk meg egy olyan lakástípus rendszer kialakítását, 
melyben a „komfort – környezet – energia” hármas 
szempontrendszere teljes egészt alkot. A megfelelő 
komfort biztosítása mellett legalább olyan fontos a 

felhasznált energia minimalizálása, de a környezet 
és ember harmonikus együttélése is. A napjainkban 
végbemenő társadalmi és szociális változások egy 
újfajta életmódot generálnak, melyre egy moduláris, 
a természettel aktív kapcsolatban lévő építészeti ki-
alakítás és térszervezés jelenthet megoldást.

Építészeti karakter és térszervezés
A lakások használatukat tekintve olyan egységekre 
bonthatóak, melyek a különböző napszakokban kü-
lönböző intenzitással használtak. Az egyes funkciók 
így egy olyan lineáris rendszerre fűzhetőek, amely 
a napi életutat modellezi. Az életút analóg a nap-
pályával, amely energetikai és komfortérzet szem-
pontjából is fontos tényező. Ezen elvek mentén a 
lakóegység körré transzformálódik. A MILD HOME 
karakterét így a kör alaprajz határozza meg.

Másrészt a kör, mint építészeti forma rendkívül alkal-
mas egy a középpontból kiinduló sugaras szerkesz-
tésű modulrendszer felépítésére is. Így a modulari-
tás több szinten működik, az épület tartószerkezete, 
homlokzata, nyílásai, válaszfalai, bútorai mind egy 
kellően flexibilis, a változó igényekre reagálni képes 
lakás részét képezik.

A lakások alaprajzát a kör 24 db körcikkre való fel-
osztása szervezi. A 14 méteres belső átmérővel ren-
delkező épület közepén kap helyet egy 4 m átmérőjű 
kör alakú fedett-nyitott lépcsőház, mely a vertikális 
közlekedés mellett az épület pozitív energetikai 
tulajdonságaihoz is nagyban hozzájárul. A helyisé-
gek kialakítását a 15 fokos kiosztású tartószerkezeti 
raszter határozza meg, erre a raszterre kerülnek su-
gárirányban a válaszfalak és ennek mentén többféle 
méretű, a lakás méreteihez igazodó helyiségek ala-
kulnak ki. A kör alaprajz belső ívén található a köz-
lekedő zóna, ebből nyílnak a helyiségek, teraszok is.

A kiírásnak megfelelően három eltérő lakásméretet 
határoztunk meg fiatal párok, kis családok és na-
gyobb családok részére. Fontosnak tartjuk a külön-
böző generációk, családmodellek egymás mellett 
élését, ezzel is erősítve a közösségi kapcsolatokat. 
Így egy földszint + háromszintes MILD HOME lakó-
egységben összesen 6 db lakás kap helyet. A kis-
méretű lakás 38 m2, helyet kapott benne egy előtér, 
arról nyíló fürdőszoba, egy konyha-étkező köz-
vetlen terasz kapcsolattal és egy hálószobaként is 
használható nappali élettér. A közepes méretű lakás 
66,6 m2, már nagyobb konyha-étkezővel, nappalival 
és két külön hálószobával is rendelkezik. A terasz a 
szülői hálóból és a közlekedő folyosóról is elérhető. 
Az 1. és 2. szinten két kisméretű és két közepes lakást 
alakítottunk ki egymás mellett. A 3. szinten kapott 
helyet a legnagyobb lakás 99 m2 nettó területtel. A 
lakásban egy előtér, egy nagyobb fürdőszoba, há-
rom hálószoba és egy nagyméretű konyha-étkező-
nappali található. A szülői hálóból és előtérből nyílik 
egy kis loggia, a nappali egy kültéri teraszban foly-
tatódik. A földszinten a fogadótérből nyílik még egy 
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közepes méretű lakás, mely igény szerint akadály-
mentes lakásként is kialakítható.

A helyiségek sorolását a tájolási és benapozási igé-
nyeknek megfelelően alakítjuk, északra a fürdőszo-
ba és előtér, nyugati és keleti oldalra a hálószobák, 
míg délre a nappali és a közös használatú terek 
kerülnek. A környezettel való kapcsolatot hangsú-
lyozza a nagyméretű teraszok megléte is, a lakások 
méretével a hozzájuk tartozó terasz is növekszik, 
megnövelve az aktív életteret és közelebb hozva a 
lakókhoz a természetet.

Épület- és tartószerkezetek
Az épület tartóváza rétegelt ragasztott faszerkezet, 
egy belső és egy külső oldali, a raszternek megfelelő 
pillér kiosztással. A fa pillérek közé közepes testsűrű-
ségű 30 cm-es vályog kitöltő falazat kerül. A vályog 
falazat sok előnnyel bír, jó hőtároló tömeget biztosít, 
élettani szempontból kedvező, jó páraszabályozó 
képességgel rendelkezik, elnyeli az elektroszmogot 
és előállítása környezetbarát, helyben is végezhető. 
A vályogra a belső oldalon 3 cm fehér mészhabarcs 
vakolat kerül. A külső oldali hőszigetelés és homlok-
zatburkolat 40 cm vastagságú nádból készül, me-
lyet hajlított kévékben rögzítenek a vályogfalra, úgy 
hogy szálirányuk a homlokzatra merőlegesen álljon. 
A nád kivételes abban az esetben, hogy mind külső 
burkolatként mind hőszigetelésként jól alkalmazha-
tó. Helyben fellelhető, tradicionális anyag, mely már 
bizonyított a népi építészetben is főleg tetőfedés-
ként. Újrafelfedezésének korát éljük, nyugaton már 
számos kortárs példa mutatja homlokzaton való 
előnyös alkalmazását. A nád egyben kellőképpen 
kifejezi azt a környezettudatos szemléletmódot is, 
mely a MILD HOME és Eco Green Village sajátja. 
Karbantartására 7-10 évente van szükség, alapos 
átfésüléssel vagy a legfelső réteg cseréjével. A lép-
csőház oldali belső falon a vályogra 20 cm termé-
szetes anyagú cellulóz hőszigetelés és 2 cm fehér 
mészhabarcs vakolat kerül. A külső náddal borított 
falszerkezet vastagsága 73 cm, a belső cellulóz 
hőszigeteléssel védett falszerkezet pedig 55 cm. A 
külső falak átlagolt U értéke megfelel a kiadott köve-
telményeknek: 0,15 W/m2K.

A pilléreket összekötő gerendák és fiókgerendák 
alkotják a födémszerkezetet, amibe természetes 
alapanyagú lépésálló hő- és hangszigetelés kerül. A 
fiókgerendák alá falécezéssel rögzített álmennyezet 
kerül a mennyezetfűtés kialakítása céljából. A felnyi-
tott teraszok alatti és feletti födémszerkezetben a fi-
ókgerendák közé még összesen 20 cm hőszigetelés 
kerül. A lapostető hasonló kialakítású, összesen 35 
cm cellulóz hőszigeteléssel (U érték: 0,10 W/m2K). A 
talajjal érintkező födém vasalt aljzaton fekvő úszta-
tott padló 10 cm hőszigeteléssel és talajnedvesség 
elleni vízszigeteléssel. A kiadott talajmechanikai 
szakvélemény indokolja 4-6 m mély cölöpalap kiala-
kítását a hagyományos sávalap helyett.

A belső lépcső faszerkezetű konzolos befogással. 
A külső és belső homlokzaton is fa nyílászárók je-
lennek meg háromrétegű üvegezéssel (U érték: 
0,70 W/m2K). A fa ablakokon külső fa takaróléc és 
zárható-nyitható, perforált rétegelt lemezárnyékoló 
jelenik meg a külső oldalon, mellyel optimalizálható 
a beeső fény mennyisége. Az ablakok a falszerke-
zet belső oldalán vannak, így az árnyékolók a nagy 
falvastagságból adódóan a káva mélységében be-
csukhatóak. A teraszok burkolata és a korlát is fából 
készül.

A válaszfalak 12 cm vastag könnyűszerkezetes gipsz-
karton válaszfalak, kitöltött hő- és hangszigeteléssel, 
a lakáselválasztó falak már dupla gipszkartonozás-
sal 20 cm hangszigeteléssel készülnek. A helytaka-
rékosság és a belső oldali folyosón való könnyebb 
közlekedés végett nagyrészt tolóajtókat terveztünk, 
kivételt jelentenek ez alól a bejárati és teraszajtók, 
amik hagyományos fa ajtók. A lakással kapcsolatban 
felmerülő bárminemű karbantartás vagy csere igé-
nye könnyűszerrel rendezhető a közösségi házban 
található lakásszervizben.

Épületgépészet
A bevezetőben már állást foglaltunk amellett, hogy 
a megújuló energiaforrások alkalmazása alapvető, 
de törekednünk kell a „szelíd technológiák” alkalma-
zására. Mérlegelve a hely klimatikus viszonyokat és 
rendelkezésre álló nyersanyag és energiaforrásokat, 
egy olyan energetikai modellt alkalmazunk, mely 
alapvetően a természetes és tradicionális, évszáza-
dok óta jól működő megoldásokra épül, de kiegé-
szíti azt szelíd, elérhető árú, megújuló energiaforrá-
sokkal és berendezésekkel.

A természeti alapelemek, mint a nap, szél és víz haté-
kony használata elsődleges fontosságú. A megfelelő 
tájolás és a nappályához alakított alaprajzi kialakítás 
mellett a vastag falak jó hőszigetelést biztosítanak, 
de a vályog révén a hőt is képesek tárolni. A 73 cm 
vastag külső fal már elég vastag ahhoz, hogy nyáron 
a nap beesési szögéből adódóan a tűző nap nem jut 
be a belső térbe, a levegő kellemes hűvös marad, 
télen viszont az alacsony beesési szög miatt ellen-
kezőleg viselkedik. A természetes szellőzés szintén 
alapvető fontosságú, ezt biztosítják a fa nyílászárók 
és a „lélegző” vályogfalazat is. Emellett a belső kör 
alakú lépcsőház fedett-nyitott kialakítása révén a la-
kások a belső oldali ablakok nyitásával jól átszellőz-
tethetőek, ezt segíti egyben a lépcsőház gravitációs 
kürtő hatása is.

A lapostetőn összegyűjtött esővíz a lépcsőház fa-
lában elvezetett lefolyókon keresztül átmegy egy 
szűrőn, majd a földszinti gépészeti tér alatti, földbe 
süllyesztett esővízgyűjtő tartályba érkezik. Onnan 
szivattyúval juttatjuk fel az esővizet a lakásokba, 

ami WC öblítésre használható, így az átlagos víz-
használat közel 40%-át takarítjuk meg. Emellett a 
tetőn elhelyeztünk körülbelül 30 m2 napkollektort is 
(családonként átlagosan 6 m2), a napkollektorok által 
megtermelt melegvizet egy puffer tartályban tárol-
juk, és használati melegvízként hasznosítjuk. Télen, 
ha nem termel elég melegvizet a kollektor, fűtéssel 
rásegíthetünk a tartály melegvizének hőmérsékle-
tére. Az elhasznált szennyvizet az épület közelében 
a földbe süllyesztett szennyvíztisztító berendezés 
tisztítja.

A területen rendelkezésre álló távfűtés kihasználása 
indokolt. A területen lévő távhő vezetéket föld alá 
kell vinni, majd arra rákapcsolódni. A fűtés a laká-
sokban mennyezetfűtéssel megoldott, ami hosszú-
távon igen gazdaságos megoldás, mivel ugyanazon 
hőkomfort eléréséhez kisebb hőfoklépcsőre van 
szükség, így kevesebb az elhasznált energia és a fű-
tésszámla is. A helyiségek külön szabályozhatóak a 
sugárzó fűtéssel, és hűtésre is alkalmazható a rend-
szer, ha hideg vizet keringetünk benne. A világítás és 
az elektromos berendezések energiahatékonysága 
és a takarékos vízhasználat alapfeltétel, ezt segíti a 
közös mosoda és a bérelhető irodák megléte a mű-
helyházakban.

Középületek
Az új telepítésű városrészeknél alapvető elvárás a 
funkcionális diverzitás. Ezt a kritériumrendszer is 
megfogalmazza, azonban fontos definiálni a szük-
séges és elégséges funkciók típusát és dimenzióját. 
A közösségi házat összetett, sokarcú épületként ér-
telmeztük, amelyben a multifunkcionális termen és 
kávézón túl további két funkciót határoztunk meg, 
a kistermelői piacot és a lakásszervizt. A nagyte-
rem oszthatóság miatt különböző léptékű rendez-
vényeknek, foglalkozásoknak adhat otthont, ezek 
közül legfontosabbnak olyan délutáni iskolákat gon-
dolunk, ahol a gyerekek komplex, környezettudatos 
szemlélettel egészíthetik ki iskolai tudásanyagukat. 
A kistermelői piac egyrészt szolgálhatja a környező, 
háztáji termelőket, ugyanakkor a MILD HOME-ok 
lakói a közösségi kertekben megtermelt termény-
többletet is elcserélhetik, eladhatják. A lakásszerviz 
a pályázatban megfogalmazott modularitás élhető-
ségét hivatott szolgálni. Itt az egyes modulelemek 
gyártása és javítása történik. A modularitásnak sze-
rintünk a bútorozhatóságra is át kell terjednie, így 
szabad alaprajzi használatot érhetünk el. A tervezett 
bútoraink jelentős része egyszerre két funkciót tud 
szolgálni, lecserélésükkel funkcióváltás eredményez-
hető. Az épület karakterében reagál mind az össze-
tett funkcióprogramra, mind pedig az úthálózat által 
eredményezett csomóponti szituációra.

Léptékében kisebb egységként határoztuk meg 
a műhelyházakat. Ezek a fő tengelyekre kerülve 
kapcsolatot teremtenek az első- és másodrendű 
utak között, ezzel csomóponti helyzetbe kerülnek. 
Ezek egyrészt olyan modulegységeket tartalmaz-
nak, amelyben munkahelyként használható kisebb 
műhelyek, akár irodák kaphatnak helyet, másrészt 
a hozzájuk kapcsolódó lakóegységek mosodái és 
szelektív hulladékgyűjtői is elhelyezhetőek. A mű-
helyház találkozási, elosztási pontként egyszerre 
értelmezhető, így ide terveztünk kerékpártárolót és 
pihenőhelyet is. Az összetett rendszer itt is összetett 
tömeget feltételez, azonban célunk volt, hogy ez ne 
konkuráljon a közösségi házzal, mégis azonos rend-
szerben működjön.
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Ütemezés
Az ütemezést – elsősorban társadalmi szemponto-
kat figyelembe véve – kiemelt fontosságúnak tartjuk. 
A beruházáselvű stratégiák közösségi szinten nehe-
zen kódolhatóak, hiszen a közösséget alkotó szemé-
lyek egy kész rendszerbe kerülnek anélkül, hogy a 
fizikai környezeten kívül bármi is összekötné őket. 
Fontosnak gondoljuk, hogy először a közösségi ele-
mek valósuljanak meg, amelyek a MILD HOME filo-
zófiáját az oktatási és más programjaikon keresztül 
jól közvetítik, ezáltal hasonló szemléletű embereket 
formálhatnak közösséggé még az előtt, hogy ők 
egymás szomszédságában laknak.

Közlekedés
A gépkocsi használat mértéke és annak növekvő 
tendenciája fenntarthatatlannak mondható, tanul-
mányok szerint a 0,4 személygépkocsi / fő arány 
lenne ökológiai szempontból fenntartható lépték. Ez 
utóbbi irányszám szerint várható a gépkocsik szá-
mának csökkenése a következő évtizedekben, azon-
ban ez csak úgy lehet elérhető, ha biztosítva van az 
elvárt komfortszint is. Erre ad megfelelő választ a 
CarSharing rendszer, amely a közösségi autóhasz-
nálat elterjedése miatt indokolt. A rendszer lényege, 
hogy nem kell saját gépkocsival rendelkeznie valaki-
nek ahhoz, hogy a városon belüli mobilitása fenn-
maradjon. A MILD HOME karaktere megfogalmazza 
a bérházas rendszert, ezzel pedig analóg a közössé-
gi autózás elve. A területre gépkocsi behajtást nem 
engedélyeztünk, a Csaba utca felől tervezett auto-
mata parkoló rendszer szolgálja a gépkocsi tárolást. 
Az automata parkolók helytakarékosan helyezik el a 
gépjárműveket, így a parkolás nem vesz el felesleges 
területeket a természettől. Több ilyen típusú parko-
lási rendszer is működik, ezek közül is a kör alaprajzú 
a legjobb helykihasználású, ezért emellett döntöt-
tünk. A parkolóház 46 férőhelyes, amely a szüksé-
ges számú közösségi autón felül vendég helyekkel 
is rendelkezik.

A tömegközlekedés már városi szinten értelme-
zendő. Tatabánya városfejlesztési tervei szerint a 
buszvonalak átstrukturálásra, a rendszer korszerűsí-
tésre szorul. Ezen szándékoknak megfelelve az Ady 
Endre utcai buszmegálló mellett a Csaba utcára is 
buszmegállót javasolunk, a két megálló különböző 
vonalon közlekedő buszokat szolgál ki, az új járatok 
erősítik Alsógalla alközponti helyzetét, ezáltal a ter-
vezett új Eco Green Village-ét is.

A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételei 
egy Eco Green Village-en belül alapvetésnek tekint-
hetőek.

Költségbecslés
A MILD HOME tervezésekor fontos szempont volt 
az egyszerű anyaghasználat. A nád és vályog alkal-
mazása szignifikánsan csökkenti az épület bekerülési 
költségeit, hiszen a nádra külső vakolat nem kerül, 
ugyanakkor négyzetméterára a megszokott szálas 
hőszigetelések ára alatt marad.

Szerkezetépítés: 130 000 Ft/m2

Központi fűtés: 22 000 Ft/m2

Vízellátás, csatornázás: 13 500 Ft/m2

Szellőztetés: 4 500 Ft/m2

Épületvillamosság: 17 100 Ft/m2

A MILD HOME ára összesen: 187 100 Ft/m2

Belsőépítészeti költségek: 150 000 Ft/m2

Középületek fajlagos ára: 255 000 Ft/m2

Területrendezés és téralakítás: 10 000 Ft/m2

A fenntartási költségek tekintetében árcsökkentő 
tényező az esővíz szürkevízként való hasznosítása, 
amely a vízfogyasztás 40%-át spórolja meg. Az 
elhelyezett napkollektorok a használati melegvíz 
50%-át biztosítják éves bontásban. A mennyezetfű-
tés energiatakarékos megoldást jelent, mert azonos 
komfortérzet eléréséhez kevesebb energiát használ 
fel. Az épület a kürtőhatást kihasználva természetes 
szellőzéssel működik, így nincs szüksége klímabe-
rendezésre.

Igazoló energetikai számítás
[A tervhez 12 oldalas számítás készült egy 321 m2 

fűtött alapterületű lakóépületre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=47,77 kWh/
m2a, mértékadó értéke EPm=129,59 kWh/m2a, így a 
lakóegység épületenergetikai minősége 37%.]

Summary

The MILD HOME criteria define remarkably complex 
problems. The questions arisen are constantly grow-
ing in number with the current literature related to 
the topic, in which beyond the aspects of architecture 
and sustainability, the attention is directed toward 
social factors too. Hence, we designed our planning 
correspondingly, based on these three directions.

When building a new settlement, the striving for a 
sustainable and well-functioning community is cru-
cial coming from the sociological approach. Accord-
ingly, it is expediential to design a structure, which 
makes the members of the community meet and 
consequently a cooperative community is formed. 

Our purpose was to design a complex system in 
which the residences are separated to fulfil the need 
of intimacy, but also connected by the community 
area that serves as a network among the buildings. 
It is also sociologically important that the functions 
defined by the criteria are not realized at the same 
time. We found it essential that the community build-
ing is the first to be built, which with its programs 
starts to build the future community. From this centre 
we designed workhouses on the principal axis, where 
the workhouse, laundry and the bike shed can be 
found. This unit leads to the road network on which 
the MILD HOMES are placed.

From the point of view of sustainability a global way 
of thinking and a local act is of high account. On the 
one hand there is a device system that can well be 
defined in a global sense and which can use our re-
newable resources the most efficiently currently. But 
though it is important to use them, on the whole we 
need to strive for the use of “mild technologies”. We 
do not believe that technocrat approaches can be 
effective, which try to solve the problems only with 
technological development. The problems that are 
created by a growth oriented economy cannot be 
settled with the same way of thinking. We aimed to 
design a building which is made of natural materials, 
in accordance with the principles outlined above. The 
materials were chosen to meet the requirements of 
frame and energetics principles, so that they can be 
coded traditionally as well. That is how we defined the 
combination of wood, adobe and reed in which the 
wood gives the frame, the adobe provides the ther-
mal mass and the reed gives the insulation. The reed 
serves as a coating also, which makes it unnecessary 
to use another layer.

The intimacy and the functional closeness of the resi-
dences together with the openness and diversity of 
the well-functioning community areas causes duality, 
which makes it inevitable to deal with the formal dif-
ferentiation of the two systems separately. The resi-
dences based on their use can be divided into units, 
which are used at the different times of the day with 
different intensity. Thus, the different functions make 
up a linear system, which models the daily walk of 
life. The walk of life is analogous with the ecliptic 
which is an important factor energetically and from 
the point of view of comfort. It is transformed around 
the settlement in tune with the aforementioned con-
siderations. The character of MILD HOME is hence 
determined by circle delineation. According to our 
conception, the area among the buildings is charac-
terized by a network with several meeting points on 
which the “straight line” prevails which separates the 
public place markedly form the residences.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 616 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,6%
Zöldterület | Green area: 17 418 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 70,2%
Lakófunkciók | Residential functions: 5 972 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 061 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 28,4% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 96 db | piece
Összes lakó | All residents: 272 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 4 típus | types
Terület | Area: 39; 67; 64; 99 m2

Lakások | Flats: 32; 32; 16; 16 db | piece
Lakók | Residents: 1-2; 3-4; 3-4; 4-6 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 181 m2

Becsült ár | Estimated price: 187 100 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 105 m2

Becsült ár | Estimated price: 255 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
műhelyterem, mosoda, kávézó | multifunctional 
space, workshop, laundry, cafe
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6. számú pályamű
Mózes Anett, Gál Bence és Lovra Éva 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Innovatív építési, üzemeltetési költség-
csökkentő tényezők és megoldások 
(tanulmány)
A MILD HOME pályázat kiírása tartalmazza azokat 
a feltételeket, amelyeknek eleget kell tennünk a há-
rom lakóegység típus tervezése és kivitelezése so-
rán. Energetikai, költséghatékonysági szempontból 
figyelembe kell vennünk négy tényezőt, amelyek 
mindenképpen a tervezett épületek és épületele-
mek hőtechnikai jellemzői. Az épületek hőtechnikai 
jellemzője 50 kWh/m2, energetikai besorolásuk A+, 
a falak hőátbocsátási tényezője 0,20-0,26 W/m2K, a 
tetőké 0,16-0,20 W/m2K, a nyílászáróké 0,90-1,10 W/
m2K. A tervezett megoldás innovatív, költségkímélő 
és munkahelyteremtő legyen. Leginkább a termé-
szettudatos alapanyagaink kiválasztása során vettük 
figyelembe e tényezőket, de arra is törekedtünk, 
hogy hosszútávon is megtérüljön a lakóegységek-
be fektetett költség. A legfontosabb szempontként 
a munkahelyteremtést, Magyarország egyik vezető 
könnyűiparának felélesztését és a társadalmi jóllétet 
tekinthetjük.

A terület adottságait figyelembe véve alkalmaztuk a 
gyenge pont, a távvezeték nyújtotta lehetőségeket 
is, így egyensúlyozva a pozitív-negatív arányokat 
az előzetesen elkészített SWOT analízisre alapozva, 
amelynek legfőbb pontjait és kimenetelét az ábrán 
láthatjuk. Az ábra nem csak a környezetvédelmi és 
gazdasági tényezőket veszi figyelembe, hanem azo-
kat az emberi tényezőket is, amelyeket a további 
távlatok felvázolásánál fontosnak tartottunk.

Fontosnak tartottuk egy olyan terv előkészítését, ami 
növeli a szociális összhangot és felszámolja a társa-
dalmi különbségeket és elidegenedést egy olyan te-
rületen, ami alapvetően a pejoratív módon értelme-
zett lakótelep. A lakótelepi jellegét természetesen 
csökkenti az, hogy a természetes környezet és az 
épített környezett között harmóniát teremtettünk a 
közösségi terek által, valamint a behozott új értékek-
kel, mint a tó, a lakótömbökhöz tartozó közösségi 
zöldfelület, amit értelmezhetünk közösségi kertként 
is, ahol a lakosok akár kisebb konyhakertet is kialakít-
hatnak, vagy gyümölcsfákat telepíthetnek. A kertek 
mellett maga a beépítetlen terület csak minimálisan 
burkolt. A zöld dominál, így teremtve egészséges 
környezetet. A szociális egyetértést, a szomszédok 
közötti és családon belüli összhangot erősíti a kö-
zösségi kert, ahol mindenki együtt tevékenykedhet 
az igényeknek megfelelően. A területről kiszorítot-
tuk a motorizált közlekedést, illetve a terület szélén 
elhelyezett parkolók által leredukáltuk egy minimá-
lis szintre. A költséghatékonyság és ökotudatosság 
szempontjait figyelembe véve fókuszáltunk arra, 
hogy a lakosok minél előbb, még gyakorlatilag a 
területre való belépés előtt parkolhassanak, majd 
a gyalogutakat használva eljuthassanak a házaikig, 
vagy mások a kerékpártárolóig. A közösségi terek 
kreatív felhasználásánál (rekreáció, aktív időtöltés 
felnőttek és gyermekek részére) nincs gátló forgalmi 
tényező.

A közösségi munka, a helyi építőanyagok és szak-
munkaerő alkalmazása szintén erősíti a szociális és 
társadalmi felemelkedést, ami megvalósulhat az 
itt kialakuló közösség által, s az alkalmazott anya-
gok tekintetében. Első lépésként a szakmunkát 
nem igénylő tevékenységek, a terület előkészítése, 
a közösségi zöldfelületek kialakítása, a tó kiásása, 
árkok ásása, a takarítási feladatok és egyéb kisebb 
munkafolyamatok megvalósulhatnak akár az állam 
által támogatott közösségi munkaprogram keretein 
belül. A költségek ezáltal jelentősen, hozzávetőle-
gesen mintegy 20%-kal csökkennek. Az állam által 
támogatott közmunka mellett a fenntartási költsé-
geket csökkenti az esővíz hatékony felhasználása is 
(kertek és zöldfelületek öntözése, a tó duzzasztása, 
valamint a nem járható zöldtető is jelentős mennyi-
ségű vizet hasznosít).

Kender és mész: kenderbeton

Az anyagválasztás során nagy hangsúlyt fektettünk 
a fenntartható fejlődés, munkahelyteremtés kérdé-
seire, hiszen Magyarország ipara a kilencvenes évek 
után egyre gyengült, és az elsődleges és másodla-
gos szektorban tevékenykedők egyre rosszabb gaz-
dasági helyzetbe kerültek. A természeti kincsek kiak-
názásával a vezető ágak elveszítették prioritásukat. 
Koncepciónkkal elsődlegesen azt a réteget céloztuk 
munkahelyteremtés szempontból, akik mezőgazda-
sági termeléssel, illetve betanított munkásokként, 

Jólét Emberek Környezet
gazdaságilag 
hozzáférhető

ökológiai / 
karbon lábnyom

jobb beltéri 
levegő

munkahely-
teremtő

nyilvános 
terek kreatív 
felhasználása

energia-
hatékony

helyi 
építőanyagok és 

munkaerő
családi jólét

leginkább 
helyi (hazai) 

építőanyagok 
használata

egészséges 
környezet, ami 
csökkenti az 

egészségügyi 
kiadásokat

a szomszédok 
között jobb 
kapcsolatot 

teremt

helyi klíma 
szerint tervezve

esetleg szakmunkásokként terményfeldolgozással 
foglalkoztak, illetve foglalkoznának.

A tradíciókra alapozva találtuk a kender alapanya-
gát, amelyik jól összefér az oltott mésszel, s más 
adalékanyagokkal, így egy megfelelő hőháztartású, 
olcsó és hamarosan ipari mennyiségben is hozzáfér-
hető alapanyagnak tekinthetjük.

A fenntartható fejlődés három oszlopa: a társadal-
mi, gazdasági és környezetvédelmi tényezők. Ezek 
a tényezők stabil kapcsolatot teremtenek az emberi 
tevékenységek és a természeti környezet között nem 
csökkentve annak lehetőségét, hogy a jövő generá-
ció életminősége megmaradjon, illetve javuljon. Ez 
megvalósul a kender innovatív felhasználásában. Az 
energiatakarékosságnál a legalsóbb értékeket cé-
loztuk meg. Előzetes tanulmányokra alapozva vizs-
gáltuk a tervezett épületek hőtechnikai jellemzőit, 
ezáltal nem is törekedtünk passzívház tervezésére. 
Az évenkénti kWh/m2 a passzív házaknál 15, a német 
Passivhaus vagy svájci Minergie P standard szerint. 
A modern épületek – amelyek összhangban állnak a 
legutolsó energia hatékonysági irányelvekkel – érté-
kei 50-70 kWh/m2év.

A globális felmelegedés elleni harcban is fontos 
szerepet játszik a kender negatív karbon-termelő 
tulajdonsága […]. 1980/86-ban 6-10 ezer hektáron 
termesztettek kendert elsősorban az ország délke-
leti részén. Az ipari kender termesztése, mint Ma-
gyarország egyik ősi haszonnövénye az elmúlt évti-
zedek során csökkent, majd 2009-ben meg is szűnt 
Szeged kistérségében, ahol 2004-ben még évente 
40 tonnát termeltek, ami a világ termelésének keve-
sebb, mint 1%-a, s a hiányzó mennyiséget Romániá-
ból importálták. Az ArchEnerg Regionális Megújuló 
Energetikai és Építőipari Klaszter szakértői tanul-
mányára hivatkozva a kendertermesztés, illetve az 
ebből készült építőanyagok gyártása, valamint ken-
derbeton falazóelemek előállítása kistérségi szinten 
40-50 új munkahelyet teremthet az építőiparban, és 
természetesen az egyéb feldolgozási lehetőségek-
kel is számolhatunk. A munkahelyek száma függ a 
beruházás nagyságától, amelyre Tatabánya és térsé-
ge támogatást Európai Uniós, illetve hazai pályáza-
tokból nyerhet. A kenderbetonból készült épületek 
amellett, hogy könnyen és gyorsan felépíthetők, 
kiemelkedő hőszigetelő tulajdonságokkal rendel-
keznek, az építkezések környezeti terhelését is jelen-
tősen mérsékelik. Valamint kender hőszigeteléssel a 
régi építésű házak is energiatakarékossá tehetőek. 
Az anyagválasztás során figyelembe vettük azt is, 
hogy maga az anyag a helyszínen is előállítható le-
gyen, így kendertégla helyett kenderbetont alkalma-
zunk épületeinknél.

A Klaszter kiértékelése szerint egy, a kenderkóró 
előzetes feldolgozását végző üzem 300 millió fo-
rintos beruházással 10 állandó munkahelyet teremt, 
további 500-600 milliós beruházással az építőipari 
feldolgozó üzemek további 35-40 embernek adnak 
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munkát. A kender mellett szól az is, hogy az üzemek 
kiszolgálása már 800-1000 hektár termelőterületről 
biztosítható. A kender termesztéséhez kevés víz, 
minimális mennyiségű gyomirtó szükséges, vagy 
teljesen szükségtelen. Magról termeszthető gyor-
san és nagy mennyiségben. Az oltott mész az öko-
lógiai lábnyom szempontjából is előnyösebb, mint 
a cement, hiszen a mész előállításához kevesebb 
energia szükséges, így a szén-dioxid kibocsátás is 
alacsonyabb. A kender termesztése során csökken 
a szén-dioxid mennyisége, a kenderbeton fal (1 m2) 
100 éves élettartama során 14-35 kg CO2-t nyel el 
(Boutin 2005). Franciaországban elterjedt az ipari 
kender építőanyagként való használata, a Reimsi Tu-
dományegyetem vizsgálata a Tradical keverékű ken-
derbeton elemzése szerint, a kenderbeton egyesíti 
a kenderszálak és a teljesen tiszta oltott mész elő-
nyös tulajdonságait, a keverék nagyon jó kohéziós 
képességű, alacsony sűrűségű anyag (<500 kg/m3), 
és jól reagál a fagyra. A 2010-ben kiadott rendelet 
szerinti optimális U hőátadási tényezőt (0,19 W/m2K) 
elérhetjük egy, különböző sűrűségű rétegekből álló 
25 cm-es fallal.

A kenderbetont nem használhatjuk vázszerkezet-
nek, a gyakorlatban a faváz elterjedtebb, de alkal-
mazható vasbeton és acél is, azonban az acél váz-
szerkezetnél a kenderbeton kikezdheti a vázat, és 
nem is lenne gazdaságos megoldás. Mivel a fa ára 
Magyarországon magas, acél szerkezetet pedig fe-
lesleges használni a kétemeletes épületeinknél, ezért 
költséghatékonyság szempontjából a vasbetont al-
kalmazzuk. Mivel a kenderbeton merevíti a tartó-
szerkezetet, a strukturális elemek között nagyobb 
távolságok is lehetségesek.

Megvizsgálva más megoldásokat, amelyek gazdasá-
gilag megfelelőbbek és hozzáférhetőbbek lennének 
magyarországi viszonylatban, a talált anyagkombi-
náció (0,14-0,23 W/mK) hasonló hővezetési tényezőt 
mutat, mint a kenderbeton (0,17 W/mK), sűrűsége 
445 kg/m3. A keverék 19%-ban kenderszilánkot, 
31%-ban mészalapú kötőanyagot és 50%-ban vizet 
tartalmaz (Evrard, 2006). […] Mivel egy új anyagról 
van szó (először az 1990-es évek elején Franciaor-
szágban mutatták be), folyamatos kutatások és kí-
sérletek folynak, a tulajdonságait vizsgálják.

Vékony zöldtető

A globális felmelegedés és a szén-dioxid lábnyom 
ökológiai és a minőségi élet szempontjából is meg-
határozó tényező, emiatt döntöttünk a vékony zöld-
tető mellett […]. Megvizsgálva az extenzív zöldtető 
kedvező tulajdonságait, a varjúháj szőnyeg mellett 
döntöttünk. A növények a nyári időszakban páro-
logtató hatással hűsítik az épületet, és a zöldtető 
mechanikai védelmet nyújt a szigetelő rétegnek. 
Az extenzív, porszűrő zöldtetők fenntartási költsé-
gei alacsonyak. Szükségtelen a rendszeres locsolás, 
hiszen a tető felépítése biztosítja, hogy a következő 
esőig a zöldtető tárolni tudja a leesett csapadékot. 
Az alkalmazott növénytársítások általában a varjú-
háj, fűfélék és lágyszárúak, amelyek jól tűrik a szá-
razságot és minimális ápolási igényűek.

Issa Jafal és csapata (2012) mérési eredményei mu-
tatják, hogy még hidegebb napokon is, amikor a 
tetőt közvetlen napsugárzás éri a zöldtető rendsze-
reken mért talaj és növényszinti hőmérséklet sokkal 
kisebb változásokat mutat, mint a hagyományos te-
tők esetében, azaz télen nem engedi annyira lehűlni, 
nyáron pedig olyan mértékben felmelegedni. A tető 

hőmérsékletét a nyári időszakban több, mint 30 °C 
hőmérséklettel csökkentette, a hőmérsékletingado-
zást pedig felére csökkentette a zöldtető alkalma-
zása. Figyelembe véve Tatabánya földrajzi helyzetét 
– ami a tanulmányban feltüntetett La Rochelle-hoz 
hasonló – a zöldtető esetében 36,1 kWh/m2év fűté-
si igénnyel és 0,1 kWh/m2év hűtési energiaigénnyel 
számolhatunk. A különbség a zöld- és a hagyomá-
nyos tető összes energiafelhasználása között, hogy 
20 cm hőszigetelést alkalmazva az átlagos 27,1 °C 
és maximális 28,0 °C eléréséhez a zöldtetőnél az évi 
összes energiaigény (fűtés és hűtés) 31,7 kWh/m2/év, 
a hagyományos tetőknél meghatározott energia-
igénnyel szemben, ami 33,0 kWh/m2/év.

Nyílászárók

Mivel a kiírásban szerepelt a nyílászárók hőátadá-
si tényezője (0,90-1,10 W/m2K), ezért döntöttünk a 
háromrétegű üvegszerkezet mellett, amelyik argon-
töltésű és alacsony emissziós bevonattal rendelkezik 
(U=0,80 W/m2K). A hasonló tulajdonsággal rendel-
kező nyílászárók ára magas, azonban a többi építő-
anyag használata kiegyenlíti a különbségeket.

Költségkímélő energetikai tényezők

Gazdasági szempontból a távhővezeték, amit zöld 
fallal takartunk (oxigén-termelés és szén-dioxid el-
nyelés, a terület mikroklímájának javítása), lehetősé-
get ad arra, hogy a lakóépületeket csatlakoztassuk a 
vezetékhez, így téve költséghatékonyabbá a fűtést, 
amely energiaigényének csökkentéséhez a tó is hoz-
zájárul. A távhőre való csatlakozás, a költségek rész-
leges megosztását is jelenti, ami a szolgáltató szem-
pontjából is megfelelő és támogatható megoldás. A 
terület központi részén a tervezett tó esztétikai és 
rekreációs szempontok mellett, nyáron részt vesz 
a levegő hűtésében, frissességének fenntartásá-
ban is. Mindezek mellett geotermikus rendszerként 
működik. A spirális cső, amely összeköttetésben van 
a lakóegységekkel, nem a föld alatt helyezkedik el, 
hanem a tó alján, így olcsóbb, hiszen szükségtelen 
a mélyebbre ásás. A területen kialakított hurkok a tó 
alatt nagy vezetőképességű vizet eredményeznek. A 
csőrendszerben keringetett víz hűtését is a tó látja 
el. Az ilyen típusú hurok (Lake Pond / Loop Energy 
System) rendkívül költséghatékonyan telepíthető, a 
lakóegységek mellett kialakított tó nyáron felszív-
ja a napenergiát, télen a tó alján – még ha jéggel 
borított is – 4-5 °C hőmérséklet van a leghidegebb 
időszakokban is, így nem kell attól tartanunk, hogy a 
hurokban kárt tesz. Nyár folyamán elnyeli a hőt, így 
hűsíti a levegőt a környezetében. […]

Mindezen szempontok alapján – megvizsgálva a 
tanulmányokat, amelyek a kenderbetonnal, extenzív 
zöldtetővel, tó kollektorral foglalkoznak, valamint fi-
gyelembe véve a terület fekvését és a lehetőségeket 
– döntöttünk ezen anyagok és technikai megoldá-
sok mellett. Összességében pozitív hatással vannak 
a környezetre, valamint megoldást nyújtanak szoci-
ális problémákra is (munkahelyek teremtése, maga-
sabb életszínvonal).
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A tervezési terület
[…] A terület Tatabánya, Alsógalla – Réti földek vá-
rosrészében található, a Gerecse délnyugati lábánál. 
Északról a Galla-patak, délről az Ady Endre utca, 
keletről a Csaba utca, nyugati oldalán egy kisebb 
vízelvezető csatorna határolja. A terület a patak irá-
nyában lejt. A talajvíz 0,70-1,70 m között mozog a 
terepszint függvényében. A tervezési terület közmű-
vesített (a távhővezeték és az elektromos vezeték a 
Galla-patak délkeleti oldalán helyezkedik el, illetve 
csatornahálózattal is rendelkezik).

Övezeti besorolása vegyes terület: A 0235/1 hrsz. 
patakkal (vízgazdálkodási rendeltetésű övezettel) 
lehatárolt zöldterület. A településszerkezeti jelen-
tőségű természetközeli zöldpark övezeten keresztül 
vezet a közműsáv. A területen jelentős parkoló terü-
let található. […] A terület határán adott egy védett 
fasor a 2009-ben jóváhagyott területrendezési terv 
szerint. A jelenlegi beépítés: északnyugaton műfü-
ves focipálya, kiszolgáló épületek, parkoló, játszótér; 
északon és délen családi házas beépítés; nyugaton 
volán telep, ipari terület. [A leírás idézi a helyi szabá-
lyozás néhány részletét is.]

Előzmények
A MILD HOME pályázatban három különböző lakó-
egység típust határoztak meg. Az alsógallai terve-
zési terület szabadon beépíthető, a lakáshasználat 
flexibilisen formálható, bérlakás rendszerben kerül 
meghatározásra, az elképzelt egységek alapterülete 
40 és 100 m2 között mozog. Egy lakóegységen be-
lüli funkciók (szélfogó, nappali, konyha, szoba, WC, 
fürdő), valamint a közösségi téren elhelyezett funk-
ciók (multifunkcionális tér, mosoda, kerékpártároló) 
meghatározottak. A lakóegyüttesben előirányzot-
tan 100-200 lakás telepítendő, a tervezett épületek 
hőtechnikai jellemzője 50 kWh/m2a, energetikai be-
sorolásuk A+.
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A tervezési program
Az építési telken 9 darab, 3 típusú lakóépület el-
helyezése tervezett, összesen 105 lakással. Az „A” 
típusú háromszintes épületből 2 darab található, 
szintenként 5 lakással, melyek bruttó alapterülete 
44,00 m2. 4 db „B” típusú háromszintes épület került 
lehelyezésre, melyek 4 lakással rendelkeznek szin-
tenként. Bruttó alapterületük 44,00 m2. A „C” típusú 
háromszintes lakóépületből 3 darab van, összesen 
9 lakással épületenként, melyek bruttó alapterülete 
96,25 m2.

Az építési telken energiatakarékos, de nem pasz-
szív házak telepítése a cél, valamint olyan innovatív, 
de mégis költségkímélő megoldások alkalmazása, 
amelyek alacsony fenntartási, kivitelezési költsége-
ket eredményeznek a területen. A talajmechanikai 
elemzések szerint 50 kN/m2 terhelésig lemezalapo-
zás alkalmazandó, ezen érték felett mélyalapozás.

Funkcionális leírás
A lakóépületek telke vegyes lakókörnyezetben, rész-
ben zártsorú, részben beépítetlen terület lehatáro-
lásában helyezkedik el. A telkek az Ady Endre és a 
Csaba utca felől feltárhatóak, a lakótömbök délke-
leti-délnyugati tájolásúak, a lakótömböknek az utca 
felé, valamint a belső udvar felé is van kertkapcsola-
ta. A tervezett épület összes lakása kedvező tájolású. 
[…]

Közlekedési rendszer: A területen belül gyalogos 
közlekedési rendszer kerül kialakításra, és a gará-
zsokhoz, gépkocsiforgalomhoz megfelelő út fekte-
tendő.

Lakóegységek elrendezése: A lakóegységek déli tá-
jolásúak (délnyugati, délkeleti) a maximális benapo-
zást megcélozva.

Lakások elrendezése: A típuslakások a lakóegysé-
gekben szimmetrikusan, vagy részleges szimmetriá-
val a lépcsőház jobb és bal oldalán helyezkednek el.

Parkolás és tárolás: A tárolóegységek a lakóegysé-
geken belül, a lépcsőház jobb oldalán helyezkednek 
el (lakásonként egy). A 70 db parkoló kialakítása a 
tervezési terület szélén, a távhővezeték közelében 
tervezett (felszíni parkoló), valamint a Csaba utca és 
az Ady Endre utca felől is megközelíthető az ott ki-
alakított parkolórész.

Hulladéktárolás: Az épülettömbökhöz tartozó köz-
ponti hulladéktároló kerül kialakításra, melyben a 
hulladékok szelektív gyűjtése is megoldott. A hul-
ladéktárolóban légbeszívószelepes, tömlővéges 
falikút és padlóösszefolyó szükséges. Az épület-
tömbökhöz tartozó mosodák a hulladéktárolóval 
kapcsolódva épülnek, így multifunkcionálisan ki-
használva a vizes blokkot, valamint kerékpártároló is 
kapcsolódik a komplexumhoz.

Zöldfelületek és közösségi terek: Javaslatot teszünk 
a szomszédos telken közösségi kertek létrehozására. 
A tervezési területen lévő zöldterületeken található 
egy játszótér, valamint egy multifunkcionális tér.

[A leírás listázza a három lakástípus helyiségeit.]

Alkalmazott anyagok és szerkezetek

Teherhordó szerkezetek

Alapozás: Monolit vasbeton lemezalap (20 cm) ki-
egészítő szigetelésekkel. A beton minősége C40/50, 
amelyhez helyszínen készítik a vasalást.

Vízszintes tartószerkezet: A födémek monolit vas-
beton födémlemezek, a termikus burok vonalában 
hőhídmegszakító elemekkel.

Függőleges tartószerkezet: Az épület függőleges 
teherhordó szerkezete monolit vasbeton váz (25 
cm). Vázkitöltő anyag: Tradical kenderbeton falazat 
(220 kg/m3) kiegészítő 5 cm kenderbeton hőszige-
teléssel (110 kg/m3) mindkét oldalon.

Válaszfalak: 15 cm vastagságú Rigips gipszkarton 
válaszfalrendszer alkalmazandó. […] A válaszfalak 
tűzgátló gipszkarton válaszfalelemből készülnek, 
kiegészítő kőzetgyapot hőszigeteléssel, […].

Tetőszerkezet: A tető tartószerkezete 20 cm vasbe-
ton. Fordított rétegrendű lapostető, extenzív zöld-
tetővel.

Lépcső: Konzolos kialakítású, vasbeton lépcsőszer-
kezet.

Homlokzatburkolatok, kültéri burkolat

Az épület homlokzata: szerelt deszkaburkolat (2 
cm), fűrészelt deszka kültéri faburkolat, (Finnforest 
Thermowood), valamint Baumit fehér vakolat.

Belső felületképzések

Zalakerámia csempeburkolat […] és járólap […], 
Polifarbe beltéri falfesték […], hajópadló […].

Szigetelések

Csapadékvíz elleni szigetelés: 1,2 mm EPDM szigete-
lés mechanikailag rögzítve. […]

Üzemi víz elleni szigetelés: Javasolt szigetelés a PCI 
Lastogum. Hengerelhető, ecsetelő vagy simító eljá-
rással felhordható, folyékony, vízzáró anyag nedves 
és vizes helyiségekbe.

Talajnedvesség elleni szigetelés: A földszinti padló-
konstrukcióba bitumenes lemez szigeteléssel oldjuk 
meg.

Hőszigetelés: Padlóban Austrotherm AT-N70 lépés-
álló hőszigetelés különböző vastagságban (3, 10, 15 
cm). Tető rétegrendben 15 cm Austrotherm AT-N100 
hőszigetelő táblák kerülnek beépítésre. Koszorúk és 
áthidalók előtt 5 cm kenderbeton (220 kg/m3) hőszi-
getelés készül.

Egyéb különleges szerkezetek

Árnyékoló: A nyári túlmelegedés ellen árnyékolók 
használata szükséges, az épülettömbök napos ol-
dalai táblás külső árnyékoló szerkezettel felszereltek, 
téli időszakban az árnyékolók megnyitása lehetővé 
teszi a nap sugarainak hasznosítását.

Nyílászárók

Bejárati és beltéri ajtók: Utólag szerelt bejárati ajtók, 
fa ajtólappal, dió színben, DIN szabványos méret 
szerint.

A homlokzati nyílászárók: Fa szerkezetűek, argon-
töltésű, alacsony emissziós bevonattal rendelkező 
háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, több ponton 
záródó alap-biztonsági vasalattal, vízvetővel, rés-
szellőztető funkcióval ellátottak, dió színben. […]

Közművek

Víz és elektromosság biztosítása a meglévő háló-
zatra csatlakozva történik. Az épület fűtési energia 
és használati meleg víz előállítása a területen ke-
resztülfutó távhővezetékre csatlakozással történik, 
elosztóállomás kialakítása szükséges. A terület köz-
ponti részén a rekreációs tó létesítése lehetőséget 
ad horizontális csővezetékek telepítésére (hurkok), 
amelyek részlegesen ellátják energiával az épületet.

A területen egyes lakótömbökhöz két-két, az esővíz 
részleges felhasználására alkalmas rendszer kerül 
kialakításra. Az esővíz a közösségi kertek és zöldfe-
lületek öntözésére, a tó duzzasztására használható. 
A zöldtető jelentős mennyiségű esővizet nyel el, így 
szükségtelen nagyobb rendszer kialakítása, ezért 
az alaprendszert alkalmazzuk (beton esővíz tároló 
berendezés kültéri elhelyezéssel, vízelvezető csőve-
zetékkel, szűrőkkel, gépészeti elemekkel, szerelvé-
nyekkel).

Részletesebb épületgépészeti tervezéshez szakági 
konzulens bevonása szükséges.

[A leírás szerkezeti 9 rétegrendet ismertet.]

Építőipari költségbecslés
[Az épületszerkezetek és építési tevékenységek 
árnormáinak tételes felsorolása és a rétegrendek 
négyzetméterárának meghatározása után:]

„A” lakás fajlagos költsége: 215 000 Ft/m2

„B” lakás fajlagos költsége: 225 000 Ft/m2

„C” lakás fajlagos költsége: 225 000 Ft/m2

Megjegyzések: Az árak nem tartalmazzák az álta-
lános forgalmi adót. A végső ár nem tartalmazza a 
telek árát, illetve az engedélyezési költségeket.

Energetikai számítás
[A tervhez 11 oldalas számítás készült egy 753,6 m2 
fűtött alapterületű lakóépületre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=81,74 kWh/m2a, 
mértékadó értéke EPm=148,4 kWh/m2a, így a lakó-
egység épületenergetikai minősége 54,71%. Ener-
getikai minőség szerinti besorolása A+ (fokozottan 
energiatakarékos)]

Summary: Innovative construction 
solutions and cost reduction factors

The MILD HOME competition entails a number 
of conditions that to be fulfilled by the design and 
construction of the three types of housing units. The 
factors to be considered from the energy and cost 
efficiency point of view, in particular the thermal 
parameters of the proposed buildings and building 
units, are: thermal characteristics of the buildings to 
be 50 kWh/m2; energy rating to be A+; heat transfer 
coefficient of the walls to range from 0.20 to 0.26 W/
m2K, 0.16-0.20 W/m2K for the roof, doors and win-
dows coefficient to be between of 0.90-1.10 W/m2K. 
Beyond the design task we selected innovative, cost-
saving and job-creating materials, mostly natural 
with a view toward social responsibility. The long-
term return of the invested cost of the housing units 
was also taken into consideration. Our group’s main 
goals and the most important aspects that have been 
considered, are the opportunities for job creation, re-
vival of Hungary's leading light industries and social 
wellbeing.

The result reflects the main points of the previously 
prepared SWOT analysis, comprising three main 
aspects of our design idea: environment (planet), 
people (community) and prosperity; and take into ac-
count not only the environmental and economic fac-
tors, but also those human factors that are important 
to enhance quality of life.
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Lime and hemp: Hemp Concrete

Regarding the selection of construction materials we 
placed great value on sustainable development and 
job creation issues. Hungary's industry has been in-
creasingly weakened since the nineties, and the situ-
ation of those who have been active in the primary 
and secondary sectors has been getting worse be-
cause the economic position of the leading natural 
resource sectors has declined. Our design was tar-
geted primarily towards job creation for those in the 
agricultural sector, as well as semi-skilled workers, or 
skilled workers dealing with or hoping to deal with 
crop processing.

Based on traditional methods we found the raw ma-
terial of hemp, which is compatible with well-slaked 
lime and other concrete additives. The material can 
be regarded as an inexpensive material with the right 
heat range that will be soon available on an industri-
al scale in Hungary again. In the fight against global 
warming hemp production also plays an important 
role with carbon negative property. Hemp cultivation, 
the manufacture of building materials derived from 
the plant and the production of hemp concrete at the 
sub-regional level could create from 40 to 50 new 
jobs in the construction industry. The hemp concrete 
buildings, in addition to the features of easy con-
struction, have outstanding thermal properties and 
the environmental impact of the construction can be 
significantly mitigated. The use of hemp insulation in 
older houses can increase energy efficiency as well. 
Because the material should ideally be prepared on 
the building site our design proposes the use of hemp 
concrete and hemp mortar instead of hemp concrete 
bricks.

Slaked lime is preferred in terms of ecological foot-
print for use as cement, since the production of lime 
requires less power and the carbon dioxide emission 
is consequently lower. Hemp cultivation can greatly 

reduce the amount of carbon dioxide discharged: 1 
m2 of a hemp concrete wall in a hundred year life 
span will absorb from 14 to 35 kg CO2 (Boutin, 2005). 
Use of hemp concrete as building material started in 
France at the beginning of nineties. Research from 
the University of Reims showed that Tradical hemp 
concrete mixture has very good cohesion ability, and 
as a low-density material (<500 kg/m3) it responds 
well to the freezing. The optimal heat transfer coeffi-
cient (U) value of 0.2 W/m2K, as per the decree issued 
in 2010, can be obtained by with a 6-26-6 cm hemp 
concrete wall, with layers of different densities. Hemp 
concrete cannot be used as structural, load-bearing 
material (usually the structural material used is hard-
wood), but it can be used as reinforced concrete and 
steel as well (the corrosion of steel is possible with 
hemp concrete). Our group used a reinforced con-
crete structure because it is cost effective and the 
hemp concrete stiffens the structure, allowing greater 
structure spans than would be otherwise be possible.

Windows

Since the heat transfer coefficient of the windows in 
the design proposal should achieve 0.90-1.10 W/m2K, 
we decided on a thermally efficient three layer glass 
system that is filled with argon gas and has low emit-
ting layer. These type of windows have a U value of 
0.70-0.80 W/m2K. One of the disadvantages of these 
windows is the high price, but the use of other cost 
efficient building materials compensates for the cost 
difference.

Other cost and energy saving solutions

One of the weaknesses of the area in Alsógalla, where 
our eco-friendly and cost-saving village would be lo-
cated is the heating cable crossing the building site. 
In economic terms, the heating pipe with the green 
wall that covers it (which helps in oxygen produc-
tion, carbon dioxide absorption and improving the 
area's microclimate) provides an opportunity for the 
residential buildings to connect directly to the heat-
ing pipe. The proposed lake also contributes to the 
reduction of heating energy demand. Located in the 
central part of the site, the planned lake can be con-
sidered as a perfect geothermal system, in addition to 
its recreational and aesthetic benefits. It will cool and 
freshen the air around the site during summer period 
by evaporation. The water recirculation loops for the 
site are placed under the water of the lake so that the 
cooling in carried out by the highly conductive lake 
water. This type of loop (Lake Pond / Loop Energy 
System) is cost-effective to install.

Based on all these considerations and by examining 
the studies that have been made on the use of green 
roofs, hemp concrete and lake geothermal systems, 
also taking into account the location of the site and 
solutions that are not only energy efficient, but have 

an overall positive impact not only on the environ-
ment, but may also alleviate social problems (unem-
ployment, lowered standard of living), we decided 
on the proposed materials and innovative technical 
solutions.

The Design Programme

The design concept was to place nine residential 
buildings on the building site, with a total of 105 
apartments: two “A” type three-story buildings with 
15 flats per building, five apartments per story, each 
with 44.00 m2 gross floor area; four “B” type three-
story buildings with 12 flats per building, each of the 
flats with 67.25 m2 gross floor area; and three type 
“C” three-story residential buildings placed on the 
building site, for a total of nine dwellings per building 
(gross floor area: 96.25 m2).

Our target was to design energy efficient buildings, 
but not passive houses, also to use innovative and 
cost-effective solutions and building materials. These 
solutions result in low maintenance of the buildings. 
In terms of soil mechanics analysis, plate foundation 
should be applied (load is not more than 50 kN/m2).

Functional Description

The building site is located in a mixed residential 
area on a partly delimiting undeveloped, urbanized 
land. The plot's urban connection can be explored 
from the side of Ady Endre and Csaba Street, with the 
apartment blocks having a southeast to southwest 
orientation. The housing complexes have a so-called 
garden-relationship, facing both the street and a 
courtyard. The proposed apartment buildings have 
good southern exposure to maximize solar radiation. 
Within the area a well-developed pedestrian system 
will be provided in addition to concrete roads to the 
parking lots. The residential housing units will be ar-
ranged symmetrically or with partial symmetry from 
the staircase on the right and left. The storage units 
are within the residential units and are located on 
the right side of the staircase (one storage per apart-
ment). 70 parking spaces are situated on the edge of 
the building plot close to the geothermal tube with 
additional parking spaces accessible form the Csaba 
and Ady Endre Streets. Waste storage is provided 
close to the buildings with one central repository per 
building for separate collection of waste with ad-
equate air circulation for the waste storage and wall 
fountain floor drain. The laundry facilities will also 
be built linked to waste storage, in this way taking 
the advantage of the multifunctional water blocks. 
Bicycle storage is also linked to the complex. Green 
spaces and community spaces: We propose creation 
of community gardens on an adjacent lot. Green ar-
eas in the area will contain a playground and a multi-
functional space.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 449 m2

Beépítettség | Built-up rate: 17,4%
Zöldterület | Green area: 13 500 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 54,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 755 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 2 853 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 38,7% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 105 db | piece
Összes lakó | All residents: 414 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 65; 101; 146 m2

Lakások | Flats: 30; 48; 27 db | piece
Lakók | Residents: 2; 4; 6 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 129 m2

Becsült ár | Estimated price: 225 100 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 2 853 m2

Becsült ár | Estimated price: 225 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
játszótér, hulladéktároló, kerékpártároló, mosoda, 
parkoló | multifunctional space, playground, bin stor-
age, bike storage, laundry, car park



76     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    77



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    77



78     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    79



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    79



80     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    81

7. számú pályamű
Kokas Balázs és Pető Alexandra 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

A MILD HOME és Eco Green Village meghívásos épí-
tészeti ötletpályázat helyszíne Tatabánya Alsógalla-
Falurét, délről az Ady Endre utca, nyugatról a Csaba 
utca által határolt sík terület.

Az ötletpályázat célja a konkrét helyszínre olyan épí-
tészeti és elméleti megoldást adni, prototípus jelle-
gű lakóegységeket tervezni, amely a MILD HOME 
szellemiségét tükrözi, nagyobb volumenű tervként 
az Eco Green Village része, melynek alappillérei a 
fenntarthatóság, a gazdaságosság és az élhető kör-
nyezet.

A tervezési irányvonalai
A tervezési folyamat megkezdésekor kitűzött cél 
volt egy modulrendszerben megépíthető lakóegy-
ségekből kialakított településrész létrehozása, ami 
energetikailag és szociálisan is megfelel a kor és a 
jövő elvárásainak, miközben színvonalas életteret is 
biztosít lakói számára.

Az építészeti karakter meghatározó eleme a 
természetközeliség, a gazdaságosság, ami nemcsak 
a szerkezeti kialakításokban, gépészeti rendszerek-
ben nyilvánul meg, hanem a MILD HOME teljes at-
moszférájában. A terv fő energiahordozójává ennek 
alapján a biomassza lépett elő, ami könnyen „előál-
lítható” és hasznosítható, a mindennapok során mi 
is hozzájárulhatunk keletkezéséhez, forrásai kiapad-
hatatlanok. A pályázat konkrét helyszíne Magyaror-
szág, ahol a feltételek – klíma, talajminőség, dom-
borzat, csapadékmennyiség – mind adottak ahhoz, 
hogy a bioenergia „termelése” váljon az ország fő 
energiaprofiljává.

A többi megújuló energiafajta felhasználásához ko-
moly erőforrásokat kell mozgósítani, amik egyrészt a 
ténylegesen kinyert energiamennyiséget csökkentik 
le, másrészt ökológiai lábnyomuk is jelentős (például 
a napelemek gyártása óriási energiákat emészt fel 
és a költségek megtérülése sem biztos). Ehhez ké-
pest a bioenergia teljesen környezetbarát, ökológiai 
lábnyoma kicsi, a mezőgazdasági melléktermékek-
től kezdve az általunk termelt szeméten keresztül a 
szennyvízig gyakorlatilag minden felhasználható az 
előállításához.

A tervezési folyamat során kiemelt figyelmet for-
dítottunk az életmódra, így a terv fontos részévé 
vált az alapvető egészséges élelmiszerek – zöldség, 
gyümölcs, hal – helyszínen történő termelése. Ennek 
érdekében passzív szolár üvegházat hoztunk létre, 
gyümölcsfákat helyeztünk az épületek elé (úgy is, 
mint árnyékoló), a növények termelékenységének 
növelése érdekében a permakultúra ismeretanyagát 
felhasználva különféle növénytársítások hozhatók 
létre. Másik fontos eleme az életmódprojektnek az 
aquaponia, amely egy zárt rendszerben, minimális 
víz és energia felhasználásával termel halat és más 

élelmiszert. Technológiáját száraz-sivatagos terüle-
tek élelemtermelésében használták fel éppen ala-
csony vízszükséglete miatt. […]

Fontos elemként jelenik meg az életmód koncepci-
ójában a sport, ezért a közösségi épületek egyike a 
sportolásnak ad teret.

Energia-koncepció
A biomassza termeléséhez elsődlegesen energia-
fű ültetésével járultunk hozzá. A szarvasi energiafű 
hazai nemesítés eredményeként létrehozott ener-
giahordozó növény […]. Az üvegházi termesztés 
keretében az alga, mint másik jelentős és még ki-
aknázatlan energiaforrás termesztése történik. Ezek 
mellett a keletkező mezőgazdasági melléktermékek 
is bevonhatók az energia-előállításba. A háztartá-
sokban keletkezett szennyvizet is felhasználhatónak 
tartottuk megfelelő szikkasztás után.

Mivel életmódunk energiaigénye óriási, nemcsak 
igényeit és energiapazarlását kell a jövő emberének 
csökkentenie, hanem a biomassza-termelés terüle-
teit növelni és a gyűjtés lehetőségeit bővíteni. Ennek 
érdekében koncepció szintjén a szomszédos kiet-
lenterület is bevonható lenne az energiatermelésbe 
energiafű termesztésével.

Fűtés és melegvíz

A biomasszából az otthonok elsődlegesen biogázt 
nyernek, mellyel a melegvíz és a téli fűtés szükség-
lete is fedezhető. Ezek alapján az Eco Green Village 
szerves részét kell, hogy képezze egy biomassza 
üzem. A tatabányai terület dél-keleti részén lévő 
központi biogáz üzemű kazánról történik a lakások 
ellátása.

A víz előmelegítése érdekében napkollektorokat he-
lyeztünk el. Ez az előmelegítés kiegészülve a lakások 
padlófűtés rendszerével, még inkább lecsökkenti a 
felfűtés energiaigényét, így a biogáz fogyasztást, 
mivel a padlófűtés alacsony, 36-40 °C-os vízhőmér-
sékletet igényel.

Vízellátás

Az ivóvíz-ellátás fúrt artézi kutakból történik, így 
minősége megfelelő, de ha szükséges, tisztítással 
lehet javítani ezt a minőséget. Fontos érvként kell 
megjegyezni, hogy a kútról történő vízellátással a 
lakások leválaszthatók a közműről, ami önállóságot, 
önfenntartást biztosít.

Az egyes tömbök vízgyűjtő tartályokban gyűjtik 
a háztartási szürkevizet és az esővizet, melyet WC 
öblítésre, öntözésre lehet használni. A keletkező fe-
ketevíz ülepítés után biogáz termelésére válik alkal-
massá, ezért gyűjtését az Eco Green Village-en belül 
oldjuk meg.

Elektromos energia

A biomassza üzemek elektromos áram előállítására 
is képesek. Az Eco Green Village így fedezi az elekt-
romos áram szükségletét. Jelen helyzetben a terület 
csupán egy része a teljes energetikai rendszernek, 
így nincs helyszíni, közvetlen áramtermelés, mert 
ilyen léptékben egyetlen elektromos áramfejlesztési 
módszer sem lehet gazdaságos. Az áramfejlesztést 
ezért közvetett módon, biomassza termeléssel se-
gítjük.

Szellőztetés

A nyári túlmelegedés elkerülésére – a teljes árnyéko-
lás mellett – szellőztető rendszer épül a tömbökbe. 
Az egyes lakásokba az épületek északi (árnyékos) 
oldalán nyíló légbevezető csatornákon át jut a friss, 
hűvös levegő, amely a talajon át érkezik a beltérbe, 
lehűtve ezzel a légáramot. A beszellőző nyílások a 
maximális hatásfok érdekében a padlószinthez közel 
helyezkednek el, az elhasznált, meleg levegő kive-
zetése a mennyezethez közel történik.

Szociális koncepció, funkciók

A lakóépületek kialakítása

A lakóegységek modulrendszerben épültek, így 
sorozatgyártása lehetséges, ami egyrészt a költsé-
geket csökkenti, másrészt életciklushoz illeszthetővé 
válik az épület, igény esetén könnyen felépíthető, 
elszállítható, újraépíthető vagy elbontható, újra-
hasznosíthatósága miatt nem hagy hulladékot maga 
után.

A területen nyolc darab háromszintes tömböt he-
lyeztünk el, ezek 12-12 lakást tartalmaznak, szinten-
ként két A és két B típusú lakást. A lakások méretei 
kategóriájuk minimuma, vagyis az A típus 40 m2-es 
garzon két fő lakóval, a B pedig 60 m2-es egygyer-
mekes családok számára. Kihasználva a szerkezeti 
adottságokat, a két lakást összenyitható módon 
alakítottuk ki, így nagycsaládok számára és több 
generáció együttélésére alkalmas C típusú lakások 
alakíthatók ki, kb. 100 m2-es alapterületen.

A lakások mindegyikére igaz, hogy a minimalizált 
lakóterület ellenére színvonalasak tudnak maradni, 
hiszen a terek egymásra szerveződnek hosszú fo-
lyosók, méretes közlekedők nélkül, így marad elég 
hely a közösségi tereknek. A lakóterek napfényigény 
szerint lettek elhelyezve, így az északi oldalra kerül-
tek a vizesblokkok, a tárolók, a szélfogók. Középső 
részen kapott helyet a konyha és az étkező, ahol a 
természetes megvilágítás már fontos tényező. A déli, 
napfényes (nyári túlmelegedés ellen zölddel árnyé-
kolt) területekre kerültek a hálók és a nappalik.

A tömbök északi oldalán találhatók a tárolók, föld-
szinti részeken a zárt kerékpártárolók és a mosó-
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konyha. A közös használatú tér részeként jelenik 
meg a társalgó, ami közvetlen déli kertkapcsolattal 
bír.

A közösségi épület kialakítása

A középületek a terület déli részén kaptak helyet úgy, 
hogy a lakások felől és a tömbön kívülről is könnyen 
meg lehessen közelíteni a tömbbelső érintése nélkül.

Három épület alkotja a középület-együttest, amely 
keleti oldalon kiegészül az akvapónia épületével és 
a gazdasági funkciókkal. A három épület más-más 
funkciót lát el, az első nyugatról haladva a közösségi 
ház orvosi rendelővel, könyvtárral, tanulószobával 
a fiatalok számára, klubszobával az idősek nappali 
tartózkodási helyeként és játszóházzal a legkiseb-
beknek.

A középső tömb az étterem épülete, ahol a helyi-
leg megtermelt alapanyagokat használják fel. A kö-
vetkező tömb pedig teljes egészében a sportolást 
szolgálja.

Felhasznált anyagok, technológiák
A MILD HOME épületeinek tervezése során elsőd-
leges szempont volt a környezet- és energiatuda-
tos gondolkodásmód alkalmazása. Az anyagok 
kiválasztása is hasonló elvek alapján történt, a be-
fektetendő és visszanyerhető energia arányának fi-
gyelembe vételével, az épületek teljes életciklusára 
vonatkoztatva.

Cellulóz hőszigetelés

A cellulóz szigetelőanyag egy modern és energiakí-
mélő eljárással, válogatott újságpapírból előállított 
természetes szigetelés, újrahasznosított anyag. Az 
újságpapírt feldarabolják majd bórsók hozzáadá-
sával tűz- és kártevő ellenállóvá teszik az anyagot. 
A papírpelyhekhez hozzáadott ásványi sók által kü-
lönösen jól ellenáll a rothadásnak, gombásodásnak 
és a kártevőknek. Résmentes befújhatóságából adó-
dóan egy hőhídmentes, egységes szigetelő réteget 
képez, mely ezáltal hatékonyabban szigetel, mint 
a gyapot alapú szigetelések. Nyáron a szigetelés 
hatékonysága a fáziseltolódással mérhető. A nyári 
melegben a cellulózszigetelés a térelhatárolókon 
keresztüli hőterhelést elnyújtja, emiatt a napi legma-
gasabb hőmérséklet akkor éri el a lakrészt, amikor 
a külső hőmérséklet már olyan alacsony, hogy szel-
lőztetéssel a sugárzó hőt lehetséges ellensúlyozni. A 
cellulózszigetelés pelyhes állagának köszönhetően 
az olyan üregeket is teljesen kitölti, melyeket a gya-
pot alapú szigetelő anyagok résmentesen igen ne-
hezen töltenek ki. Teljesen természetes, egészségre 
ártalmatlan.

Öko-beton

Az épület földalatti szerkezetei, illetve a födémekbe 
épülő vékony betonrétegek környezeti megfonto-
lásból öko-betonból készülnek.

A természetben a beton előállításához szüksé-
ges anyagok egy része közvetlenül felhasználható 
formában van jelen. Az egyetlen kivételt ez alól a 
kötőanyag jelenti. A cementgyártás az egyik legna-
gyobb széndioxid kibocsátással járó tevékenység. 
A Slagstar cég által gyártott öko-beton erre próbál 

megoldást adni, portlandcement helyett speciálisan 
kezelt kohósalakot használ kötőanyagként, ezáltal a 
CO2 kibocsátás 80-90%-kal csökken.

Faszerkezetek

Az épület föld feletti szerkezeteinek nagy része 
fából, illetve újrahasznosított és kezelt faanyagból 
készül. Az alkalmazott táblás építőlemezek faipari 
hulladékból (nagyméretű forgács) készülnek, melyek 
felhasználhatók felületi burkolatként, illetve szerke-
zeti elemként (például födémben alkalmazott tartók 
gerinclemezeként).

Beltéri burkolatokban, illetve tartószerkezetekben 
jelennek meg a hagyományos fűrészáruból készü-
lő elemek. A faanyag ugyan Magyarországon nem 
tartozik az olcsó építőanyagok közé, mégis össze-
gezve az energetikai, ökológiai tényezőket, ez tűnt a 
legmegfelelőbb választásnak. Előállításához energia 
nem szükséges, a befektetett kezelési és szállítási 
energia később megtérül, hiszen a szerkezet bontá-
sakor az anyag újrahasznosítható, illetve elégethető.

Az ökofaluban az élet szerves részét képzi a termé-
szettel való szoros kapcsolat. Az itt élő közösség 
tagjainak minimális ráfordításával életminőségük 
jelentősen javulhat. Ezt segítik elő a területen alkal-
mazott technológiai megoldások.

Akvapónia

Az akvapónia természetes folyamatokon nyugvó 
termelés. Felületesen meghatározva az akvakultúra 
(aquaculture) és a hidropónia (hydroponics) kom-
binációja, a megnevezés is ebből származik aqua-
ponia. Hidropóniás rendszereknél az optimális 
növekedés mesterséges tápanyagok pontos adago-
lásán múlik. A növények növekedéséhez szükséges 
tápanyagot meghatározott recept szerint állítják 
össze, különböző kemikáliák, só, és nyomelemek 
alkotják a „tökélete egyensúlyt” biztosító receptet. 
A hidropóniás rendszerek vizét azonban időnként 
cserélni kell, mert bizonyos anyagok visszamaradnak 
benne és a túlzott dózis mérgező. Az akvakultúra 
célja a halak növekedésének maximalizálása, tartá-
lyos vagy tavas rendszerekben. A tartályos rendsze-
rekben nagyon nagy sűrűségben tartják a halakat, 
gyakran 100 liter vízben 10 kg halat nevelnek. Ilyen 
sűrűség mellett óriási problémát jelent a halak által 
kiválasztott ammónia, amit különböző szűrőkkel, 
vagy vízcserével vonnak ki a rendszerből. Az elhasz-
nált szűrők és a lecserélt víz is környezetszennyező. 
Az akvapónia a két rendszer egyesítése, mégpedig 
úgy, hogy a negatívumok kiütik egymást. A növé-
nyek növekedését nem hozzáadott kemikáliákkal, 
hanem a halak szerves hulladékával serkentik, ami 
szinte minden szükséges tápanyagot tartalmaz. A 
vízcsere helyett az akvapónia a növényeket és a ter-
mesztő közeget használja a víz megszűrésére, meg-
tisztítására, amely ezután visszatér a haltartályba.

Energiafű termelés

Korábban már említettük, hogy hazánkban az ener-
giatermelés jövőjét a biomassza hasznosítása jelent-
heti. Tervünkben ezt szerettük volna hangsúlyozni, 
így az ökofalu környezetében többek közt energia-
növények termelése folyik.

A „Szarvas-1” energiafű az Alföld szikes talajú terüle-
teiről illetve Közép-Ázsia arid térségeiből begyűjtött 
növényanyagok keresztezésével jött létre. A Szarvasi 

Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Közhasznú Tár-
saság Európában elsőként kezdte meg az 1980-as 
évek végén az ipari hasznosításra […] alkalmas fű-
félék nemesítését. Céljuk a nagy szárazanyag tö-
meget és abban jó minőségű nyerscellulózt termő, 
energetikai, papír-, rost- és építőipari hasznosításra 
egyaránt alkalmas fű fajták előállítása volt. Hazai és 
külföldi (kínai, török) vizsgálatok eredményei igazol-
ták, hogy a „Szarvasi-1” energiafű kiválóan tolerálja 
az évi 250-2000 mm vízellátottságot, az 5-19 °C évi 
átlaghőmérsékletet, valamint az 5-9 pH kémhatá-
sú (szikes, szódás, sós) talajokat. Szárazság-, só és 
fagytűrése kiváló, ökológiai toleranciája jobb, mint 
az erdőké. Hosszú élettartamú, egyhelyben 10-15 
évig is termeszthető. Telepítési költsége az erdő te-
lepítési költségének kevesebb mint 20%-a, termesz-
tése, betakarítása nem igényel drága célgépeket.

Permakultúra

A permakultúra az emberi élőhelyek és mezőgaz-
dasági rendszerek olyan kialakítása, mely a termé-
szetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, ve-
szi mintául. A rendszer minden egyes elemét annak 
szükségletei, általa nyújtott hasznok, és alapvető 
tulajdonságai által összehangoltan illeszti az egész-
be. A részek közti szinergia a hulladék, az energia-, 
valamint az emberi munkaerő szükséglet minimali-
zálásával valósul meg.

Az 1980-as években alakultak meg az első 
permakultúrás kísérleti projektek. Bebizonyoso-
dott, hogy a permakultúra elvei megvalósíthatóak 
a legkülönbözőbb földrajzi, domborzati és éghajlati 
körülmények között. A permakultúra világmozga-
lommá vált, különböző szövetségek, ökofalvak ala-
kultak világszerte, így Európában is. Magyarországi 
ökofalvak például: Gyűrűfű, Gömörszőlős, Somogy-
vámos, Visnyeszéplak, Agostyán, Máriahalom, Mag-
falva.

A tervezési területen kialakított gyümölcsösök kiala-
kítása a permakultúrás gazdálkodási mód alapján 
készült, azaz a különböző szomszédos növényfajok 
és fajták kölcsönösen előnyökhöz juttatják egymást, 
javítják életkörülményeiket. Ezzel egy könnyen fenn-
tartható, egészséges életközösség alakítható ki a 
területen.

Szerkezeti ismertetés
A MILD HOME épületeinek kialakítása könnyűszer-
kezetes. Ennek oka, hogy a hasonló szerkezeti kiala-
kítású épületek hő- és hangtechnikai tulajdonságai 
általában jobbak, mint a méretben megegyező, 
hagyományos építésű házaké. Jelen helyzetben a 
szerkezetek sorozatgyártása gazdaságosabb, és 
nagyobb méretpontosságot tesz lehetővé, mint 
az egyedi kialakítás. A szerkezeti kialakítás modul 
rendszerű, amely elősegíti a sorozatgyártást, illetve 
a házakon belüli variálhatóságot. Az előre gyártott, 
újrahasznosított és természetes anyagokból készülő 
táblákat a helyszínen szerelik össze, ahol a szerkezet 
hézagmentesen kitölthető a cellulóz hőszigeteléssel.

A falváz oszlopok rácsostartók, ami hőtechnikai és 
statikai szempontból is előnyös. Megfelelő mereví-
tésükkel a szelvényméretek minimalizálhatók, így az 
anyagigény és a hőhidak mennyisége lecsökkenthe-
tő.
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Az épület alapozásához szükséges szerkezetek öko-
betonból készülnek, melynek teljes életciklusra vetí-
tett környezeti terhelése jóval alacsonyabb, mint a 
hagyományos betoné.

A föld alatti szerkezetek mellett az öko-beton alkal-
mazása a födémekben is megjelenik, helyet és hő-
tároló tömeget biztosítva az alkalmazott padlófűtés 
számára. A födémek teherhordó szerkezete fából 
készül, I tartókkal, melyek gerinclemeze újrahaszno-
sított faanyagból készül. A födémek szintén cellulóz 
kitöltéssel telítettek, javítva ezzel a hőszigetelő és 
hanggátló képességet.

A kültéri és beltéri burkolatok fából készülnek, 
kültéren időtálló, hőkezelt kialakítással, beltérben 
visszafogott felületet biztosító lemezszerkezettel.

Fa nyílászárók kerültek beépítésre háromrétegű üve-
gezéssel.

A tetőszerkezet rétegelt ragasztott fatartókból áll, 
melyet szintén előre gyártanak, majd a helyszínen 
rögzítik a meglévő szerkezetekre. A tető hőszige-
telő rétege a zárófödémen helyezkedik el, felette 
hőtechnikai puffertér található. A tető átszellőztetett 
és árnyékolt, így a nyári túlmelegedés kockázata 
csökken.

[A leírás 7 rétegrendet ismertet.]

Költségek
A lakóépületek költségeinek meghatározása komp-
lex számítások összegzésével adható meg pontosan 
a számos befolyásoló tényező miatt, mint például az 
alkalmazott technológia, az előregyártás, a sorozat-
gyártás mértéke, a gépészeti elemek árkülönbségei. 
A speciális körülmények miatt a hagyományos épí-
tőipari normák alkalmazása (beleértve a helyszíni 
élőmunka és gépidő pontos idejét) nem adhat pon-
tos eredményt.

Az egyes szakági képviselők költségbecslései, saját 
számítások és a hasonló építési technológiával ké-
szült házak árai alapján a nettó 180-220 000 Ft/m2 

árkategóriát határoztuk meg.

Energetika
[…] Az épület kialakítása úgy történt, hogy a nap-
energia hasznosítása maximális lehessen. Nyári 
időszakban az árnyékoló szerkezetek megóvják a 
belteret a direkt napsugárzástól, míg télen – az ala-
csony napállás következtében – a közvetlen napfény 
bejut a lakásokba. A függőleges épületburokban és 
a héjazatban egyaránt légrés található, mely átszel-
lőztetés révén csökkenti a hőterhelést.

A rétegrendeket figyelembe véve:
a külső falszerkezet U=0,15 W/m2K
a zárófödém szerkezet U=0,11 W/m2K

[A tervhez energetikai számítást nem kaptunk.]

Summary

The main object of the planning process is the crea-
tion of a modular housing unit and an Eco Village, 
which fits to the present and future expectations 
energetically and socially, while it provides a high-
quality living environment for the inhabitants. The 
determinative point of the architectural character is 
the proximity to nature, the economy and the en-
ergy awareness, not only in the structural design, 
mechanical systems. Based on this, the main energy 
source of the plan is the biomass, which is produced 
easily in the everyday life. The planning area is in 
Hungary, where the conditions – climate, high-qual-
ity of the soil, topography and rainfall – are all given 
to produce bioenergy as the main energy profile. Spe-
cial attention was paid for the quality of the lifestyle, 
including sporting activities and local production of 
the basic healthy bio food. For this purpose new tech-
nologies can be used, for example permaculture and 
aquapony.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 560 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 977 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,7%
Zöldterület | Green area: 16 534 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 62,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 4 857 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 153 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 22,6% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 120 db | piece
Összes lakó | All residents: 240-288 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 48; 48; 48 m2

Lakások | Flats: 30; 48; 27 db | piece
Lakók | Residents: 2-3; 2-4; 4-6 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 632 m2

Becsült ár | Estimated price: 180-220 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 433 m2

Becsült ár | Estimated price: 180-220 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: mosókonyha, 
tárolók, kerékpártároló, társalgó, orvosi rendelő, 
tanulószoba, könyvtár, klubszoba, játszóház, étte-
rem, edzőterem | laundry, storages, bicycle storage, 
parlour, medical office, study, library, clubroom, play-
room, restaurant, gym
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8. számú pályamű
Fogas Renáta és Stemmer Andrea 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

A tervpályázat tárgya egy MILD HOME (My 
Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself) és egy 
Eco Green Village tervezése a tatabányai, Alsógalla-
Falurétre; fenntartható, gazdaságosan megépíthető 
és üzemeltethető lakóegységek, valamint az ezeket 
magába foglaló kisebb településrész tervezése.

Tervezési szempontok

Cél: a terület életre keltése. A MILD HOME projekt 
kétéves időtartama alatt elvi megoldásokat talál-
ni a projekt által megfogalmazott MILD HOME-ra, 
mint lakóegységre és az azokból felépülő Eco Green 
Village-re, mint lakó együttesre.

My Modular: modulrendszer, pixelstratégia alkal-
mazása mind a telepítésnél, mind a konstrukcióban, 
mind a belső terek, bútorok kialakításában.

Intelligent: intelligens berendezések, automatizálás, 
szabályozhatóság, csak a szükséges mennyiségben.

Low Cost: költséghatékonyság az épület teljes élet-
tartama alatt, olcsó fenntartás, minimális energia-
használat, energiatakarékos világítási rendszerek.

Do it Yourself:
 - Közösségi ház: közösség és identitás teremtése, 
ökotudatra nevelés, kis könyvtár, rendezvényte-
rem, játszóház, irodák.

 - Műhely ház: hobby, műhelymunka, kisebb közös-
ségekbe tömörülés.

 - Főtér: termelői piac heti egyszer (helyi termékek 
árusítása).

 - Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítási 
lehetőség.

 - Zöld hulladék: közös, központi komposztálás.
 - Esővíz, szürkevíz központi gyűjtése, hasznosítása.
 - Központi hő és energiatermelés (napelem, 
napkollektor).

Közlekedés, infrastruktúra:
 - Tömegközlekedés a peremterületen.
 - Autómentes házak, parkolás tömbösítve a 
peremterületen, parkolóházban, elektromos 
töltőállomás.

 - Tervezési területen belül gyalogos és kerékpáros 
közlekedés. Zöld folyosók + az egységek által 
alkotott zónák.

 - Belső utakon mentőautó, tűzoltó autó közlekedé-
se biztosított.

Környezet:
 - Zöldterületek.
 - Közösségi haszonkertek, gyümölcsös.
 - Játszótér, kültéri fitnesz pálya.
 - Park, rekreációs zónák kialakítása a további 
fejlesztésben.

Eco Green Village: Telepítés, 
elhelyezés, környezetalakítás
A telepítésnél az aktuális szövetbe illeszkedést, a 
kisvárosias lépték megtartását tartottuk a legfon-
tosabbnak. Mivel a tervezési terület határt szab a 
paneles Volán telep és családi házas zónák között, 
ezért úgy kellett kialakítanunk, hogy be tudja tölteni 
az űrt, ami jelenleg a területen van. A terület meg-
határozó erővonalait figyelembe véve alakítottunk 
ki egy pixelstratégiát, mely segítségével kialakult a 
terület telepítési koncepciója, valamint az egység, 
ami egy kis léptékű családi ház alapterületének felel 
meg (10×10 m-es négyzet). Ezen egységek sokszo-
rozásával és variálásával alakultak ki a terület zónái. 
A vertikális bővíthetőség előnyben részesítésével di-
namizmust kölcsönöztünk a tervezési területünknek. 
Fontosnak tartottuk, hogy a terület nyugati (Volán 
telep) része fokozatosan kezdjen fellazulni, kialakítva 
ezzel egy montázst, mely a közösségi terektől in-
dulva közrefogja a magánterületeket. Ez a „térfal” 
jól érzékelhető a telepítési helyszínrajzon, így létre-
hozva egy belső transzparens tömböt a „sejtekkel”. 
Az Eco Green Village-dzsel egy olyan közösségi 
háló kiépítése volt a célunk, melyben a közösség-
fenntartó funkciók elsődleges szerepet kapnak; egy 
olyan heterogén lakóövezetet létrehozni, melyben 
fiatalok, idősek, többgenerációs családok egyaránt 
megtalálják a helyüket. E cél figyelembe vételével 
alkottunk egy közösségi házat, melyben kis könyv-
tár, irodák, rendezvényterem (közösségi programok, 
kulturális rendezvények, filmvetítések, piacként mű-
ködés rossz idő esetén), játszóház (kisebb óvoda) 
is helyet kapott. Fontosnak tartottuk az ökotudatra 
nevelés kérdésének előtérbe helyezését. A közössé-
gi háló részeként alakítottunk ki egy műhelyházat, 
mely kisebb közösségeket hoz össze. Igény szerint 
kialakítható hobby, barkácsműhely a lakók számá-
ra. A főteret közrefogva alakultak ki még közösségi 
funkcióink, mint pl.: kávézóház + terasz, cukrászda, 
kisebb étterem, élelmiszerbolt, kültéri játszótér a 
gyermekeknek, „felnőtt játszótér”, kültéri fitnesz és 
a főtér, ahol jó idő esetén heti egy alkalommal, min-
den szombaton termelői piac kap helyet. Itt a ha-
szonkertekben megtermelt termékek árusítása foly-
na, majd a II. ütemben létrehozott gyümölcsösből 
származó termékek árusítása is bekapcsolódhatna e 
körbe. A haszonkertekhez kapcsolódóan kialakítot-
tunk közös szerszámtárolót, szelektív hulladékgyűj-
tőt és komposztálót is.

MILD HOME: Építészeti koncepció, 
tömegalakítás, alaprajzi elrendezés

A tervezett egységeket fehér kubusba zártuk, fenn-
tartva ezzel a minél egyszerűbb modul-rendszer 
alkalmazásának lehetőségét és vertikális bővíthető-
ségét. Építészeti koncepciónk célja egy olyan tiszta 
eleganciát, megbízható magabiztosságot és átlát-
ható rendet sugárzó építészeti tömeg megformá-
lása volt, mely vertikális dinamizmusával egy olyan 
játékot fogalmaz meg, mely egyszerre teszi tisztelet-
reméltóvá és szerethetővé az egységeinket.

Egységeink négyes csoportokban működnek. Négy 
egység alkot egy közösséget, melyeknél a 400 m2 

alapterületből mind összesen 50 m2 választottunk le, 
amiben helyet kapott egy közös biciklitároló, közös 
mosoda és gépészeti helyiség. Célunk ezzel is a kö-
zösség építése volt, hogy az emberek ne elszigetel-
ten éljenek egymás mellett, hanem közösségben, a 
napi kapcsolatot fenntartva.

Az egységeken belül 3 lakástípust különböztetünk 
meg, melyek variálhatóságának köszönhetően a 
tervezési területen összesen 100 lakás kapott helyet. 
Ebből 50 db 50 m2, 30 db 75 m2, és 20 db 100 m2 

lakóterületű. Típusaik:
1. 100 m2, nagycsaládosoknak, több generáció,
2. 75 m2, fiatal pároknak (2 gyermek),
3. 50 m2, fiatal párok (1 gyermek).

[Lásd az ábrát az 1. tabló közepén.]

Az alaprajzi elrendezés estében is szintén a négyes 
egységet vettük figyelembe. Így kialakult egy 100 
m2-es lakás, egy 75 m2-es lakás, 3 db 50 m2-es lakás 
valamint egy 50 m2-es gépészeti helyiség, mosoda 
és biciklitároló. Minden lakóegységnél helyet kaptak 
a kötelező funkciók: szélfogó, nappali, konyha, szo-
ba, fürdőszoba.

Épületszerkezetek, anyaghasználat

Az épület szerkezetének tervezésekor a következő 
szempontokat vettük figyelembe: a koncepciónkban 
megfogalmazott bővíthetőségi lehetőséget, a köny-
nyű variálhatóságot és az összeszerelés időtartamá-
nak lecsökkentését, esetleges előregyártását. Ezért 
döntöttünk a szerelt szerkezet mellett, azon belül is 
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a faváz alkalmazásánál. A fő tartóváz 15/15 cm-es 
oszlopokból és 14/24 cm-es ragasztott fa geren-
dákból áll (statikai mértezés szükséges). Erre épül-
nek rá kívülről az 5 cm Fundermax külső homlokzati 
panelek (tartóvázzal), belülről a natúr farostlemez 
és a 3 cm-es Fundermax belső panel. A könnyű 
alakíthatóság elérése érdekében mind az oszlopo-
kat, mind a ráépülő paneleket egységes raszterbe 
fogtuk, amelyhez a beltéri kialakítás is alkalmazkodik 
(válaszfalak, beépített bútorok). A fő tartóváz rasz-
tere 1,60 m. Az oszlopok közé 15 cm vastag cellulóz 
hőszigetelés kerül, erre kívülről még 15 cm vastag, 
szintén cellulóz anyagú hőszigetelés készül. […] 
Homlokzatunk átszellőztetett.

[Lásd a térbeli metszetet a 3. tabló alsó részén.]

Igyekeztünk mindenek előtt a természetben felelhe-
tő építőanyagokat használni, olyan anyagokat, szer-
kezeteket, melyek gyártása, előállítása, megmunká-
lása és szállítása kevés energiát igényel, és minimális 
környezetszennyezéssel jár. De nem kerülhettük el 
egyes nagy energiaigényű anyagok, szerkezetek 
alkalmazását, mint például az üvegét. Viszont a 
korszerű technológiának köszönhetően már lehe-
tőségünk van a többrétegű, hőszigetelő, alacsony 
emissziós üvegezés alkalmazására, ezért három-
rétegű üvegezést alkalmaztunk alacsony emissziós 
bevonattal és gáztöltéssel.

A költségcsökkentő tényezők egyik legfontosabb 
elemének tartottuk, hogy természetes cellulóz szi-
getelést alkalmaztunk a könnyűszerkezetes épüle-
teinknél. A cellulóz alapú, befújható szigetelőanyag 
számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek a 
környezetvédelmi szempontok mellett lehetővé te-
szik az energiaköltségek csökkentését szolgáló ha-
tékony szigetelést. Az újságpapírból nyert befújható 
szigetelőanyag fő jellemzője, hogy mind télen, mind 
pedig nyáron optimálisan szigetel, ennek köszönhe-
tően jelentős mértékben csökkenti télen a fűtéssel, 
nyáron pedig a légkondicionáló használatával járó 
energiaköltségeket. A cellulóz szigetelőanyag ki-
emelkedő hőszigetelési tulajdonságokkal bír, akár 
40-50%-kal alacsonyabb fűtési költséget eredmé-
nyez. A szintetikus szigetelésekhez képest sokszo-
ros hőtárolási képessége van. Védelmet biztosít a 
farontó bogarakkal és gombákkal szemben, hiszen 
a hozzáadott bórsók a legősibb és leghatékonyabb 
favédőszerek. Megvédi az épületeket a tűz pusztító 
erejével szemben. A 15 cm-es vastagságú fal több 
mint egy órás védelmet nyújt az épületnek. A cel-
lulóz szigetelőanyagot hanggátlása is megkülön-
bözteti a szintetikus szigetelő anyagtól. Hanggátlása 
már 10 cm-es vastagságban több mint 50 dB. Épí-
tési, beszerzési költsége minimális, valamint ennél a 
szigetelésnél gyakorlatilag nem keletkezik hulladék.

A faszerkezet alkalmazása mellett azért döntöttünk, 
mert életciklusa után tűzifaként hasznosítható. A 
belsőben környezetbarát OSB lapot alkalmaztunk, 
mely természetes megjelenést kölcsönöz. Felületke-
zelésénél a természetes alapú lenolaj alkalmazását 
választottuk.

[A leírás 5 rétegrendet részletez.]

Épületgépészeti és 
innovatív megoldások

[Lásd a magyarázó ábrákat a 3. tablón.]

A koncepcióba csak megújuló energiaforrásokat 
építettünk be, mind a hűtés / fűtés, mind a villamos 
energia esetén. Négy egység alkot egy energetikai 
egységet, mely magába foglal egy központi fűtési 
/ hűtési és egy elektromos elosztó rendszert. Ez a 
központ egy fél-egységnyi helyet (50 m2) foglal el, 
a négy egységen kívül tartozik hozzá egy esővíz-
tározó tartály és egy hőszigetelt melegvíz-tároló 
puffertartály. Kiegészítő egységként csatlakozik még 
a tetőkön elhelyezett 6-6 pár napelem és napkollek-
tor. Ezek a szolár egységek egy napkövető rendszer 
részét képezik, így mindig az ideális szögben kap-
ják a napsugarakat. Nyári időszakban akár 80%-kal 
több energiát is termelhet a napkövető rendszer. 
Egész évre vetítve 45% energiatöbblettel számol-
hatunk. A rendszer jóval több energiát termel télen 
is, mint a stabil tartószerkezetűek. Nem marad meg 
rajta a hó, függőlegesre állítva azonnal lecsúszik.

A négy egység tetejére hulló csapadékot egy föld-
alatti központi tartályban tároljuk. Az esővíz gyűj-
tés segítségével akár a vízfelhasználásunk 50%-a is 
megtakarítható. A szürke vizet WC öblítésre, mosó-
gép üzemeltetésére, öntözésre és egyéb takarítási, 
mosási célokra használjuk fel.

Tatabányán átlagosan évi 600 mm csapadék hullik. 
Az összesen 400 m2 vízszintes tetőfelületről össze-
gyűjtött víz, 130 liter/fő napi átlagos vízfogyasztást 
figyelembe véve, ~13 fő esetén, kb. 25 m3-es tartályt 
igényel. Az esővíz tartályba helyezett hőcserélő se-
gítségével megoldható az épületek mennyezethűté-
se. A föld alatt elhelyezkedő tartályban a víz hőmér-
séklete 17-18 °C, így megfelelő a nyári időszakban 
az egységek hűtésére. A nagy üvegfelületek árnyé-
kolását beltéri rolós rendszerű szövet árnyékolóval 
terveztük megoldani.

Az egységek fűtése és használati melegvíz ellátása 
egy hőszigetelt puffer tartályba helyezett hőcse-
rélő segítségével történik. Téli időszakban a tar-
tályban lévő vizet a tetőn lévő napkollektorok és a 
központi egységben lévő agripellet kazán melegíti 
fel. A mezőgazdasági termelés során keletkező nö-
vényi anyagok, maradékok, hulladékok préselve, 
pelletálva kiváló fűtőanyagokká alakíthatóak. A fával 
ellentétben ezek a növények évente újra megnőnek 
és learatják, kaszálják őket. Így az agripellet egy 
évente megújuló energiaforrásnak tekinthető. Nyá-
ri időszakban a használati melegvíz előállításához 
a napkollektorok elegendő energiát termelnek, a 
napkövető rendszer segítségével mindig ideális po-
zícióba állíthatóak, túlmelegedés esetén automati-
kusan elfordulnak a napsugaraktól, garantálva ezzel 
a rendszer biztonságát.

A tetőn lévő szolár rendszer részét képezi a köz-
üzemi villamos hálózatra visszatápláló nap-elemes 
rendszer. Amikor süt a Nap és a rendszer energi-
át termel, a megtermelt energiamennyiséggel két 
dolog történhet: vagy rögtön elfogyasztásra kerül 
a háztartásban (ilyenkor megspórolva a lakóknak a 
villanyszámla erre az energia-mennyiségre vonatko-
zó részét), vagy a zöld energia a közüzemi hálózatba 
jut. Ebben az esetben a visszatáplált energia meny-

nyisége mérésre, és később elszámolásra kerül a 
ház-tartás és az áramszolgáltató között. A központi 
egységben található a napelemes rendszer és a vil-
lamos elosztó berendezés vezérlése, itt találhatóak 
az egyes blokkokhoz tartozó fogyasztás mérők is.

A területünkön elhelyeztünk közös szelektív hulla-
dékgyűjtőket. […] A cél a feleslegessé vált termékek 
összegyűjtése alapanyag szerint, a lakosság közre-
működésével. Komposztálót is létesítettünk a terü-
leten, hiszen a hulladékmennyiséget ezen eljárással 
is csökkenteni tudjuk, valamint a haszonkertek talaj-
javítását a szerves anyagok visszajuttatásával is meg 
tudjuk oldani.

Közlekedés és parkolás

A telepítésből adódóan zónákat hoztunk létre, me-
lyek kijelölték a terület átjárhatóságát, közlekedési 
útvonalait. A főbb összekötő utakon két különböző 
forgalom is zajlik. Egy gyalogos nyomvonal, mely a 
két oldalsávban található, az épületek megközelíthe-
tőség miatt, ez kiselemes, kötésbe rakott térkő bur-
kolatot kapott. A két sáv között fut a kerékpárosok 
számára kialakított zökkenőmentes térkő burkolat. A 
fő forgalmi útvonalakat leválasztva a területtől kiala-
kítottunk egy 1,20 m magas térfallal lehatárolt rézsűs 
zöldfelületet. A főbb közlekedési útvonalak terese-
désekben csatlakoznak egymáshoz, így kialakult az 
alsógallai terület nyugati felén a főtér, mely alkalmas 
rendezvények kitelepülésre is, illetve ezen felül, erre 
merőleges gyalogos sétányok.

A koncepció alapja, hogy autómentes házakat ho-
zunk létre. A parkolást tömbösítve a peremterülete-
ken alakítjuk ki, parkolóházakban, melyekben autó 
liftet működtetünk, hogy megfelelő számú parkoló-
helyet tudjunk biztosítani a lakóknak, valamint elekt-
romos töltőállomásokat biztosítunk az elektromos 
autók feltöltéséhez. A terület belső részén csak gya-
logos és kerékpáros forgalom működik. A jelenlegi 
buszmegállót meghagytuk, helyét a főtér irányvo-
nalába igazítottuk.

Javasolt kerti bútorok, berendezések
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Költségbecslés
Fajlagos becsült négyzetméter árak […]:
I. típus, 50 m2 235 000 Ft/m2

II. típus, 75 m2 225 000 Ft/m2

III. típus, 100 m2 235 000 Ft/m2

Közösségi terek 200 000 Ft/m2

Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez 14 oldalas számítás készült. A vizsgált 
lakóegység fűtött alapterülete 92,8 m2. A lakás faj-
lagos primer energiafogyasztása 20,5 kWh/m2a. A 
vonatkozó követelményérték 50,0 kWh/m2a. Így a 
lakás energetikai jellemzője a követelményértékre 
vonatkoztatva 9,5%. Energetikai minőség szerinti 
besorolása A+ (fokozottan energiatakarékos).]

Summary

The subject of the design contest is designing a MILD 
HOME (My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Your-
self) and an Eco Green Village in Alsógalla-Falurét, 
in Tatabánya, Hungary. The aim of the project was 
to plan sustainable, low cost housing for this small 
part of the town.

Design aspects

Purpose: Revitalization of the area. For the two year 
MILD HOME project, we designed conceptual solu-
tions as both a housing unit and as part of a residen-
tial community of the Eco Green Village.

My Modular: modular system, use pixel strategy dur-
ing the installation, the construction, the interior and 
for the furniture.

Intelligent: intelligent devices, automation, controlla-
bility, minimisation of inputs.

Low Cost: cost-efficiency during the whole lifespan of 
the building, low maintenance, minimal energy us-

age, energy-efficient lighting systems.

Do it Yourself:

 - Social housing: creation of community and iden-

tity, with eco-conscious trainings, small library, 

conference room, playground, offices.

 - Workshop house: hobby, workshop, creation of 

micro communities.

 - Main Square: local market once a week.

 - Waste: high rate of recycling.

 - Green waste: communal composting facility

 - Rainwater collection and grey water collection, 

treatment and utilization.

 - Central heating and electricity generation (photo-

voltaic, solar).

Transport, infrastructure:

 - Public transport in peripheral areas.

 - Car-free houses, which block the peripheral park-

ing area, garage facilities, charging station for 

electric vehicles.

 - Pedestrian and bicycle traffic within the planning 

area. Green corridors + unit zones.

 - Internal service roads, access to ambulance, fire-

engines.

Environment:

 - Green areas.

 - Community farm gardens and orchards.

 - Children's playground, outdoor fitness course.

 - Park, development of recreational zones in the 

further development.

Eco Green Village: Installation, location, 

environmental configuration

We developed a pixel strategy, taking into account 

the given attributes of the area. Using this method we 

were able to design a united space which corresponds 

to the small scale floor area of a residential house 

(10×10 m squares). By multiplying and transforming 

these units we could form different zones which be-

came more dynamic through the addition of a verti-

cal component to the design.

MILD HOME: Architectural concept, 
shape forming, floor plan

We enclosed the designed units in a white cube, keep-
ing the modular system simple and maintaining the 
possibility for vertical expansion. Our units are in four 
groups. Four units form a small community which is 
separated by a 50 m2 area from the basic 400 m2 plot. 
In this 50 m2 we placed common bike storage, a com-
mon laundry and utility room. Our goal was building 
a community where people do not live in isolation 
from each other, but they live as part of a community 
where they have daily contact with each other.

In these units we distinguished 3 different types of 
apartment which can be easily modified to fit on the 
100 sections of the area. These were divided up into 
the following: 50×50 m2, 30×75 m2 and 20×100 m2.
1. 100 m2, for large families, multi-generation,
2. 75 m2, young couples (2 children),
3. 50 m2, young couples (1 children).

[See a figure in the middle of the 1st poster.]

We used the basic units to design the floor plan too, 
which gave us the ability to design a 100 m2 apart-
ment, a 75 m2 apartment and 3×50 m2 apartments as 
well as a 50 m2 utility room, laundry and bike storage. 
Each residential unit has the following functions: hall, 
lounge, kitchen, bedroom and bathroom.

Building engineering and innovative solutions

The concept is designed to utilise only renewable en-
ergy sources for both heating / cooling and electric-
ity. Four units form a unit of energy. A power unit 
consists of central heating / cooling and an electrical 
distribution system. This centre occupies a half-unit 
space (50 m2) which is complimented by a rainwater 
storage tank and insulated hot water storage buffer 
tank. Additionally units are also equipped with 6-6 
photovoltaic and solar heating panels attached to the 
roofs. These solar panels are linked with a suntrack-
ing system to optimise solar gain.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 541 m2

Beépített terület | Built-up area: 6 800 m2

Beépítettség | Built-up rate: 25,6%
Zöldterület | Green area: 12 329 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 46,5%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 438 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 805 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 31,1% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 270-370 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 47; 74; 93 m2

Lakások | Flats: 50; 30; 20 db | piece
Lakók | Residents: 2-3; 3-4; 4-5 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 135 m2

Becsült ár | Estimated price: 235 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 805 m2

Becsült ár | Estimated price: 200 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: szelektív hulla-
dékgyűjtő, kerékpár tároló, kölcsönző és szerviz, 
műhelyek, kávézó, étterem, élelmiszerbolt, moso-
da, multifunkciós terem, játszóház, könyvtár, irodák, 
kültéri fitnesz, parkolóház | selective waste collection, 
bicycle storage, rental and service, workshops, cafe, 
restaurant, grocery store, laundry, multifunctional 
room, playroom, library, offices, outdoor fitness, 
parking garage
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9. számú, II. díjas pályamű
Sztranyák Gergely DLA, Schunk Tímea, Getto Tamás DLA, Hajdu Veronika és Pócza Viktória 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Koncepcionális alapvetések

 - Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás 
hektáronként (Farr, 2009).

 - Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, 
„nyílt forráskódú” lakóegység.

 - Differenciált kültér használat, átmeneti terek 
(privát, félprivát, nyilvános terek).

 - Szoliter helyett közösségteremtő lakóegység 
telepítése. Az összetartozás tudata.

 - Interakció „terei”, közös gazdálkodás, közös építés 
(kaláka) lehetősége, közös külterek.

 - Piac: oldalról nyitott, fedett eseménytér, közvet-
len kapcsolatban a közösségi házzal (mosoda, 
multifunkcionális helyiség).

 - Kert: közösségi kertek.
 - Tisztás: játék, pihenés, sport.

Analízis

Az alapvető geometria és anyag optimalizálásához 
ökológiai, gazdasági szempontok szerint kiértékel-
tük a különböző épület típusokat. Megvizsgáltuk a 
szoliter, a vízszintesen sorolt és a függőlegesen so-
rolt épületeket.

Az építőanyagok esetében teljes életciklus elemzést 
végeztünk. A szempontoknál figyelembe vettük a 
helyszín adottságait, a „low cost”, „do it yourself” és 
„nearly zero energy” szempontokat is.

Az eredmény a geometria tekintetében a vízszin-
tesen sorolt házak irányába mutatott. A legökono-
mikusabb anyagnak a kétoldali agyagtapasztással 
készített szalmabála vázkitöltő fal bizonyult, teher-
hordó szerkezetnek pedig az iparosított mérnöki 
faváz. Egyéb anyagokat csak szükséges mennyiség-
ben használtunk.

[Lásd az ábrákat az 1. tabló tetején.]

MILD HOME koncepció

Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok szolgált. 
A csarnok olcsó, előregyártott szerkezet, könnyen 
megépíthető és újrahasznosítható.

Az előzetes geometriai és építőanyag vizsgálataink 
során vízszintesen sorolt szalmabála házakat hatá-
roztuk meg alapelemnek.

A legnagyobb ellensége a szalmának a nedvesség. 
A csarnok optimális méreteinek megválasztásával 
biztosítható az épületünk csapadékvíz elleni védel-
me továbbá lehetőség nyílik hasznos fedett külterek 
létesítése.

Az építést és a tárolást (pl.: szalma) a tető időjárástól 
függetlenül is lehetővé teszi.

[Lásd az ábrákat az 1. tabló tetején.]

Anyagok és szerkezetek

A tervezés során az alábbi építőanyagokat, szerke-
zeteket és a hozzájuk kapcsolódó költségcsökkentő 
tényezőket alkalmaztuk:

Alapozás: A tervezési területre vonatkozó talajme-
chanikai szakvéleményt figyelembe véve kis terhe-
lésű kétszintes épületet terveztünk, amely síkalapo-
zással megépíthető, így elkerülve a mélyalapozásból 
adódó magas költségeket.

Szigetelések: A magas talajvíz miatt az épületet nem 
pincéztük alá, a vízszigetelés síkját is a magas talajvíz 
okozta többletköltségek visszaszorítása érdekében 
választottuk meg.

Acélszerkezetű csarnok: Az alapozás és a vasaltaljzat 
után gyorsan szerelhető. Elkészülte után depónia-
ként szolgálhat a területre érkező faanyagnak, szal-
mabáláknak, megvédve az időjárás viszontagságai-
tól. Az építkezés teljes egészében fedetten folyhat. 
A csarnokok elhelyezése ütemezhető.

Mérnöki fa tartószerkezet: Száraz technológia, 
gyors, környezetbarát építkezés. A faszerkezettel 
flexibilisen alakítható, változtatható alaprajzi elren-
dezést terveztünk.

Szalmabála kitöltő falazat, hőszigetelés
Kézzelfogható előnyei:
 - természetes anyag,
 - egészséges épület,
 - kiváló hőszigetelés,
 - alacsony energiaszámlák,
 - olcsón megvalósítható épületek,
 - házilagosan kivitelezhető munkafázisok,
 - közösségépítő, „kaláka” építkezés,
 - házilagosan javítható szerkezetek.

Tágabb értelemben vett előnyök:
 - kisebb a helyi környezeti terhelés (útterhelés, zaj, 
por),

 - alacsony szállítási költség,
 - alacsony levegőszennyezés,
 - bontható épületek, melyek a természeti környe-
zetbe könnyen visszaforgathatók,

 - helyi munkaerő foglalkoztatása,
 - helyben található anyagok felhasználása.

Vályogtapasztás: Gyakorlatilag ugyanaz elmond-
ható, mint a szalmabála kitöltő falazatról. A talaj-
mechanikai szakvélemény alapján a terület gazdag 
agyagban.

Gipszkarton válaszfalak: Gyors szerelhetőség, száraz 
technológia, a gépészeti és épületvillamossági mun-
kák könnyű szerelése.

Közműcsatlakozások kiépítése: A telken a közművek 
rendelkezésre állnak. A kompakt kétszintes négy 
egységből álló épületeink közműellátása összefo-
gottan megoldható.

Épületgépészet: Az épületeink tájolásánál és a hom-
lokzatok tervezésénél fő szempont volt a téli / nyári 
benapozás vizsgálata. Ezzel a szemlélettel és a szal-
mabála kitöltő falazatok alkalmazásával a fűtési ener-
giaigényt minimálisra tudtuk csökkenteni. A telken a 
távhőellátás megoldott. A legkörnyezettudatosabb 
megoldásnak azt láttuk, hogy a lakások fűtését 
távhővel oldjuk meg, amely a telken elhelyezett kö-
zösségi házban található hőközponton keresztül jut 
el a lakóegységekig. A tetőfelületeken keletkező csa-
padékvizet terepszint alatt, lehorgonyzott műanyag 
tartályokban gyűjtjük locsolás céljára.

Anyagszállítás: A helyszínhez közel található, előál-
lítható építőanyagokat alkalmaztunk.

Költségbecslés

A prototípus épületre vetítve:
földmunka, alapozás 6 000 000 Ft
szigetelések 1 000 000 Ft
acélszerkezetű csarnok 13 000 000 Ft
mérnöki fa tartószerkezet 4 000 000 Ft
szalmabála (400 Ft/db, 2500 db) 1 000 000 Ft
vályogtapasztás, rabicolással 2 500 000 Ft
fa külső, belső nyílászárók 8 500 000 Ft
burkolatok, festés, mázolás 4 000 000 Ft
gipszkarton válaszfalak 1 500 000 Ft
szaniterek, beépített bútorok 2 500 000 Ft
közműcsatlakozások kiépítése 1 500 000 Ft
épületgépészet 6 000 000 Ft
épületvillamos munkák 2 500 000 Ft
anyagszállítás 1 000 000 Ft
munkadíj 7 000 000 Ft
közterületek parkosítása, burkolása, 
parkolók, közvilágítás kiépítése, 
közösségi ház építése 3 000 000 Ft
prototípus épület költségei össz.: 65 000 000 Ft

A prototípus épület tartalmaz:
3 db 39,7 m2-es lakást 119 m2

1 db 78,22 m2-es lakást 78 m2

1 db 119,6 m2-es lakást 120 m2

Ezek összesen: 317 m2

Becsült négyzetméterár = 
prototípus épület költségei / lakótér mérete = 
65 000 000 Ft / 317 m2 = 205 100 Ft/m2.
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Energetika

[A tervhez energetikai számítás készült, de a leírás 
csak az eredményeket közli. A vizsgált lakóépület 
fűtött alapterülete 336 m2. Az épület fajlagos primer 
energiafogyasztása 78,26 kWh/m2a. A vonatkozó 
követelményérték 157,28 kWh/m2a. Így az épület 
energetikai jellemzője a követelményértékre vonat-
koztatva 49,8%. Energetikai minőség szerinti beso-
rolása A+ (fokozottan energiatakarékos).]

Summary

Principles

 - Compact, sustainable public housing. 35-50 flat/
ha (Farr, 2009).

 - Small, flexible, freely variable living unit.
 - Differentiated outdoor using, transitional spaces 
(private, half-private, public).

 - Creating community builder living units instead of 
solitaires. Community awareness.

 - “Spaces” for interaction, common management, 
possibility for building together, common outdoor 
spaces.

 - Market place: open from the sides, roofed event 
space, direct connection with the community 
building (laundry, multifunctional room).

 - Garden: community gardens
 - Field: playing, recreation, sport.

Analysis

For the optimisation of the main geometry and the 
used materials different building types were evalu-
ated according to ecological and economical aspects. 
Solitaires, horizontally and vertically arranged build-
ings were examined.

For the building materials life-cycle analyses were 
made. For the assessment the local characteristics, 
the ‘low cost’, ‘do it yourself’ and ‘nearly zero energy’ 
were also considered.

The results headed for the horizontally arranged 
houses in the geometry. The most economical build-

ing materials were the straw bale covered by clay 
plaster and filled between prefabricated wood hold-
ing structures. Other materials used were tried to 
minimalize.

MILD HOME concept

The basic of the idea was the hall structure. It is cheap, 
prefabricated, easily constructible and reusable.

According to our analyses we defined the use of straw 
bale houses arranged horizontally as basic elements.

The largest enemy of the straw is moisture. Choosing 
and optimal size for the hall structure the protection 
against raining is ensured, furthermore we gain use-
able roofed outdoor spaces.

The roof provides weather independent building and 
storage (e.g. straw) possibilities.

[See the figures on the top of the 1st poster.]

 
 

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 207 m2

Beépítettség | Built-up rate: 17,0%
Zöldterület | Green area: 11 645 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 47,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 5 852 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 172 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 24,3% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 116 db | piece
Összes lakó | All residents: 296 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 40; 78; 120 m2

Lakások | Flats: 89; 22; 5 db | piece
Lakók | Residents: 2; 4; 6 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 100 m2

Becsült ár | Estimated price: 205 100 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 172 m2

Becsült ár | Estimated price: 200 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
mosoda, hőközpont | multifunctional space, laundry, 
heat service centre
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10. számú pályamű
Szatlóczki Dóra Lilla és Farkas Petra 
Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

Fenntarthatóság
A fenntartható tervezés a gazdasági, funkcionális, 
esztétikai és biztonsági szempontok mellett az öko-
lógiai, a szociális és etikai szempontokat is figyelem-
be kell vegye, mivel a fenntartható építészet nem 
csak a konkrét épületre vonatkozik, hanem annak tá-
gabb környezetére is. Szerintünk nem elég, hogy az 
épület nem fogyaszt semmit, vagy éppen jótékony 
hatással van a környezetére, és nem bocsát ki káros 
anyagot, elvárás az is, hogy a benne lévők számára 
kellemes legyen.

Tervünk magába foglal gazdasági szempontokat: 
alacsony költségek, magas hatékonyság, kockázat-
csökkentés, jövedelmezőség; ökodesign szemléle-
tet: életciklus-elemzés, anyagtakarékosság, ener-
giahatékonyság, újrahasznosítás, megújuló források 
alkalmazása, mobilitás, autonómia; és a társadal-
mi hasznosság kritériumait: munkahelyteremtés, 
egészséges és minőségi munkakörnyezet, akadály-
mentesség stb.

Az említett fenntarthatósági szempontok közül a 
legfontosabbnak tartottuk, hogy ideális (igények 
szerint változtatható térszervezésű), élhető ottho-
nokat alakítsunk ki. A tervezésnél a legfontosabb 
szerepet a változás és az idő figyelembevétele ját-
szotta. 

[Lásd a kapcsolódó ábrát az 1. tablón.]

Új családtípus / filozófia

Megváltozott a gyermekszületés megítélése. A 20. 
század első felében a házasságkötés célja a gyer-
mekszületés, ez ma már nem számít. Koncepciónk 
szerves része, hogy az időseket is bevonjuk a lakó-
telep életébe, ezzel újra hasznossá tenni a nyugdíjas 
éveket. A fiatal párok gyerekvállalási szándékát sok 
esetben az tartja vissza, hogy hátráltatná a karrierjük 
építésében, mert nincs, aki vigyázzon a gyerekekre. 
A tanulási időszak kitolódott 18-22 éves korig, ez-
zel megnyújtva a gyermekstátusz idejét. Amiből az 
következik, hogy a szülői státusz is meghosszabbo-
dik. A sok szabadidővel rendelkező idősekkel való 
együttélés előnyét kihasználva, nem bébiszittert 
fognának fel, hanem a nagyszülők vigyáznának a 
gyerekekre.

[Lásd a kapcsolódó ábrákat az 1. tablón.]

Idősellátás helyzete

Elöregedett társadalom:
 - lakosság csökkenése,
 - időskorúak arányának növekedése: 
2010-ben 15%, 2050-ben 30%,

 - baby-boom, Ratkó-generáció,
 - korcsoportok differenciálódása,
 - igény a produktivitásra,
 - a fizikai és mentális egészség megtartása,
 - a felszabadult idő- és energia lekötése.

Életmódok:
 - önellátó lakás vagy ház,
 - házi segítségnyújtás,
 - idősek klubja, napközi otthonok,
 - rokonokkal lakás,
 - idősek otthona.

[Lásd a kapcsolódó ábrákat az 1. tablón.]

Közösségi koncepció

A fenntartható közösséghez mindenki számára 
biztonságos és egészséges lakhely, munkahely és 
pihenési lehetőség szükséges. Ezért a családi- és 
társasházakon kívül játszóteret, sportpályát és par-
kos-bicikliutas sétányt alakítottunk ki. A kiszolgáló 
funkciójú épületekre pedig kertészkedésre alkalmas 
zöldteraszt terveztünk. […] Ezek a funkciók mind a 
közösségi létet, közösségi kapcsolatokat erősítik.

[Lásd a kapcsolódó ábrát az 1. tablón.]

Telepítési koncepció
Városrendezési szinten a fő szempontok:

A település ökológiai lábnyomának csökkentése, 
azaz a biológiailag aktív felületek növelése, a köz-
lekedési igény minimalizálása, az energiahasználat 
csökkentése, a vízhasználat csökkentése, a hulladék-
képződés minimalizálása.

A környezetet megvizsgálva, arra jutottunk, hogy a 
területen megtalálható minden olyan funkció, ami 
az itt lakó embereket kiszolgálná. A telepítés kialakí-
tása szervesen nem kapcsolódik a környezethez, így 
lehetővé tettük, hogy a tervezett lakótelep bárhová 
telepíthetővé váljon.

Figyelembe vettük a környező épületek beépítését, 
illetve a beépítetlen részeket. A telepítés meghatáro-
zó irányát a Galla-patak adta meg. A patak mentén 
sétányt és kerékpár utat telepítettük. Ehhez kapcso-
lódnak a közösségi funkciók: sportpálya, játszótér, 
park és a kiszolgáló épület, valamint az annak te-
tején kialakított kertészkedésre alkalmas zöldterasz.

A települési struktúrát, a közlekedési vonalakat és a 
kertészeti tevékenységek területeit úgy alakítottuk 
ki, hogy teret hagyjunk a természeti környezetnek. 
Az európai és a magyar táj része az azt fenntartó 
ember.

[Lásd a kapcsolódó ábrát a 3. tablón.]

A telepítési terv

A tervezési területet északról egy szinte beépítetlen 
terület, nyugatról a Volán épületei, délről családi há-
zas övezet, keletről pedig beépítetlen terület veszi 
körül. Az északról határoló Galla-patak határozta 
meg a fő irányt. Ide kapcsolódnak a közösségi funk-
ció színhelyei. A patak mentén kialakított parkos sé-
tány és kerékpárút, megfelelő kikapcsolódást nyújt 
a lakóknak. A tervezett kiszolgáló funkciójú épület 
is a patak tengelyét erősíti. A helyi lakosok által üze-
meltetett kisvállalkozások itt kapnak helyet (mint 
például fodrászat, zöldséges, kávézó). Ezenkívül a 
fenntartható közösséget létrehozó előadóterem, 
ami lehetőséget nyújt a kulturális élet felpezsdíté-
sére. Az épület keleti felében egy újrahasznosító-, 
komposztáló központot hoztunk létre.

Viszonylag kis méretű a tervezési helyszín, a 100-200 
lakásos kialakításhoz. Így a kiszolgáló épület tetejét 
kihasználva biztosítottunk plusz zöldfelületet. A la-
kótelepen élők itt kertészkedhetnek és megtermel-
hetik a számukra megfelelő zöldségeket és gyümöl-
csöket. Itt a társasházban élők is megtapasztalhatják 

a kertészkedés örömeit. A kisebb gyerekeket meg-
taníthatják az idősebbek, hogyan tudnak helyesen 
növényeket gondozni. Ezzel a funkcióval erősödhet 
a generációk közötti kapcsolat és csökkenthetők a 
fogyasztói társadalom káros szokásai.

A lakóépületek
A lakótelep alapvetően két háztípusból áll. Az egyik 
a családi ház kerttel, a másik a társasház több la-
kással.

A családi házak kétszintesek és modul alaprajzzal 
rendelkeznek. A nyílászárók elhelyezései a tájolás-
nak megfelelően két típusra bonthatóak. A parkolás 
a ház előkertjében lévő gyeprácson biztosított. A 
hátsókert pedig lehetőséget nyújt a kertészkedésre, 
pihenésre.

A társasházak is követik a családi házak moduláris 
alaprajzát. Kétféle típust alakítottunk: ki a családok 
méretéhez igazodva egy nagyobb és egy kisebb 
méretűt. A parkolókat az épületek bejáratához iga-
zítva telepítettük zöldövezettel.

[Lásd a kapcsolódó ábrát a 3. tablón.]

Optimum / minimum

Minimális, ugyanakkor optimális lakások ideális alap-
rajzának keresésével kezdtük a lakóterek tervezé-
sét. Kísérleteztünk a lehető legkisebb szobákkal és 
terekkel, mozgatható bútorokkal és falakkal, majd 
a méreteket növelve jutottunk el az ideális alaprajzi 
kialakításhoz.

Úgy véljük, hogy az előírt méretek és szabályok 
betartása nem mindig vezet kedvező térhez, ezért 
döntöttünk úgy, hogy olyan alaprajzot hozunk létre, 
amely az átlagember számára élhető, korszerű, és 
fenntartható otthont jelent. Célunk az volt, hogy a 
ház tudjon alkalmazkodni a tulajdonosok igényei-
hez, életmódjához, és annak megfelelően változ-
zon. Így bővíthető, korszerűsíthető, átépíthető épü-
letek jöttek létre.

[Lásd a kapcsolódó ábrát a 3. tablón.]

Alaprajz / modul

Rugalmas alaprajzot alakítottunk ki. A családi ház 
kétszintes, a földszinten szélfogó, nappali-étkező-
konyha, egy fürdőszoba, tároló / kamra, és egy 
hálószoba található. Az emeleten igény szerint 2-3 
helyiséget és egy fürdőszobát, valamint erkélyt ter-
veztünk. A helyiségek funkcióváltással hálószobává, 
dolgozószobává, játszószobává, stb. alakíthatóak. 
Így a lakás képes egy többgyerekes család kényel-
mes otthonává válni, akár a nagyszülőkkel együtt is.

A többszintes épületben két méretű, azonos alap-
rajzú lakás található, melyek szintén átépíthetőek, 
plusz helyiséggel bővíthetőek.

[Lásd a kapcsolódó ábrát a 3. tablón.]

Színkód

A koncepció része, hogy az épületek kialakításá-
nál figyelembe vettük, hogy mindenki kicsit a saját 
képévé tudja formálni a házát. Így az utcafronton 
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tervezett terasz belső falai, illetve a kémény színe 
eltérő lehet házanként a megadott színskála szerint. 
A lakók ezáltal könnyebben beazonosíthatják ottho-
nukat, és ez a lakótelepnek is ad egy üde hangulatot.

Horizontális / vertikális zöld

A növények a legjobb napenergia lekötők, nem 
hővé alakítják a napenergiát, mint például az aszfalt 
vagy a fal teszi, hanem elsősorban a széndioxid fel-
bontásához használják; másodsorban a víz párolog-
tatásával hűtik a környezetet. A vertikálisan futtatott 
növények tisztítják a levegőt, felfogják a csapadékot, 
amely nem közvetlenül a falra csapódik le és felfog-
ják / tompítják a zajokat.

Csökkentik nyáron a falak felmelegedését, télen 
a falak kihűlését. A függőleges növényfal a csalá-
di házak szélfogójánál jelenik meg, a többlakásos 
épületeknél pedig a lépcsőház falain. A horizontális 
zöldfalat vadszőlő képezi.

[Lásd a kapcsolódó ábrát az 1. tablón.]

A költségek csökkentése

Tégla

Az anyagválasztásunknak több oka is volt, de mind-
egyiknek egy közös célja van, az hogy minél több 
költséget spóroljunk meg az itt élők számára. A ki-
választott szerkezet anyaga tégla. Elsősorban, mert 
ez egy természetes anyag, Magyarországon kedve-
ző áron beszerezhető, és a helyi éghajlati körülmé-
nyeknek is ellenáll. Másodsorban, mivel kedvezőb-
ben jutunk ehhez az anyaghoz, így a megmaradt 
pénzt visszaforgathatjuk a munkaerő kifizetésébe. 
Koncepciónk szerint az építkezésen helyi munkások 
végeznék a munkát, így biztosítanánk jövedelmi for-
rást a helyieknek.

Fűtés

A tervezett épületek távhőre vannak kötve, de az 
elsődleges fűtés fatüzeléssel történne. Így egy olyan 
kazánt választottunk, ami központi fűtési rendsze-
rekben is alkalmazható.

Esővíz-hasznosítás

Az épületek tetejéről lefolyó esővíz újrahasznosítá-
sával nagymértékben lehet csökkenteni a felmerülő 
költségeket. A takarékoskodás mellett a környezet-
védelem is indokolja az esővízgyűjtést. Az emberek 
naponta átlagosan 150 liter ivóvizet használnak el 
olyan dolgokra, amelyek felét esővízzel is tudnánk 
helyettesíteni, így indokolt a csapadék gyűjtése és 
felhasználása, akár épületen belül a WC öblítésére, 
ruha mosására vagy a kertek öntözésére. A vízdíjak 
egyre jobban emelkednek, a teljes csapadékvíz-
hasznosító berendezés beépítésének díja pedig 5-8 
év alatt meg is térülne. Ma már több európai or-
szágban is támogatják anyagilag az önkormányza-
tok az esővíz felhasználását.

Szellőztetés

Manapság a nyílászárók nagyon jól zárnak és szi-
getelnek, ami nagyon hasznos. Viszont így több 
elhasznált levegő marad a belső térben. A jó kom-
fortérzet kialakításához a gravitációs szellőzést ré-
szesítettük előnyben. Ezzel a módszerrel csendesen 
és olcsón cserélhetjük az elhasználódott levegőt. A 
nyomáskülönbséget és légáramot a szél hatása, a 
külső és belső léghőmérsékletek közötti különbség 
fejti ki. Ez a fajta szellőzés nagymértékben függ a 
környezeti adottságoktól. A műszaki elemzések sze-
rint, a gravitációs szellőztetés az év 70 százalékában 
működőképes. Azokban a terekben, ahol ez még-
sem működne, pl. a földszinti fürdőszobákban, ott 
gépi szellőztetés működik.

[Lásd a kapcsolódó ábrát az 1. tablón.] 
[A tervhez költségbecslést nem kaptunk.]

Energetika
[A tervhez 17 oldalas energetikai számítás készült. A 
vizsgált lakóegység fűtött alapterülete 95 m2. A lakás 
fajlagos primer energiafogyasztása 90,99 kWh/m2a. 
A vonatkozó követelményérték 230,00 kWh/m2a. Így 
a lakás energetikai jellemzője a követelményértékre 
vonatkoztatva 39,56%.]

Summary
During the planning we took into consideration be-
sides the economic aspects the ecological, the social 
and the ethical aspects as well, because sustainable 
architecture applies not only to the specific building, 
but also to its wider environment. We prepared a plan 
which has a beneficial effect to its surroundings that 
does not emit any harmful substances, and gives a 
pleasant environment for the residents.

Our plan covers the economic aspects such as low 
cost, high efficiency, risk reduction, profitability, and 
the eco-design approach (life-cycle analysis, material 
efficiency, energy efficiency, recycling, use of renew-
able resources, mobility, autonomy) and the criteria 
of social utility (job creation, quality and healthy work 
environment, accessibility, etc.). Among the above 

mentioned sustainability aspects, we chose as the 
most important to create ideal and liveable homes 
(with variable layout according to the residents’ / 
owners’ needs). The most important part of the de-
sign was to consider the changing and the time.

A main part of our concept was the restitution of 
a new-old family philosophy. According to this, the 
older people become an active part of the life of their 
families and of the housing estate. Taking advantage 
of the extension of the parenthood, the grandparents 
would look after the grandchildren and help around 
the house. Most of our residential buildings have 
been designed to be suitable for several generations 
living together.

Having analysed the environment, we realized that in 
the area can be found many functions that can serve 
the residents. Therefore the installation is not inte-
grally linked to the environment. So, we have enabled 
that the planned housing developments can be sited 
anywhere.

The brook (named Galla) gave the direction of the 
installation. Along the brook are the walkway and the 
bike path, plus the community functions: sports field, 
playground, park and the service building, where 
the residents can operate their small businesses for 
example hair dresser, groceries, coffee shop. In ad-
dition, an auditorium that establishes a sustainable 
community, which provides an opportunity to warm 
up the cultural life. In the eastern part of the build-
ing is the recycling-composting centre. On the top of 
a building is a green terrace, where the people can 
garden and produce vegetables and fruits for them-
selves. These features brace the community life and 
the community relations. The housing consist two 
main house types. One of them is detached house 
with a garden, and the other one is block of flats. The 
detached house has got two floors and a modular 
floor plan. The parking space is located in the front-
garden; the back-garden is a place for gardening and 
relaxation. The house is a liveable, modern and sus-
tainable home for the average person. Our goal was 
that the house would adapt to the owner’s needs and 
ways of living. So the houses are scalable, up-to-date 
and modern.

On the ground floor there is a windbreak, a living 
room with dining room and kitchen, bathroom, stor-
age / pantry and a bedroom. Upstairs there are 2-3 
rooms, a bathroom, and balcony. The rooms upstairs 
can be used as bedroom, study, play-room, etc. mak-
ing it suitable for a bigger family with many children 
or with grandparents. The condominiums have a 
modular floor plan too. We designed two types ac-
cording to the family sizes: a larger and a smaller flat, 
which are flexible and scalable with an extra room. 
The parking space is near the entrance in a green 
zone area.

The buildings are made of brick, because it is a natu-
ral and relatively cheap material and suitable to the 
local climatic conditions. Moreover the low cost ma-
terial gives possibility to invest more in the work force. 
The buildings are connected to the district heat, but 
the primary method of heating is wood heating. We 
reuse the rainwater for toilet-flushing, washing and 
watering.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 510 m2

Beépített terület | Built-up area: 15 154 m2

Beépítettség | Built-up rate: 57,0%
Zöldterület | Green area: 11 356 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 43,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 4 487 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 520 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 18,9% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 114 db | piece
Összes lakó | All residents: 375 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 95; 55; 74 m2

Lakások | Flats: 33; 17; 5 db | piece
Lakók | Residents: 2-6; 1-4; 1-4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 105 m2

Becsült ár | Estimated price: 195 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 520 m2

Becsült ár | Estimated price: 175 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
újrahasznosító központ, biobolt, kávézó, fodrászat, 
sportpálya, játszótér, sétányok | multifunctional 
space, recycling centre, bio shop, café, hairdresser, 
sports fields, playground, promenade
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12. számú pályamű
Weiszkopf András, Kolossa József DLA és Konczné Theisler Katalin 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola

1. Tervezési feladat
A tervezési helyszín Tatabánya Alsógalla városré-
szén, a városközponthoz közel található. A 24 800 
m2-es területet északkeletről a Galla-patak, dél-
nyugtról az Ady Endre utca, északnyugatról a Csaba 
utca, keletről kisebb csatorna határolja. A tervezé-
si program egy fenntartható, innovatív Eco Green 
Village megtervezését írja elő, a 24 800 m2-es terü-
leten 100-200 lakás elhelyezésével és azokat kiegé-
szítő közösségi funkciókkal, mint multifunkcionális 
tér, mosoda, biciklitároló.

Az Eco Green Village szinte nulla szennyezőanyag 
kibocsátású, önfenntartó közösség, mely megújuló 
energiatudatos megoldásokat alkalmaz, magas ará-
nyú újrahasznosított anyaghasználattal. A pályázat 
nagy hangsúlyt fektet az életciklusban gondolko-
dásra. A lakóegységek, a MILD HOME-ok három 
felhasználói csoportot céloznak meg, egyenként 
40-100 m2 közötti alapterülettel.

A gazdasági fenntarthatóság a kiírásban kiemelt 
hangsúlyt kap, a teljes beruházásra 20 éves meg-
térülést ír elő.

Az energetikai fenntarthatóság szintén kiemelt 
hangsúlyt kap a pályázatban, a tervezett épületek 
előírt hőtechnikai jellemzője 50 kWh/m2a, energeti-
kai besorolásuk A+ kell legyen.

2. Megalapozó vizsgálatok
[Lásd a kapcsolódó ábrákat az 1. tablón]

2.1 Belső terek komfortigénye

A komfortérzet az „ember és zárt téri környezete kö-
zötti szubjektív kapcsolat”. A lakóterekkel szemben 
támasztott emberi igényekkel foglalkozik többek kö-
zött az épületenergetika, ami az épületbe beérkező, 
és az épületből távozó energián kívül a komfortér-
zet előállításához szükséges energia felhasználást is 
vizsgálja. Emiatt a belső terek megfelelő komfortjá-
nak megteremtéséhez ismerni kell telekre ható ég-
hajlati tényezőket.

Komfort elvárás változás

A különböző korok épületeit vizsgálva térben és 
időben nagy eltéréseket tapasztalhatóak a belső 
légállapot tekintetében. Megfigyelhető, hogy a tör-
ténelem során időben előre haladva a lakóépületek 
belső tereit egyre egyenletesebben tudták tempe-
rálni, például míg 70 éve 2-3 °C-os hőmérsékletin-
gadozás volt jellemző a fűtési időszakban, addig 
ma már ez az érték csak 0,3 °C. Fontos az épületek 
megfelelő energetikai méretezése, hiszen a fejlődő 
technológiai lehetőségekhez hozzászokva az em-
berek légállapot változással kapcsolatos tűrőképes-
sége sokkal szűkebb skálán mozog.

Komfort elvárások ma

A mai magyar ember által igényelt belső hőmérsék-
leti adatok tekintetében eltérés van a nyáron és a 
télen elvárt értékek között (nyáron átlagosan 24-26 
°C, míg télen 20-22 °C a kedvező hőmérséklet). A 
lakóterek belső tereiben megengedett légmozgás 
mértéke 0,2 m/s, de általában ez a 0,1 m/s értéket 
sem éri el. Fontos megjegyezni, hogy a komfort-
érzet szubjektív emberi követelmény, melyek a va-
lóságban személyenként különböznek. Az eltérő 
igényeket akár a környezet, a kulturális háttér és az 
életkor is befolyásolhatja.

2.2 Helyspecifikus viszonyok

Helyspecifikus klíma

Az építési telekre elhelyezett szabadalom a hely-
színén egyedileg mért telepítési hely- és épület-
geometria-specifikus adatokat hoz létre és rendezi 
adatbázisba. Az adatbázisból kinyert információk 
alapján, már a tervezés korai fázisában felhasznál-
hatóak, alkalmazhatóak az egyedi energetikai adott-
ságok. Az eredmény: jelentős energia- és költség 
megtakarítás, a lokális építészeti karakter újra meg-
jelenik!

Helyspecifikus domborzat

A kis térségek klimatikus adottságai a domborzat 
és a helyi növényzet éghajlatmódosító hatása miatt 
eltérnek a jelenleg mért általános területi adatoktól. 
A völgyben való elhelyezkedés módosítja az éghaj-
lati tényezők jellemzőit pl.: szélirány, csapadék stb. 
Egy terület klimatikus jellemzői meghatározzák az 
épületbe beérkező energiákat és az épület burkának 
kialakítását is. Így a tervezési terület helyspecifikus 
adatainak mérésével és felhasználásával optimali-
zálható lenne a tervezett épületek energiafelhasz-
nálása.

2.3 Helyi adottságok vizsgálata

Tatabánya

Tatabánya a nehézipari korszakból környezettuda-
tos várossá válás folyamatának elején tart. Önkor-
mányzati, lakossági és vállalati kezdeményezések 
már megjelentek. A város energiafelhasználását 
nagymértékben optimalizálná a lokális adottságaik 
figyelembe vétele.

Biogáz

2013 nyarától működik közel 50 000 m2 alapterületű 
biogáz üzem a dubnik-völgyi hulladéklerakó köze-
lében. A biogáz szerves anyagok (pl.: energiacélú 
növények, trágya és különböző hulladékok) leve-
gőtől elzárt környezetben történő lebontásából ke-
letkezik. A biogázból villamos energiát állítanak elő. 
Magyarországon a megújuló energiák felhasználása 
még kezdeti szakaszban van.

Fűtőerőmű

Az erőművet 2004-ben széntüzelésről földgáz-
üzemre állították át, ezzel töredékére csökkent a 
szennyezőanyagok kibocsátása. Jövőbeni korsze-
rűsítés része lesz a biomassza tüzelés bevezetése. 
A megújuló energiára való váltás esetén csökken a 
légkör szennyezése és az energiaimporttól való füg-
gőség is. A jelenleg 24 000 lakás és további intéz-
ményt ellátó erőmű korszerűsítése mellett megol-
dandó feladat a vezetékhálózat és az épületen belüli 
rendszerek korszerűsítése.

Klímabarát Települések Szövetsége

Az MTA Éghajlatváltozás Kutatóműhellyel együtt 
5 város – köztük Tatabánya – megalakította a Klí-
mabarát Települések Szövetségét. A szövetség 
célja, hogy minél több településnek legyen saját, 
szakmailag megalapozott klímastratégiája, illetve a 
klímaprogramok megvalósításának elősegítése és 
a települések érdekképviselete klímavédelmi kérdé-
sekben. Jelenleg 19 település a tagja.

Környezettudatos oktatás

Egy fiatal, környezettudatosan működő felsőoktatási 
magánintézmény tatabányai kihelyezett tagoza-
ta nemrégiben kezdte meg fejlesztési programját, 
amelynek célja, a főiskola olyan „öko-egyetemmé” 
alakítása, ahol a hallgatók sokféle – a „zöld gazda-
ság” és „fenntartható fejlődés” gazdasági, pénzügyi, 
társadalmi és mérnöki aspektusaihoz kapcsolódó – 
kurzusból választhatnak. A főiskola mellett több civil 
szervezet, alapítvány és az önkormányzat is szervez 
a lakosságnak előadásokat a környezettudatos élet-
mód ismertetésére.

Ökofalvak a környéken

A Természetes Életmód Alapítvány Tata környékén, 
130 hektáron végez természetvédelmi tevékeny-
séget. A mintaterületen foglalkoznak az alternatív 
házépítéssel, az okszerű tájhasználattal, az integrált 
és szerves földműves gazdálkodással, a tartamos er-
dőgazdálkodás kérdéseivel stb. Táborokat, tovább-
képzéseket és előadásokat szerveznek. Tatabányától 
északkeletre fekvő Máriahalom faluszéli területein, 
50 hektáron teljesen önellátó, világtól elvonuló, 
természetközeli életmódot folytató közösség él.

Környezettudatos közösségek

A civil kezdeményezésből indult Tatabányai Klíma-
kör Közhasznú Egyesület célja a klímaváltozás kiala-
kulásának, hatásának, veszélyeinek, minél szélesebb 
körben való megismertetése a helyi közösséggel. 
A Tatabányai Klímakör kiemelt feladatának tekinti 
a helyi lakosság személyes és honlapon keresztüli 
tájékoztatását, illetve az érdeklődők bevonását min-
den olyan akcióba, amely a klímaváltozással vagy a 
klímavédelemmel kapcsolatba hozható.
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Figyelembe véve területre jellemző klimatikus viszo-
nyokat, benapozási adottságokat az energia értéke-
sítésből mintegy 90 000 € éves bevétel várható. Az 
intézményi helyiségek hasznosításával kapcsolatban 
pedig egy évi 50 000 € várható bevétellel lehet szá-
molni.

A projekt számol még egy kisebb mértékű egyéb 
bevételi forrással is, melyet elsősorban a területen 
megrendezésre kerülő EU-s programokhoz köthető 
bevételek adnák.

A projekt várható Cash-Flow eredménye a 20 éves 
időtáv alatt 55 000 €.

3. A terv ismertetése

3.1 A telepítés szempontjai

[Lásd az ábrákat a 2. tablón.]

Az alacsony, sűrű beépítések esetében ismert sá-
vos, keretes illetve centrális rendszerek közül az Eco 
Green Village átlós irányú rendszerben, sávos elren-
dezéssel épül meg.

Utak – irányok

Az átlós irányt a lakóegységek déli tájolása hatá-
rozta meg. Az utak távolságát az optimális utcaszé-
lesség és a minden lakóegység számára biztosított 
elő- és hátsókert illetve átrium rendezte. A célfor-
galmú, belső utcákon minden lakóegység autóval 
megközelíthető.

Kertek – előkertek

A MILD HOME mindhárom típusa a lakásminőség 
növelése érdekében alapterületük kb. 40%-ának 
megfelelő méretű kerttel egészült ki. Az előkertek 
lehetőséget adnak a lakóknak a perszonalizációra, 
az utcát élhetővé, változatossá teszik. Átmeneti teret 
képeznek a közösségi és privát zónák között, ahol 
a biciklik, babakocsik elhelyezhetők. A hátsóker-
tek és átriumok, mint a családok privát külső terei 
a relaxációnak és vendégfogadásnak adnak helyet, 
méretüknél fogva kisebb veteményeskertek helyez-
hetők el benne, az átriumokban kisebb üvegházak 
építhetők.

Közösségi funkciók

A közösségi épületek két helyzetben jelennek meg 
a beépítésen, egyrészt a lakóegységek sorát zárják 
többszintes tömegükkel és kapcsolják a beépítést 
a külső utcákhoz. Másrészt egy nagyobb közössé-
gi zóna helyet ad az ideiglenes öko-bio piacnak, a 
lakások építéséhez, tovább alakításához létrehozott 
„do it yourself depót” és kisebb közösségi funkciókat 
foglal magába.

Tó

A gyökérzónás ülepítő tó a telep víztisztítására szol-
gál, nádassal kialakított partja kellemes rekreációs 
környezetet nyújt a lakóknak. A tó nyáron természe-
tes klímabefolyásoló elemként segít a levegő hűté-
sében.

Fotovoltaikus napelem (PV) mező

Az épületek tetején elhelyezett napkollektorok és 
fotovoltaikus napelemek mellett a területen egy 

fotovoltaikus napelem mezőt telepítettünk, a telep 
helyszíni adottságainak magasfokú kihasználására a 
dél-nyugati szélen, árnyékolásmentes területen.

3.2 MILD HOME lakóegységek

Az emberi élet különböző életállapotai számára 
három lakástípus nyújt otthont. A lakások földszinti 
megközelítése akadálymentességet biztosít mind a 
babakocsis, kerekesszékes és idős lakók számára.

A MILD HOME I. fiatal pároknak, kisgyermekeseknek 
illetve időseknek épül, a MILD HOME II. egy-két-
gyermekes családoknak ad otthont, a MILD HOME 
III. nagyobb családok otthonának kerete.

A lakóegységek energetikai jellemzői

A terület adottságait kihasználva alakult a beépí-
tés. A szoláris energianyereség növelése érdekében 
minden típusú lakóegység megfelelően tájolt. A kis 
hajlásszögű tetőfelületeken elhelyezett használati 
melegvíz előállítására alkalmas napkollektorok dél-
nyugat felé néznek. A terület délnyugati sarkán az 
elektromos áramot előállító fotovoltaikus napelem-
mező a kedvező déli irányba tájolt. 

Minden lakóegységben talajszondás fűtés és 
hővisszanyerős légcserélős szellőzés működik. A la-
kóegységek egyedileg gyűjtik a szürkevizet és ezt 
felhasználják a WC öblítésére. Az összegyűjtött eső-
vizet pedig az átriumokban termelt növények öntö-
zésre használják. […]

A lakóegységek szerkezeti kialakítása

A földszintes lakóegységek falszerkezete a DiY 
telepen készülő előregyártott, átszellőztetett 
maghőszigetelt panelekből saját kezűleg építhető 
fel. Az épület termikus burkán belül elhelyezkedő 
terek szabadon – a telepen működő építésziroda 
segítségével tervezhetőek meg. A belső válaszfalat 
újrahasznosítható gipszkarton paneles elemek al-
kotják. A kis hajlásszögű tetők tartószerkezetét em-
beri erővel megemelhető szeglemezes tartók adják. 
A normál belmagasságú terek tetőterét fújt cellulóz 
hőszigetelés tölti ki. A nyílászárók háromrétegű, hő-
szigetelő, maximális fényáteresztésű üvegezésűek.

3.3. Időbeli ütemezés

A lakóegyüttes építése időben eltolt ütemezéssel 
valósul meg. Az első ütemben a közösségi épületek, 
a peremeken elhelyezett vegyes funkciójú épüle-
tek épülnek meg, a tó kerül kialakításra valamint a 
fotovoltaikus napcella mező telepítése történik meg. 
A kezdeti időszakban a lakások helyét mezőgazda-
sági termelésre használják.

A további ütemekben a belső területeken a földszin-
tes MILD HOME-ok folyamatosan épülnek. A házak 
a „Do it Yourself DEPO”-ban megvásárolható anya-
gokból, félig-előregyártott elemekből, sajátkészíté-
sű módszerrel építhetők meg, a „Plan it Yourself” 
építésziroda segítségével részben egyedi megoldá-
sokkal kiegészítve. A lakóegységek „szaporodásá-
val” a terület fokozatosan népesül be.

Költségbecslés

[Lásd a leírás előző fejezeteit!]

Projekt bruttó 
Cash-Flow 
(20 éves időtávon) 
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MILD HOME I -1 925 -241 2 546 380

MILD HOME II -2 100 -263 2 777 415

MILD HOME III -1 925 -241 2 546 380

Víztisztító -400 -50 0 -450

Energia -1 250 -156 1 798 392

Intézmény -560 -70 1 008 378

Kert -17 0 0 -17

Úthálózat -1 260 -158 0 -1 418

Területhasznosítás -325 -41 360 -5

Összesen -9 762 -1 218 11 035 55

2.4 Gazdasági megtérülés

Ingatlanárak

Magyarországon az ingatlanok négyzetméterára 
10%-kal alacsonyabb a középi-európai átlagnál. Az 
árak 110 és 310 000 forint (~400-1000 euro) között 
mozognak négyzetméterenként, attól függően, 
hogy az ország melyik régiójában található az in-
gatlan. Az árak az elmúlt években fokozatosan csök-
kentek köszönhetően a gazdasági válságnak.

Cash Flow

A projekt egy 20 éves várható megtérüléssel számol, 
azaz a projekt bevételei 20 év alatt hozzák vissza a 
megvalósítással kapcsolatos beruházási/ fenntartási 
költségeket.

[A műleíráshoz több gazdasági elemző táblázat is 
tartozik, ezek eredményeit összegzi a fenti.]

A költségvetés kalkuláció azzal a feltevéssel számol, 
hogy a területen felépítésre kerülő mintegy 120 lakó-
egység és az intézmény helyiségei bérbeadás útján 
kerülnek hasznosításra, azaz nem kerülnek értékesí-
tésre az egyes lakóegységek, helyiségek. A lakóegy-
ségek bérleti díjbevételeinél egy 270 €/ 70 m2-es la-
kóegység átlagos bérleti díjjal számol a projekt. Ez a 
MILD HOME egységekre lebontva a következő havi 
bérleti díjakat jelenti: MILD HOME I – 193 €, MILD 
HOME II – 289 €, MILD HOME III – 424€.

A teljes beruházási költség mintegy 10 millió € kö-
rül várható, melynek jelentős része (60%) a MILD 
HOME lakóegységek építéséhez köthető. A projekt 
költségvetése számol üzemeltetési / fenntartási költ-
ségekkel is, melyeknél szintén a lakóegységekre jutó 
költségek adják a jelentősebb részt.

[Lásd az ábrákat a 2. tablón.]

A projekt bevételeinek nagyobb részét (74%) a lakás 
bérbeadásból származó bérleti díjbevételek adják, 
azonban tekintettel a Magyarországon érvényesít-
hető lakásbérleti díjak mértékére, ezek a bevételek 
önmagukban még nem fedeznék a projekt teljes 
beruházási / üzemeltetési költségeit. Ezért a projekt 
fenntarthatóságában kiemelt szerepet játszik a nap-
kollektorok által termelt plusz energia értékesítése, 
valamint a területen kialakításra kerülő intézmény 
(közösségi terek és irodák) helyiségeinek bérbeadá-
sából származó bevételek.
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Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez 7 oldalas épületenergetikai számítás 
készült. A vizsgált lakóegység fűtött alapterülete 
83 m2. A lakás fajlagos primer energiafogyasztá-
sa 28,90 kWh/m2a. A vonatkozó követelményérték 
228,60 kWh/m2a. Így a lakás energetikai jellemzője 
a követelményértékre vonatkoztatva 12,6%. Ener-
getikai minőség szerinti besorolása A+ (fokozottan 
energiatakarékos).]

Summary

Aspects of layout

Diagonal orientation of streets is defined by the 
southern facing of the dwelling units. Distance be-
tween roads are designed according to the optimal 
street width, the front- and the courtyard provided 
for the houses. Every residential unit can be reached 
by car.

For increasing the quality of life all types of MILD 
HOME are provided with a garden, sized around 40% 
of its total area. Front yards give the chance to the 
residents for personalization and to make the street 
more lively and colourful. It creates a transitional 
zone between the public and private areas where bi-
cycles and baby carriages can be stored. Courtyards 
are the private outdoor places for the families to relax 
and have visitors. Due to their size either smaller veg-
etable gardens or glass houses can be created.

There is a lake on the site serving as a constructed 
wetland for water treatment. Its reedy shore provides 
a pleasant recreation zone for inhabitants. The lake 
gives natural air-condition in summertime. Besides 
solar collectors and photovoltaic panels placed on the 
roof of the dwelling units there is a complete PV field 
installed at the south-western corner of the site to get 
the most out of the location.

Units in the Eco Green Village

For different types of lifecycle there are three types of 
dwelling units available. MILD HOME I is for young 
couples, small families and elderly, MILD HOME II is 
for families with one or two children, MILD HOME III 
is for bigger families.

Public buildings are placed in the multi-level masses, 
located on the edges of the site and in a larger public 
zone including the eco-bio market, the “do it yourself 
depot” and some more small public functions.

Energy rating of the units is A+. On the low-pitched 
roof surfaces solar panels are positioned for pro-
ducing domestic hot water. The electrical power of 
households is provided by the photovoltaic (PV) solar 
field located on the south-western corner of the site. 
All units have geothermal heating and heat recovery 
ventilation system. Units are individually collect grey 
water and use it to flush the toilets. Collected rainwa-
ter is used for watering in the atrium gardens.

Scheduling

The residential units are realized with time-shifted 
scheduling. In the first phase the public buildings and 
the mixed-use buildings are built, the lake and the 
PV solar panel field is realized. At the beginning the 
location of the dwelling units is used for agricultural 
production.

In the next phases the MILD HOMEs are gradually 
built on the internal areas. The houses can be built 
hand-made by using the prefabricated panel pur-
chased in the “Do It Yourself Depot”. With the help of 
the “Plan it Yourself” architectural office the interior 
space of the houses can be personally designed. With 
the “reproduction” of the dwelling units the area is 
gradually getting in-populated.

Cash flow

The selected financial model calculates with a park-
land installation model with 120 MILD HOME units, 
with electricity producing zone and leasable public 
function. The estimated profit in 20 years is 55 000 €. 
The financial model calculates with functions for rent, 
the different zones are not for sale. The rental cost of 
the dwelling units is a 270 € / 70 m2 average estimat-
ed price. The total project cost is about 10 million €. 
Its significant percentage (60%) covers the construc-
tion costs of the dwelling units. The budget calculates 
with operational and maintenance costs too.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 8 700 m2

Beépítettség | Built-up rate: 35,0%
Zöldterület | Green area: 9 100 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 36,7%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 000 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 960 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 28,1% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 120 db | piece
Összes lakó | All residents: 210-450 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 30; 55; 86 m2

Lakások | Flats: 55; 40; 25 db | piece
Lakók | Residents: 1-3; 2-4; 3-5 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 19; 32; 44 m2

Becsült ár | Estimated price: 210 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 960 m2

Becsült ár | Estimated price: 210 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
„csináld magad” telep, mosoda, családi napközi| 
multifunctional space, “do it yourself” depot, laundry, 
day care
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15. számú, III. díjas pályamű
Antal Gabriella, Bartha András Márk, Gyulovics István, Nagy Balázs, Klobusovszky Péter DLA 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola

Koncepció

[Lásd a kapcsolódó ábrákat az 1. tablón.]

Életmodell

Az új Eco Green Village kialakításánál a feladat által 
kért lakásszámot a Központi Statisztikai Hivatal fel-
mérési adatait alapján osztottuk típusokra. A telep 
minden életkorra és családi állapotra kínál megol-
dást, az 1. lakástípus 40-60 m2-es, és az 1, 2 vagy 
3 személyes háztartásoknak biztosít lakóhelyet. A 
2. lakástípust a 3 és 4 fős családok lakják, míg a 3. 
egyedülálló / családi ház típus pedig a 4 vagy annál 
több fős családok otthona jellemzően.

Formatan- passzív szolár társasház

A jövőbemutató Eco Green Village és az abban talál-
ható MILD HOME-ok tervezésekor a különlegesebb 
aktív gépészeti szerkezetek felhasználása helyett a 
passzív rendszerek alkalmazására helyeztük a hang-
súlyt. A gazdaságosan üzemeltethető, jó energeti-
kai mutatókkal rendelkező házak tervezésekor azt a 
formát kerestük, amelyik különlegesebb gépészeti 
rendszer nélkül is gazdaságosan üzemeltethető, jó 
energetikai mutatókkal rendelkezik azáltal, hogy a 
szoláris sugárzásból érkező energiát direkt módon 
hasznosítja. A formák elemzése során az ikozaéder 
metszet igen előnyösnek mutatkozott. Mivel ez a 
forma bonyolult, nem építhető könnyen kézi erővel, 
de remekül viselkedik az energetikai számításnál, 
így az a hasznos, ha nagy ház épül belőle. A tár-
sasházak formája az ikozaéder-metszetből vannak 
származtatva. Ehhez a modellhez olyan homlokzati 
rendszert választottunk, amely képes elnyelni, és a 
fűtött tér felé ezt a sugárzást télen, de nyáron át-
szellőztetve nem jut be a sugárzás. A többlakásos 
lakóépületek homlokzata, így hőtechnikailag transz-
parens, „trombe-falból” terveztük.

Saját erővel felépíthető családi ház

Az ökológiailag tudatos építés matematikus válfaja 
mellett fontosnak tartjuk az emberi erő felhasználá-
sával, low tech épületek és szerkezetek használatát, 
amely szintén nem a túlságosan gépiesített irányt 
képviseli. Az önálló családi házak egyszerű szerke-
zeteikkel, kicsi fesztávukkal ezt teszik lehetővé.

A változatos tetőformák lehetőséget kínálnak diffe-
renciált szoláris rendszer kiépítésére a telepen belül. 
A dél felé tájolt félnyeregtetők alkalmasak a direkt 
szoláris nyereség hasznosítására, az ezzel ellentétes 
hajlásszögű tömegek pedig az indirekt, (szórt fényt 
hasznosító) szoláris rendszerek és a nagy függőle-
ges falfelületeket által alkalmasak a napenergia fel-
használására.

Az alkalmazott építőanyagok 50 km-en belül besze-
rezhetőek, mint például a beton és a fa.

A közösség terei

Az ökológiai fenntarthatóságnak ugyanolyan fon-
tos eleme az itt lakók közösségi életének folyama-
tos életben tartása. Ahhoz hogy szeressék, és hogy 
emiatt jól bánjanak a környezetükkel, szükséges, 
hogy kötődés alakuljon ki, amelyre remek alkalom a 
közösségi kertek művelése vagy a közösségi műhely 
használata. A közös használatú terek a megosztott 
használat révén szintén az ökológiai lábnyomot 
csökkentik.

Beépítés

A beépítés alapvetéseit a két – felfogásában és esz-
közhasználatában is – eltérő beépítés találkozása 
határozza meg.

A szövetszerű, szőnyegszerű egyszintes „do it 
yourself” módon felépíthető low cost beépítés in-
tenzív jellegű telepítés, ami mégis megfelelő teret 
teremt az itt élőknek.

A társasházi beépítés elegáns közparkban, közterek-
kel övezve, játszóterek és újonnan létrehozott tópart 
között kerül elhelyezésre. A két szövethez a meglévő 
és megmaradó távhővezeték csatlakozik. A vezeték 
felett közösségi kert és üvegház alkotta gazdálkodá-
si lehetőséget kínál a patak parti felület.

Családi ház

Individuális lakóegységként szövetszerűen telepítet-
tünk családi házas zónát a tó partjára. A lakóegy-
ségek alap kiépítésben 37,1 m2 alapterületűek, ame-
lyek maximálisan 65,6 m2 méretűre bővíthetőek. A 
házak részlegesen előregyártott favázas elemekből 
készülnek, melyeket kalákában felépíthetnek a maj-
dani használók. Az építéshez használt szerkezeti és 
külső-belső burkolatok nyersanyaga szigorúan a 20 
kilométerre található fűrésztelepről származik, ezzel 
is csökkentve az épületek széndioxid lábnyomát. 
A fa megújuló építőanyag forrás, mely nem csak 
környezetbarát, de a lakó környezet barátságos és 
egészséges része is. A külső és belső fa burkolatok 
kiváló párapufferként működnek a házon.

A ház nem csak építési rendszerében, anyaghasz-
nálatában igyekszik egyszerű és gazdaságos lenni, 
hanem épület gépészeti megoldásaiban is. A tető-
felületen a hálózati áramellátást polikristályos nap-

elemek egészítik ki. A használati melegvíz és fűtés 
biztosítását gazdaságos, kondenzációs gázkazán és 
napkollektor biztosítja.

Társasház

A jövőbemutató Eco Green Village és az abban talál-
ható MILD HOME-ok tervezésekor a különlegesebb 
aktív gépészeti szerkezetek felhasználása helyett a 
passzív rendszerek alkalmazására helyeztük a hang-
súlyt. A gazdaságosan üzemeltethető, jó energeti-
kai mutatókkal rendelkező házak tervezésekor azt a 
formát kerestük, amelyik különlegesebb gépészeti 
rendszer nélkül is gazdaságosan üzemeltethető, jó 
energetikai mutatókkal rendelkezik azáltal, hogy a 
szoláris sugárzásból érkező energiát direkt módon 
hasznosítja. A formák elemzése során az ikozaéder-
metszet igen előnyösnek mutatkozott. Mivel ez a 
forma bonyolult, nem építhető könnyen kézi erővel, 
de remekül viselkedik az energetikai számításnál, így 
az a hasznos, ha nagy ház épül belőle. A társasházak 
formája az ikozaéder-metszetből van származtatva.

A nagy hőelnyelő és hőtároló kapacitással rendel-
kező tartószerkezet színezett vasbetonból készült, 
amelyet kívülről üveg héj vesz körül a hatékonyabb 
hőelnyelés érdekében. A tömegfal és a héj között 
belső hőtükrös rolókkal és gravitációs szellőztetés-
sel szabályozható az ideális nyári-téli használata a 
háznak. Ezek a rendszerek gazdaságosan automa-
tizálhatóak a hatékony működéshez, ugyanakkor 
nem igényelnek sok elektromos energiát a működ-
tetésükhöz. A fűtés alapvetően a jelenleg korszerű-
sítés alatt álló tatabányai távhővezeték melegvízét 
használja. Az innen érkező energia teljes mértékben 
megújuló lesz a biomassza tüzelésre átállás után. A 
korszerű távhőfűtés használata a legokosabb alter-
natíva a társasházi léptékben. A társasházak egy kis 
hőközponttal alakítják megfelelő hőmérsékletűre a 
vizet a lakások födémfűtéséhez. A ház „lassú” alkal-
mazkodó képessége miatt – tömegfal, felületfűtés – 
egy egészséges és takarékos rendszerben működik 
a környezetével.

Költségbecslés

[A tervhez költségbecslést nem kaptunk.]

Energetika

[A tervhez energetikai számítást nem kaptunk.]
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Summary

Our concept of the EGV is based on the two most 

important principles of ecology: energetic autonomy, 

and self-sustainability. We recognised, that the future 

inhabitants span across a wide spectrum: youngsters 

without funds, and young families with the will to be-

come autonomous. The exact ratio of the dwellings 

was set by data from Hungarian Central Statistical 

Office (KSH). We made 2 kinds of dwellings: 4 larger 

blocks of small (40-60 m2) flats, and a loose fabric 

of semi-independent houses. Both types of buildings 

ensure low costs of living and maintenance. The 16 

family dwelling is more sophisticated in means of 

energy use, and building envelope. The idea was to 

develop a building form, which uses direct sun radia-

tion for main energy input, accompanying the district 

heating present at the location.

With sun exposure simulations we iterated the build-

ing form, optimizing the area / volume ration, and 

maximum solar exposure. This concept requires 

“mass wall” as building envelope on the exposed 

sides.

The other type of building we propose is fully build-

able by the residents. It has simple wooden building 

structure and materials, and sizes for manpower 
driven work.

To choose our building materials, we ranked the 
available materials nearby, and chose the two clos-
est available.

To ensure the social factor of sustainability, we pro-
pose community gardens within the plot bounds, and 
community rooms in every multi-flat dwelling.

We find it important that Tatabánya is an industrial 
city, so our design deals with an urban level of den-
sity, with seven storey buildings, and water channels 
as visual and leisure features of the cityscape.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 532 m2

Beépített terület | Built-up area: 8 390 m2

Beépítettség | Built-up rate: 32,7%
Zöldterület | Green area: 10 450 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 36,4%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 195 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 700 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 26,0% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 96 db | piece
Összes lakó | All residents: 281 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 2 típus | types
Terület | Area: ~96 m2

Lakások | Flats: 64; 32 db | piece
Lakók | Residents: 2-4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: ~109 m2

Becsült ár | Estimated price: 300 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 700 m2

Becsült ár | Estimated price: 230 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda | multifunctional space, work-
room, laundry
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18. számú, dicséretes pályamű
Borsos Melinda, Dimitrijevic Tijana, Szántay Zsófia, Kovács-Magyari Zsuzsa, Szentirmai Boglárka és Abou Abdo Tamás 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola

1. A tervezési feladat

A kiírás fő kérdései

[…] Hogyan lehet fenntartható módon lakni Magyar-
országon ma, holnap és 20 év múlva? Mit jelent az 
ökológiai szemlélet ma az építészetben? Kinek szól 
a MILD HOME?

Zöld vagy barna?

A települési fenntarthatóság vizsgálatakor belső 
városi területek fejlesztése esetén nemzetközi ki-
tekintésben példaként főleg új városnegyedeket, 
„ökocity”-ket találunk. Ezek általában nem zöldme-
zős fejlesztésként, hanem egy rozsdaterület felérté-
keléseként jönnek létre.

Az ökonegyedek építése nem mindig járható útja az 
európai város fenntarthatóvá tételének!

A létrehozott infrastruktúrák építési és működési 
költségei drágává teszik ezeket a beruházásokat, 
az ökoprojektek a város lakásállományának töredé-
két érintik, túl sok pénzből. 10 év alatt, ha minden 
évben csak 1%-nyi új lakás épül, és mind ilyen fel-
fogásban, akkor is 10 év múlva még mindig marad 
90%, melynek energetikai minősége nem éri el az 
EU-ban előirányzott mértéket. Emellett a megépült 
lakásokat, csak szűk réteg tudja használni, alkalmaz-
ni a környezettudatos életvitelt. A közösségi helyek 
építése mellett fontos lenne a kereskedelem vagy új 
munkahelyek létrehozása is. Következésképpen nem 
lehet csak önmagában az ökofejlesztéssel foglalkoz-
ni, elengedhetetlen a meglévő városszövet, lakásál-
lomány megújítása, valamint a társadalmi megújulás 
figyelembevétele! (Forrás: Szabó Julianna PhD: A te-
lepülési fenntarthatóság elemzése, Budapest 2050. 
A belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei, BME 
Urbanisztika Tanszék, Terc, 2012.)

A meglévő „barna” lakásállomány fontossága

„Németországban a teljes épületállománynak közel 
80%-a még az 1985-ben hozott hőszigetelési ren-
deletnek sem felel meg, vagyis mintegy 280-300 
kWh/m2a fűtési energiát használ. Dr. Helmut Prehal 
építész kiszámította, hogy csak Ausztriában közel 
140 millió km2 lakótér szorul felújításra, ez kb. egy-
millió családi háznak felel meg. Mindebből követke-
zik, hogy a felújítás is roppant mennyiségű energia- 
és CO2 megtakarításra adna lehetőséget.” (Forrás: 
Anton Graf, Passzívházak, TERC, 2008.)

Magyarországon a meglévő otthonok energetikai 
minősítését feljavítani A+ besorolásra óriási gazda-
sági és műszaki kihívás, sőt drágább, mint ugyan-
ennyi ilyen minősítésű új házat építeni. Ugyanakkor 
erre az sem jó válasz, hogy újakat építsünk, és a ré-
gieket hagyjuk üresen, esetleg lebontsuk.

Ha a meglévő otthonokat fokozatosan megújítjuk és 
lakhatóbbá, energetikai szempontból hatékonyabbá 

és fenntarthatóbbá tesszük egy józan mértékben, 
akkor a nagy számuk miatt ez óriási lépés lenne or-
szágos szinten. Mielőtt új- és passzív házakat épí-
tünk, zárkóztassuk fel a még élő, használatban lévő 
struktúrákat. Ez a válasz az aktuális mai helyzetre 
reagál, a meglévő adottságokra épül és nem tabula 
rasa-ból indul. Nem egy szűk kiválasztott vagy ép-
pen gazdag rétegnek szól, hanem szélesebb réte-
geknek, ugyanakkor mintaként is szolgál.

Ezért a MILD HOME pályázatra réteges és egy hosz-
szabb folyamatra vonatkozó választ adunk:

1. MILD Re-HOME
 - A meglévő otthonok gazdaságos és egyben 
nagy előrelépést jelentő MILD felújítása.

 - Mintaprojektek megvalósulása Alsógallán.
 - Infópont: mintaprojektek bemutatása.
 - Akik itt lakhatnak: a „Tatabánya Hazavár” bővített 
célközönsége.

 - Bérelhető, majd megvehető lakások, egy részük 
mindig bérbeadó marad.

2. MILD HOME
 - Új MILD otthonok létrehozása Falurét kijelölt 
területén, szakaszosan.

 - Folyamat: először bérelhető majd megvehető 
mintaprojektek.

3. Infópontok, mintaházak bemutatása, tanácsadás 
a lakosságnak.

4. MILD Re-HOME elterjedése
5. MILD HOME is elterjed

2. High tech vs. do it yourself
[…] A kiírás egyszerre szól passzív házakhoz tarto-
zó rendszerekről, egy új ökolakótelepről és do it 
yourself, low cost megoldásokról. Hogyan hozhatók 
ezek egy lapra? Melyik fontosabb? Középút? Úgy 
gondoljuk, ez két lehetséges irányt jelöl ki. Melyik 
úton induljunk el?

Célunk az egyensúly megtalálása az építési folya-
mat, a fenntartás és itt-lakás, a fenntartható gépé-
szeti rendszerek és energiafogyasztás között. Úgy 
gondoljuk „MILD HOME Magyarországon a közel-
jövőben” esetében ez okos házasságot jelent helyi, 
újrahasznosított és könnyen feldolgozható anyagok, 
okos épületenergetikai megoldások, gondos terve-
zés és közösségi használat között.

3. Fenntarthatóság és folytonosság
A fenntarthatóság összetett kérdés: funkcionálisan, 
gazdaságilag, szociálisan és kulturálisan – a helyi 
lakosok,városlakók érdekeit kell szolgálja. A helyhez 
való kötődés és a közösséghez való tartozás egy 
fenntartható beavatkozás alapvető kérdései.

A helyi kezdeményezésű beavatkozásokat nem he-
lyettesíthetik a globális ingatlanpiaci befektetések, 
melyek az épített karakter nemzetközi uniformizálá-
sához vezetnek és legtöbb esetben nem szolgálják a 
helyi lakosok érdekeit.

A fenntarthatóság erős közösséget igényel mind he-
lyi, mind társadalmi szinten.

Fontosnak tartjuk a meglévő épületállomány / üres 
ingatlanok energetikai korszerűsítését. Az új öko-
telep létrehozását a felzárkóztatási folyamat részé-
nek tekintjük, a fokozatosságot tartva szem előtt.

4. Közösség
Öko-falvak és közösségek, alternatív együttlakási 
formák példáiból azt tanulhatjuk, hogy működésük-
höz elengedhetetlen a résztvevők egyetértése alap-
kérdésekben – miközben közösségként működnek. 
Erre jó pozitív példa a bécsi Sargfabrik lakóépület és 
közösség esete. Ez a helyzet a fentről tervezett „öko 
faluval” is – amilyen a MILD HOME együttes. Kiemel-
ten fontos szempontnak tartjuk az itt lakó közösség 
bevonását már a tervezés fázisától – a MILD projekt 
minden fejlődési lépése során.

Az új ökolakótelep létesítésénél a közösség bevoná-
sa nélkül fenntartató új közösségi életmód nem tud 
létrejönni. Az alternatív energiaforrások megújulása 
mellett elengedhetetlen a szemléletmód váltás, va-
lamint a közösségi részvétel.

5. MILD HOME a Faluréten!

Ki és miért jön ide lakni?

[…] Fiatal pályakezdő diplomás vagy, és tatabányán 
szeretnél dolgozni? Gyere a faluréti MILD HOME-ba! 
Kapsz kedvezményes bérlési lehetőséget az önkor-
mányzat támogatásával, ha később pedig szeretnéd 
meg is veheted a lakást! Ez a lehetőség a „Tatabánya 
hazavár” program kiterjesztése!

[…] Nem vagy pályakezdő, de szeretnél egy más 
szemléletű, szép új helyen lakni? A faluréti MILD 
HOME lakásainak 10%-a szabadon kiadó! Akár dán 
informatikus vagy, akár szegedi autószerelő, szere-
tettel várunk!

Célcsoport: A helyi fiatal értelmiségiek, fiatal csalá-
dosok támogatása hosszú távon kedvezményesen 
bérelhető, alacsony energiaigényű lakásokkal.

Cél: Otthon- és munkahelyteremtés. Az önálló te-
vékenység támogatása a rugalmasan alakítható 
helyiségek biztosításával (kisvállalkozás, ipar, keres-
kedelem).

DOI 10.17201/SZE-ETT.2015.18
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[…] Megújuló energia megoldások, alacsony rezsi, 
„zöld” környezet! Ha ez nem elég: lesz itt még kö-
zösségi mosoda, szauna, nyitott futópálya a házak 
között és közösségi kiskertek!

Tatabányáról és a meglévő lakásállományról

„Egy település jövője, fejlődése elképzelhetetlen a 
településen szívesen élő, szívesen munkát vállaló el-
kötelezett polgárok tevékeny jelenléte nélkül.”

A városba koncentrált nehézipar rendkívüli módon 
szennyezte a környezetet és terhelte az itt lakók 
egészséget. A szomszéd telek egy salakhányó volt, 
veszélyes terület, valószínűleg sugárzó is volt. Mos-
tanra részben rekultiválódott (talajjavítási technikák-
kal helyreállított).

A 90-es évek elejétől az iparfejlődés is kedvező 
irányt vett fel. A városban korszerű, környezetkí-
mélő, modern iparágak telepedtek meg. Az új ipari 

üzemek azonban sajnálatos módon nem a korábbi 
gyárak helyen, a fizikailag, környezetileg és szociá-
lisan leromlott városrészeken épültek meg, hanem 
a varos nyugati, tiszta részen, korábbi zöldterüle-
teken, ipari parkokban. Az elhagyott gyárterületek 
rekultiválása, revitalizációja még a város egyik leg-
fontosabb tervei közt kell, hogy szerepeljen.

Alsógalla területén jelenleg több ingatlan / családi 
ház is eladó (kb. 40). Általánosan jellemző a lakások 
számának növekedése, míg a lakosok száma csök-
ken.

Hogy lehet itt lakni?

[Lásd az ábrát a 2. tabló tetején.]

Infópont + közösségi ház

Már laksz valahol a környéken, és szeretnéd felújítani 
a házadat? Más fűtést, alacsonyabb áram számlát, 
több „zöld” szemléletet? Gyere és nézd meg a MILD 
HOME projekt felújított családi házait! Több infor-
máció a projektről az infóirodában, a Falurét sarkán!

Fenntartható otthon

 - Egy jobb életmód lehetősége.
 - Alacsony energiafelhasználással, kis fenntartási 
költséggel jár.

 - Rugalmas, funkcionális, illetve igény szerint alakít-
ható, így a családdal együtt fejlődik és változik.

Jelen pályázat a változást célzó törekvéseken belül 
egy eltérő szemléletet képvisel, melyek a fenntartha-
tóság gyakorlatias ágát jelentik. A passzívház elvnél 
rugalmasabb szemléletet tesz magáévá (a koncep-
ció Németországból származik, elsősorban a fűtés-
hűtés energiafogyasztásának radikális csökkentésé-
vel, a friss levegő cseréjét gépi szellőztetéssel oldják 
meg, olyan hővisszanyerő rendszerek használatával, 
amik a házból kiszellőztetett használt levegő hőjé-
nek körülbelül 75%-át visszaforgatják…).

A MILD otthon létfontosságú eleme az energia 
megtartásának és kezelésének szükségessége – mi-
közben a meglévő / természetes környezettel jól 
működő kapcsolatot hoz létre. Ezt a megújuló ener-
giák alkalmazása elé kell helyezni, vagy legalábbis 
azokkal együtt kell kezelni. MILD eszközök: árnyéko-
lás, tájolás, beépítés, tömegformálás.

Energiaszempontok

 - Fizikai komfort és fenntarthatóság.
 - Minimális környezetszennyezés és energia 
bevitel.

 - Energiahatékonyság, esővíz-gazdálkodás, a 
levegő minőségének javítása.

 - Környezetbarát kialakítás: a karbon-hatékonysági 
index (azaz a felhasznált és kibocsátott karbon 
aránya) alapján.

 - Környezetbarát rendszerek: fűtés és 
melegvízellátás talajszondákkal kinyert geotermi-
kus energiával.

 - Természetes szellőzés és benapozás, pl. szellő-
zőkürtő.

 - Mellékhelyiségek öblítése víztartályban gyűjtött 
esővízzel.

 - A nappali fény optimalizálása.
 - Passzív rendszerek (minimális plusz költségek): 
tájolás és tömegformálás – magas szintű belső 
téri komfort + beruházási és üzemeltetési költsé-
gek minimalizálása.

 - A szabadon formált tömegképzés, az egészséges 
belső klíma és fenntartható működtetés szem-
pontjainak érvényesülése.

 - Levegőminőség, optimális hőmérsékleti és 
fényviszonyok.

 - Üvegfelületek az ideális benapozásnak megfele-
lően elhelyezve.

6. Beépítési koncepció
A tervezett beépítés a tervezési területtől távolabbra 
eső városi lakótelepek, valamint az azt közvetlenül 
határoló családi házas övezet közötti átmenetet 
próbálja megvalósítani, a lakósűrűség optimalizálá-
sával, a térbeli nyitottság és átjárhatóság kialakításá-
val és kedvező közterület / zöldterület arányokkal.

Az infrastruktúrák és a térbeli rendszerek folya-
matossága a záloga az új struktúrák régivel való 
együttélésének. A fokozatosság és folyamatosság 
elvét követve feltételezzük a meglévő családi házas 
övezetek épületállományának hátsókertek felé tör-
ténő bővítését, ezt a mintázatot alkalmazzuk a ter-
vezett beépítésnél, mely szerves részét képezheti az 
így kialakuló új városszövetnek.

7. Alkalmazott anyagok és rendszerek
Anyagválasztás (újrahasznosított anyagok):
 - Bontott tégla.
 - Újságpapír hőszigetelés (Isocell, tatabányai 
telephelyről)

 - [A leírás két rétegrendet ismertet itt.]

Tájolás: Az új telekosztások a területet határoló út-
vonalakkal párhuzamosan, a szomszédos területek 
telekosztásainak irányvonalaival azonosak. Az épü-
letek ezekkel párhuzamosan helyezkednek el, észak-
nyugati és dél-keleti tájolással.

Fűtés:
 - Geotermikus hőszivattyúval – talajszondákkal 
kinyert geotermikus energiával.

 - Napkollektor.

Szellőzés: Gépi szellőzés: lakóegységeken belül 
nincs. Az épületek szellőzése: természetes átszel-
lőztetéssel, ami az alsó szinteken szívja be a friss 
levegőt, majd nyitható felülvilágítókon keresztül, az 
épület tetején távolítja el a meleg levegőt; állítható 
szellőzőnyílások, amik forróbb napokon nyithatók, 
de hideg esetén könnyen és hatékonyan tömíteni 
lehet őket.

Öntözés:
 - Esővíz + szürkevíz.
 - Szürkevíz hálózat + szennyvízhálózat.
 - Központi tisztító: zsebtelep – kis szennyvíztisztító 
(5 m3) + növények, fák.

 - Vízmedence a helyi mikroklíma javítására.

8. A tervezett lakóegységekről
„A”, „B” és „C” típusú lakások, összesen 100 db. A 
földszinteken kisebb műhelyek, ipari vagy iroda he-
lyiségek kialakításának lehetőségével.

Fecske toronyház: 15 db
 - „A” lakástípus, 48 db,
 - mindig csak bérelhető,
 - támogatással, max. 5 évig,
 - fiatal pályakezdőknek,
 - egyedülálló / pár / kis család,

Tatabánya lakónépességének száma
(forrás: ingatlannet.hu)

Épített lakások és építési engedélyek Komárom-
Esztergom megyében (forrás: KSH: Statisztikai 

tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/4.)

A lakott és nem lakott lakások 2011-ben (forrás: ua.)

A lakott lakások száma használati jogcím szerint
(forrás: KSH: 2011. évi népszámlálás – Területi adatok – 

3.12. Komárom-Esztergom megye)

Tatabánya lakásainak száma (forrás: ingatlannet.hu)
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 - 60,19 m2 / lakás,
 - 3 lakás / ház,
 - földszint: bérbeadó + biciklitároló + közösségi 
terek + gépészet.

Fészek sorház: 12 db
 - „B” + „C” lakástípusok, 36 + 16 db,
 - bérelhető, majd megvehető,
 - fiatal pályakezdőknek,
 - kis család / nagyobb család,
 - kereskedelmi célból +10%,
 - „B” 70,45 m2; „C” 89,91 m2,
 - földszint: bérbeadó + biciklitároló + közösségi 
terek + gépészet.

Köz-földszintek
 - 3 db bicikli tároló,
 - 5 db szabadon bérelhető földszinti műhely / bolt 
/ iroda,

 - közös mosoda,
 - nyárikonyha,
 - közösségi szauna,
 - futópálya,
 - MILD PONT, infópont és projekt iroda,
 - közösségi ház.

Költségbecslés
A fajlagos m2 ár számításánál figyelembe vettünk a 
következő legfontosabb szempontokat:
 - A költségbecslés alapja: az általunk tervezett 
lakóegység beépítéséhez és kialakításához 
közelítő átlagos épületenergetikai jellemzőkkel és 
rendszerekkel ellátott létesítmény m2 ára.

 - A beépített speciális épületenergetikai rendszerek 
többlet költségei: hőszivattyú és hozzátartozó 
rendszer; napkollektor és hozzátartozó rendszer.

Az általunk tervezett sorház, illetve toronyház lakó-
egység átlagos m2 ára 250 000 Ft/m2.

Építési költségcsökkentő tényezők

 - Bontott tégla falazat és homlokzatburkolat.
 - Tetőfedés bontott anyagból.
 - Hőszigetelés, falazat és tetőfedés tatabányai 
telephelyről kerül beszállításra: minimális szállítási 
költségek.

 - A lakóegységekhez minimális gépészet tartozik: 
szellőztető rendszer nincs; nyári hűtés nincs.

 - Optimalizált technológia és ezáltal építési költség 
(nem passzívház): kevesebb szakértelmet kívánó 
munkafolyamat.

 - „Soft”, költséghatékony megoldások: egyszerű és 
kompakt tömegformálás; optimális tájolás; külső 
árnyékolás betervezése.

 - Ütemezett megvalósítás, költségek beosztása.

A kedvezőbb üzemeltetés fő összetevői

 - Humán tényező: fokozatos, ütemekre bontott 
megvalósulás miatt közösség alakul ki az új lako-
sok között; a kialakult közösség jobban odafigyel 
a hétköznapi üzemeltetés és fenntartás „zöld” és 
„öko” szempontjaira

 - Pénzben azonnal nem mérhető hatás: meglévő 
épületek felújítása, mintaprojektek elterjedése 
és hosszú távú jó hatása szűkebb és tágabb 
környezetre.

 - Pénzben azonnal nem mérhető hatás: szabadon 
és kedvezményesen bérelhető.

 - Földszinti üzletek / műhelyek rendelkezésre 
bocsátása – munkalehetőség és start-up helyek 
a helyi lakosságnak – az új MILD területhosszútá-
von fenntartható fejlődése.

 - Hőszivattyús fűtés rendszer: kiemelten alacsony 
fenntartási költségek.

 - Napkollektoros HMV előállítás: kiemelten ala-
csony fenntartási költségek.

 - Magyar szabványt többszörösen felülmúló 
hőszigetelési rétegrend – alacsonyabb fűtési és 
hűtési igény.

 - Közösségi helyek: alacsonyabb és koordináltabb 
áramfogyasztás.

 - Napelemes közvilágítás: alacsonyabb fenntartási 
közös költségek.

 - Esővíz és szürke víz hasznosítása.

Igazoló energetikai számítás
Az igazoló energetikai számítás a két tervezett, ön-
álló épületegység – sorház típus és toronyház típus 
– közül a toronyház megadott energetikai követel-
ményeknek való megfelelését ellenőrzi. [A számítás 
terjedelme 7 oldal. A vizsgált épület fűtött alapterü-
lete 166 m2. A lakás fajlagos primer energiafogyasz-
tása 119,50 kWh/m2a. A vonatkozó követelményér-
ték 225,47 kWh/m2a. Így a lakóegység energetikai 
jellemzője a követelményértékekre vonatkoztatva 
53%, ami A+ (fokozottan energiatakarékos) besoro-
lást jelent.]

Summary

Building new eco villages…

is not always the best way to go in order to make 
European cities sustainable. While the cost of the 
building investment as well as the establishment of 
the infrastructure is expensive, their social aspect is 
shallow and do not provide new places of employ-
ment. The eco-development can not be considered 
on its own, it is essential to take the existing city tex-
ture, the renewal of the housing stock and the social 
regeneration.

Thus we provide…

a more detailed and layered answer to questions 
raised by the MILD HOME competition. Sustainability 
is a complex issue with its functional, economic, so-
cial and cultural aspects – it has to serve the interests 
of the local citizens through strengthening the com-
mitment to the place and ties to the community.

Brown vs. green investment

After mapping the utilisation of the housing stock of 
Tatabánya we decided to suggest the purchase of the 
uninhabited houses on sale and the development of 
new municipal rentals after proper renovation. This 
dwellings are actually deserted, however still part of 
the living and functioning structure, easily available 
and waiting for being fixed up.

Tatabánya wants you home

We found the ’Tatabánya wants you home’ pro-
gramme among the actual projects of the local 
government, the aim of which is to make the young 
adults who left the city come home and work here 
again. The local government provides discount dwell-
ing possibilities for the young people and families. 
Our MILD HOME intends to extend the available 
housing stock for this purpose. Its target is not a lim-
ited, only rich social class but a broad social range 
and it also functions as a model project.

What you acquire if you come

The target classes were defined carefully and realis-
tic model of modus vivendi and career was created. 
The basis of the design of the home typology is the 
graduality and the range of choices which follows 
the changes of the prospects, financial feasibility and 
lifestyle of the inhabitants. The MILD HOME may 
become besides home an ideal place for work and 
catalyst of starting enterprises with the help of the 
provided small offices for rent.

Reviewing the examples of the eco villages we learn 
that the agreement of the participants in the basic 
questions is essential while they behave as a commu-
nity. The info-point, multifunctional spaces and com-
munity house of the MILD HOME is also the place for 
meeting, development of the community and occa-
sion of being together.

Energy

Our idea presents a different aspect of energy man-
agement than the usual change- making attempts. 
It represents the practical branch of sustainability, a 
more flexible approach than the passive house prin-
ciple. We develop the beneficial energetic indicators 
of the housing blocks through design solutions based 
on the facilities of the site and alternative technolo-
gies rather than expensive engineering installations.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 270 m2

Beépítettség | Built-up rate: 21,3%
Zöldterület | Green area: 11 600 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 46,8%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 637 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 681 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 29,5% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 368 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 60; 70; 90 m2

Lakások | Flats: 48; 36; 16 db | piece
Lakók | Residents: 3; 4; 5 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 0; 25; 25 m2

Becsült ár | Estimated price: 240-260 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 680 m2

Becsült ár | Estimated price: 240 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: infópont és kö-
zösségi ház, biciklitároló, mosoda, nyárikonyha, kö-
zösségi szauna, bérelhető földszinti terek | info point 
and community hall, bike storage, laundry, summer 
kitchen, community sauna, rentable spaces on the 
ground floor
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11. számú, dicséretes pályamű
Kronavetter Péter 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola 
Frikker Zsolt, Nagy Iván és Vörös Tamás 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola

Belátás / Intelligence
Nem nehéz észrevenni, hogy Tatabánya fejlődése 
során a tervezési terület következetesen beépítet-
len maradt. A magas talajvíz-szint és a mélyen fek-
vő alapozásra alkalmas talajréteg miatt az építés itt 
gazdaságosan nem elképzelhető. A tervezési telek 
egyben egy összefüggő, pusztulása ellenére is ér-
tékes lehetőséget rejtő zöldfelület fontos láncszeme, 
e megfontolások alapján beépítését nem javasoljuk.

Valóság / Reality
Tatabánya ma sorvadó város, népessége évről-évre 
fogyatkozik. Lakóépületeket létrehozó fejlesztések 
jelenleg nem indokoltak. A jövőbeli fejlesztések 
helykijelöléséhez a jelenlegi városszövet sűrítését és 
elvarrását javasoljuk további zöldmezős beruházá-
sok helyett, a lakó-funkciókat kiszolgáló szolgáltató 
közfunkciók számára pedig a feleslegesé váló ipari 

területek rehabilitációját ajánljuk.

Zöld folyam / Green stream
Tatabánya egyik legfontosabb értéke (komplex 
múltja mellett) a várost körülvevő természeti kör-
nyezet. Ennek tudatos használatával hosszútávon 
az ország legzöldebb városává válhatna. A rend-
kívül szennyezett Galla-patak rehabilitációjával és 
renaturalizációjával a település zöld környezete 
egyre szűkülő szélességgel egészen a belvárosig 
szivároghatna. A patak hosszán a megújuló patak-
partra felfűzve további elkülönülő használati zónák 

jelenhetnek meg.

Sűrűség / Density
A jelenlegi városszövet szétterülő, az egyes terü-
letegységek között a kohézió kicsi, köztes helyzetű, 
gazdátlan a város meglepően nagy része. A fenn-
tarthatóság alapvető feltétele a megfelelő helyzet-
ben alkalmazott sűrítés akár szükséges bontások 
árán is. A konkrét tervezési területet körülvevő te-
lepülésstruktúra a védett zöld területek mentén a 
meglévő épületállomány bővítésével, továbbépíté-
sével, a telekstruktúra átalakításával és barnamezős 

beruházásokkal sűríthető.

Árterület / Floodplain
Természetes vizeink általános túlszabályozása he-
lyett érvényes, működő alternatíva városi hullámte-
rek létrehozása. A területen létrehozott, időszako-
san elöntött, parkként működő ártér természetes 
kapcsolatot biztosít a patakkal a környék lakói szá-
mára, csökkenti a patak ingadozó vízhozamából 
adódó problémákat (árvíz, talajvíz visszaduzza-
dása), és jelentősen segíti az elhanyagolt terület 

renaturalizációját.

Belakás / Moving In
Tervünk a energiatudatos, újrahasznosítható anya-
gokból és szerkezetekből gazdaságosan építhető 
és fenntartható épületekkel egyszerű, belakható, 
rövid- és hosszútávon is továbbépíthető struktúrát 
hoz létre. Az alapegység terei és szerkezetei olyan 
tartalékkal bírnak, amely lehetőséget nyújt a lakók-
nak az épület sajátkezű, spontán továbbszövésére.

Tartalék / Reserve
A Utah állambeli Pando rezgő-nyár kolónia a Föld 
legöregebb növényi társulása, gyökerei 80 000 éve-
sek. A városi zöld területek védelme a tartalékok fel-
élése helyett tartalékok felhalmozását jelenti. A tata-
bányai jelentős kiterjedésű meddőhányók, köztük a 
tervezési terület közvetlen szomszédságában talál-
ható feltöltött terület fitoremediációja a szennyezet 
talaj tisztításával további hosszútávú befektetésként 

értelmezhető.
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Minimax / Minimax
A terület peremén található galambász közösség 
spontán, önszerveződő építésben létrejött galamb-
házainak mintájára a tervezett épületek lehetőséget 
teremtenek további köztes, átmeneti terek létreho-
zására minden irányban. Ezek a térbeli kiterjesztések 
különböző minőségű, eltérő rendeltetésű alternatív 
lakótereket hoznak létre. A minimálisra összehúzott, 
kötött, funkcionális szerkezetek mellett megjelenik 
a szabad felhasználás lehetősége. Ez a kettősség 
skálafüggetlenül érvényes mind az egyes telkeken 
belül mind a teljes területen (beépített és be nem 

épített területek viszonya) értelmezve.

Modularitás / Modularity
A szabadon megőrzött zöld területet övező beépí-
tések egyetlen alapelemből épülnek fel. A beépítés 
sűrítését eltérő módszerekkel (ráépítés, telekosz-
tás, új beépítés) megvalósító beépítések (családi 
ház, kétgenerációs kockaház, sorház, szabadonálló 
társasház) mindegyike a közösségi és privát terek, 
kertek arányát feszegeti az erre jellemzően kevéssé 

nyitott hazai viszonyok között.

Idő / Time
Újrakezdés helyett folytatás, felejtés helyett em-
lékezés, ötletszerű beruházás helyett hosszútávú 
stratégiák, felülírás helyett lépésről lépésre történő, 
egymást feltételező, ütemezhető beavatkozások. 
„...Minden, mi nőtt, sok időt kívánt e növéshez, és 
mindent, mi pusztult, csak hosszú idő után felejtet-
tünk el… Akkoriban az emlékekből éltünk, míg most 
abból a képességünkből, hogy gyorsan és alaposan 
felejtünk.” (Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pil-

lantása).

Költségbecslés
A javasolt beépítések építési költségeit csökkentő 
tényezők:
 - előregyártás, moduláris szerkezetek,
 - helyszíni szakmunka költségeinek minimalizálása,
 - befejező munkák egyéni DIY kivitelezésben,
 - könnyűszerkezetes CLT-paneles építés,
 - alapozási munkák minimalizálása,
 - meglévő épített értékek továbbépítése (kockahá-
zak, Volán-telep).

Üzemeltetés költségeit csökkentő tényezők
 - hővisszanyerős szellőzési rendszer,
 - évszaknak megfelelően állítható szögű 
fotovoltaikus panelek alkalmazása a tetőn.

Az egységesen alkalmazott lakóegység építési költ-
sége a beépítési típus függvénye, a fajlagos költsé-
geket befolyásolják az eltérő alapozási megoldások, 
a fajlagos szállítási költségek.

I.A típusú családi ház 180 000 Ft/m2

I.B típusú kockaház bővítés 100 000 Ft/m2

II. típusú sorház 160 000 Ft/m2

III. típusú társasház 140 000 Ft/m2

tervezői díj 0,7% 100 000 Ft
szerkezet gyártás 44,1% 5 953 500 Ft
szállítás 7,1% 958 500 Ft
összeszerelés 13,1% 1 768 500 Ft
befejező szakipari munkák 35% 4 725 000 Ft
átlagos alapegység 100% 13 500 000 Ft

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 541 m2

Beépített terület | Built-up area: 0 m2

Beépítettség | Built-up rate: 0,0%
Zöldterület | Green area: 26 541 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 100,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 0 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 0 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 0,0% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 80 db | piece
Összes lakó | All residents: 160-320 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 4 típus | types
Terület | Area: 90; 90; 90; 90 m2

Lakások | Flats: 12; 38; 16; 14 db | piece
Lakók | Residents: 2-4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 600-4000 m2

Becsült ár | Estimated price: 80-120 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 7 220 m2

Becsült ár | Estimated price: 250 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós 
sportközpont, képzési központ és inkubátorház, 
kulturális közösségi központ, alközponti szolgáltató 
egységek | multifunctional sports centre, training 
centre and incubator house, cultural community cen-
tre, service units

Energiahatékonysági elemzés
[A tervhez 3 oldalas grafikonokkal gazdagon illuszt-
rált energetikai elemzés készült. A vizsgált lakóegy-
ség fűtött alapterülete 97 m2. A rendeletben megha-
tározott minősítésre alkalmas adatokat a leírás nem 
közli. A lakóegység éves energiamérlege szerint 
egy lakás 70 kWh/m2a napenergiát, 64 kWh/m2a 
pelletből származó energiát és 79 kWh/m2a elektro-
mos energiát használ fel.]

Summary

INTELLIGENCE Due to the high level of subsoil water 
and to the geotechnical quality of the site any new 
building-development can hardly be economical. The 
actual floodplain has never been regarded as a build-
ing site.

REALITY As a shrinking city, Tatabánya does not need 
any new residential investments today. However, 
our proposal presents the possibility of continuing 
and densifying the current urban texture instead of 
green-field developments.

GREEN STREAM The surrounding natural environ-
ment around Tatabánya is one of the greatest values 
of the city. The renaturalization of streams in the city, 
and their transformation into continuous green cor-
ridors might create the greenest city of Hungary.

DENSITY The current city texture is spreading, cohe-
sion between certain areas is weak. Densifying (reus-
ing, conversions, dividing building-plots, brown-field 
development) can be a successful method to stop the 
urban sprawl.

RESERVE Protection of urban green areas is a way 
create reserves instead of consuming them. The 
fitoremediation of Tatabánya’s barrow piles can be 
regarded as a long term investment.

FLOODPLAIN Creating urban flood areas is an ef-
fective alternative to the over-regulation of natural 
rivers and streams. The proposed floodplain in the 
park creates natural access to the Galla-stream, ac-
celerates the renaturalization of the area and helps 
the flood protection system of the stream.

MOVING IN The sustainable building system pro-
posed creates an open structure that can be con-
tinued both in the short and the long run. The 
framework and the spaces have the surplus to be 
transformable as time and requirements change.

MINIMAX On the model of the pigeon-settlements 
in the area, the functional, solid core of the buildings 
can be extended in every direction to create semi-
spaces. Providing free spaces for alternative uses is 
a method followed both on a building and on urban 
scale.

MODULARITY The buildings proposed around the 
protected green area are built up from one basic ele-
ment. All the presented layouts (single family house, 
conversions, row-house and apartment house) are 
searching for the right proportions between public 
and private spaces under the domestic social circum-
stances.

TIME Continuity instead of radical restarts, recollec-
tion instead of oblivion, reusing instead of creating.
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19. számú, I. díjas pályamű
Kovács Zsófia, Alkér Katalin, Pelle Zita 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola 
Balázs Marcell és Kozma Zoltán 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola

A MILD HOME építészeti ötletpályázat alapkérdésé-
nek a közeljövő életmódjának definiálását tekintet-
tük. Az otthoni munkavégzés széles körű elterjedése 
miatt a lakás átértelmezése építészeti megoldásra 
váró feladat. Egyrészről a lakótér új funkcióval, a 
munkahellyel bővül, másrészt szükségessé válik, 
hogy a teljes napjukat otthon töltő, izolált embe-
rek közösséget alkossanak, együtt éljenek. Ezen új 
életformának a generációs családi ház elvén alapuló 
épülettípus felel meg. A differenciált térhasználat 
igénye határozza meg a ház felépítését és energia-
gazdálkodását. Nagy hőtároló képességű anyagok, 
gyorsan felfűthető, könnyű szerkezetek, valamint 
természetes árnyékoló és szellőztető rendszerek 
biztosítják a ház gazdaságos működését. Az épü-
letek telepítési struktúrája embernek és otthonának 
a világhoz való viszonyát tükrözi: ég és föld között 
álló, önálló egyén, mely homogén rendszer eleme-
ként is társul egymással.

Az ember
Tervünk középpontjában az ember és emberségé-
nek legalapvetőbb vonása: a csoportkötődés igénye 
áll. Nem tartjuk ugyanis fenntarthatónak a modern 
társadalmat, mely egymástól elidegenedő autonóm 
egyének, egymással versengő egyszemélyes cso-
portok megapopulációjává vált. A jövő kiszámítha-
tatlanságának oka a kulturális stabilitás megbom-
lása. A közös értékek belső szabályozórendszere 
híján a végletekig fejlődő technológiai lehetőségek 
okozzák Földünk bioszférájának kritikus mértékű 
pusztulását.

Az ember természeténél fogva csoportban kell él-
jen, melyhez szoros érzelmi kötődést alakít ki. A cso-
port tagjai közös eszmék mentén közös tevékenysé-
geket folytatnak. Ha egy gyermek megfelelő méretű 
csoportban nő fel, tökéletesen szocializálódik, és 
nem kívánja elhagyni azt. Ha azonban kielégítetlen 
marad e biológiai igénye, pszeudocsoportokhoz 
csatlakozik vagy egyszerre több csoporthoz kötő-
dik gyenge szálakkal. A kulturális evolúció során a 
csoportok mérete egyszemélyesre redukálódott, 
melyek állandó versenyben vannak egymással. Ez 
a mai megatársadalom hihetetlen kreativitásának 
– egyben az egyes ember érzelmi stabilitásveszté-
sének az oka. A csoporttársadalomban az ember, 
környezete és ideái szoros funkcionális kapcsolatban 
állnak egymással. A kultúra évszázados egyensúlya 
a változásokat kiküszöböli belső szabályrendszere 
által. A stabilitás megbomlása és a kialakuló globális 
kultúra a jövőt kiszámíthatatlanná teszi: a technika a 
„miértek” helyett a „hogyan” mentén fejlődik. A me-
gatársadalmak népességszáma kontrollálhatatlan, 
energiafogyasztása és hulladéktermelése dimenzi-
ójánál fogva saját természetes környezetét sodorja 
veszélybe.

Az emberi közösség természetes szerkezetének alsó 
szintjén a páros kapcsolatok állnak. Ezt követik az 
5-6, egyesek szerint 8-10 fős családi vagy munka-
csoport intim kapcsolatai, majd a 30-50 fős szoros 
kapcsolatok. Egy ekkora csoport közös identitással 

bír, alkalmas az élet megszervezésére. 150 fő a kap-
csolatok felső határa. Ekkora volt az első falvak és az 
ünnepekre összegyűlő csoportok létszáma. (Forrás: 
Csányi Vilmos: Az egyszemélyes csoportok és a glo-
balizáció.)

A mi házunk
Mintatervünkben ezért olyan házakra adunk javasla-
tot, mely több hagyományos értelemben vett lakást 
integrál azáltal, hogy 10 ember él együtt benne. Ők 
lehetnek egy család tagjai, távolabbi rokonok, vagy 
összefűzheti őket baráti kapcsolat, azonos élethely-
zet. Javasoljuk több generáció: idősek, gyerekek, 
egyedülállók és családok együtt élését, de belakható 
a ház egymástól független bérlők által is. A kellő in-
timitás biztosítása számukra nagyobb térszervezési 
kihívást jelent, azonban magasabb életminőség ért-
hető el gazdaságosabban a közös használatú terek 
és a bennük folytatható tevékenységek, különösen 
az otthoni munkavégzés előnyei révén. Az egyes 
lakrészek külön megközelíthetősége kívülről is biz-
tosított, a földszinti bejárati elosztó-pufferzónából 
az emeletre vezető belső lépcsőn túl. Építészeti 
hangsúlyt kap a tűzhely: a főzés és az étkezés cent-
ruma, a ház hőmagja, valamint ennek ellenpontja, 
a víz és a tisztálkodás tere. Ezeket a lakók közösen 
használják, még ha kisebb felszereltségű teakony-
hával, fürdővel rendelkezik is saját lakrészük. A ház 
terei e vertikális tengely köré szervezettek. A föld-
szinti terek nyitottak, integráló jellegűek, az emeleti, 
szeparált cellák befelé fordulók. Két szint magas ár-
nyékoló terasz teremt köztük kapcsolatot, ahonnan 
az emeletre vezető külső lépcső is indul. A hőmag 
két oldalán található terek eltérő minőségűek.

Kályhák és fűtőfalak
Az épületek hőháztartását szerkezetfűtéssel kíván-
juk megoldani. A központi elhelyezkedésű hűtő-fű-
tőfal magába foglalja a konyhai tűzhelyet, a kályhát 
és a fürdőket. Az épületszerkezet temperálás elvén 
működő nagy tömegű égetett kerámia szerkezet-
ben télen meleg, nyáron hideg víz és levegő kering 
és szabályozza ezáltal a lakóterek hőmérsékletét. 
Elsődlegesen a földszint étkező-dolgozó-pihenő te-
rét, melyet a lakók közösen használnak. A fal túlolda-
lán található tér csupán temperálást igényel, míg az 
emeleti cellák az ott tartózkodás idején fűtöttek. Az 
épület a nyárfa paneles hőszigetelő burkon túl egy 
további, árnyékoló héjat kapott. Ez a déli oldalon te-
rasszá szélesedik, az északin homlokzatburkolatként 
jelenik meg és magába rejti a külső lépcsőt is.

Az épületek energiaellátása leggazdaságosabban 
és a környezetre legkevésbé káros módon távhővel 
biztosítható. Amennyiben az adott településen ez 
nem áll rendelkezésre, földhő használatát javasoljuk 
a 18 épület részére közösen létesített hőközponttal. 
A terület beépítése során először az energiaforrásra 
csatlakozó kályhák és a fűtőfalak épülnek meg. Egy-
egy magelem köré különböző méretű és tájolású 

házat lehet építeni. Elképzelésünk szerint a házzal 
még körül nem vett, csupaszon álló kályhák közös 
nyári konyhaként használhatók.

Nyárfák között
A tervezési területen magas a talajvízszint, ezért első 
lépésként nyárfák telepítését javasoljuk. A házak épí-
tése azután kezdődhet, hogy a fák által előidézett 
talajvízszint süllyesztés bekövetkezett. A nyárfaerdő 
magas hozzáadott értékkel növeli a telep környezeti 
minőségét, fontos klimatizáló szerepe van, egyben 
leheletkönnyű utalás ember és természet kölcsönös 
egymásrautaltságára. A raszterben ültetett nyárfák 
között 3-4 épület által közrezártan tisztások ala-
kulnak ki. Egy-egy épületcsoportban élő 30 ember 
osztozik a kertgondozási, gyermekmegőrzési fel-
adatokon, közös műhelyet, kerékpártárolót hasz-
nálnak. Az épületeket személygépkocsival csak szál-
lítási céllal lehet megközelíteni. A parkolást a telek 
határán oldottuk meg. A terület súlypontjában álló 
épület ugyancsak a hálóba illeszkedő elem, azon-
ban közösségi funkciókat lát el. A do-it-yourself el-
vet nem az építés, hanem a fenntartás terén tartjuk 
megvalósíthatónak. Csökkenthető a lakbér azáltal, 
ha a lakók maguk végzik el az alapellátáshoz tartozó 
feladatokat. Hosszú távon a telken át vezető távhő 
vezeték lesüllyesztésével számolunk hőveszteség 
csökkentési megfontolásokból, ezért a teljes telek-
területet kihasználtuk a lakóegységek elhelyezésére.

A nyárfa (Populus) a fűzfafélék családjának egyik 
nemzetsége mintegy 30 fajjal. 15–50 méteresre is 
megnő, törzsének átmérője elérheti a 2,5 métert. A 
fiatal fák kérge sima, színe a fehértől zöldesig vagy 
sötétszürkéig bármilyen lehet. Néhány faj kérge 
öregkorára mélyen barázdálódik. A levelek mé-
rete még az egyes fákon is nagyon eltérő lehet: a 
kis levelek főként az oldalágakon, a nagyobbak az 
erősebb ágakon nőnek. Sok faj levelei ősszel sárgára 
vagy világos arany árnyalatúvá színeződnek. Lomb-
hullató. A levelek rombusz alakúak, a szélük karé-
jos vagy fogas, a nyelük hosszú. Virágai a sallangos 
murvalevelek hónaljában ülnek, laza barkavirágzat-
ban. A szél porozza be őket. A nyárfa gyorsan növő 
fafajta. A szikesedő homoktalajok és a folyóparti 
füzesek jellemző fája. Használati eszközöket, dobo-
zokat, gyufát, papírt készítenek belőle. Egyes nyár-
fafajokat homokos-szikes területeken erdőtelepítés 
előtt használnak talaj-előkészítőnek. Kutatások foly-
nak az építőipari felhasználást illetően is, a faanyag 
jól alkalmazható paneles szerkezet külső rétegeként.

Energiatakarékosság
Az energiatakarékosságra adott válaszunkban el-
sősorban nem a megújuló energiaforrásokat és új 
technológiákat kerestük, sokkal inkább az épületben 
mint anyagban és szerkezetben fellelhető lehetősé-
geket próbáltuk csúcsra járatni.

Koncepciónk alapja, hogy a magyarországi, szél-
sőséges klimatikus viszonyok hatásait kiegyenlítsük 
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és tompítsuk, így létrehozva egy lassabb, egyenle-
tesebb, alacsony hőfokon és költségeken üzemelő 
rendszert.

Az építészeti térszervezéssel összefüggésben az 
épület hőszigetelő héjáról leválasztottuk a hőtá-
rolásra szolgáló falazatot, amelyet az épület súly-
pontjában helyeztünk el. A vastag belső falszerkezet 
épületszerkezet-temperálási rendszerrel ellátva épül 
fel, így a tömeg tartósan ki tudja egyenlíteni a kör-
nyező használati terek ingadozásait.

Fűtés és hűtés
A hőtároló tömeg elsősorban a légkondicionáló 
rendszer teljes kiváltásával ér el megtakarítást. A 
Magyarországon jellemző rövid, de intenzív kániku-
lás időszakban a felmelegedés elkerülhető, illetve hi-
degvíz keringetéssel a hőmérséklet hosszabb távon 
is csökkenthető. A fűtési idényben a rendszer lassú 
reagálású, egyenletes működésű, amely összhang-
ban van a többgenerációs épület folyamatos kihasz-
náltságával. Alkalmas a szellőző levegő felfűtésére, 
tűzteres kandalló hőjének hasznosítására és kony-
hai-fürdőszobai hulladékhő átvételére is. Az épület 
minden épületgépészeti berendezését és rendsze-
rét a hőmagban helyezzük el.

A háztípusban alacsony előremenő hőmérsékle-
tű rendszer alakítható ki. Ez alkalmas talajszondás 
geotermikus hőforrás bevonására, de Tatabányán 
elsősorban a távhő-csatlakozást tartjuk racionális 
döntésnek, figyelembe véve az erőmű zöldenergi-
ára való átállásának tendenciáját. Lehetőséget biz-
tosítunk szilárdtüzelésre az épület központi kandal-
lójában.

Hővédelem
Az épület belső tereit három réteg védi. A külső, 
mozgatható panelekkel ellátott héj a déli oldalon 
árnyékolásként szolgál, míg a tetőn kéthéjú hidegte-
tő külső rétegeként működik. A második héj a belső 
tereket veszi körbe 10 cm szigeteléssel. Hőtechnikai 
védelmet biztosít a temperált közlekedő tereknek és 
az északi homlokzat mentén kialakított hideg zóná-
nak, melyben az alacsonyabb igényszintű tároló- és 
háztartási helyiségek kapnak helyet. A belső réteg 
csak a huzamos tartózkodásra szolgáló helyisége-
ket szegélyezi. Könnyűszerkezetes falváz rendszer, 
melyben 10+15 cm kőzetgyapot hőszigetelés talál-
ható.

Költségbecslés
Költségbecslés egy lakóépület-egységre [egység-
árakból és mennyiségekből számítva]:
1. Alapozási munkák
- cölöpalapozás készítése 1 470 000 Ft
- talajon fekvő alapszerkezetek 1 050 000 Ft
2. Falazott szerkezetek
- „hőmag” és „északi fal” 2 520 000 Ft

3. Könnyűszerkezetes építés
- falváz szerkezetek 4 500 000 Ft
- födémszerkezetek 1 440 000 Ft
- tetőszerkezet 2 580 000 Ft
- hőszigetelés felár 1 800 000 Ft
- lépcsőszerkezet 1 000 000 Ft
4. Nyílászárók beépítése 1 760 000 Ft
5. Homlokzatburkolat kiépítése 1 620 000 Ft
5. Gépészeti szerelés 9 770 000 Ft
6. Belső burkolatok kiépítése 2 000 000 Ft
7. Lakatosszerkezetek 700 000 Ft
7. Tereprendezés 1 200 000 Ft
Összesen: 33 410 000 Ft
Alapterület: 188,00 m2

Fajlagos m2 ár: 178 000 Ft/m2

Energetikai besorolás
A vázas falszerkezetek esetén a szobáknál 10+15 
cm-es hőszigetelést terveztünk (U=0,12 W/m2K), 
míg a kéthéjú hidegtetőben 30 cm ásványgyapot 
kerül elhelyezésre (U= 0,12 W/m2K). Az üvegezett 
szerkezeteket U=1,0 W/m2K-es értékkel vettük fi-
gyelembe. A lakóegység 188 m2-es alapterületé-
hez V=535 m3 fűtött térfogat tartozik, így az épület 
fajlagos hőveszteség tényezője q= 0,21 W/m3K-re 
adódott. A számítás során figyelembe vettük a déli 
homlokzat szoláris nyereségeit, az átszellőztetett 
határolószerkezeteket, valamint az északi oldal tem-
perált tereinek alacsonyabb komfortfokozatát is. Az 
energiafelhasználás számítása során az átlagos lakó-
házra alkalmazható n=0,5 légcserével, valamint 5 W/
m2-es belső hőterheléssel számoltunk. Így az éves 
fajlagos energiafelhasználás 49,0 kWh/m2a értékre 
adódott, amely teljesíti az A+ besorolás követelmé-
nyeit. [A számítás egy összegző oldalát tartalmazza 
a leírás.]

Architectural review
We considered the definition of the way of life in the 
near future as the main question of the MILD HOME 
Architectural Competition of Ideas. As off-site work 
becomes more and more common the reconsidera-
tion of the home calls for an architectural solution. 
Firstly the living area gains a new function of a work-
ing area, secondly it becomes inevitable for isolated 
people spending their whole day at home to make 
a community and live together. The building type 
corresponding to this lately arisen need derives from 
the single-family home. The demand for different 
space use determines the structure and energy man-
agement of the house. Materials with high thermal 
capacity, lightweight structures heating up rapidly, 
natural shading and ventilation systems guarantee 
the economical maintenance of the house. The dis-
position of the buildings reflects the relationship be-
tween man, home and the world: standing between 
heaven and earth, an autonomous person entering 
into a partnership even as an element of a homog-
enous system.

Man

Our proposal focuses on man and his most vital fea-
ture: the need for attachment to a group. We do not 
consider modern society as a mega population of 
alienated individuals, of competing one-man groups 
sustainable. The reason for future’s unpredictability 
is the weakening of cultural stability. Technical pos-
sibilities developed to the very edge without the inner 
regulating system of common values cause the de-
struction of the biosphere to a critical extent.

According to his nature man has to live in a group, to 
which he develops emotional attachment. The mem-
bers of the group are acting together according to 
shared ideas. If a child grows up in group of a proper 
size, he is socialised perfectly and he does not wish 
to leave it. If on the contrary this biological need of 
him remains unsatisfied, he joins pseudo-groups or 
several groups at the same time with weak ties. Dur-
ing the cultural evolution groups got reduced to one-
man size, in a permanent competition. This is the 
reason for the incredible creativity of today’s mega-
society – and for the loss of emotional stability of the 
individuals. In a group society man, environment and 
ideas are in a strong functional connection. Through 
its inner regulation system age-long balance of cul-
ture eliminates alterations. Loss of stability and the 
evolving global culture makes future unpredictable: 
technic develops according to “how” instead of “why”. 
Population of mega-societies cannot be controlled, 
their energy consumption and waste production en-
dangers their own natural environment by their mere 
dimension.

Our home

As prototype we propose a house integrating more 
apartments in the traditional sense by accommodat-
ing 10 people living together. They can be members 
of a family, distant relatives, friends or sharing the 
same life situation. We propose different generations: 
children, elderly, singles and families to live together, 
but the house can also be inhabited by independ-
ent tenants. Serving them with the necessary inti-
mate is a challenging task of space organisation, but 
thanks to the benefits of commonly used spaces and 
the activities they make possible, especially remote 
work, you can reach a higher quality of life in a more 
economical way. Access to the different apartments is 
provided also from the outside, beyond the stair lead-
ing from the ground-floor entrance zone upstairs. Ar-
chitectural emphasis is given to the hearth: the centre 
of cooking and eating, the heating core of the house 
and its counterpoint, the space for water and clean-
ness. Inhabitants can use these areas together, even 
if their own apartments are equipped with a kitchen-
ette or shower. The spaces of the house are organised 
around this vertical axis. Ground floor spaces are 
open and integrated, while the separated spaces on 
the first floor are introverted. They are connected by 
a two-story shading terrace, where the outside stairs 
departs from. Spaces on the two sides of the heating 
core differ in quality.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 585 m2

Beépített terület | Built-up area: 3 414 m2

Beépítettség | Built-up rate: 12,8%
Zöldterület | Green area: 20 481 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 77,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 1 890 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 65 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 13,1% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 18 db | piece
Összes lakó | All residents: 180 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 1 típus | types
Terület | Area: 105 m2

Lakások | Flats: 18 db | piece
Lakók | Residents: 10 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 500 m2

Becsült ár | Estimated price: 178 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 589 m2

Becsült ár | Estimated price: 178 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: kútház, fedett-
nyitott teraszok, kerékpár tárolók | fountain house, 
covered terraces, bike storages
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20. számú pályamű
Szabó Dávid, Török Bence, Varga Piroska, Szlávik Gábor 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola 
Szigeti Nóra 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola

Helyszín
A MILD HOME pályázat helyszíne Tatabánya város, 
Alsógalla városrészének egy még beépítetlen, cca. 
25,000 m2-es, belváros közeli területe.

Tatabánya

Tatabánya 68 000 lakosú, egykori bányaváros ma 
Komárom-Esztergom megye székhelye. Az M1-es 
autópálya és a Budapest-Bécs nemzetközi vasútvo-
nal mellett fekszik. A város lakossága 1980-as évek 
vége óta, a bányaipar leépülésével párhuzamosan, 
fokozatosan csökken. A rendszerváltást követően 
az újonnan betelepülő cégek a gazdasági teljesít-
mény csökkenését meg tudták fordítani, azonban 
az elvándorlást nem. A távozó családok egy része a 
várostól távol (Budapesten, Győrben, Székesfehér-
váron) vállalt munkát; másik részük pedig a környező 
kisebb településekre költözött, a természet közelibb 
élet reményében.

„Tatabányán a lakások több mint fele a bányászat 
fellendülésének időszakában épült olyan ütemben, 
amely azt eredményezte, hogy a lakások száma a 
városban tíz év alatt, 1970 és 1980 között, egy ne-
gyedével nőtt. Az utolsó lakótelepi háztömböt Kert-
városban, 1988-ban adták át. 1990-ig 10,7%-kal nőtt 
a lakások száma, majd stagnált. A lakótelepi lakások 
számának növekedésével együtt folyamatosan tűn-
tek el 1945 előtt épült, leromlott állagú egy szobás 
kolónia-lakások. … Az 1990 és 2001 között felépült 
lakások háromnegyede a kertvárosias illetve falusias 
jellegű területeken található. A lakótelepek 99%-

Tatabányai erőmű, 1940 körül

Tatabányai cementgyár, 1910 körül

a 1960 és 1989 között épült. … Az 1945 előtt épült 
lakások legnagyobb aránya 60-79 m2 alapterületű 
volt. Az 50-es évektől a 80-as évek végéig az 50-59 
m2-esek voltak a jellemzők. ... Tatabányán a lakások 
több mint háromnegyedében a távfűtés, a csalá-
di házas övezetekre az etázsfűtés a jellemző, míg 
az egyedi helyiségfűtés lakások aránya mindössze 
7,8%.” Forrás: Integrált Városfejlesztési Stratégia, Ta-
tabánya, 2008.

[Lásd: további két kapcsolódó kép a 2. tablón.]

A városban található eladó ingatlanok többsége pa-
nellakás; leggyakoribb méretűk 50-65 m2, néhányuk 
30-40 m2-es és 80-90 m2-es. Egy átlagos 60 m2-es 
panellakás ára a használt piacon 6 millió forint. A 
tervezési terület környezete családi házas beépítésű, 
itt egy átlagos 100 m2-es családi ház ára 10-15 millió 
forint (forrás: www.ingatlan.com).

Alsógalla

A tervezési terület Alsógallán, Tatabánya egyik leg-
régibb városrészén található. Természeti adottságai 
kiemelkedőek, a közelből indul a Gerecse, a terüle-
ten folyik át a Galla-patak. A terület beépítése csa-
ládi házas jellegű, közel a belvároshoz. A városrész 
szerkezetét nagyméretű tömbök jellemzik, a töm-
böket hosszú szalagtelkek alkotják. A szűk telkek, 
az utcavonalon álló földszintes családi házak szinte 
zártsorú beépítést hoznak létre. A városrész lakos-
sága elöregedő félben van, 100 gyermek korúra jutó 
idősek aránya 186, ez az egyik legmagasabb arány 
Tatabányán belül (forrás: IVS Tatabánya, 2008).

Falurét

A közvetlen tervezési terület Alsógallán belül, Falu-
réten található. A terület a városrész közepén terül 
el, északról a Galla-patak, keletről egy vízelvezető 
árok, délről és nyugatról az Ady Endre és Csaba ut-
cák határolják. A telek beépítetlen, sík, területe kö-
zel 25 000 m2. Északon a patak mentén halad egy 
föld feletti távhővezeték, mely az idők során elavult, 
cserére szorul. A vezetéket az Ady Endre utca menti 
újonnan kialakított közműalagútba tervezzük süly-
lyeszteni.

Tatabánya, Felszabadulás tér, 1970 körül. 
(A képek forrása: Rácz Tibor, Picasaweb)

A terület előnye a városközpont közeli fekvése és jó 
tömegközlekedési kapcsolatai. A telek sarkán talál-
ható az Ady Endre utcai buszmegálló, melyet 6 he-
lyi járat érint (14A, 15, 17F, 24, 35, 45). A belvárossal 
való további kapcsolat lehet a terület bekötése a 
folyamatosan bővülő kerékpárút hálózatba. Ennek 
legkézenfekvőbb módja az Ady Endre út mentén 
építendő ~500 méter hosszú szakasz az Összekötő 
út irányában, ahol a belvárost a sportpályákkal ösz-
szekötő kerékpárút húzódik.

A jó közlekedési kapcsolatok megkönnyítik a környe-
ző intézmények és szolgáltatások elérését. Elsősor-
ban a közeli iskolákét (Sárberki Általános Iskola, Her-
man Ottó Általános Iskola, Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola). Közvetlenül a terület sarkán indu-
ló Mátyás király utca elején található a legközeleb-
bi óvoda (Alsógallai Óvoda) és háziorvosi rendelő 
(Alsógallai Háziorvosi Rendelő). A városrész közös-
ségi háza (József Attila Művelődési Ház) kicsit távo-
labb északra a Táncsics Mihály utcában található.

Beépítés

A pályázati kiírás nem kötötte ki a pontos lakás-
számot, 100 és 200 egység közzé tette számukat. 
A lakásszám alapvetően meghatározza a beépítés 
jellegét. Mivel a terület önkormányzati tulajdonban 
van, a telekár nem növeli az építés költségét, nem 
hat vissza a beruházás megtérülésére. A beépítés 
jellege, a terület nagyságát és a 100-200 közötti la-
kásszámot figyelembe véve, sok féle lehet (magas 
pontszerű beépítés, kisebb társasházak, sorház, 
átriumház). A különböző beépítések közötti válasz-
tásnál elsősorban a leendő lakók igényeit vizsgáltuk, 
hogy az adott lehetőségek közül, milyen jellegű 
környezetben élne legszívesebben egy helyi család 
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(szem előtt tartva az építészeti, szociális, fenntartha-
tósági szempontokat). Fő célunk egy élhető, környe-
zetileg, gazdaságilag és társadalmilag is fenntartha-
tó lakókörnyezet kialakítása volt.

Az egyik fő irányadó Tatabánya érvényben lévő In-
tegrált Városfejlesztési Stratégiája (2008.) volt, ami 
elég pontosan fogalmaz erről a területről: „A város 
2004-ben elfogadott településszerkezeti terve szá-
mos területen jelöl ki lakásépítésre és lakóterületi 
fejlesztésre alkalmas területeket, amelyek beépítése 
elsősorban kertvárosias vagy kisvárosias. A város 
ezzel a kínálattal igyekszik a lakótelepi jelleget ol-
dani és lassítani azt a folyamatot, hogy aki családi 
házban akar élni, annak Tatabányáról a környező 
településekbe kelljen költöznie.” (Forrás: IVS, Tata-
bánya, 2008).

Egy másik elég szemléletes példa a BAST francia 
építésziroda diagramja [lásd a 2. tablón], mely az 
emberek lakhatásukhoz való viszonyukat ábrázolja, 
(1) ahol nem akarnak élni az emberek, (2) ahol élnek 
az emberek és (3) ahol lakni szeretnének.

A harmadik elemzés Alsógallát, mint önálló egysé-
get vizsgálja. Az egész városrészben 713 lakóegység 
található, ezt a lakásszámot tekintve nem mindegy, 
hogy a területen további 100 vagy 200 lakás kerül 
elhelyezésre.

Továbbá a városszerkezet vizsgálata során az is ki-
derül, hogy a telek méretének megfelelő területen 
egy szomszédos alsógallai tömbön körülbelül 39 la-
kás található, a közeli Sárberek panellakótelepen pe-
dig ez a lakásszám 350 lakás. Ez az arány jól mutatja, 
hogy ha hosszútávon fenntartható lakókörnyezetet 
akarunk létrehozni és nem akarjuk tovább terhelni 
a város területit, akkor egy alacsonyabb sűrűségű 
beépítést kell létrehozni. [Lásd a 2. tabló ábrasorát.]

A fent említett szempontok alapján egy alacsonyabb 
lakásszámú, alacsony intenzitású beépítés képe kez-
dett kirajzolódni, ahol a leendő lakók olyan zöld 
lakókörnyezetben élhetnek, aminek a hiánya miatt 
hagyják el várost.

Alapelvek

Cél egy olyan lakókörnyezet létrehozása, ahol a bel-
város közelsége mellett a családok természet közeli 
életet élhetnek, mindennapjaikat számos közösségi 
funkció segíti, lakótereikhez saját kert, közvetetten 
közös park kapcsolódik.

A szemlélettel érdekes párhuzam lehet a Wekerle-
telep, ahol hasonló elvek alapján épített az állam a 
múlt század elején munkáslakásokat. Az elmúlt száz 
évben a telep a főváros egyik közkedvelt városrésze 
lett, ahova egyre több fiatal család költözik ki a bel-
városból, újítják fel a régi lakásokat, a helyi lakosság 
pedig közösségként éli mindennapjait.

Ezzel ellentétben, az 1960-70-80-as években 
(ugyancsak az állam által) épített panellakótelepek 
mára teljesen elavultak mind műszaki értelemben, 
mind a lakókörnyezetet tekintve. Erről az elavulásról 
ír Okrutay Miklós a pécsi önkormányzati bérlakás 
pályázatról írt cikkében: „Maga az épített környe-
zet, … a 80-as évekbeli, klasszikus paneles lakóte-
lep. Tervezőasztalon megálmodott, falanszter-szerű 
antiváros, a helyszínrajzokon tetszetős geometriájú, 
a valóságban azonban soha életre nem kelt köz-
terekkel, valódi közösségé össze nem rendeződő, 
szociológiai módszerekkel is alig azonosítható tö-

megekkel. Ahol sok-sok év után sem ismert, ki lakik 
akár csak két lakással odébb a szomszédban. Ahol 
az egyéni vágyak kitörésének lehetősége az erkély-
beépítésben merül ki, és státusszimbólum a nyara-
kat elviselhetővé tevő klímaberendezés. Egy olyan 
országban, ahol mintha mindannyian egy kicsit 
»lakótelepiek« lettünk volna.” (Forrás: Echo, 2004. 
április 1.)

Ezek a tapasztalatok, a szemlélet, a telekméret, a 
lakásszám és a tájolás egy sorházas beépítést ered-
ményezett. Ahol a következő elvek voltak fontosak:

Célközönség:
 - fiatal párok,
 - 1-2-3-sokgyerekes családok.

Rendszer:
 - bérlakás,
 - 10 évre (nem örökre),
 - mobilitási lehetőség (több gyerek – nagyobb 
lakás, kirepülő gyerekek – kisebb lakás).

Lakókörnyezet:
 - kertvárosias jelleg,
 - minél több zöld terület,
 - minél kevesebb szintszám,
 - saját kert,
 - minél kevesebb közösen fenntartott közlekedő 
terület (nincs lift),

 - jó minőségű lakások,
 - optimális méretű lakások,
 - eltérő alaprajzú és méretű lakások,
 - nagyméretű közös zöldfelületek,
 - kiegészítő közösségi funkciók,
 - fedett nyitott közösségi terek.

Közlekedés:
 - autós közlekedés lehetőségének megadása,
 - telken történő parkolás,
 - elválasztott közlekedés,
 - alternatív közlekedési lehetőségek támogatása 
(tömegközlekedés),

 - kerékpárkút bekapcsolása a városi hálózatba.

Egy ilyen új beépítéssel Tatabánya központja némi-
leg tehermentesíthető. A fenntartható városfejlesz-
tés fontos elemei a lokális központok és infrastruk-
túra fejlesztése.

Életmód

Feltételezve, hogy a bérlakásokba szociális helyze-
tüket szem előtt tartva fiatal, (sok)gyerekes párok 
költöznek; egy olyan közösség képe rajzolódik ki, 
ahol a lakók hasonló életkörülmények között élnek 
(hasonló korosztály, hasonló korú gyerekek, hasonló 
anyagi helyzet, stb.), ami komoly összetartó erőt ad-
hat, ezáltal igazi lakóközösség jöhet létre.

A közösségi szellem létrehozását nagyban elősegítik 
a nagyméretű összefüggő közös zöldfelületek és az 
ezeken elhelyezett közös funkciók.

Közösségi funkciók

A legfontosabb közösségi funkció maga a sorhá-
zakat összefogó közös kert, ahol a gyerekek biz-
tonságban játszhatnak, a szülők sportolhatnak, pi-
henhetnek. A közös kert alapvetően három részre 
tagolódik. A központi része egy nagyméretű „rét”, 
ami különféle sportolási lehetőségeknek ad helyet, a 
rétet a Galla-patak duzzasztásával létrejött tó egé-
szíti ki. A terület város felöli sarkán található közepes 
méretű burkolt tér, a beépítés kapuja, ami a fedett 
közösségi funkciók nagy részét fogadja be. A terület 
keleti felén található kisebb teresedés a közösségi 
kerteknek ad helyet.

A sorházak finom megmozgatása miatt köztük lét-
rejövő kisebb teresedések pedig a közvetlen szom-
szédok számára adnak találkozási felületet, és oldják 
a sűrű beépítést.

A közös zöldterületek strukturáltsága elősegíti a sze-
mélyes kötődést, odafigyelést, ezáltal nem válnak a 
lakótelepek parkjainak „senki földje” sorsára.

Az itt élők mindennapjait kiegészítő közösségi funk-
ciók működésében rejlik a beépítés sorsa. Olyan 
szolgáltatások, melyek hiányában félő, hogy a terü-
leten élők csupán szomszédok halmaza lennének és 
nem igazi közösség. Ennek elősegítése érdekében 
olyan funkciókra van szükség, mint kávézó, közössé-
gi terem, mosoda, családi napközi, tároló, szerszám-
kölcsönző, kápolna, nyári konyha, játszótér, tűzrakó 
hely.

Fontos még a területen a személyes kötödésen és 
használaton túl, a közös terek fenntartása, karban-
tartása, ezért gondnoki lakás kijelölését javasoljuk, 
ahol egy család a lakásért cserében, vagy akár fize-
tésért elvégzi a működéshez szükséges munkákat.

Sorház

Csapatunk által felállított szempontrendszernek leg-
inkább egy sorházas beépítés felel meg, ahol min-
den lakáshoz önálló kert tartozik és megvan a „saját 
ház” ideája. Ez a fajta lakáselrendezés Magyarorszá-
gon nem túl elterjedt, azonban számos országban 
(Hollandia, Anglia, Ausztria) közkedvelt lakástípus.

A sorház más szempontból is ideális választásnak 
tűnik, az alacsony intenzitású beépítés az egyik leg-
fenntarthatóbb beépítési forma, moduláris mérete 
változatos lakásalaprajzokat eredményez, továbbá 
hasonló / azonos elemekből épül fel, ezáltal gazda-
ságosan kivitelezhető.
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Alaprajzok

Fontos szempont a lakáselrendezésen túl a lakások 
mérete is, ahol a pályázati kiírás elég nagy szabad-
ságot adva három kategóriát adott meg. A három 
eltérő méretű lakás tervezését a családmodellek 
felépítése felől közelítettük. Feltételeztünk egy-, ket-
tő- és többgyerekes családokat, akik számára nap-
pali-étkező plusz egy-, két- és négyszobás lakásokat 
terveztünk.

Az alaprajzok összeállításánál a cél a XXI. száza-
di életmodellnek megfelelő terek létrehozás volt, 
ahol közösségi funkciók (nappali, étkező, konyha) 
egyben, nagy közös térben találhatóak, ezáltal az 
egész család különböző tevékenységeket végezve 
is együtt tud lenni. Továbbá a hálószobák száma a 
lehető legtöbb, a lehető legkisebb alapterülettel.

Összességében a lakásméreteket nem akartuk a 
minimálisra szorítani, hanem a fenntarthatóságot 
szem előtt tartva egyfajta optimumra törekedtünk. 
Tanulva az elmúlt 50 év tömeges lakásépítés tapasz-
talataiból, olyan fenntartható lakásokat szerettünk 
volna tervezni, amelyek 50 év múlva is jó minősé-
gű lakáskörülményeket tudnak biztosítani az ott élő 
családoknak.

Ezen gondolatok mentén alakultak ki az 51 m2-es 
kétszobás, 77 m2-es háromszobás és 105 m2-es öt-
szobás lakások. A lakások 100 darabon belüli ará-
nyának meghatározásánál is, hasonlóképpen az el-
múlt 50 év tapasztalatai alapján, a nagyobb méretű 
lakásokat preferáltuk, az átlagos hazai családmodellt 
figyelembe véve a II. kategóriájú lakásokat részesí-
tettük előnyben (70%). A 70 db 77 m2-es, három-
szobás lakás kiegészítését pedig 15-15 db két- és 
ötszobás lakással terveztük. […]

A lakások tervezésénél szem előtt tartottuk a gaz-
daságossági és fenntarthatósági szempontokat, így 
alakult ki a 2,50 méteres belmagasság, melyet a kö-
zös funkcióknál dupla belmagasság ellensúlyoz.

Fenntarthatóság – élhető város
A fenntartható építéspolitika egyik alapelve, hogy 
csökkenteni kell, illetve alacsonyan kell tartani a be-
építés felületi mértékét. A fennmaradó területeken 
a burkolatokkal és közművekkel úgy kell gazdálkod-
ni, hogy ökológiai aktivitásukban minél dúsabb és 
többszintű zöldfelület alakulhasson ki. A funkciójá-
ban és alapterületében szétszórt és széttagolt terü-
letszervezés a távolságok révén több közlekedést, 
a nagyobb lehűlő felületek révén nagyobb fűtési 
energiafogyasztást indukál.

Környezeti fenntarthatóság

A pályázatra kijelölt telek elhelyezkedése, Tatabá-
nyán belül elfoglalt helye és adottságai, a városköz-
ponttól való távolsága ideális a fenntartható város-
fejlesztési elvek alapján. A 400 új lakó és a környező 
családi házas övezet, lehetőséget ad, hogy Tata-
bánya egy újabb lokális centruma létesüljön, amely 
így a lakók közlekedését tudja csökkenteni illetve az 
eleve túlterhelt központokról átvenni a szerepek egy 
részét.

A kertváros alacsony intenzitású beépítése hatal-
mas területeket igényel, és ez fajlagosan pazarló 

energiafogyasztást von maga után. Ezzel a kísérleti 
„innovatív ökocentrum”-mal pilot projektként bemu-
tatható, hogy városban is lehet természetközelben 
élni, a kertészkedéshez nem szükséges kiköltözni és 
a lakások fenntarthatóbbak.

„Innovatív ökocentrum”

A tervezési program alakításánál, a beépítés terve-
zésekor, és a házakat kiszolgáló infrastruktúra ki-
alakításánál is a fenntartható fejlődés szellemében 
gondolkodtunk (forrás: Gyulai Iván: Fenntartható fej-
lődés, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődés Ala-
pítvány). Célunk egy olyan „innovatív ökocentrum” 
létrehozása, amely Tatabányán egy jobb és fenn-
tartható életminőség megélésére ad lehetőséget. A 
minta projekt jelentősége a száz új bérlakás létesíté-
se mellett, a szemléletformáló szerepe. Reményeink 
szerint nemcsak városi, hanem régió szinten is pél-
damutató projektkén tud majd működni.

Gazdasági fenntarthatóság

Kiemelt szerepet kapott a terület hatékonyabb ener-
giagazdálkodása, a távhő vezeték földbe süllyeszté-
se és hőszigetelése, és megújuló energiaforrásokra 
alapozó (bioszolár rendszer) energiaellátás kialakí-
tása és biztosítása.

A területen több pontba szelektív hulladékgyűjtő-
ket helyeztünk és a közösségi kertnél szerves anyag 
komposztáló is található, így a háztartásban kelet-
kező szerves hulladékokat nem szükséges elszállí-
tani. A hagyományos csapadékvíz elvezetés helyett, 
csapadékvíz-gazdálkodás alapján terveztük a házak 
esővíz-elvezetését. A tömbökről földbesüllyesztett 
ciszternákba gyűjtik a csapadékot, ami a zöldfelü-
letek öntözésére és szürkevízként, a WC-k öblítésére 
használható.

A sok zöldfelület létesítésének elsődleges szerepe az 
élhető környezet kialakítása, de a várható éghajlat-
változás adaptációs védelméhez is hozzájárul. (For-
rás: Tatabánya klíma városi stratégia, 2007.)

Zöld infrastruktúra

A lakóházak közötti úthálózatot, a „green city”, zöld 
infrastruktúra alapelvei alapján terveztük (forrás: 
Justin Hyatt: Fenntartható közlekedés a városban). 
Célunk, hogy a házak közötti térszövetben a lakók 
számára több mozgásra, közösségi rendezvényre és 
játékra alkalmas teret teremtsünk, az autók szeny-
nyezésével kapcsolatos problémákat és a balesetek 
számát csökkentsük, és csendes lakókörnyezetet 
biztosítsuk, ezért a parkolókat a telek határában 
helyeztük el, tömbösítve. A gyalogos utakon a vi-
lágítást LED- lámpákkal oldjuk meg, amelyek fény-
szennyezése jóval kevesebb, mint a hagyományos 
közúti lámpáké.

Társadalmi fenntarthatóság

A társadalmi fenntarthatóság alapja megadni a la-
kóközösség kialakulásának a lehetőségeit, közösségi 
kert, közösségi terem, kávézó stb. kialakításával. A 
„innovatív ökocentrum” karbantartását, a kert gon-
dozását, a lakóközösségen belül oldják meg.

A fentiekben felsorolt elvek alapján azt reméljük 
egy környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is 
fenntartható városrészt alakítottunk ki.

Épületszerkezetek, épületgépészet
A beépítés tervezésénél elsősorban humánus és 
építészeti szempontokat tartottunk szem előtt, a 
műszaki, energetikai megoldások ezeket a célokat 
támogatják (ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
választott épület- és tartószerkezetek ne felelnének 
meg a pályázatban elvártaknak).

Az épületek függőleges tartószerkezetét a 25 cm 
vastagságú monolit vasbeton lakás-elválasztófalak 
és lépcsőmagok adják, melyek a kibetonozott tra-
pézlemez födémeket tartják. A külső térelhatároló, 
vázkitöltő falak 30 cm-es vázkerámiából készülnek.

A területre jellemző vegyes talajminőség (szerves 
anyag, kövér agyag, finom homok) és a magas ta-
lajvízszint miatt a tervezett alapozás módja 40 cm 
vastag monolit vasbeton alaplemez.

Az épület tervezésénél nem volt cél megfelelni a 
passzívház kritériumoknak, az energiatudatos szem-
lélet és a gazdaságosság (építés, fenntartás) azon-
ban mindvégig fontos szempont volt. A választott 
beépítési módból következően azonban a lakások (a 
szélső egységeket kivéve) megfelelnek a passzívház 
standardnak. Ez köszönhető a lakások kicsi lehűlő-
felületének, a kisméretű északi és a nagyméretű déli 
üvegfelületeknek, valamint az átlagosnál vastagabb, 
20 cm-es hőszigetelésnek. Az épületek homlokzata 
déli oldalon vakolt, az északira pedig a tetőről lefor-
dul a fém hullámlemez burkolat, mely védi a felüle-
tet a Gerecse felől érkező csapadéktól.

Az sorházi lakások passzívház minőségűek (lásd 
energetikai számítások), ezért csak kiegészítő fűtés-
re van szükség. A szükséges plusz hőenergiát a telek 
határán húzódó távhő-vezeték biztosítja. A lakások 
használati melegvíz-igényét a tető déli lejtésű olda-
lán elhelyezett napkollektorok szolgáltatják.

Beruházási költségbecslés
[A leírás egy oldalas táblázatos költségbecslést tar-
talmaz, melynek főbb számai:]

Lakófunkciók nettó területe 7 903 m2

Fajlagos építési költség 215 000 Ft/m2

Lakófunkciók építési költsége 1 699 100 000 Ft

Közösségi funkciók nettó területe 502 m2

Fajlagos építési költség 175 000 Ft/m2

Közösségi funkciók költsége 87 900 000 Ft

Külső terek építési költségei 113 400 000 Ft

Összes építési költség 1 900 400 000 Ft

Járulékos költségek (előkészítés, geodézia, 
talajmechanika, építészeti tervezés, szakági 
tervezés, beruházás-tervezés, finanszírozás, jogi 
költségek, biztosítás és őrzés, PR és tájékoztatás, 
művészeti alkotások, tartalékkeret, telekár, 
közműfejlesztés): 368 500 000 Ft

A beruházás
összes nettó költsége 2 268 900 000 Ft
összes bruttó költsége 2 881 500 000 Ft

Épületenergetikai tanúsítás
[A leírás fenti cím alatt egy 20 oldalas számítást 
tartalmaz. A számítás egy 91 m2 fűtött alapterületű 
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lakást ellenőriz. A lakás fajlagos primer energiafo-
gyasztása 17,88 kWh/m2a. A vonatkozó követel-
ményérték 135,61 kWh/m2a. Így a lakás energetikai 
jellemzője a követelményértékekre vonatkoztatva 
13,2%, ami A+ besorolást jelent (fokozottan ener-
giatakarékos).]

Summary

The aim of the competition is to design an “eco-
nomically implementable housing prototype (MILD 
HOME) that gives sufficient answers to the constantly 
changing environmental and social challenges. It is 
not only an innovative construction model, but rather 
a new philosophy, the representation of a new life-
style, about how man and his home stands in rela-
tion to their environment.” Our team in respecting 

this approach attentively designed a “low-dense” es-
tate that consists of 100 flats.

The distribution of houses is formed by row-houses of 
2 to 6 elements where the 3 storey, optimum sized liv-
ing units are completed with a garden. The row hous-
es that form small groups of buildings are framed by 
a big green area. The open and free spaces around 
are filled with open (meadow, playground, communi-
ty garden, program venue, sport grounds) and closed 
(café, community room, laundry, day care, storage, 
tool lender, chapel) community areas that are very 
important parts of the settlement.

Our target audience are the young families with 
small children, who are in need of rentable flats sub-
sidised by the local municipality, and want a worthy 
living environment where they can live their calm and 
secure everyday life, while not being forced to leave 

the city for the green. This system gives a long-term 
solution for the young people moving out of the big 
apartment blocks within an area that has excellent 
transportation connections towards the city centre of 
Tatabánya. The connection to the bike routes of the 
city gives another alternative of circulation.

Our main aim was to create a lively living ambience 
that is sustainable environmentally, economically, 
socially. The complexity of these viewpoints opens 
up the principles of sustainability, and new point-of-
views captured our attention. The most important 
was to create the framework of social sustainability, 
which means to create a habitable living environment 
that can set up, shape and operate a long-term com-
munity that can flexibly react to the changes of our 
time.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 543 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,3%
Zöldterület | Green area: 12 799 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 51,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 7 903 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 502 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 33,9% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 408 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 65; 79; 108 m2

Lakások | Flats: 15; 70; 15 db | piece
Lakók | Residents: 3-4; 4; 5 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 40 m2

Becsült ár | Estimated price: 190-200 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 502 m2

Becsült ár | Estimated price: 155 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: közösségi terem, 
kávézó, mosoda, családi napközi, szerszámkölcsön-
ző, kápolna, nyárikonyha, tároló | community hall, 
cafe, laundry, day care, tools hire, chapel, summer 
kitchen, storage
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21. számú pályamű
Baranyi Ágnes, Kovács Barbara, Lukács Eszter 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola 
Dombóvári János, Mihály Eszter, Kukucska Gergely és Karácsony Tamás DLA 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola

Zsugorodó város – Növekvő problémák

A három falu egyesítésével létrejött települést a 
szénbányászat 50-es évekbeli fellendülése tette Ko-
márom-Esztergom megye megyeszékhelyévé, ez-
zel megteremetve a város dinamikus fejlődését. Az 
iparvárosi jelleg a 80-as évekig meghatározó volt, 
majd a rendszerváltozás utáni gazdasági-szerke-
zetváltással a nehézipar és a bányászat jelentősége 
csökkent. A város ipari parkjában műanyagipari vál-
lalatok, orvosi segédeszközöket gyártó vállalat, vala-
mint autóipari beszállítók (autóüveggyár, felnigyár, 
gumiabroncsgyár) telepedtek meg. A lakosságszám 
alakulása követi a gazdasági átalakulást, a 80-as 
évekig növekvő, majd lassan csökkenő tendenciát 
mutat.

A gazdasági szerkezet átalakulása és a munkanél-
küliség mellett az elvándorlásban szerepet játszik 
az ez idő tájt általánosan jellemző dezurbanizáció, 
városból való kiköltözés is.

A 60-as években a panellakások magas státusszal 
bírtak, az összkomfort kitörési lehetőséget jelentett 
a szoba-konyhából. Általában tanácsi kiutalással 
kapták és állami tulajdonban voltak. A 80-as 90-es 
években a legtöbb lakás magántulajdonba került, 
ezzel az állam jelentős tehertől szabadult meg, ám 
ma ez az egyik ok, amiért nehézkes egy kisebb falu 
méretű lakótelep rehabilitációja. Szemben például a 
németországi megvalósult példákkal, ahol a lakások 
jó része lakásszövetkezeti tulajdonban van (melyek 
nem azonosak a hazai lakásszövetkezetekkel).

A 70-es években a lakótelepek társadalmi státusza 
heterogén képet mutatott, a kiköltözésekkel a 90-
es évekre a kép homogenizálódott. A magasabb 
státuszú lakók a különálló családi házas életformát 
választották, a panelek lakóközössége átalakult. A 
lakótelepek fizikai és társadalmi státusza között szo-
ros összefüggés van. A romló épületállomány és a 
leromló környezet megújítását a társasházak nem 
tudják önerőből finanszírozni, nincs elegendő meg-
takarításuk, nincs motiváció és jó példa.

Bár a dezurbanizáció látszólag megtorpan, az el-
vándorlás még ma is jellemző. A magasan képzett, 
fiatal, kisgyerekes családok máshol telepednek le, 
felsőfokú tanulmányaik után nem jönnek vissza a 
városba. A folyamat megállítására elindult „Tata-
bánya visszavár” elnevezésű program jó kiindulási 
alap. Mindemellett fontos, hogy a munkalehetőség 
csak az egyik visszahúzó tényező, a lakókörnyezet 
minősége, a szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
jellemzői szintén fontosak.

[Lásd az 1. tabló ábráit.]

Modell program
Tatabánya választás előtt áll: elöregedő nagyváros 
vagy egyszerűen élhető város szeretne-e lenni. Az 
integrált településfejlesztési stratégia épp folyamat-
ban lévő megújítása jó lehetőség, hogy a gazdasági 
és társadalmi átalakulások és ezek környezeti vonat-
kozásai összhangba kerüljenek. A gazdasági-, tár-
sadalmi-, környezeti fejlesztések, mint fogaskerekek 
egymással kölcsönhatásba hozva segítik a lakosság 
megtartását. Ehhez a munkahelyteremtés mellett 
magas minőségű, de megfizethető közösségi szol-
gáltatásokra, jó közlekedésre, a szabadidő értékes 
eltöltésének lehetőségére, valamint a változásokat 
követő rugalmas lakásstruktúra kialakítására van 
szükség.

Építészként e pályázat keretében utóbbi kérdést 
vizsgáljuk meg részletesebben. Városi léptékben az 
épített környezet és a paneles lakásállomány mai 
igényeknek megfelelő átalakítására teszünk javas-
latot, de komplexen vizsgálva a problémát a társa-
dalmi és gazdasági vonatkozásokat sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül.

Felvetésünk egy komplex modell program létreho-
zása. A közelmúlt városfejlesztési kudarcaiból kiin-
dulva nem javasoljuk a tervezési terület azonnali és 
teljes beépítését. Ütemezett, szakaszokra bontható 
programozási folyamattal elkerülhető, hogy esetle-
gesen egy félbehagyott beruházás torzója marad-
jon a városra. A program folyamata (és a modul ház 
kialakítása) más paneles lakótelepek megújításához 
is adaptálható.

Ütemezés – Tartalom
Az első ütem egy konzultációs központ létrehozá-
sa a területen a lakatlan és / vagy felújításra szoruló 
épületek, lakások felmérésére, nyilvántartására. A 
központ célja továbbá információt adni, elméleti és 
gyakorlati segítséget nyújtani az energiatudatos fel-
újításokhoz. A területen korábban elbontott öltöző 
épület helyére települő központban műhely üzemel, 
ahol szakipari segítség igénybevételére, gépköl-
csönzésre, anyagok és technológiák kiválasztására 
van lehetőség.

A második ütemben a konzultációs központ funk-
ciója kibővül átmeneti lakhatást biztosító moduláris 
lakóegységgel. A lakásokat a környezettudatos fel-
újításra vállalkozók vehetik igénybe arra az időre, 
amíg a házukat vagy lakásukat átépítik. Továbbra 
is működik az adatbázis vezetése a megújítási igé-
nyekről, valamint a közterület fejlesztések tervezése 
és kivitelezése zajlik.

A harmadik ütemben, az igényektől függően tovább 
bővülhet a beépítés: az átmeneti lakások közösségi 
terekké alakulnak (mosoda, tároló, kerékpártároló, 
stb.) Panel rehabilitáció indul a felső szintek vissza-
bontásával, a sűrűség fellazítása érdekében. A bon-
tások helyén tetőteraszok létesülnek. Az elbontott 
és ép elemekből alacsonyabb épületek kialakítása 
lehetséges. A tervezési terület beépítése tovább 
bővülhet a meglévő átlós gyalogos ösvény mentén, 
a moduláris egységek elhelyezhetőek egyesével, de 
kettesével, hármasával összefogva és összenyitva is.

[Lásd a négy axonometriát az 1. tablón.]

Példák panel rehabilitációra
[A kapcsolódó ábrákat lásd az 1. tablón.]

Elbontott épületből öt kisebb új épület,
Cottbus-Sachsendorf-Madlow,
„Town Villas“ (Brandenburg).

Visszabontás, helyén tetőterasz,
földszinti lakásokhoz kertkapcsolat,
Halle-Neustadt, 125 lakás.

Zsugorodó város zöldövezetté fejlesztése,
Leinefelde, Németország.

Innováció 1: 
Életmódváltás – Új gondolkodás
Ha egy város lakosságmegtartó képességét vizsgál-
juk, az a kérdés, hogy miért érdemes odaköltözni 
és ott maradni. Nyilván mindenki szeretne jobban, 
egészségesebben, nagyobb biztonságban élni. De 
tudjuk egyáltalán, hogy igazából mit szeretnénk?

Ökofarmon szaladgált csirkét vásárolunk biopiacon. 
Hazavisszük a passzív vagy aktív házunkba, ahol a 
geotermikus fűtés melegében elfogyasztjuk. A tá-
nyért öko mosogatószerrel működő „áplusz” ener-
giaosztályú gép öblíti tisztára, utána jöhet a zöld 
kávé kapszula. Öko-, eko-, bio-, zöld: mindennapos 
fogalmak. Az energiatudatosság zászlaja alatt új 
piacok nyíltak, amelyek újabb, drágább, lassabban 
megtérülő fogyasztásra ösztönöznek. Aki passzív- 
vagy aktív ház építésébe szeretne fogni, megújuló 
energiák használatára adja a fejé, rengeteg elméleti 
segítséget kaphat. Az elmélet és a technikai háttér 
azonban nem minden. Szemléletmód váltásra van 
szükség ahhoz, hogy az életmódunk és ezzel együtt 
az életminőségünk is változzon.

A változás viszont nem pusztán a technológiák he-
lyes alkalmazásán, a megfelelő anyagok kiválasztá-
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sán és szakszerű beépítésén múlik, hanem elsősor-
ban rajtunk.

Az átmenetiséget általában kényszerként éljük meg, 
nem találjuk a helyünket, nem találjuk a dolgaink 
helyét. Pozitív előjellel nézve azonban minden át-
meneti időszak lehetőség. Lehetőség a „lomtalaní-
tásra”, régi rossz szokásoktól való megszabadulásra, 
új dolgok megtapasztalására. Egy ilyen átmeneti 
időszak jó lehetőség a kísérletezésre. Ha átértékel-
jük szükségleteinket, kiderülhet, hogy a nagyobb és 
gazdaságtalanul üzemeltethető terek helyett, ha ke-
vesebb holmit raktározunk, kisebb lakótér is elég le-
het, viszont több zöldterületre, közösségi és szabad 
térre vágyunk. Nem biztos, hogy mindenkinek ez 
az üdvözítő, de biztos, hogy van egy olyan közép-
út, ami már életminőségbeli változást hoz, és még 
nem jár hosszú távon vállalhatatlan kompromisszu-
mokkal. Ugyanezt az optimumot kell megtalálni a 
megújításokhoz használt technológiák esetében is a 
költségek és a megtérülés viszonyában.

A szemléletváltáshoz hozzájárulhat például:
 - ha a valós igényeinknek megfelelő méretű tere-
ket használunk;

 - ha nem halmozunk fel felesleges tárgyakat;
 - ha az időjárásnak megfelelően öltözködünk;
 - ha a beköltözők negatív fogyasztási versenyt 
űznek, ahol a kevesebb rezsi nyer;

 - ha lépésszámláló versenyt szerveznek, több 
mozgásra ösztönözve.

Építészet

Első fázis – konzultációs központ

A területen meglévő épületeket, sportpályákat és a 
játszóteret meghagyjuk. A terület sarkán álló épület 
az első felújítási példa lehet. A konzultációs központ 
a tervezési terület észak-nyugati részén korábban 
elbontott öltöző épület helyére települ, felhasználva 
a meglévő parkolóhelyeket. A korábban elbontott 
épület mosdóhelyiségének helyére kerül a központi 
műhely mosdóblokkja. A központ acélszerkezetű, 
egyterű csarnok, szociális blokkal és irodával. Mivel 
ez a legkorábbi szakaszban megvalósuló épület és 
állandó használatra készül, akár drágább anyagok 
használata is vállalható kompromisszum.

Második fázis – átmeneti lakások

Az átmeneti épületek a konzultációs központ kö-
zelében, a terület észak-nyugati részén kerülnek 
telepítésre. Félnyereg tetős négyzetes tömegek, mi-
nimális helyigényre tervezve az átmeneti időszakra. 
A földszinten mosdó + WC, teakonyha és szoba, a 
galérián zuhanyzó, szoba és tárolóhelyek található-
ak. A minimál WC és az emeleti zuhanyzó épületből 
kiemelkedő tömege biztosítja a természetes szellő-
zést és napcsapdaként a természetes fény beveze-
tését a belső helyiségekbe.

Harmadik fázis – bérlakások

Az átmeneti épületek átalakíthatóak közösségi te-
rekké a mosdó blokk meghagyásával. Az új építésű 
modulok igény szerint összenyithatóak kettesével, 
hármasával, de szabadon állóan is elhelyezhetőek. 
Az épületegyüttes a meglévő gyalogos ösvényre te-
lepül, északra-délre kertek alakíthatóak, a modulok 
összenyitásával télikert, vagy opcionálisan pergola is 
kialakítható az összekapcsolt épülettömegek között.

Innováció 2: Régi tapasztalatok és 
új technológiák okos alkalmazása
Tájolás: A végső fázis beépítésével a lakóegységek 
által kialakított utca biztosítja a terület jó átszellőz-
tethetőségét. Az épületek keleti-délkeleti irányba 
lejtő félnyereg tetővel készülnek, rajtuk napelemek, 
a használati melegvízellátás biztosításához. A lakó-
egységek fő megnyitási iránya délkelet-északnyu-
gat, így éjszaka jól átszellőztethetőek.

Fűtés: Kihasználva a terület adottságait a konzultá-
ciós központban kialakított hőközponton keresztül 
kapcsolódik a terület a távhő rendszerre. A dön-
tést indokolja az is, hogy a távhőszolgáltató cég 
idén készül áttérni a biomassza – alapú rendszerre, 
amelyhez jelentős támogatást kap az Új Széchenyi 
Tervből.

Mérés: Intelligens mérők kerülnek beépítésre, ame-
lyek a fogyasztói adatokat közvetítik a szolgáltatók 
felé, ugyanakkor a fogyasztók is pontosan követni 
tudják az adatokat. Az átmeneti lakók összevethe-
tik a korábbi és az átmeneti időszakra jellemző fo-
gyasztásukat.

Szerkezet és energetika
Az együttes tervezésénél azzal az előfeltétellel él-
tünk, hogy a majdani megvalósítás fázisában az 
aktuálisan legfejlettebb építőanyagok kerülnek 
beépítésre. Fejlettség alatt a hatásfok, a beépített 
energia, az anyagmozgatási költségek, stb. optimá-
lis egyensúlyát értjük. Így a koncepció kialakításánál 
a felhasznált anyagok pontos energetikai paramé-
terei helyett az életterek logikus megfogalmazását 
és a vélt térhasználat időbeli modellezését követő, 
rugalmas építészeti struktúra felállítását tartottuk 
szem előtt. A szerkezeti kialakításhoz egy jelenleg 
elterjedt, sztenderd gyártmány rendszerelemeit 
használtuk.

Alapozás: A központi épület az elbontott öltözőépü-
let megmaradó alapozására épül. A lakóegységek 
vasbeton lemezalapozással készülnek. Itt meg kell 
jegyezni, hogy Falurét – nevéből adódóan rét / le-
gelő – valószínűleg nem véletlenül nem épült be az 
idők során. Ezt alátámasztja a talajmechanikai szak-
vélemény is, a helybéliek tudhatták, hogy ide nem 
javallott építeni.

Falak: 40 cm vastag grafitadalékos polisztirol zsa-
luelem, beton kitöltéssel, vakolt külső felülettel (U= 
0,12 W/m2K).

Tető: Grafitadalékos polisztirol tetőelem, fa tartó-
szerkezetre helyezve, héjalást fogadó alapkialakítás-
sal, fémlemez fedéssel (U= 0,20 W/m2K).

Nyílászárók: felületkezelt fa tokszerkezetű nyílászá-
rók kétrétegű, gázkitöltéses hőszigetelő üvegezéssel 
(U= 1,10 W/m2K).

Az egyszerűsített nettó fűtési igény becslése (42,15 
m2 hasznos alapterületű szabadon álló háztípusra):
transzmissziós hőigény Qt=2 072 W
filtrációs hőigény Qf=1 690 W
mértékadó hőveszteség Qm=3 762 W
hőtechnikai jellemző Ep=43,25 kWh/m2a

[A leírás bővebb energetikai számítást nem tartal-
maz, csak a fenti eredményeket közli.]

Költségbecslés
[A leírás egy oldalas tételes becslést tartalmaz egy 
lakóépületre vonatkozóan.]

munkaárok kiemelése 180 000 Ft
építési törmelék elszállítása 345 000 Ft
földmunkák összesen 225 000 Ft
szerelőbeton készítése 310 000 Ft
lemezalap és vb. födém készítése 580 000 Ft
polisztirol elemes fal betonozása 450 000 Ft
helyszíni betonmunkák összesen 640 000 Ft
PS hab elemes falkéreg építése 3 200 000 Ft
pórusbeton válaszfal készítése 180 000 Ft
rendszer áthidaló elhelyezése 20 000 Ft
kőművesmunkák összesen 3 400 000 Ft
tetőszerkezet építése 2 500 000 Ft
mészvakolat külső falazaton 620 000 Ft
falfelület glettelése 70 000 Ft
diszperziós festés 420 000 Ft
vakolás és felületképzés összesen 1 100 000 Ft
tetőfedés, állókorcos lemezfedés 640 000 Ft
hidegburkolat, falszegéllyel 125 000 Ft
melegburkolat, falszegéllyel 240 000 Ft
padlóburkolatok összesen 365 000 Ft
talajnedvesség elleni szigetelés 120 000 Ft
padló hőszigetelés, úsztató réteg 140 000 Ft
héjalás alatti rendszer hőszigetelés 330 000 Ft
szigetelések összesen 790 000 Ft
épületgépészet és villanyszerelés 2 400 000 Ft

épület becsült bekerülési költsége 9 860 000 Ft

Summary

According to the manual of the competition, the 
requirement is to propose affordable, up-to-date 
housing and lifestyle that can be adapted to other 
Hungarian sites. However during we have to consider 
the specific of the planning area and its wider en-
vironment. Mining was the main income of the city 
until the 80’s. After the mines become empty unem-
ployment increased and the population decreased 
significantly. The population of residential districts of 
block houses had been built in the 50’s is changed, 
people on higher state of living moved to single fam-
ily houses or to other cities. The social segregation of 
the block houses together with physical destruction 
are global urban problems, not the characteristics of 
Tatabánya. Therefore we propose a comprehensive 
urban renewal model program that offers solutions 
for environmental and social aspects as well with a 
scheduled implementation. So due to the develop-
ment of the planning area other urban areas can 
be rehabilitated. The program has three different 
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phases, all the actions of the phases are reflect to the 
requirements of the city and its inhabitants.

In the 1st phase a consultation centre is developed on 
the planning area supposed to

 - register all the renewable and / or deserted flats 
and buildings with their conditions;

 - information, technical and academic assistance to 
the energy efficient refurbishment;

 - kind of toolbox, craft area, maintenance, tool 
rental, help to choose materials and the proper 
technology.

In the 2nd phase the centre has more function:

 - temporary housing with modular units near to the 
centre – for the period of refurbishment;

 - temporary houses are available for families as-
sume to modernize their homes;

 - continuous data base about renewal require-
ments;

 - public space development.

Installation can be increased in the 3rd phase accord-
ing to the needs of the city:

 - temporary houses can be transformed to commu-
nity spaces (laundry, storage, bicycle storage, etc.);

 - the number of buildings increase along the exist-
ing diagonal footpath;

 - modular units can be placed as a single or two or 
three joined together;

 - rehabilitation of the block houses with demolish 
upper levels, reduced density, terraces instead 

of upper flats, new, lower buildings from entire 
pieces.

Follow from the scheduled implementation the phas-
es will be worked out in different time when always 
the most up-to-date solutions should be used. There-
fore in this conceptual stage we propose to use an 
available standard product for the construction. In 
every phase it should be supervised if there is any 
better product on the market. Our basic innovation 
is the centre with its holistic approach, the change 
of social attitude, motivation, guiding and assistance, 
maintenance, and technical experience.

[See figures on the first poster.] 
 

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 1 874 m2

Beépítettség | Built-up rate: 7,6%
Zöldterület | Green area: 20 266 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 81,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 1 686 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 253 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 7,8% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 40 db | piece
Összes lakó | All residents: 120 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 1 típus | types
Terület | Area: 42 m2

Lakások | Flats: 40 db | piece
Lakók | Residents: 3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 506 m2

Becsült ár | Estimated price: 233 926 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 253 m2

Becsült ár | Estimated price: 233 926 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: konzultációs köz-
pont | consultation centre
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22. számú pályamű
Beke András, Sámson Rita, Páll András 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola 
Oroszlány Miklós 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola

LakóBurok – EcoRobot
Pályázatunkban az épületeinket két technológi-
ai egységre bontottuk. Az EcoRobotokban van 
az összes gépészeti berendezés koncentrálva, és 
ezekhez tapadnak fagyöngyként az egyszerű, olcsó 
LakóBurkok. Az előregyártott gépészeti robotok 
szolgálják ki a lakótereket és ezeknek a falához kap-
csolódnak a kalákában megépíthető természetes 
burkok. [Lásd a képet a 2. tablón.]

Modular

Tatabánya – Alsógalla-Falurét

A telepítés kialakításánál egy olyan struktúrát hoz-
tunk létre, amely bármely európai helyzethez adap-
tálható. Tervünkben az optimális feltételezést a helyi 
környezethez való alkalmazkodás alakítja.

A tatabányai helyszíni adottságok a terület peremén 
alakítják leglátványosabban a telepítést. Nyugat felé 
a központtal való kapcsolat jelöli ki a főtér helyét. 
A többi telekhatáron sűrű növényzet zárja körbe a 
lakóházakat. Ebbe a kiserdőbe integrálódik a keleti 
oldalon meglévő domb és a patakpart.

Térhierarchia

A telepítés szervezésében közösségek szerveződé-
sének hierarchiáját vettük alapul. Nem kényszerítet-
tük konkrét közösségi keretekbe a lakókat, hanem 
olyan tereket hoztunk létre, ahol spontán, szerves 
közösségek tudnak kialakulni.

A főtér az összes lakó közös helye, a rendezvények, 
ünnepségek színhelye. A tömbök közötti belső terek 
négy épülettömeg lakóit fogják össze. Ők alakítják 
a kis terek funkcióját és kialakítását. Ezeken a rend-
szeresen használt tereken játszóterek, lugasok, kerti 
sütödék jönnek létre a használók közös megegye-
zése alapján. A lakásokhoz vezető észak-déli út már 
sokkal szorosabb ismeretségen alapul. A legkisebb 
egység a robotokhoz kapcsolódó szomszédi vi-
szony, ami négy lakóegységet foglal magába.

Közlekedés

A gépkocsik parkolása egy külső gyűrűn történik, 
kapcsolódva a külső autóutakhoz. A terület elsőd-
leges megközelítése tömegközlekedéssel, illetve 
kerékpárral a délnyugati oldalról lehetséges. Az 
észak-déli útra az autók is behajthatnak, de a bur-
kolat kiképzése folyamatosan jelzi az alárendelt 
szerepüket. A kerékpárok elhelyezése a lakásoknál 
az EcoRobotokban történik. Így a belső területen a 
gyalogosoké és a gyerekeké lesz a közterület.

Lakásszám

Tervünkben a pályázat által felvetett lakásszámot a 
minimumra feltételeztük, és kétszintes épületeket 
alakítottunk ki.

Az épületek telepítése során a célunk egy olyan 
alacsony intenzitású szövet létrehozása volt, amely 
lehetővé teszi az épületek kellő távolságát, ugyan-
akkor térfalakat alkotva utcákat hoz létre.

Intelligent

Tájolás

Az épületek tájolása észak-déli. A LakóBurkok kelet-
nyugati irányban nyitottak, átszellőztethetőek. Az 
EcoRobotok a déli tájolással a hatékony energetikai 
működést szolgálják.

Épületek

Az épületek két fő elemre tagolódnak. A robotok 
foglalják magukba az összes technológiát, ezek 
szolgálják ki a gépészetet. Ezek közé a tornyok közé 
feszülnek be a lakóburkok, hozzátapadva a meglévő 
gépészeti kiállásokhoz. Ezek a természetes burkok 
adják a mindennapi élet keretét, melyhez a tornyok 
biztosítják a hátteret.

Low cost

EcoRobot

A gépészeti tornyok adják a lakások előtereit. Ezek 
olyan temperált terek ahonnan két földszinti la-
kás keletről és két emeleti lakás nyugatról elérhe-
tő. Az előterek közös tárolóként működnek és itt 
vannak a lakásokhoz tartozó mosógépek is. A falai 
előregyártott fapanelek, tetejük délre tájolt, itt lehet 
elhelyezni a négy lakás használati melegvízigényére 
rásegítő napkollektorokat. Az északi oldali aknában 
történik a lakások levegőjének cseréje. A drága gé-
pészeti elemek koncentrálása és az előregyártha-
tósága költséghatékony megoldás. Télen a robot 
napcsapdaként működik, nyáron a hatékony átszel-
lőztethetőség miatt hűti a lakásokat.

LakóBurok

A LakóBurkok a robotokra kapcsolódnak rá. Ezek-
ben a cél a speciális szerkezetek minimalizálása és 
a szükséges igények természetes, passzív módú 
kiszolgálása. A fa szerkezet természetes cellulóz 
hőszigetelést kap. A lakás természetes úton át-
szellőztethető. Keleti irányba néznek a lakószobák, 

a nyugati irányban a földszinten a saját kertekhez 
csatlakoznak a nappalik, az emeleten kellemes nyu-
gati tájolású teraszokra nyílnak a lakások. Ezek a te-
raszok lugasként védik a belső tereket nyáron árnyé-
kolva, télen beengedve a napot. Az emeleti lakások 
a keleti oldalon kapnak saját kertet.

Variálhatóság

A LakóBurkok szerkezete többféle lakástípus elren-
dezését teszi lehetővé. Vagy egy nagy 100 m2-es 
és egy kisebb lakás, vagy két azonos méretű lakás 
kialakítása lehetséges egy szinten. A falak helyzet-
változtatása nemcsak a belső terek egyedi elrende-
zését teszi lehetővé, hanem hosszútávon a két lakás 
hangsúlya is változhat. A két szomszédos lakás mé-
rete közös megegyezéssel könnyen változtatható. A 
flexibilis lakáskialakítások azt is lehetővé teszik, hogy 
a beruházó rugalmasan tudjon alkalmazkodni a pi-
aci igényekhez.

Do it yourself

Előregyártás – helyben készítés

Az EcoRobotokat előre gyártott elemekből építik. 
Ez teszi lehetővé, hogy a magas szaktudást igénylő 
technológiák ellenőrzött gyártás és szerelés során 
készüljenek. Az intelligens rendszerek optimalizálása 
előre történik, így lehetséges a leghatékonyabban 
az adott helyszínhez igazítani azokat.

A kész robotok közé kerülnek a LakóBurkok. A ren-
delkezésre álló gépészeti csatlakozások lehetővé 
teszik, hogy ezek a részek helyben készüljenek. 
Formájuk, technológiájuk alkalmazkodni tud a helyi 
építési adottságokhoz. A fa tartószerkezet, a kitöltő 
hőszigetelés egyszerű szerelhetősége, nem igényel 
komoly szakértelmet. Egyes részfeladatok megvaló-
sítása akár kalákában is elképzelhető.

Egyszerű építés

A LakóBurkok lehetővé teszik az egyszerű építést. 
Ezek a részek nem igényelnek olyan precíz tudást, 
mint a komoly gépészeti rendszerek. Képesek ru-
galmasan felvenni az építési brigádok különböző 
minőségét. A lakóburkok teljes mértékben visszafor-
gathatóak a természetbe, a robotok minden eleme 
újrahasználható, áthelyezhető.

Alakíthatóság, egyediség

Négy lakás összefogásával a lakók közösen tudják ki-
alakítani az otthonuk karakterét. A közbenső elemek 
képesek illeszkedni a környező építészeti karakter-
hez és a gépészeti tornyok optimalizálhatók a helyi 
környezeti adottságokhoz.

DOI 10.17201/SZE-ETT.2015.22
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Épületgépészet

Hőellátás

A hőellátás légfűtéssel, a helyszínen adott 
távhővezetékről átalakított meleg levegővel törté-
nik. A légtechnikai rendszer kiszolgálása négy laká-
sonként egybefogott gépészeti térből történik.

A számításban a fűtés és a melegvízellátás a hely-
színen lévő távhővezetékről történik. Másodlagos 
lehetőségként a fűtés geotermikus energiával, hő-
szivattyús rendszerrel történik, napkollektorral ki-
egészítve. A hőszivattyú a környezet energiájának 
hasznosítására szolgáló berendezés, amellyel lehet-
séges fűteni, hűteni, illetve melegvizet előállítani. A 
fűtési rendszer a talajból illetve a talajvízből szárma-
zó hőt alakítja át meleg levegővé. A berendezés a 
működtetésére felhasznált energiát nem közvetlenül 
hővé alakítja, hanem külső energia segítségével a 
hőt az alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb 
hőfokszintre emeli, legtöbbször a föld, a levegő és 
a víz által eltárolt napenergiát hasznosítva. A geo-
termikus hőszivattyú például a föld (talaj, talajvíz) és 
a ház belső terei között szállít hőt. A talaj mélyebb 
rétegeinek hőmérséklete télen-nyáron állandó (pl. 6 
méter mélyen átlagosan +12°C), ez télen melegebb, 
nyáron hidegebb, mint a kinti levegő hőmérséklete. 
A szállítási irányon változtatva, télen a talajtól hőt 
elvonva fűthetjük, nyáron a talajt melegítve hűthet-
jük a házat, illetve melegvizet állíthatunk elő télen-
nyáron. A hő szállításához folyamatosan elektromos 
energiát kell a rendszerbe táplálni.

Az energetikai számítás a kedvezőtlenebb (ha-
gyományos távfűtéssel készült) megújuló energia 
felhasználása esetén még kedvezőbb, 0-hoz közeli 
primer energiafogyasztás érhető el.

A délre tájolt 35°-os tetőn 10 db napkollektor kerül 
elhelyezésre, melyek összteljesítménye 20 kW (de 
ezt az épületgépészeti számításba nem számoltuk 
bele, csak akkor használjuk, amikor a talajszonda 
felmelegszik, illetve tartalék hőként, hiszen csak a 
napkollektor önmagában nem képes ellátni az épü-
let melegvíz igényét).

A talajhőt és a napkollektor panellel nyert energi-
át komplex rendszerrel együtt lehet hasznosítani: 

a hőmérsékletet hőszivattyúval a megfelelő szintre 
emelik, s a fűtési rendszerbe táplálják. Egy szabályo-
zóegység kiértékeli a kollektorok által termelt, ill. a 
talajból származó energiamennyiséget, és ez alap-
ján automatikusan a legalkalmasabb üzemmódot 
választja.

A talajkollektoros rendszer esetében több száz mé-
ter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott 
rézcsövet, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 
méter mélyen. Segítségével négyzetméterenként 
20-30 W energiát nyerhetünk. Ennek nagysága függ 
a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az 
esetleges talajvíztől.

Szellőzés

A légcserét és levegő melegítését szolgáló szellőzési 
rendszer mellett, a kiszolgáló dobozok formai kiala-
kítása miatt, lehetőség nyílik természetes átszellőz-
tetésre is. A mesterséges szellőzés minden helyiség-
ben meg van oldva, a gépészeti elemek a kiszolgáló 
dobozokon túl, az épületben csupán csak a közvetí-
tő légkábelek formájában jelennek meg, álmennye-
zettel eltakarva. A komfortos fűtéshez a hőszivattyú 
a környezetből kinyert energiát az épületbe juttatja. 
A „natural cooling” esetében ez a folyamat gyakor-
latilag fordított – a hőt az épületből a környezetbe 
vezetjük, és ezzel a fűtésünk hűtéssé alakul.

Árnyékolás

A nyugati oldalon kialakított túlnyúló tető és te-
rasz, valamint a növényfal megakadályozzák a 
nyári túlmelegedést, és biztosítják az árnyékolást. 
A nyílászárók háromrétegű, xenon gázzal töltött, 
Low-E bevonatos üvegezésű, fa keretes nyílászárók, 
hőátbocsátási tényezőjük 0,9-1,0 W/m2K között van.

A teherhordó falak, fa könnyűszerkezetesek, 
30 cm befújt cellulóz hőszigetelést kapnak, így 
hőátbocsátási tényezőjük mindössze 0,108 W/m2K.

A gépészeti berendezések a kiszolgáló 
EcoRobotokban, a lépcső alatti helyiségben kapnak 
helyet. A strang, a szellőzés és a bekötések szintén 
ezeknek a falában futnak.

Esővíz-hasznosítás

A talajban esővíztároló tartályok kerülnek kialakítás-
ra. Ezek a tartályok alkalmasak a felettük lévő föld-
réteg megtartására. Ahhoz, hogy a csatornát (eső 
vagy szennyvíz) megfelelő lejtésben (1-2%) lehessen 
elhelyezni, elengedhetetlen a 60-80 vagy akár 130 

cm mélyen történő fektetés. A tartály feletti terület 
így használható marad. A fedő talajréteg biztosítja a 
fagymentes víztárolást, ezen felül az állandó fény-
mentesség és a viszonylagosan állandó hőmérséklet 
segít az esővíz kiváló minőségének fenntartásában 
hónapokon át. A felszínen csak egy aknafedél lát-
szik.

Aktívház Radar

Költségbecslés
[A tervhez költségbecslést nem kaptunk.]

Épületenergetikai tanúsítás
[A tervhez 28 oldalas számítás készült egy 283 m2 
fűtött alapterületű négylakásos LakóBurokra, mely-
nek tervezett összesített energetikai jellemzője 
EP=49,62 kWh/m2a, mértékadó értéke EPm=200,73 
kWh/m2a, így az épület energetikai minősége 25%, 
energetikai minőség szerinti besorolása A+ (foko-
zottan energiatakarékos).]

Summary: HomeShell – EcoRobot

In our proposal the buildings are separated to pieces. 
The prefabricated EcoRobots serve all the technical 
issues. The simple, ‘do it yourself’ HomeShells are 
joined to this machines. The robots operate all the 
engineer installations and the homes are connected 
to them like the mistletoe.

Hierarchy

Our solution is adaptable to any situation in Europe 
and the structure is differ by the local surroundings. 
The hierarchy of the site plan follows the structure of 
the community. The main entrance define the most 
important gathering places. The smaller squares, and 
the North – South streets serves the smaller commu-
nities. The smallest public unit is our EcoRobot where 
four flat concentrates.

Transportation

The parking is concentrated around the perimeter of 
the territory. The South – North streets can be ac-
cessed by cars but the surface of the road is designed 
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to slow down traffic. The inner zones are for pedes-
trians and kids.

Flats

Our solution gives the minimum of flats to generate 
a low density. All the buildings are two floor high. The 
three different flat unites gives a high variability.

Orientation

The blocks are oriented to North and South. The Ho-
meShell is open to West and East to give free visibility 

and ventilation. The EcoRobot’s roof is oriented to 
South to make the most efficient sun collection.

EcoRobots

This technical unites are the entrance of the flats. The 
space serves as storing and engineering place. This 
part is built from prefabricated wood panels and on 
the roof there are the solar collectors and ventilation 
is operated on the north side. The concentration of 
the expensive technical instruments and prefabrica-
tion of the whole unit is very cost-effective. During 

the winter time the robot collects the heat and in the 
summer time the natural ventilation cools the build-
ings.

LivingShell

The living skins are connected to the EcoRobots. In 
this units the aim is to reduce the technical elements. 
The structure is made of wood. The ground floors are 
open to private west gardens. The upper floors have 
terraces on the west side shadowed by trellis and pri-
vate gardens on the east side.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 413 m2

Beépítettség | Built-up rate: 21,8%
Zöldterület | Green area: 16 276 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 65,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 247 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 144 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 25,8% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 96 db | piece
Összes lakó | All residents: 288 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 45; 73; 100 m2

Lakások | Flats: 32; 48; 16 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 34; 41; 78 m2

Becsült ár | Estimated price: 120 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 144 m2

Becsült ár | Estimated price: 150 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: négy lakásonként 
közös gépészet és kiszolgáló terek, multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda, kávézó | common technical 
room and service spaces to each four flats, multifunc-
tional space, workroom, laundry, café
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14. számú pályamű
Kun Tamás, Mezey Tamás és Fajcsák Dénes 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola

Az ökofalu egy közös jövőkép, tervezett folyamat, 
ökológiai, társadalmi és anyagi érdek. Egyéni lakhely 
(MILD HOME), közös lakóhely (Eco Green Village). 
Létakarat. Elsősorban egy hozzáállás, amellyel a már 
ismert és működőképes elvek, szokások, módszerek 
és új eszközök kerülnek megfelelő arányú és szüksé-
ges mértékű alkalmazásra.

Képlet

Az emberiség egyik legösszetettebb kérdése az 
egymáshoz való viszonyulás, a viselkedés fajtáinak 
definiálása, azok megfelelő kezelése. A történelmet 
is megannyiszor befolyásoló tulajdonság a min-
dennapi emberi létezés során gyakorlatilag minden 
léptékben szerepet kap. Legyen az a legkisebb for-
mája, az érintés, vagy a legközömbösebb, valamely 
vizuális, avagy digitális csatorna. Az életterek meg-
felelő léptékű és arányú definiálása létfontosságú. 
A mindennapi élet során használt, különböző lép-
tékű terekhez a gyakorlat alapján eltérő mélységű 
viszonyjelzőket társíthatunk. A vélt emberi viselke-
dés, akciók – reakciók, használat során érintett terek, 
ezek mátrixából kiemelhető képlet lehet a leghaté-
konyabb módja egy jövőbeli, fenntartható közösségi 
élettér – ház, többlakásos ház, lakópark, falu, város 
– helyes felvázolásának.

Karakter

Az üzenet célba érésének alap feltétele a helyhez 
hű karakter. Ez egyben a megnyilvánulás „köntöse”, 
olyan tervezési alapelem, mely nélkül az új gyakran 
közömbös marad. Egy befogadható karakter mögé 
felsorakoztatott, emberi élethelyzeteket számba 
vevő, a már ismert innovatív – avagy újragondolt? 
– technológiákat felhasználó lakóforma fenntartható 
élettér jövőképet vázol fel.

Jövőkép

A MILD HOME – Eco Green Village projekt, mint 
egyfajta jövőbe tekintő szellemi összefogás célja 
csakis egy átgondolt, tervezett folyamat, és ezáltal 
egy irányított jövőkép lehet. Egy egyéni privilégiu-
moktól független, közös együttélési forma felvázo-
lása. Egymást támogató, egymásra épülő hozzáál-
lás. Korunk valós társadalmi igényeihez legjobban 
illeszkedő struktúra megépítése, aránytartás és 
mértékletesség a cél, ezáltal az előforduló, egyéni 
szokásokból fakadó túl- vagy alulértékelt igények 
nem generálnak idegen szituációkat.

Az önmagában is több lakóegységet tartalmazó 
elemek, ezek egymáshoz való viszonya, elrende-
zési logikája, az élettér elméletet rendszerezve és 
átgondolva lehetőséget nyújt nem csak anyagában, 
de használatában, szellemiségében is fenntartható 
lakóterek kialakítására.

A projekt legfőbb ereje maga a szándék lehet: az 
előre eltervezett, megszervezett, többszereplős la-
kóhely fejlesztési gondolat, ahol az emberi jellem 
ismérveire épített, ennél fogva önmagától és fenn-
tarthatóan működő új élettér elképzelés fogalmaz-
ható meg. Az egyén az életterek optimalizálásával 
– lépték – az összefogás erejét kihasználva – dísz-
kertek, termelés – profitál mind társadalmi mind 
anyagi értelemben.

Életterek

 - Közösségi terek: parkok, játszótér, mosoda, pajta.
 - Közlekedő terek: parkolók, gyalogos sétányok, 
ösvények.

 - Közös terek: A mindennapok során közösen 
használt, közösen „művelt” zónák (fóliasátor, 
termelő kiskertek, előkert, díszkert). A családon 
kívüli társas interakciók első szintje.

 - Kényelmi terek: A komfort zónán felüli, gyakran 
társadalmi egzisztenciától függő egyéb, kiegészí-
tő komfort terek (pihenőkert, megnövelt komfort 
terek).

 - Komfort zóna: Olyan, az egésztől részben vagy 
egészben elkülönített térrész, mely a közös 
együttélés első színtere.

 - Privát tér: Egyedül vagy megkülönböztetett 
joggal használt térszelet.

 - Intim tér: A legkisebb egység, az egyén sajátja.

Ökofalu koncepció

[Lásd az ábrasort az 1. tablón.]

Alaphelyzet

A tervezési terület két utca és két patakmeder által 
közrezárt négyszöges, jellemzően üresen álló zöld 
terület. Meglévő fák, patak mentén domb, távhő ve-
zeték teszik egyedivé. Ugyanakkor a tervezési hely 
ismeretlen is, hiszen egy jövőbe mutató elképzelés-
nek, példának adoptálhatónak is kell lennie, a kon-
cepciónak kezelnie kell az eltérő helyszínek alapvető 
helyi sajátosságait, annak lényegi megváltoztatása 
nélkül.

Alkalmazkodás

A telken előforduló, telket érintő, tervezést befo-
lyásoló elemeket egy „zöld keret” kezeli le, illeszti 
a koncepcióba. Az utakról nyíló parkolók, telekkel 
érintkező patakszél, távhő vezeték, szükséges meg-
közelítés és gyalogos feltárások közös zónája ez. Fás 
ligetes sétány, mely a belső területet részben izolál-
ja, kijelöli, de környezetétől nem határolja el. A telek 
szélein található jelentős faállományt a keret meg-
tartja, kiegészíti.

Telepítés

A tervezett körbefutó zöld előtér, a keret teszi le-
hetővé, hogy a projekt célját, a fenntarthatóságot 
szem előtt tartva a legkedvezőbb tájolású (benapo-
zású) épületek legyenek elhelyezve. A sorolt lakó-
egységekkel kedvezőbb lakásonkénti energiamérleg 
érhető el. Az épületek befoglaló méreteinek, vala-
mint az épületek közötti távolság helyes megállapí-
tása alapelem. Léptékhelyesség.

Egységek

A legfontosabb szempont az élhetőség, a lépték, 
a várható élethelyzeteket valószínűsítő alaptípusok 
megállapítása. A két, három, négy illetve ötlakásos 
lakóházak tömbjei egymástól komfortos távolságra 
alakítandók ki. Egy jól körülhatárolt és megállapított 
– nem alulértékelt és nem túlméretezett – élettér jó 
érzetet, ezáltal aktivitást, termelékenységet, gazda-
sági fenntarthatóságot idéz elő.

Közlekedő terek

Két, egymásra merőleges fő tengely biztosítja az 
elsődleges gyalogos feltárási utakat, a környezetből 
várható főbb megközelítési irányokat és parkolási 
helyeket is figyelembe véve. Az egyes lakóházakhoz 
való eljutást az ezekhez illeszkedő, merőleges gya-
logos ösvény hálózat teszi lehetővé. A terület csak 
tűzoltó, mentő és rendfenntartó járművekkel járha-
tó, a személygépjármű parkolás a két határoló utca 
mentén kialakított felszíni parkolókban történik.

Köztes terek

Lakóegységekhez tartozó közösségi terek, közös pi-
henő zöldfelületek, termelésre alkalmas kiskertek. A 
lakók igényeikhez és akaratukhoz mérten, közösen, 
avagy önállóan folytathatnak önellátáshoz hozzájá-
ruló termelői tevékenységet. Az ösvények mentén 
kialakított kis tereken kap helyet egy multifunkciós 
tér, játszótér, mosoda, tárolók.

Stratégiai alapfogalmak

 - Sorolt lakóegységek – energiamérleg
 - Tájolás – átmenő lakások
 - Benapozás – energiamérleg
 - Térarányok – élhetőség
 - Léptékhelyes életterek – eladhatóság
 - Távhő – kedvező alapadottság
 - Biomassza – kiegészítő fűtés
 - Fa, cellulóz és újrahasznosított építőanyagok
 - Száraz építés
 - Kockakő
 - Zöldség- és gyümölcstermelés
 - Esővízgyűjtés – öntözés
 - Fóliasátor
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A terv állítása, hogy a lakhatási körülményeket, az 
elvárásokat, a jellemző életmódokat tekintve a kö-
vetkező 20-30 évben nem várható lényegi változás. 
A párok, családok, középkorúak lakásigényeit az 
egyén pillanatnyi foglalkoztatottsági, családi, anya-
gi helyzete alakítja. A jelenlegi lakhatási kultúrához 
igazodó, de továbbgondolt, a jellemző életmódok-
hoz illesztve rendszerbe szedett, alakítható telepí-
tés, élhető és megfizethető lakóegységek, átgondolt 
építőanyag felhasználás és az átlag kereső számára 
is fenntartható épületgépészeti megoldások szüksé-
gesek. Ezeken túl lehetőséget és teret kell biztosítani 
termelői kiskertek kialakításához. Egy ökofalu, mint 
egyfajta újonnan tervezett „lakópark” az építési és 
fenntartási költségcsökkentés ellenére, várhatóan 
továbbra is a hitelterheket felvállaló alsó középosz-
tály és a felső középosztály élettere lesz. Az életre 
keltéshez önkormányzati pályázatokkal (fecskeprog-
ram, bérlakás) és állami támogatásokkal (fiatal csa-
ládok, sokgyerekesek) és környékbeli munkahely-
teremtő kezdeményezésekkel egybefogott lépések 
kellenek.

Telepítés

A Csaba és Ady Endre utcák, valamint két patak-
meder által közrezárt területet egy 15 méter széles 
fásított keret veszi körbe. Ebbe kapnak helyet a par-
kolók, sétányok, és innen nyílnak a belső terület gya-
logos utcái. A területen az optimális, sorolt, észak-
déli tengelyű lakóházak a 3×3 méteres hálómodulra 
épülő 9×12 méteres egységekből tevődnek össze. A 
házak keresztirányban a zavartalan benapozás ér-
dekében 9 méterre fekszenek egymástól.

Lakóegységek

A lakások a 6×12 métert veszik alapul. Minden lakás 
átmenő, kelet-nyugati tájolású. Három méret alakít-
ható ki: 44 m2 (fiatal párok vagy idősek), 80 m2 (fiatal 
családok), 150 m2 (nagycsaládok, többgenerációs 
ház). A lakásokhoz, házakhoz tartozik pihenőkert, és 
egy-egy parcella használati joga a termelői kertben 
valamint a fóliasátorban. A házak természetes vala-
mint újrahasznosított anyagokból, favázas technoló-
giával, száraz építéssel készülnek.

Épületgépészet

Kulcsszó a „zéró emisszió”. A távhő, Tatabánya ese-
tében mint kedvező helyi sajátosság a fűtési rend-
szer részét képezi. Egy hőközpont épület kap helyet, 
ami egy biomassza kazánt és tárolót is tud fogadni. 
A távfűtési vezetékek előszigetelt csővezetékként az 
utak alatt szerelve futnak. A lakásokban egyedi TA 
gyártmányú mini hőközpontok szükségesek, amik 
lokálisan termelik meg a melegvizet, biztosítják a 
fűtést valamint a lakásonkénti egyedi mérést. Min-
den hő- és vízfogyasztás mérhető. Az épületekben 
alacsony hőfokszintű fűtési rendszerek (padló-, fal- 
és mennyezet temperálás) alakítandók ki. Átlag laká-
sonként 1 tábla síkkollektor és 80-100 l-es melegvíz 
puffer szükséges. Lakásonként 6 db napelem kerül 
tetősíkba építve, amivel a saját elektromos fogyasz-
tás fedezhető, többlet esetén visszatáplál az elekt-
romos hálózatra. Központi melegvíz termelés és cir-
kulációs hálózat nincs, így ezek hővesztesége nem 
jelentkezik a rendszerben. Föld alatti esővízgyűjtő 

tárolók készülnek az épületek mellett, melyek az ön-
tözéshez használt vízmennyiséget biztosítják. A füg-
gőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek-
re [vonatkozóan a terv négy rétegrendet ismertet.]

Épületszerkezetek

A terv a jelenleg is ismert, minősített ökologikus épí-
tési technológiákra hagyatkozik. Olyan megvalósult 
példa, mely a technológiát, tervezést, kivitelezést, 
építészeti koncepciót tekintve, harmóniában álló, 
építészeti értéket is hordozó mintaként szolgálhat, 
még csak elvétve található.

A lakóegységek az építési folyamat valamint a szük-
séges építési anyagok előállítása során a lehető leg-
kisebb ökológiai lábnyomra törekednek. A tervnek 
megfelelően – adott talajviszonyok szerint kialakított 
– ökobeton sávalapokra épülő favázas technológi-
ával készülő, újrahasznosított papírból, cellulózból 
készülő szerkezetek közötti szigeteléssel ellátott A+ 
minősítésű lakóházak épülhetnek fel.

Az építési folyamat során a belső sétányok (kocka-
kő) és füves köztes terek, termelői kertek közmunka 
részeként is megvalósíthatók, a költségek ily módon 
csökkenthetők.

Felhasznált anyagok: farost, gipszrost, fenyő, céd-
rus, kőris, cellulóz, papír, ökobeton.

Költségbecslés

A költségbecslés a 2012. építőipari költségvetési se-
gédlet alapján készült.

Szerkezetépítési és szakipari költségek:
Könnyszerkezetes (favázas) technológiával kivite-
lezett lakóépület – 100 m2 alapterületig – fajlagos 
építési költségei. Az építmény műszaki jellemzői: 
síkalapozás, fenyőanyagból készített vázszerkezet, 
kétrétegű eltolt függőleges külső impregnált pá-
colt lécváz burkolatú külső falak, gipszkarton vagy 
gipszrost burkolatú belső felületek (közötte 16+4=20 
cm farost és cellulóz hő- és hangszigetelést), fém-
lemezfedéssel. Befejező gépészeti munkákkal (víz-, 
fűtés- és villanyszerelés) megújuló energiák felhasz-
nálásával.

Fajlagos építési bekerülési költség:
MILD HOME I. típus
 108 m2 × 300 000 Ft/m2 = 32 400 000 Ft
MILD HOME II. típus
 52 m2 × 300 000 Ft/m2 = 15 600 000 Ft

A teljes terület kialakítása:
kertek, zöld felületek
 14 200 m2 × 8 000 Ft/m2 = 113 600 000 Ft
burkolt felületek, parkolók
 5 000 m2 × 10 000 Ft/m2 = 50 000 000 Ft
Összesen 163 600 000 Ft

Terület kialakítása egy lakóegységekre
 163 600 000 Ft / 90 lakás ≈ 1 820 000 Ft/lakás

MILD HOME I. típus
(80 m2 lakóegység, kerttel) 34 220 000 Ft

MILD HOME II. típus
(46 m2 lakóegység, kerttel) 17 420 000 Ft

Energetikai tanúsítvány
[A tervhez épületenergetikai számítás készült 25 
oldal terjedelemmel, részletes leírással, kiegészítő, 
alátámasztó információkkal. A vizsgált lakóegység 
fűtött alapterülete 100,6 m2. A lakás fajlagos primer 
energiafogyasztása 83,88 kWh/m2a. A vonatkozó 
követelményérték 166,07 kWh/m2a. Így a lakás ener-
getikai jellemzője a követelményértékekre vonatkoz-
tatva 50,2%. A lakás épületenergetikai minősítése 
A+ (fokozottan energiatakarékos).]

Summary

The new Eco Village is a kind of common future vi-
sion, a well prepared process, ecological, social and 
financial interest. Private residency (MILD HOME), 
common living zone (Eco Green Village). Will for ex-
istence. An attitude, by with already known operable 
theories and habits, methods can be utilized in a suf-
ficient depth and rate.

Formula

One of the most complicated questions of humanity 
is the morals, the behaviour, defining the types of it 
and finding treatments to the problems. That feature 
had influenced the history by many times, and also 
plays leading roles in many daily situations. That kind 
of affair can be a personal touch or by some visual 
or digital channels. Defining the right scales of liv-
ing territories for a human being in a community is 
vital. There are several affairs in the different types of 
spaces in a living unit. One of the most efficient way 
of sketching a common living space – house, flats, 
subdivision, village – is finding a formula in the ma-
trix of human morals, behaviours, primary and sup-
plementary territories.

Character

The base term for understanding the message of an 
Eco Village is the loyal character for the local space. 
This is the ‚gown’ of the manifestation. Without it the 
new can stay unconcerned. An acceptable character 
for the new – or rethought – solution can make the 
project realizable and sound feasible.

Future vision

The MILD HOME – Eco Green Village project, also as 
a mental cooperation for the common goal, can only 
point to a well-designed, mature, supervised and sus-
tainable future. A formula for collective spaces, mix-
ture of private and common spaces without the sup-
pression of incongruous private interests. The morals 
of supporting and backing each other is necessary. 
We need a living structure which suits the actual 
culture the best. Well calculated scale, ratio, lasting 
style are the key words. A structure in which personal 
pretensions cannot generate unexpected situations.

Village concept

[Look the figures in 1st poster]

Strategic ideas

 - Touching units in one line – energy efficiency
 - Orientation – East west double facade units
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 - Sun intensity – energy efficiency
 - Space ratios – liveable spaces
 - Good scales – saleable
 - City heat pipe – favourable possibility for heating
 - Wood, cellulose, paper, recycled materials
 - Dry technology for building
 - Cubes for walking
 - Fruit and vegetable production
 - Rainwater collection
 - Plastic – foil – houses

The statement of the proposal is that no major 
changes are expected in the culture of living in the 
next 20-30 years. The way of living is mainly influ-
enced by the personal occupation, family, financial 
situations. But we can upgrade and systematize the 
way how we live. We need fitting settling, liveable and 
affordable flat units, reasoned material usage, afford-
able and sustainable building – or natural mechan-
ics. Furthermore we need the spaces for self-sufficient 
activities. A new Eco Village is basically a newly de-

signed subdivision for living units with serious cost- 
and eco footage reduces. Still, it will probably be the 
territory of the middle class and gentility. For the 
revival a same-time mixture of municipality tenders 
(social programs), state support (for new families, af-
ter children) and workplace-creating progresses are 
needed.

Settling

The square – framed by the two streets and stream – 
is also framed by a new 15 m wide woods. It’s a park-
land with walkways, car parks, green surfaces. This 
handles the local specialities of the site, like pipelines, 
existing woods, stream, etc. It highlights the inside of 
the plot but does not detach it form the neighbours. 
Inside, there is a North-South axis settling with living-
units in one line. The system grid is modular – 3×3 
meters. One house unit is 9×6 m (MILD HOME), the 
smallest (double) house is 9×12 m. The cross distance 
between houses is 9 m for the perfect sunlight per-
formance.

Units

The main unit is 6×12 m. All houses have two facades 
– East and West. Three types can be designed: 44 m2 
(for pairs, or elderly), 80 m2 (families), 150 m2 (several 
generation families). Garden, backyard, parcel in the 
foil house belong to every units.

Materials and structures

Wood wallboard, pine, cedar, ash, cellulose, paper, 
eco-concrete. Concrete foundation, wood building 
structures with 16+4 cm of paper and recycled insu-
lation inside. A+ qualification for the units.

Building mechanics

The motto is “zero emission”. The local heating pipes 
can be part of the heating system. Can be extended 
by a biomass boiler room. In the units floor, wall and 
ceiling heating system is designed. Solar and photo-
voltaic collectors help the heating and electrical sys-
tems. Rainwater collecting for irrigation.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 000 m2

Beépítettség | Built-up rate: 20,2%
Zöldterület | Green area: 14 200 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 57,3%
Lakófunkciók | Residential functions: 3 750 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 600 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 17,5% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 90-120 db | piece
Összes lakó | All residents: 360 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 2 típus | types
Terület | Area: 80; 46 m2

Lakások | Flats: 90-120 db | piece
Lakók | Residents: 4-5; 2-3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 60-100 m2

Becsült ár | Estimated price: 300 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 500 m2

Becsült ár | Estimated price: 150 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda, kerékpár tároló | multifunc-
tional space, workroom, laundry, bike storage
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23. számú, dicséretes pályamű
Csáki Péter, Kovács Dávid, Juhász Kristóf és Kalmár László 
Építész Mester Egylet, Mesteriskola

Helyszíni kapcsolatok

A helyszín megismerésének egyik fontos tanulsága, 
hogy néhány kisebb beavatkozás milyen komoly 
környezeti minőség javulást eredményezhet. Ter-
vünk ezen beavatkozások nélkül is értelmezhető, 
mégis feladatunknak éreztük a tágabb környezet 
vizsgálatát.

A Bánhida és Alsógalla közti beépítetlen sáv már a 
70-es évek végén elkezdett összeforrni a Sárberki 
lakóteleppel (1977-86). A közelmúltban ez a hege-
sedés folytatódott a Tesco megépítésével (2002). 
Egy ilyen idegen test nem ígér sok jót a környeze-
tének. Jelen esetben még bonyolítja a helyzetet a 
Volán telep is. És mégis. Ha elérhető lehetne, hogy 
a járműtelep jelenleg zárt utcafrontjai, ha nem is 
mindjárt belvárosi minőségű, de a Tesco környékén 
idővel máshol is megjelenő néhány funkciónak (gu-
mijavító műhely, kocsimosó, ablaküveg javító, stb.) 
helyet adnának, az utca felé megnyílnának, előbb-
utóbb megtelepedne itt néhány üzlet is. Az álta-
lunk javasolt, zárt sorba illesztett épületek optimális 
módon kapcsolódhatnak a járműtelep funkciójához 
(erőforrás-megosztás), ugyanakkor hosszú távon a 
városrész lassú urbanizációját segítik. A patak felőli 
oldalon néhány kisbolt és egy graffiti fal indíthatja be 
ezt a folyamatot. Merészségünk addig fokozódott, 
hogy a Volán telep keleti oldalán olyan új épületsort 
képzeltünk el, mely néhány üzletével, esetleg egy 
kocsmával kis városi teret hozna létre a Csaba utca 
e szakaszán. Egy kisebb salakos sportpálya és egy 
játszótér is megférne itt az öreg fák árnyékában. Az 
utca burkolatát a tér szintjére emelnénk, így még az 
autóforgalom is megmaradhatna, csillapítottan. Ez 
a kisvárosi tér szervezné a lakóterület beépítésének 
nyugati oldalát.

Másik fontos beavatkozásunk a Galla-patak 
revitalizációja. A burkolt partvonalak helyett vissza-
állítanánk a természetes rézsűs patakpartot, mellette 
bicikliút és gyalogos sétány futna, új gyalogos hidak 
is épülnének. A távhő vezetéket terepszint alá kell 
süllyeszteni, ez nem vitás. Az így életre keltett terü-
let már rövidtávon is meghálálja a gondoskodást, a 
lakóházak optimális környezetbe kerülnek. Ezt gon-
doljuk a környezettudatos építés első lépésének.

Beépítés

A környező városszerkezet hagyományos. A tel-
kek zárt tömböt alkotnak, az utcafrontokon családi 
házak sorakoznak az élet pici szabálytalanságaival 
egymás mellé rendeződve. Telkünk három oldalán 
(a két utcain és a patakparton) mi ugyanezt a ka-
raktert szeretnénk létrehozni földszintes közösségi 

illetve félprivát tereinkkel. Ezek között, és a tömbbel-
sőben földszint + kétszintes épületek állnak látszó-
lag szabálytalanul elszórtan, valójában rendszerbe 
szervezetten. Az alapegység egy nagyobbacska kert 
körül szélforgószerűen álló négy egyforma épület. 
Ezek az alapegységek fraktálszerűen egymás mellé 
szerveződnek a telek területén. Ezután a tervezés 
folyamán különböző okból – benapozás, megkö-
zelítés, kerthasználat, intimitás, közös területek – az 
alapegységek elmozdulnak, egyes részeik egyesül-
nek, mások elmaradnak. A rendszert a meglévő fák 
és a tervezett belső gyalogutak tovább módosítják. 
Belső úthálózatunk nagymértékben a kitaposott 
„ösztönutak” ösvényeire épül. A parkolókat – gaz-
dasági megfontolásból – a felszínen biztosítjuk. Erre 
a célra az Ady Endre utcán merőleges állású gép-
kocsi beállókat alakítottunk ki, szándékaink szerint a 
tervezett lakásszámot és a megcélzott közönséget 
figyelembe véve a telepített 40 db parkoló elegen-
dőnek bizonyul.

Tervünkben nagy hangsúlyt fektettünk a meglévő 
fák védelmére. Természetes ökoklíma szabályozó 
rendszer elemeiként kívánjuk felhasználni a nö-
vényvilágot. A meglévő fák közé újak telepítésével 
olyan árnyékolást és lehatárolást kívánunk létre-
hozni, amely kedvezően befolyásolja az épületek 
hőháztartását. Ennek egyik legmegfelelőbb eleme a 
lombhullató fák telepítése. Nyáron sűrű lombjaikkal 
árnyékolnak, télen leveleik elveszése után beengedik 
a napfényt.

A Vértes-Tatabánya tájon őshonos fafajok jegyzéke: 
barkócaberkenye, budai berkenye, csertölgy, déli 
berkenye, fehér fűz, fehérnyár, feketenyár, gyertyán, 
házi berkenye, hegyi juhar, hegyi szil, kecskefűz, 
keleti gyertyán, kislevelű hárs, kocsányos tölgy, ko-
csánytalan tölgyek, korai juhar, közönséges boróka, 
közönséges bükk, közönséges nyír, lisztes berke-
nyék, madárcseresznye, kőris, juhar, mezei szil, méz-
gás éger, molyhos tölgy, nagylevelű hársak, rezgő-
nyár, sajmeggy, törékeny fűz, vadalma, vadkörte, 
vénic szil, virágos kőris, zselnicemeggy.

Másik szabályozó elemünk a belső úthálózat, ter-
vezetten elhagyjuk a beton alapanyagú burkolatot 
és helyette tűzoltó tengelynyomásra méretezett, 
stabilizált agyag burkolatot terveztünk, gondos víz-
elvezetéssel.

A szomszédsági egységekhez tartozó kertrendszert 
alacsony kerítés szegélyezi, elválasztva a privát, 
félprivát és publikus tereket, melyek kisebb egysé-
gekre bomlanak (virágoskert, veteményes, burkolt 
terasz, gyalogút, gyep. A kerítésen kívüli közös te-
rülethez tartozó belső utak mentén teresedések 
jönnek létre, melyek a tájépítészeti mikrokörnyezet 
részei. Kis léptékűek, a közös igények szerint tovább 

alakíthatóak: kis játszóterekkel, pihenőpadokkal, 
tisztásokkal, réttel közös események színterei lehet-
nek. Beépítésünk folytatható a szomszédos telken 
keleti irányban.

A telek hat szomszédsági egységre tagolódik (2 ki-
sebb, 2 közepes, 2 nagyobb), melyek közös kertré-
szeket, tárolókat, nyárikonyhát használnak. Ezeken 
kívül néhány közösségi épületet az összes lakó hasz-
nálhat, ilyen a mosoda, a gyerekház, a szabadpolc, 
a vendégszobák, a műhely, a közös munkahely, az 
üvegház, a klub és a patak parti szalonnasütő.

Ház

48 ház (24 nagyobb, 24 kisebb). Szemre egyformák, 
de a tájolás, a kertkapcsolat a megközelítés, a lépcső 
helyzete és a földszint eltérő kialakítása miatt mégis 
különbözőek. Külső lépcső vezet fel az emeletekre, 
ezért egy épületben három lakás is lehet, ezek közül 
bármelyik kettő vagy mindhárom is összenyitható, 
ebben az esetben belső lépcső épül (előre megter-
vezetten, előkészítetten, de akár utólag is megva-
lósítható módon). Így igen változatos lakásméretek 
alakíthatók ki (29, 49, 58, 87, 98 m2) a kívánt keverési 
arányban. Utcafronton földszinti lakást nem javas-
lunk. Így a telek teherbírása alapján ajánlott lakás-
szám: 100-129. Az egyedülállók, a fiatal házasok, a 
többgyermekesek, a nagycsaládosok, és a nyug-
díjasok is találnak itt megfelelő lakást, emiatt nem 
szegregált, hanem az élet változatosságát megjele-
nítő, egymást segítő lakóközösség alakulhat ki, mely 
a hosszútávú együttélés alapfeltétele. Megépülés-
kor piackutatás és igényfelmérés alapján, később – 
és ez a folytonosság a másik fontos állítása a tervnek 
– a szomszédos lakás megvásárlásával, lakáscserével 
és összenyitással a lakásméret növelhető, a család 
gyarapodása miatt nem kell elköltözni a területről.

A lakások (főleg a garzonok) felszereltsége számol 
a közös használatú terek lehetőségével (lásd még: 
Sargfabrik, Bécs). Így kisebbek, olcsóbbak, takaréko-
sabbak lehetnek és – ez a harmadik fontos állítása 
a tervnek – a felszereltséget igénylő, de ritkábban 
használt funkciókat (vendégszoba, műhely, mosóhe-
lyiség, üvegház, stb.) a lakóközösség által felállított 
szabályrendszer szerinti közös használattal képzel-
tük el. Ez némi (a külföldi tapasztalatok szerint vállal-
ható) kompromisszummal jár, viszont térbeliségben 
és életminőségben komfortosabb körülményeket 
teremt, fajlagosan sokkal kisebb erőforrás-felhasz-
nálással jár, sokkal kisebb környezetterheléssel épül 
és olcsóbban. Számításunk szerint így összességé-
ben nagyobb megtakarítás érhető el, mintha csak az 
építési költséget és az energetikai tulajdonságokat 
optimalizálnánk.

DOI 10.17201/SZE-ETT.2015.23
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Kenderbeton

A házak szerkezete bontott tégla falazat. Az ön-
kormányzat által szanálásra ítélt épületek anyagát 
használnánk így fel, ami komoly erőforrás megtaka-
rítással jár. Kiderült, hogy Tatabányán ez a lehetőség 
adott (egy kis odafigyeléssel elérhető). Belső vakolat 
nem készül, csak gúzolás és fehér festés. (A bontott 
tégla helyettesíthető 25 cm Silka HM 250 NF+GT 
téglával.)

A hőszigetelés kenderbeton, nem high-tech meg-
oldás. Egyszerű és hatékony, erős és tartós. Sok-
oldalúsága verhetetlen: alkalmas hőszigetelésére, 
aljzatnak és födémnek, mindemellett tűzálló, vízálló, 
és korhadásálló is. A homlokzat utólagos kezelésére, 
hidrofobizálásra sincs szükség (emiatt a fenntartá-
sa sem költséges). A kész szerkezet nyers karaktere 
maradéktalanul érvényesül. Éppen olyan egysze-
rű használni, mint az évszázados hagyományokon 
alapuló vályogot. Kender, víz, és mész kötőanyag 
keverékéből áll. A tartóssági teszteket követő sza-
kítószilárdsági eredmények alapján javasolt kohósa-
lakot, vulkáni tufát vagy pernyét keverni hozzá. Kör-
nyezetbarát, a ház lebontása után a termőföldeken 
felhasználható, mint műtrágya, vagy komposzt.  A 
kender pozdorja nagymértékben porózus fás anyag, 
és nagy mennyiségben tartalmaz szilícium-dioxidot, 
ez mésszel keveredve reakcióba lép, beindul egy 
hosszú ásványosodási, mineralizációs folyamat. Ez 
azt eredményezi, hogy idővel a mészkő keménysé-
géhez közelít a kész kenderfal (a természetben nem 
ismeretlen az ún. petrifikációs azaz kiégéses megkö-
vesedés folyamata, például a növényi fosszíliáknál). 
A kenderbeton nagyon gyorsan köt, 12 óra eltel-
tével a zsalu eltávolítható. Nincs hozzáadott kémi-
ai adalék, környezetszennyező, vagy egészségre 
kockázatot jelentő anyag. (Kenderszálak tartóssága 
betonban. A BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai 
Tanszék tanulmánya, 2012.)

Számítások szerint egy hektár termőföldön 10 ton-
na kender termelhető meg, ennek 60%-a pelyva. 

Egy házhoz körülbelül 15 tonna pelyva szükséges, 
a 48 házhoz összesen 100 hektár kenderültetvény, 
mely négy hónap alatt érik be.  A kendert javasol-
juk a Tatabányai önkormányzat saját földterületén 
megtermelni, vagy az autópálya melletti 50 méteres 
sávban, mely nem alkalmas élelmiszer termelésére. 
Az egyetlen extra beruházás egy pan mixer, mely 
háromszorosát keveri a hagyományos betonkeve-
rőknek.

A födémek az előregyártott és a monolit szerkeze-
tek jó tulajdonságait egyesítik, hasonlatosak a Fert-
födém elvéhez, minimalizálják az építőipari gépek, 
emelők és a zsaluzat használatát (zsalu helyett 
stolica), anyag és költségtakarékosak (mellesleg szé-
pek). 90 cm-ként kiosztott fenyő gerendákon fekvő 
5 cm vastag helyszínen előregyártott kenderbeton 
elemekre, mint bennmaradó zsaluzatra öntött 15 cm 
vasalt kenderbeton födém (12 cm úsztatott réteg-
renddel). A zárófödém is ilyen, de egyben hőszige-
telő funkcióval, ezért itt 30 cm a vasalt kenderbeton 
födém. Felette kiszellőztetett légréteg és átlós irány-
ban lejtő hullámpala fedés van, egyszerű csüngő 
eresszel.

Energetika, gépészet

A kenderbetonnak köszönhetően épületeink a kö-
vetelményérték 29,9%-át teljesítik, mely érték az A+ 
besoroláshoz képest is majdnem kétszer jobb ered-
ményt mutat. Ez a kiváló érték lehetővé teszi szá-
munkra, hogy különösebb gépészeti túltervezettség 
nélkül is egyszerűen kivitelezhető módon megoldjuk 
az épületek fűtését és használati melegvíz ellátását.

A távhővezeték és az erőmű közelsége miatt a leg-
optimálisabb megoldás a távfűtés használata, egy 
központi távhőfogadó helyiség közbeiktatásával. 
Innen hőszigetelt, mért vezetékeken jut el a fűtési 
melegvíz az épületekhez, ahol a jó tájolás felé lej-
tő magastetőn elhelyezett napkollektorok segítik a 

rendszer működését és a HMV ellátást. A napkol-
lektorok aktív időszakában mind a fűtést, mind a 
melegvizet biztosítják és távhőre csak az ezeken 
kívüli időszakban kapcsol át a rendszer. A hőleadók 
egyszerű radiátorok. A parapet nélküli ablakok előtt 
padlókonvektorokat, illetve a fürdőszobákban pad-
lófűtést és törölköző szárítót terveztünk. A vizes 
helyiségeket közvetlenül egymás felett helyeztük el, 
így a csőhosszak rövidebbek, a rendszer takaréko-
sabb. A szintek közötti függőleges csővezetést sze-
relt strangokban vezetjük. Gépészeti vezetékek főfa-
lakba sehol nem kerülnek, az utólagos karbantartás 
is könnyebb, nincs falvésés, így az építési hulladék 
mennyisége is jelentősen csökken.

Az esővizet összegyűjtjük, szürkevízként hasznosít-
juk és locsolásra használjuk.

Költségbecslés

[A tervhez költségbecslést nem kaptunk, csak a kö-
vetkező megjegyzést:] Az építési költségek becslé-
sénél figyelembe vettük takarékossági megfontolá-
sainkat.

Energetikai minőségtanúsítvány

[A tervhez 15 oldalas számítás készült egy 147 m2 

fűtött alapterületű lakóépületre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=53,8 kWh/m2a, 
mértékadó értéke EPm=179,8 kWh/m2a, így az épület 
energetikai minősége 29,9%, energetikai minőség 
szerinti besorolása A+ (fokozottan energiatakaré-
kos).]

Summary

[There was no summary attached to the entry.]

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 23 068 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 262 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,5%
Zöldterület | Green area: 17 762 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 77,0%
Lakófunkciók | Residential functions: 5 597 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 040 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 28,8% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 129 db | piece
Összes lakó | All residents: cca. 300 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 2 típus | types
Terület | Area: 29; 49 m2

Lakások | Flats: 57; 72 db | piece
Lakók | Residents: 2; 2-3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 64; 76 m2

Becsült ár | Estimated price: 200 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 040 m2

Becsült ár | Estimated price: 200 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: patika, sportpá-
lyák, mosoda, gyerekház, kerékpártároló, klubszoba, 
közös iroda és műhely, biobolt, zöldséges, kávézó, 
télikert, szabadpolc | pharmacy, sport fields, laundry, 
children house, bike storage, club room, common of-
fice and workshop, bio shop, greengrocer, café, winter 
garden, open storage
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24. számú pályamű
Ferenczy Kinga Katinka és Juhász Attila 
Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola

Előzmények
[…] A MILD HOME projekt keretében megrendezés-
re kerülő építészeti tervpályázat tárgya egy MILD 
HOME és Eco Green Village tervezése Tatabánya 
Alsógalla-Falurétre. A fenntartható, gazdaságosan 
megépíthető és üzemeltethető lakóegységek vala-
mint az ezeket magában foglaló kisebb település-
rész tervezése céljából a kiírók felkeresték a mester-
képzésekben résztvevő hallgatókat.

A helyszín: Tatabánya, Alsógalla – Réti földek város-
rész. A 24 000 m2 nagyságú terület nagy része jelen-
leg sportpálya és parkoló funkciót lát el. A Gerecse-
hegy délnyugati lábánál fekszik a Galla-patak bal 
partján. Északról a patak, nyugatról a Csaba utca, 
délről az Ady Endre utca és kelet felől egy vízelveze-
tő árok határolja.

A terület egy közel szabályos 140 m × 170 m-es tég-
lalap. A terep viszonylag vízszintes. A két határoló 
utca felől 1,0-1,5 m lejtés van a terület szintjéhez 
képest. A délnyugati kereszteződésnél sarokház áll 
a többi felületen jelenleg sportpálya és az azt kiszol-
gáló parkoló található.

Közművesítettség mértéke: csatornázás, vízellátás, 
távhőellátás, földgázellátás, gyenge- és erősáramú 
hálózatok, távközlés, közvilágítás.

Koncepció
A helyszínre elsősorban fiatal pároknak és családok-
nak, továbbá a nagycsaládosok és az öregek szá-
mára alakítottunk ki lakásokat. Összesen 115 lakást 
helyeztünk el 40 m2, 60 m2, és 100 m2 méretekben. 
A 100 m2-es lakás alapterülete megegyezik egy 40 
m2-es és egy 60 m2-es lakás alapterületével, ezért 
vegyíthetőek az egymás fölé elhelyezett lakások. 
Két- és háromszintes épületeket terveztünk.

Kültéri lépcsővel közelíthetőek meg az épületek, 
ezért több épületet is elérhetünk egy lépcsőházzal. 
A biciklitárolót is ide képzeltük el.

Az aszimmetrikusan kialakított tetőtérben helyeztük 
el a gépészetet. A maradék tetőtér loft lakásként 
bővíthető. A hosszabb tetőfelületek minden esetben 
a naposabb oldal felé vannak tájolva, mert a tetőn 
napelemeket, napkollektorokat és tetőablakokat he-
lyeztünk el.

A helyszín megközelítésére három új utcát alakí-
tottunk ki, járdával és zöld felülettel együtt. Ezekre 
az új utcákra rendeztük az épületek oromzatait az 
egységes arculat érdekében. Ezek az oromfal síkok 
választják el egymástól a lépcsőházat és a követke-
ző épület tömegét. Ezek a falak más és más ritmus-
ban jelennek meg minden épületegyüttes tömegén 
aszerint, hogy melyik alapterületű két- vagy három-
emeletes épület lett elhelyezve egymás után.

Minden lakás tartalmaz legalább egy szélfogót, 
konyhát, szobát, nappalit, WC-t, és fürdőt. A napo-
sabb oldal felé helyeztük el szobákat és a nappalit 
és a nyitott folyosó felé rendeztük a többi helységet.

A terület belső zöld övezetének tereit is a változa-
tos beépítés határozza meg. Minden épületegyüttes 
számára saját kertet alakítottunk ki a belső udvaron 
pedig egy orsó alakú sétányt terveztünk sűrűn ülte-
tett fasorokkal és egy kis tóval.

A meglévő két utca találkozásánál egy másik köz-
ponti teret is kialakítottunk. Itt kapott helyett a ját-
szótér és egyéb közösségi funkciókra is alkalmas 
(sportolás, kávézó terasz stb.) A teret egy saroképü-
let zárja amit, mint szolgáltató épület is el tudunk 
képzelni (kávézó, kisbolt, étterem stb.). A saroképü-
let gátolja a nagy forgalmú útkereszteződésből be-
szivárgó zajokat is.

Mindkét meglévő úttól zöldövezettel, parkolókkal 
választottuk el a lakóövezetet. A terület gépkocsi-
val az észak-nyugati sarkáról és a délkeleti sarkáról 
közelíthető meg. Az észak-nyugati bejárón haladva 
észak-kelet felé majd délkelet felé kanyarodva bal-
oldalon garázssor húzódik. A Galla-patak és a pár-
huzamosan futó garázssor között meglévő táv hő 
vezeték halad a föld felett, amit az építkezésből és 
tereprendezésből kitermelt földdel takarnánk be a 
hőveszteség minimalizálása érdekében. A garázsok 
tetejére is zöldtetőt terveztünk a nagyobb zöldfelü-
let érdekében, ami kapcsolatban van a Galla-patak 
partjával. A későbbiek folyamán elképzelhető a pa-
takpart mellett végigfutó sétány és kerékpárút, ami 
a belváros szövetéhez szervesebben kapcsolja majd 
ezt a lakóparkot.

A rendelkezésre álló ingatlan rendezési terv szerinti 
beépíthetőségét nem vettük figyelembe!

Tartószerkezeti leírás
A tervezett épületek sávalapozással 1 méter mély-
ségben készül monolit betonból. Az alapozás alsó 
síkjában teherelosztó talpgerenda készül […] a süly-
lyedések megakadályozása érdekében. A falat a 
talpgerendával összekötve az épület teljes alapte-
rülete alatt egy 15 cm vastagságú kétsorosan hálós 
vasalású monolit vasbeton lemez zárja. […] Ez meg-
gátolja a feltöltés megsüllyedéséből adódó aljzat-
beton repedéseket, jól tömörített feltöltés esetén a 
válaszfalaknak külön alapozása már nem szükséges, 
jó fogadószerkezete a talajnedvesség elleni szigete-
lésnek, valamint teherelosztó tárcsaként is működik.

A teherhordó falak homlokzati oldalon hőszigetelt 
Porotherm 44 NF falak POROTHERM A12-es és mo-
nolit vasbeton nyílásáthidalásokkal […]. A teherhordó 
főfalak hosszirányban helyezkednek el. A függőfo-
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lyosó rozsdamentes acél könnyűszerkezetből készül 
minden szinten rögzítve az épület koszorújához. A 
homlokzati oldalon opcionálisan szerelt acélhuzal 
hálóval burkolt. A belső válaszfalak 10 cm vastag fa-
lazóblokkból épülnek. A főfalakat vasbeton koszorú 
zárja, a nyílásoknál koszorúval egyesített monolit 
vasbeton áthidaló készül.

Az épület födémrendszere vasbeton lemezből ké-
szül. A függőfolyosó vízszintes tartószerkezete 8 cm 
vastag előre gyártott vasbeton panelekből áll.

A tetőszerkezet fa szerkezetből épül szarufavéges 
kialakítással eltolt gerinccel, fogópáras födémmel. A 
tetőszerkezet 41°-os hajlásszöggel épített, oromfa-
las, aszimmetrikus nyeregtető.

Gépészeti megoldások
Az épületek központi fűtéssel készülnek, külön erre 
a célra készített fűtőmű épülettel. Fő energia forrása 
a biomassza. Ezen felül a melegvíz szükségletett a 
tetőn elhelyezett napkollektorokkal elégítettük ki. A 
tető felületén napelem is elhelyezhető igény szerint. 
Ezek gépészeti központja a tetőtérben kialakított 
részben kap helyet. A közművek vezetése az épület-
ben kialakított strangokban történik.

[A leírás két oldalas számítást is tartalmaz a lakó-
épületek napi hideg- (3,12 m3) és melegvíz igényéről 
(1,25 m3), a szükséges melegvíztároló-térfogatról 
(450 l), a használati melegvíz készítés hőteljesítmény 
igényéről (32,4 kW), a mértékadó csapadékterhelés-
ről (2,71 l/s), a fűtési hőigényről (10,1 kW).]

Építési és üzemeltetési 
költségcsökkentő megoldások
[A tervhez költségbecslést nem kaptunk, csak az 
alábbi javaslatokat:]

 - A tereprendezésből és az épületek földmunkáiból 
megmaradó földet nem szállítatnánk el, hanem 
a területen végigfutó meglévő táv hő vezetéket 
takarnánk be vele.

 - Az épületeken belül nem jelenik meg további 
tartószerkezet. A homlokzati falakon kívül csak 
válaszfal tégla blokkot alkalmaztunk. A tervezett 
alaprajzi rendszer szinte teljesen igazodik a 
falazóblokk méreteihez, ami kevesebb hulladékot 
jelent.

 - A nyílászárók mérete és elhelyezése igazodik az 
alkalmazott falazóblokk rendszeréhez így keve-
sebb az anyagveszteség.

 - A teherhordó falazat 44 cm vastag falazóblokk-
ból készül ezért további hőszigetelési munkákra 
nincs szükség.

 - Az épültek lakásain kívüli közlekedők és lépcsők 
függetlenek az épület tartószerkezetétől így 
kevesebb lehűlő felületet és falazott tartószer-
kezetet alkalmazhattunk továbbá két épületnek 
tudtunk egy lépcsőházat kialakítani.

 - Napelemet és napkollektort helyeztünk el a 
tetőkön és annak gépészeti terét közvetlenül a 
tetőtérben helyeztük el így kevesebb gépészeti 
vezetéket használunk. Az összegyűjtött esővizet 
is ebben a helységben tárolnánk.

 - A fűtést központilag képzeljük, ezért nem kell 
külön hő központot elhelyezni minden egyes 
lakásban. A fűtési energiát biomasszából állíta-
nánk elő.

Épületenergetika
[A tervhez energetikai számítás készült a 60 m2-
es lakásra. A leíráshoz 3 eredményösszesítő oldalt 
csatoltak, de ezekből a lakás energetikai minősítése 
sajnos nem állapítható meg.]

Summary

Location

Alsógalla – Réti földek, Tatabánya, Hungary. Now, 
the 25 000 m2 area is filled with parking places, sport 
areas and situated next to the mountain Gerecse. It is 
enclosed by the Brook Galla, and the two main streets 
of the arrondissement, Ady Endre and the Csaba 
Street. The area’s shape is almost a standard rec-
tangular, and totally horizontal. From the two main 
streets, there is an 1.0-1.5 metre high altitude. In the 
south-western crossover there is a building but the 
other parts of the territory are mainly occupied by 
courts and parking places.

Conception

We planned homes mainly for young people: young 
couples without, or with a child, and for bigger fami-
lies, and of course flats for the older people. There are 

three kind of apartments. The smallest one is 40 m2, 
the little bit bigger one is 60, and biggest is 100 m2. 
The flats in the 40 and the 60 m2 sizes next to each 
other have the same measurements as the biggest 
flat, so along this principle, you can rate as many flats 
as you want in a very various way. In this particular 
project and situation, we planned buildings with two 
and three floors. The main staircase from that we can 
reach the apartments is in the outside of the build-
ing, and in a central position, from where people can 
reach the most flats. On the ground floor, there is 
the common bicycle storage. Under the asymmetrical 
roof, we made place for the mechanical engineering, 
and in the remaining place, in case of pretension, the 
building can be broaden. The long roof is situated in 
the direction of the sun, because we put solar cells to 
each building.

To reach the area, we made three new streets, also 
with pavements and green surfaces. The organizer 
idea for the whole territory was to put the gables in 
the direction of the streets toward a unified street 
view. These gable lines separate the stairs from the 
next building. These walls are standing in a variant 
rhythm, and with this attitude, show us which kind 
of flats are under the roof. Windbreak, kitchen, bath-
room, bedrooms, and living room are included in 
all flats. The main living functions take place in the 
sunny side of the building. The inner green part of 
the residential district are various as well. We sepa-
rated a little garden for every building, and made a 
promenade in the shape of a spool with a lots of tree, 
and a little artificial lake. In the turning of the other 
two streets, we made another central square, where 
alongside the children's playground cafe house and 
other public functions (like the multifunctional hall) 
can take place. The situation of this building is totally 
different from the other ones. It is parallel with the 
streets, in order to close out the noise of the trans-
port, along the way of the streets, we put in a wide 
green surface to separate the district. By car the area 
is obtainable from south-eastern and the north-
western corner. Next to the new street there are ga-
rages. The garages, and the mud that is come out 
during the construction hide the extant gas conveyor 
in order to minimalize the loss of the heat. The ga-
rages are built with green roofs that are in the same 
height as the replenishment, and also in a connection 
with the Brook Galla. Later on, passage with bicycle 
road could be configure so that the district be able to 
communicate much easier with the city.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 3 814 m2

Beépítettség | Built-up rate: 15,4%
Zöldterület | Green area: 14 667 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 59,1%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 356 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 200 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 26,4% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 103 db | piece
Összes lakó | All residents: 395 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 41; 60; 101 m2

Lakások | Flats: 49; 27; 27 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3; 5 fő | people
Zöldterület | Green area: 134; 200; 334 m2

Becsült ár | Estimated price: 250 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 152 m2

Becsült ár | Estimated price: 300 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
üzlethelyiségek, mosoda | multifunctional space, re-
tail spaces, laundry
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25. számú, dicséretes pályamű
Engloner Gyöngyvér, Heli Judit és Komsa Réka 
Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola

Csapatunk meglátása, hogy aki az Eco Green Village 
lakója akar lenni a környezettudatosságot nem csak 
a lakókörnyezete megválasztásakor vagy a lakás-
vásárláskor tartja fontosnak, hanem a mindennapi 
életben is tudatosan él. Aki ide költözik, egyidejűleg 
egy életmódot is felvállal. Ennek következménye le-
het néhány kompromisszum, amit fel kell vállalniuk 
napi szinten, pl. hogy spóroljanak az energiával. Ha 
kevesebbet veszek ki, az ebből adódó környezet-
terhelés is kisebb. Így pályázatunkban az építésze-
ti megoldások mellett hangsúlyt fektettünk az Eco 
Green Village-ben (EGV) lakók életmódjára és kö-
zösségi életére is. […]

Az Eco Green Village építészeti bemutatása

Területfejlesztés, beépítés

Az EGV szellemiségében a beépítési koncepciót 
alapvetően meghatározzák a tágabb környezet fej-
lesztési lehetőségei, ide értve a már meglévő kis-
városias szövetet és a falurét folytatásaként még 
beépítetlen területeket is. A leendő lakóktól környe-
zettudatosságot váró EGV egyben példamutatás is 
környezete számára: nem működhet zárványként, 
szellemisége és építészeti megoldásai kihatnak kör-
nyezetére, a terület a nem ott lakók számára is nyi-
tott, átjárható.

A kialakítandó lakásszámhoz viszonyítva relatí-
ve kis területen elsődleges fontosságú az élhető, 
közös, félprivát és privát területek kialakítása, le-
határolása és azok kapcsolatai. A házak / lakások 
energiahatékony működése racionális telepítést és 
tájolást kíván, így ennek feloldására a közös terek 
adnak lehetőséget. A területet a fő feltárulási irá-
nyok, erővonalak mentén egy szabálytalan, „fluid” 
hálózat fonja át. Ez a felület foglalja magába mind-
azon közösségi funkciókat, amelyeket a terület lakói 
igénybe vehetnek, illetve itt helyezkednek el azok 
a nagyobb épületek, melyek földszintjén mindenki 
számára nyitott egységek találhatók, emeletükre 
pedig a legkisebb lakásegységek (~40 m2) kerültek.

Mitől lesz MILD?

Modular

A modularitás több szinten jelenik meg a házakban. 
Lakásméret (40, 90 és 110 m2) és feltárulás (északi 
vagy déli bejárat) alapján hat féle lakástípust tervez-
tünk, melyeket különféleképpen sorolva kialakítot-
tunk nagyobb lakóegységeket, ikerházakat és sza-
badon álló családi házakat. Az eltérő lakásméretek 
lehetőséget adnak a belső mobilitásra, míg a bővít-
hetőség és az alakíthatóság a folyamatosan változó 
igényeket elégíti ki.

A garzonlakások egységesen a közösségi épületek 
emeleti szintjére kerültek. A 42 m2-es lakások egy ré-

sze (a déli megközelítésűek) 16 m2-es alvógalériával 
egészülnek ki, de a szerkezeti rendszer megengedi, 
hogy mindkét típust kétszintessé lehessen bővíteni, 
amellyel kb. 70 m2-es, galériás lakások alakíthatók ki. 
A családi házak tetőtér-beépítéssel épülnek. A te-
tőtér a szerelt szerkezeteknek köszönhetően (gipsz-
karton válaszfalak) szabadon alakítható. Mind a sza-
badon álló, mind az ikerházas típusok bővíthetőek a 
tornác részleges beépítésével.

A modularitás a szerkezetválasztásban is dön-
tő szempont volt. Választott anyagunk, a szal-
ma nem csak környezetbarát és kellemes anyag, 
de kialakításánál fogva (szalmabála) az épületek 
raszterrendszerét is meghatározza.

Intelligent

Mivel az épületek energiafelhasználását nem csak a 
bekerülési, hanem fenntartási költségük is megha-
tározza, fontos volt, hogy a leendő lakók egyszerű, 
olcsó és környezetkímélő eszközökkel működtethető 
házakban éljenek. High-tech helyett low-tech meg-
oldásokra törekedtünk. Rendívül fontos számunkra 
az is, hogy mindez emberi odafigyeléssel együtt 
működik csak. Ökológiai lábnyomunk csökkentése 
nem egyenlő otthonunk drága és kevéssé újrahasz-
nosítható gépészeti rendszerekkel való felszerelésé-
vel, automatizálásával.

Low cost, do it yourself

A szalmabálás építésmóddal, megfelelő szerkezet-
választás esetén, alacsonyabb négyzetméterárral 
építhetőek lakások, mint amennyibe az például 
nehéz kerámiablokkokból készülne. A szerkezeti ki-
alakítás miatt a kivitelezési idő kitolódhat, ellenben 
a kivitelezésbe bevonhatók nem szakemberek is. 
A leendő lakók az építési fázison túl a modul ház 
„felöltöztetésébe”, egyedivé tételébe is aktívan részt 
vehetnek, illetve későbbi igényeiknek megfelelően 
bővíthetik, bonthatják a házakat.

Közösségi élet az Eco Green Village-ben

Az ideköltöző, egymást nem ismerő, különböző 
életszakaszban lévő lakók számára akkor lesz az 
EGV élhető, és akkor tudják hosszú távon fenntarta-
ni, ha közösséget alkotnak. A vonzó, funkcionális és 
identitást adó közösségi terek kialakítása építészeti 
feladat. Ezek a felületek, funkciók egyben térszer-
vező elemek is. A különféle privátsági fokú terek 
sokféle lehetőséget nyújtanak a szociális interakci-
óra, találkozásra. A közösségi épületek földszintje-
in található terek is rugalmasan alakíthatóak, igény 
szerint átépíthetőek, új funkciót költöztetve bele. A 
privátsági fokozatok és a lakóegységek elrendezé-
se az egész EGV-n belül is kisebb szomszédságokat 
alakítanak ki, illetve a privát és közös tereket össze-
kötő tornácok, teraszok pedig mind építészetileg, 
mind szociálisan a közvetlen szomszédok interakci-
óját segítik elő.

A közösségi interakciót különösképpen azok a terek 
segítik elő, amelyek az ismerkedésre fogékonyabb 
csoportokat célozzák meg, pl.: játszótér (gyerme-
kek), piac, közösségi kert, stb. A közös cselekvés és 
problémamegoldás idővel egy bizalmi hálót ala-
kít ki. Ez a háló nem csak a lakók biztonságérzetét 
növeli, de csökkenti függőségüket bizonyos külső 
szolgáltatásoktól is, hiszen csere alapon egymástól 
is igénybe vehetik: lakásétterem, lakásóvoda, ma-
gánórák, barkácsolás, stb.

Az EGV ugyanakkor nem falanszter, bizonyos kö-
zösségi terei mindenki számára elérhetőek, akárcsak 
egy városi park esetében. Ez a fajta átjárhatóság 
segíti, hogy a jelenleg környezetéhez képest sűrű 
beépítésű terület könnyebben integrálódjon, idővel 
működési logikáját kiterjessze a szomszédos terüle-
tekre.

Az Eco Green Village műszaki leírása

Vízgazdálkodás

A tervezett Eco Green Village ivóvíz szükségletét a 
tatabányai ivóvíz hálózatra közvetlen csatlakozás-
sal oldjuk meg. Az adottságokat mérlegelve jobb 
megoldásnak tűnik, mint önálló fúrt kút (vagy ku-
tak) létesítése. Az EGV ivóvíz szükségletét közelítő 
számolásokkal becsültük meg. Az egy főre jutó át-
lagos ivóvízigény 65 l/fő/nap (ivás, főzés, takarítás, 
mosogatás, tisztálkodás, zuhanyzás). A középületek 
ivóvízigénye ezen felül van, valamint a közös mo-
sodáé is.

Ebből a 65 l ivóvízből naponta 45 liter háztartá-
si szürkevíz keletkezik fejenként, továbbá 11 liter 
szennyvíz. A háztartási szennyvíz a mosogatásból, 
takarításból, és a vizeletből jön össze. Ezt a háztar-
tási szennyvizet a városi közműhálózatba vezetjük. 
Fontos szempont volt ennek lehető legnagyobb 
mértékű csökkentése. Ez a 11 liter nagyságrendileg 
kevesebb a magyar háztartások szennyvízterhelésé-
nél, ezt a nagy különbséget az öblítős WC elkerülése 
jelenti: az EGV-ben komposztáló toalettek találha-
tóak. Ennek üzemeltetése vállalás kérdése, aki ide 
költözik, ezzel tisztában van. A fekália és a szerves 
háztartási hulladék egy zárt, hőszigetelt, szellőzés-
sel ellátott tartályba kerül. Minden használat után 
1-2 marék adalékanyag tartályba szórásával mérsé-
kelhetőek a kellemetlen szagok, sőt ezektől indul be 
a komposztálás folyamata. A kellemetlen szagok el-
távolítását a tartály folyamatos szellőzése oldja meg. 
Ez az úgynevezett PC, Precomposter toalett elfér 
egy átlagos méretű WC helyiségben. A vizelet elvá-
lasztva távozik a szennyvízcsatornába. Nincs vízöblí-
tés, ez 35% ivóvíz megtakarítást jelent évente (fejen-
ként 20 000 liter víz évente!). A szerves hulladékok 
komposztálásával a háztartási hulladék mennyisége 
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40%-kal csökkenthető. Háztartásonként évente 20 
kg humusz keletkezik ilyen módon, amit a házkö-
rüli és a közösségi kertekben tudnak felhasználni 
a termőtalaj javítására. Egy ilyen komposzt toalett 
telepítése 90 000 Ft körül mozog, megtérülése egy 
négyfős családban az ivóvíz- és csatornadíj meg-
takarítással 0,5-1 év. Jelentős participációt jelent ez 
napi szinten: a komposzt tárolót 3-4 hetente üríteni 
kell, használattól függően. Erre házcsoportonként 
telepített komposztsilókat helyezünk el az EGV-n. 
Ide kerül a komposzt tartály tartalma. A komposzt 
tartály akkora méretű, hogy nem okoz gondot a 
mozgatása. Az emeleten található komposzttar-
tályok mérete kisebb, a könnyebb transzport és a 
kisebb födémterhelés miatt. A kerti komposztsilók 
négy-hat részre vannak osztva mérettől függően, 
amikor az egyik tele lesz, a másikat kezdik feltölteni, 
s mire körbeérnek, az elsőben elkészül a humusz (2 
év alatt átlagosan). Ez is egyfajta vetésforgó.

A házi, ill. közösségi szennyvíztisztító telepítése 
ekkora léptékben, ekkora területen, ilyen magassá-
gú talajvíznél, ilyen programmal nem kifizetődő. A 
nádgyökérzónás szennyvíztisztítás csapatunk sze-
rint a legszelídebb és legolcsóbb módja a szennyvíz 
helyben való kezelésének, ezt többek között a hely-
hiány miatt zártuk ki (4 m2 nád kell fejenként erre a 
célra, továbbá a tó a megtisztított víz tárolására). A 
területen működik pár kisebb nádágyas mintatelep, 
ahol prezentációs jelleggel bemutatjuk ennek mű-
ködését. Az itt előállított szürkevíz locsolásra alkal-
mas. Ezek látványa minden nap felhívja az emberek 
figyelmét a tudatosság fontosságára. A középületek 
mentén telepítettünk kisebb nádtelepeket, valamint 
a mosoda vize egy, a terület északkeleti sarkában 
lévő nádgyökérzónás tisztítótelephez vezetődik. Az 
itt megtisztult víz a közösségi zöldterületek locso-
lására használható. A nádgyökérzónás tisztítótelep 
működésének előfeltétele, hogy öko tisztítószereket 
alkalmazzanak a mosodában. Az EGV összes lakó-
ja ezt a közös mosodát és szárítót használja. Ez a 
leggazdaságosabb módja a ruhák tisztításának: a 
mosoda megfelelő mennyiségű ipari mosó- és szá-
rítógéppel felszerelt. Feltételezzük, hogy e gépek 
mindegyike alacsony elektromos energia- és vízfo-
gyasztású. A közösségi mosodák üzemeltetése és 
karbantartása könnyebb és gazdaságosabb, mint 
ha minden háztartásban egyedileg lenne kialakítva. 
A szárítógépek is a kényelmet szolgálják, valamint 
megoldják a ruhaszárítás problémáját. A mosoda 
találkozóhely, kiváló közösségépítő eszköz, az EGV 
lakói felvállalják azt a további kompromisszumot, 
hogy ide hordják a szennyest, mert belátják az elő-
nyeit. Egy órarend segítségével oldható meg, ki mi-
kor jön mosni.

AZ EGV lakói öko tisztálkodó szereket használnak, 
így a tisztálkodásból keletkező háztartási szürkevizet 
a tetősíkról összegyűjtött esővízzel együtt felhasz-
nálhatják a házkörüli kiskertek és a közösségi ker-
tek locsolására. Ezek befogadására az egyes házak 
mellé telepített, terepszint alatti szürkevíz tároló 
szolgál, melyből a vizet a mellé telepített kompresz-
szorral nyerjük ki. A tároló mérete 30 m3 egy ötfős 
egységnél. A szürkevízzel locsolunk, valamint tűzivíz 
is kinyerhető belőle. Ha megtelt a tároló, az el nem 
tárolható háztartási szürkevizet a közműhálózatra 
tápláljuk. Ez télen fordulhat elő legtöbbször, amikor 
nem kell locsolniuk a kertet. (Öntözővíz szükséglet 

éves eloszlásra vetítve: naponta 260 l a ház körüli 
kertrészen, 1300 l a közösségi kerteknél, kb. 3000 
liter a közös zöldfelületeknél, virágágyásoknál.)

Használati melegvíz

A lakóegységek használati melegvíz ellátása kettős 
rendszerrel történik: elsődlegesen hőcsöves napkol-
lektorral. Ennek hatásfoka éves szinten 70%. A ma-
radék 30% melegvíz előállítása az EGV biomassza 
erőművében történik. Erre főleg a téli, napsütéses 
órákban szegényebb időszakban van szükség. A 
hőcsöves kollektorok használatát az indokolta, hogy 
ökológiai lábnyoma alacsonyabb, mint bármely 
más hasonló modellé: teljes egészében újrahasz-
nosítható, valamint meghibásodás esetén a csövek 
egyenként cserélhetőek. A rendszer nem áll le pár 
cső meghibásodása esetén sem. Hatásfoka alacso-
nyabb, mint a hasonló, nagyobb környezetterhelésű 
társaié, ezért valamivel nagyobb felületen jelenik 
meg az épületen. Egy ötfős háztartás melegvíz-igé-
nyét, bruttó 6-18 m2-nyi kollektor biztosítja, ez attól 
függ, hogy kádban fürdenek-e, vagy zuhanyoznak. 
De feltételezzük, hogy az EGV környezettudatos la-
kói a zuhanyzást preferálják, s így jelentősen csök-
kenthető mind a napkollektorok felülete, mind a 
szürkevíz-termelés.

Ekkora léptékben, városi környezetben a vízgazdál-
kodásnak ezt a módját tartjuk a legésszerűbbnek.

Hulladékgazdálkodás

A szerves háztartási hulladékot a már fent ismerte-
tett módon komposztálják, a szervetlen hulladékot 
minden háztartásban szelektíven gyűjtik, és viszik a 
közösségi épületeknél elhelyezett tárolókhoz, ahon-
nan a városi hulladékudvarba kerül, itt kezdődik az 
újrahasznosítás folyamata. Minden lakó tudatosan 
figyel arra, hogy minimalizálja a környezetében ke-
letkező hulladékot.

Elektromos energia

Az elektromos energia előállításánál szintén kettős 
rendszerrel dolgozunk. Tatabánya városa a Gere-
cse és a Vértes közötti völgyben, a Tatai-árokban 
fekszik. E völgy helyzetnek köszönhetően a szélből 
nyerhető energia hasznosításra érdemes. Északról a 
Gerecse-, délről a Vértes hegység határolta terüle-
ten a nyugat-keleti szélirány a meghatározó.

A kettős rendszerben az elsődleges energiater-
melést a szélenergia hasznosítása adja. E rendszer 
önmagában nem tud folyamatosan működni, az 
elektromos energiát tárolni nehézkes, ezért legjobb 
megoldásnak az tűnik, ha csatlakozunk kiegészítés-
képpen a város elektromos hálózatára, bízva abban, 
hogy mindkét partner számára előnyös alkuval oda-
vissza adható vehető az energia. Ha az EGV többet 
termel, mint amit fel tud használni, zöldenergiaként 
eladja, ha kevesebbet, akkor a szükséges mennyiség 
a szolgáltatótól a földkábel hálózatról vételezhető. 
Tudjuk, hogy országszerte előnytelen keretek között 
lehet így kereskedni, de csapatunk feltételezi, hogy a 
jövőben kialakítható lesz ennél kedvezőbb elszámo-
lási rendszer kereskedő és fogyasztó között. Kétféle 
szélturbinát alkalmazunk az EGV területén: a családi 
házak gerincén és a közösségi házak tetején végig-
futó ún. Ridgeblade tetőgerincre szerelhető mikro 
szélkerekeket, s a köztereknél ún. Quetrevolution 

QR5 turbinákat. A Ridgeblade szélkerekek a ház-
tartások energiatermelésénél alkalmazzuk, a QR5 
turbinákat a közösségi épületeknél. A tetőgerinc 
mentén elhelyezhető szélkerék egy új termék, ke-
reskedelmi forgalomba nem került még, jelenleg a 
tesztelése folyik. A lényege, hogy kialakításának kö-
szönhetően már egész kis szélsebesség és változó 
irányú szél esetén is képes energiát termelni. A fő 
szélirány a gerinceket 22,5 fokos szögben éri el, ami 
kedvezőnek mondható. A tető síkja összegyűjti és 
felgyorsítja a szelet, belevezeti a turbinába, ezért tud 
viszonylag kis szélsebesség esetén is jól működni a 
rendszer. […] A becslések szerint egy 12 méter hosz-
szúságú tetőgerinc-szélkerék évente akár 3200 kWh 
teljesítményt is el tud érni, ez havi szinten 267 kWh. 
Vizsgáltuk a háztartások megközelítő elektromos 
fogyasztását. Az egyik magyarországi elektromos 
energiaszolgáltató adatai szerint egy átlagos négy-
fős magyar család elektromos energiafogyasztása 
100-200 kWh. Az EGV lakói takarékoskodnak a Föld 
energiájával, elektronikai cikkeik alacsony, lehetőleg 
A+ fogyasztásúak […]. Ezért bátran feltételezzük, 
hogy az ötfős család is bőven 70-80 kWh fogyasztás 
alatt tud maradni havonta. A köztéri QR5 turbinák 
kifejezetten városi használatra lettek kifejlesztve, 
működtetésük hangtalan és rezgésmentes, meg-
jelenésük légies, karcsú, köztéri tárgyként is felfog-
hatóak. Továbbá hisszük, hogy ahogy a nádágyak, 
úgy a turbinák látványa is hat tudat alatt is minden 
nap, s egyszerű példával élve nem maradnak égve 
felejtett lámpák a háztartásokban. Ezek a turbinák 
elsődlegesen a közös terek energiafelhasználását 
segítik (közösségi ház, mosoda, tárolók, közterek). 
Ha túlfogyasztás van, vagy a családi házak rendsze-
réről veszünk le – ez az előnyösebb – vagy az elekt-
romos szolgáltatótól veszünk. Ha a családi házaknál 
áll be hiány, ha van felesleg, erről a rendszerről ve-
szünk le, ha nincs, csak abban az esetben veszünk 
a szolgáltatótól. Zöld energiát csak akkor adnak el, 
ha az EGV-n belül sehol sincs rá abban a pillanat-
ban szükség, s energiát is csak akkor vesznek, ha a 
belső rendszerben hiány keletkezik. […] Mérőórák 
használatával napi szinten nyomom követhető lehet 
a fogyasztás alakulása.

Fűtési energia

A fűtési rendszer kiválasztásánál először is számba 
vettük a térség energiahordozóit. Magyarországon 
egyedülállóan magas a földhő, kiváló termál- és 
hévíz készleteink vannak, Tatabánya területén azon-
ban nagyon rossz értékeket mutattak ki a fúrások. 
Így a geotermiát el kell vetni, mint opciót. A terület 
a vértesi erdőgazdaságoknak köszönhetően bővel-
kedik fában […]. A pellet előállatása nagyon drága 
lenne, viszont a vértesi erdőtisztításból ma és a jö-
vőben is biztosítható a hulladékapríték hasznosítása. 
Nem rönkfákra kell gondolni, hanem faaprítékra. Így 
végül egy saját biomassza erőmű telepítése mellett 
döntöttünk. Ez a mini erőmű termeli az egész EGV 
fűtési energiáját. Az erőmű az EGV fogyasztására 
méretezett. Lényegében helyben felhasznált távhőt 
állít elő ez a biomassza erőmű. Számítással vizsgál-
tuk a lakóegységek energiafelhasználását. Az épüle-
tek kielégítik a fajlagos hőveszteségtényező követel-
ményére vonatkozó előírást, melynek megengedett 
legnagyobb értéke az épületek felület/térfogat ará-
nyának függvénye. A fajlagos hőveszteség-tényező 
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megállapításánál a számításban benne foglaltatnak 
az épületszerkezetek és hőhídjaik veszteségei, de 
nem foglaltatik benne a sugárzási hőnyereség hasz-
nosított hányada, hiszen nem lehet fűtési rendszert 
méretezni arra az esetre, ha van sugárzási nyere-
ség. A kétlakásos lakóegység fűtési hőigénye naptér 
nélkül 13,52 kW, az EGV-re számított fűtési hőigény 
410 kW. Erre az értékre méreteztük a biomassza 
erőművet energetikus segítségével. Egy ekkora tel-
jesítményű biomassza erőmű hasznos alapterülete 
150-200 m2, belmagassága másfél szintet tölt ki, ez 
a gépmagasságból következik. Emellett pár száz 
négyzetméter tároló felületre van szükség, szabad-
téren, fedett módon. De ha ez nem biztosítható, sok 
kisebb-nagyobb vállalkozás épült már faapríték be-
szállítására – akár heti szinten. […] Faaprítékból akár 
az éves tüzelőmennyiség tárolható, míg pl. gázból 
egy csepp sem. A biomassza energia feleannyiba 
kerül havonta, mint a gáz. […] Egy ekkora méretű 
biomassza erőmű minden járulékos költséggel 25-
30 millió forintból valósítható meg, ez lakóegységre 
vetítve 330-400 000 Ft-ot jelent. Az üzemeltetése 
feleannyiba kerül, mintha gázzal fűtenénk az EGV-n. 
Az épületek tervezésénél fontosnak tartottuk a nap-
energia közvetett felhasználását: ezért tájoltuk a 
kelet-nyugati tengelytől csak kissé eltérő szöggel az 
épületeket, s alakítottunk ki nagy nyílásokat a déli 
oldalon. A napenergia közvetett felhasználásán be-
lül megkülönböztetünk direkt és indirekt sugárzási 
nyereséget. A direkt sugárzási nyereség az épületbe 
az üvegfelületeken keresztül bejutó, napsugárzás 
által leadott hőenergia mennyisége, amit mi a déli 
nagy megnyitásokon keresztül juttatunk a belső 
térbe. Nyáron külső árnyékolóval (fa lamellák) aka-
dályozzuk ezt a folyamatot. Az indirekt sugárzási 
energia a nap hősugárzásának elnyelése érdekében 
épített szerkezetekkel nyerhető. Ennek érdekében 
helyeztük el a családi házas egységekben a met-
szeten látható hőelnyelő tömegfalat, aminek anyaga 
tömör vályog. Ily módon hasznosítjuk a napener-
giát közvetett módon. A napenergia a leginkább 
környezetbarát energiaforrás, mert nincs szükség 
segédenergiára a sugárzási energia közvetlen hasz-
nosításához. Az így nyert sugárzási energia teljesen 
ingyenes. Ezért igyekeztünk az indirekt sugárzási 
nyereségre ilyen nagy hangsúlyt fektetni az épületek 
tervezésénél. […]

Közművesítés összefoglaló

A tablón található magyarázóábrákon látható, hogy 
igyekeztük minél kevesebb leágazással megoldani 
a terület közművesítését. A fűtési rendszer az, ami 
teljesen autonóm módon működik az EGV-n belül, 
a víz-szennyvízkezelés, és az elektromos energiael-
látás részben belső rendszerrel, részben a meglévő 
közművekre való csatlakozással működik. Ekkora 
léptékben, városi környezetben ezeket a megoldá-
sokat találtuk a legjobbnak.

Épületszerkezetek és tartószerkezetek

Megvizsgálva korunk szerkezeteit és technológiai 
megoldásait, csapatunk a szalmabála építés mellett 
tette le a voksát. Olcsó, energiatakarékos, környe-
zettudatos alternatívát jelent ez az építési techno-
lógia korunk korszerű lakásépítésében. A magyar-
országi építési követelmények nagyon szigorúak, 
mégis egyre több lehetőség nyílik a szalmabála 

építés területén. Egy építési rendszerről már bizto-
san tudunk, aminek sikerült megszereznie az ÉMI 
minősítést, ezért csapatunk is hisz benne, hogy 
reális, megvalósítható megoldást választott. A szal-
mabála előnyei kétségbe vonhatatlanok: a szalma a 
magyarországi éghajlaton mindenhol rendelkezésre 
áll, minden évben betakarítható, évről évre újra-
termelődik. Ha az épület élettartama végéhez ér, 
visszajuttatható a természet körforgásába. Bontás 
során a többi építőanyagtól könnyen elválasztható 
és visszaforgatható a talajba pl. talajlazítás céljából, 
de talajtakaróként is hasznosítható. A szalmabála 
szürkeenergia tartalma, vagyis az előállításához, va-
lamint az építési helyszínre szállításához szükséges 
energia más építőanyagokéhoz hasonlítva alacsony. 
Tehát rendkívül csekély a szalmabála építése során 
szükséges beépített energia. A szalma már építés-
re való felhasználása előtt is jót tesz a Földünknek: 
megköti a levegőben lévő széndioxidot, a beépített 
szalmabála pedig olyan jó hőszigetelő, hogy hasz-
nálatával lényegesen kevesebb hulladékhő kelet-
kezik, vagyis az a hőenergia, amit megtermeltek, a 
házon belül is marad. Így falszerkezetként haszno-
sítva is tovább szolgálja a széndioxid csökkentését: 
jelentősen hozzájárul az egész építőipar széndioxid 
kibocsájtásának csökkentéséhez. Mint tudjuk, az 
épületekre vonatkoztatott hőtechnikai követelmé-
nyek évről évre szigorodni fognak mind Magyaror-
szágon, mind Európán belül. A szalmabála fal jól tud 
majd teljesíteni a szabályok szigorodása esetén is: 
e tervben alkalmazott falszerkezetünk ’U’ értéke a 
2019-re tervezett jelentős szigorítások után is ver-
senyképes fog maradni.

Néhány műszaki adat a szalmabála falszerkezetekre:
 - hővezetési tényező, mért értékek: 
λ=0,080 W/mK szálirányban, 
λ=0,052 W/mK szálirányra merőlegesen.

 - Páradiffúziós ellenállás: μ=2.
 - Tűzveszélyességi osztály: DIN 4102 szerint, B2 – 
éghető, közepesen gyúlékony. Megfelelő külső és 
belső felületkialakítással javítható ez az érték, pl. 
híg vályog bevonattal, vályogvakolattal, gipszkar-
ton burkolattal, stb.

Egy- és kétszintes épületek minden nehézség nélkül 
kialakíthatóak egyszerű megoldásokkal. Ennél na-
gyobb vagy bonyolultabb épületek sem jelentenek 
akadályt, de ezek már több szaktervezést, komp-
likáltabb műszaki megoldásokat igényelnek. Csa-
patunk házainak a léptékében könnyen és gyorsan 
kivitelezhetőek az épületek. Élettartamát illetően 
is biztató adatok állnak rendelkezésre: a világ leg-
régebbi, ma is lakott szalmaháza kb. 100 éves, s az 
USA-ban található.

Önerős kivitelezések esetén nagyon kedvező a szal-
mabálás építkezés: ezt igazolja a már említett ala-
csony beépítési energiája valamint az, hogy nem 
csak az anyagbeszerzés, hanem a kivitelezés során 
is jelentős összeget takaríthatunk meg vele. A szal-
mabálás építés élőmunka igényének egy részébe 
civilek is bevonhatók: család, barátok, ismerősök, 
akárki. Segédmunka szintjén szaktudás nélküli em-
berek is részt tudnak venni az építésben. Fontos érv 
volt ez a választásunk mellett, ugyanis nagyon erős 
közösségépítő erőt rejt magában ez a technológia. 
A pályázat fő hívó szavai között is szerepelt: do it 
yourself. Egészen bensőséges kapcsolatba kerülhet 
a család leendő otthonával, ha saját kezével építi. 

Ha feltételezzük, hogy az EGV leendő lakói ilyen 
módon vesznek részt az építésben, már azelőtt 
nagyon jelentős közösségformáló erők léphetnek 
életbe, mielőtt ténylegesen szomszédokká válnának 
ezek az emberek. A közös munka mindig összehoz 
egymással.

A szalmabálát több céllal is fel lehet használni az 
építőiparban: lehet teherhordó fal, kitöltő fal, vagy 
hőszigetelés. Ha hőszigetelésként használják, akár 
a passzívház minősítés is elérhető, vagyis az épület 
fűtési energiaköltsége 15 kW/m2 alá szorítható.

Az általunk tervezett házaknál a szalmabála kitöltő 
falként szerepel, a teherhordó szerkezet faváz. A 
faszerkezet rasztere a szalmabála méretéből adó-
dott. Többféle bálaméret érhető el, ennek mérete 
a bálázó géptől függ. Az általunk választott bála 
50 cm széles, 100 cm hosszú és 30 cm magas. Két 
darab 10×10 cm-es keresztmetszetű fa gerenda és 
egy 2 cm vastag, 50 cm hosszú fa gerinc összeil-
lesztéséből jön létre egy ún. I tartó, ezt az I tartót 
használjuk a fal- és tető síkjában, egyes épületeknél 
a födém síkjában, másoknál bejön erre a síkra egy 
10×20 cm keresztmetszetű fa gerendasor. A met-
szeteken olvasható a két eltérő kialakítás. Az I tartók 
közében ásványi szálas hőszigetelés kitöltést alkal-
mazunk. Így alakul ki az 1,1 m-es tengelytávolság. 
Ezen felül koszorúsíkban szintén 10×10 cm kereszt-
metszetű gerendákkal erősítjük a szerkezetet, így 
alakítva ki a koszorút fából (itt szintén ásványi szálas 
hőszigetelést alkalmazunk), valamint a nyílászárók 
felett áthidalót is. A szerkezet további merevítését 
sarokmegerősítések és andrásolások biztosítják, 
melyek készülhet fából és Hilti szalagból is.

Az építési helyszín Tatabányán belül az alsógallai 
Falurét. A Galla-patak határolja egyik oldalról a te-
rületet. Emiatt a talajmechanikai adottságok igen 
kedvezőtlenek, magas szervesanyag tartalmú a te-
rület, így az alapozási síkot is kényes megválasztani. 
A talajvíz is magasan van a patak közelsége és a talaj 
rétegződése miatt. A szalma fal terhei csekélyek, ez 
nagy segítség volt ilyen kedvezőtlen talajviszonyok 
mellett, így nem drágul meg olyan nagy mértékben 
az alapozás kialakítása. Erős talpgerendával össze-
fogott sávalapot és 30 cm vastag leterhelő beton 
lemezt terveztünk. Erre fekszik fel az épület faváza, 
és a hőszigetelt tégla lábazat, amiről a szalmabála 
fal indul. A külső síkon 30 cm-es tégla lábazat véd 
a csapóesőtől. Talajvíznyomásra méreteztük a víz-
szigetelést. A falszerkezet páratechnikai kialakítására 
nagy gondot fordítottunk, erről részletesebben a 
rétegrendeknél lehet tájékozódni. Meghatározó az 
épületen a nagy déli rétegragasztott fa függöny-
fal, mely télen a napenergia hasznosításában segít, 
nyáron a külső lamellás árnyékolókkal védekezünk 
a túlmelegedés ellen. Az épület összes nyílászárója 
hossztoldás nélküli borovi fenyő nyílászáróból ké-
szült, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, mely-
nek U értéke megközelíti a falét. A nyílászárók fa 
áthidalók segítségével kerülnek beépítésre. Az épü-
let minden hőszigetelési síkon szalmával határolt, 
ahogy a metszeteken is látszik. Az épület tetejére 
cserépfedés kerül.

Igyekeztünk olyan épületszerkezeteket tervezni, 
hogy humánökológiailag is jó házat kapjunk ered-
ményül. Az épület további szerkezeteiről [12 réteg-
rend közöl további részleteket].
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Költségbecslési számítás
[Főbb adatok a 3 oldal terjedelmű számításból:]

A beruházás költségkerete az Építőipari Beruházá-
sok Költségtervezése segédlet […] alapján:

Bruttó beépített térfogat alapján: 60 888 000 Ft
 172 €/m3 × 1 180 m3 = 202 960 €
Bruttó szintterület alapján: 59 119 200 Ft
 476 €/m2 × 414 m2 = 197 064 €
Nettó alapterület alapján: 67 378 500 Ft
 651 €/m2 × 345 m2 = 224 595 €
Átlagolva a három eredményt: 62 461 900 Ft

[Egy másik módszert alkalmazva:]
Épület, épületszerkezetek 49 680 000 Ft
 400 €/m2 × 414 m2 = 165 600 €
Épület, épületgépészet 9 190 800 Ft
 74 €/m2 × 414 m2 = 30 636 €
Épület 58 870 800 Ft

Az Építésügyi Tájékoztató Központ által kiadott Épí-
tőipari Költségvetési Segédlet 2013 szerkezetépítési 
és szakipari költségire javasolt ártábla alapján, brut-
tó négyzetméterrel számolva, egy darab kétlaká-
sos családi ház beruházási költsége, munkanemek 
alapján a közmű és külső munkák költségein kívül: 
249 600 Ft/m2 × 210 m2 azaz 52 416 000 Ft. Külső 
munkákkal és közművel: 55 839 750 Ft.

A számításaink alapján megállapíthatjuk, hogy a ter-
vezett beruházás lakóegységeinek költsége hozzá-
vetőlegesen 55-63 millió forint között mozog. Egy 
pályázatkiírás esetén további 5-10% spórolható a 
kivitelezés során megfelelő projektmenedzsmenttel.

Épületenergetikai tervezés
[A tervhez 5 oldalas energetikai számítás készült 
egy 173 m2 fűtött alapterületű lakóépületre. Sajnos 
az épületenergetikai szabályozás szerinti összesítő 
energetikai mutatókat nem közli a számítás.]

Summary

In our opinion, the ever inhabitant of the Eco Green 
Village must be aware to the environment not only at 
the moment of buying / building his home, but also 
lives a conscious everyday life. He undertakes this 
lifestyle. Therefore our entry, beside the architectural 
needs, emphasizes the social aspects as well.

The EGV is willing to be a good example for its sur-
rounding neighbourhood. It doesn’t work as an intro-
verted housing complex, but spreads its philosophy 
and architectural solutions. This way it help itself in 
integrate into the built environment.

It was a principle for us to create usable private, semi-
private and community spaces, which incline the in-
teractions and meeting between habitants. Accord-
ing to the requirements, the dwelling houses have 
quite strict rules of siting, that’s why we developed a 
so called “fluid space” to soften the linear siting. This 
space contains the all community functions too.

How is it MILD?

Modularity appears on many levels in our MILD 
HOMEs. The different types of flats and homes offer 
a wide range of combinations and junctions, just like 
the possibility of inside migration. On the other hand 
there is modularity in the structure too, since we have 
choose straw bale as basic unit for our MILD HOMEs. 
Building from straw bale is also cheaper than many 
other materials, and future habitant are able to be 
involved into the building construction. Instead high-
tech we aimed to use low-tech solutions, and find it 
crucial, that it only works with human attention and 
care. Briefly: intelligent habitants instead intelligent 
buildings. Reducing ecological footprint cannot mean 
setting up our home with expensive, mostly non-
recyclable equipment.

The EGV will be sustainable only with a strong com-
munity in the background. Planning attractive and 
functional community space architect’s challenge. 
These surfaces and objects organize and divide the 
space as well. The flexible rooms on the ground floors 
of the large buildings can contain different commu-
nal functions. Our master plan also divides the large 

amount of houses into smaller “neighbourhoods”, 
while the semi-detached houses’ porches bring the 
closest neighbours even closer. Common act and 
problem solving help to develop a network based on 
trust and the feeling of safety.

Briefly about technical issues

The EGV is connected to the system of public utilities 
to get circa half of the energy it needs, but recycles 
and upcycles as much as possible. MILD HOMEs have 
composting toilets, and the produced compost is used 
in the community gardens. Water is partly cleaned 
by grey water filtering reed beds. All habitants of the 
EVG can use the communal laundry room, runs with 
eco-washing powder. We use wind energy to produce 
electricity too.

Hungary, or better to say the Pannonian Basin is a 
very special area, where the enthalpy of the ground 
is extremely high, and this is the reason we have so 
many thermal waters. Unfortunately, in the area of 
Tatabánya this enthalpy is not so high, so it’s not the 
best option to use geothermal energy for heating.

This area is rich in big forests thanks to its hilly posi-
tion and other geological attributes. The Vértes and 
Gerecse hills’ forests have plenty of shaving so they 
can provide the Eco Green Villages biomass power 
plant with a big amount of wood chips. So we have a 
central heating system at Eco Green Village.

It was important for us during the designing of the 
houses to use the solar energy directly: this is the rea-
son why we orientated the main axis of the buildings 
only a little bit different from the west-eastern axle, 
and opened big windows on the northern side of the 
houses.

The building guidelines in Hungary are very strict, 
but it’s not hopeless, it’s seems there’re going to be 
more and more possibilities in the future in the field 
of straw bale building.

We use straw bale as an expletive wall, the loadbear-
ing structure is built from wood. The raster of the 
wooden structure is originates from the sizes of the 
straw bale: (50×100×30 cm).

Adatok | Data

[A tervhez nem kaptunk kitöltött adattáblát.]
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26. számú pályamű
Csóka Balázs, Kis Kálmán, Szász István, Nemes Dávid és Dr. Kontra Jenő 
Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola

Műszaki leírás

A jelenlegi szabályozási terv

Környezet

A tervezési helyszín nagyon vegyes építészeti ka-
rakterű és minőségű területekkel határolt. Nyugatról 
az újvárosi tízemeletes panelek után átmenet nélkül 
következnek a régi családi házak. A területtel köz-
vetlenül szomszédos a Volán társaság telepe. Északi 
irányban a Galla-patak felett a település régi főut-
cája helyezkedik el, a nagy telkek lefutó végével ha-
táros a tervezési terület. Keleti irányban folytatódik 
a füves rét, míg délre vegyes építészeti minőségű, 
családi házas városrész helyezkedik el. Ez alapján jól 
látszik, hogy a telektömbnek különböző beépítések 
között kell felépülnie.

Beépítési jelleg

A városrész széteső részei között egy karakteres 
központ köré szervezett beépítés megteremtése ké-
pezi pályázatunk lényegét. A mára általánossá vált 
derékszögű utcahálózat helyett a középkori városok 

szerkezetét idéző, hármas csomópontú utcákat ter-
vezünk, ahol különböző használatú részek fűzűdnek 
egységbe (ez a szerkezet jellemző a növények le-
veleire is).

A terület északkeleti sarkán kerül kialakításra a ne-
gyed központja, ami a hosszabb távú tervek meg-
valósulása esetén egy karakteres főtér első része-
ként épülne meg. A főtéri épületek előtt pihenésre, 
kiülésre alkalmas burkolt tér jön létre (árnyat adó, 
kislombú fákkal), ami az autóút után zöldfelületben 
folytatódik.

Az épületek magassága a terület központja felé 
emelkedik, az Ady Endre utcában és a Csaba utca 
mentén a meglévő, családi házas környezet szom-
szédságában fsz. + egy emelet magasságú, ettől 
beljebb az épületek tetőtér beépítéssel készülnek. A 
főtéren fsz. + két emelet + tetőteres épületek ké-
szülnek. Ezzel a meglévő környezetre reagáló ala-
csony, de sűrű beépítés jön lét re.

A Fő téren, a földszinten kerülnek elhelyezésre a 
közösségi funkciók, a kávézó, a mosoda, a kocsma, 
az élelmiszer bolt. A szükséges funkciókhoz terasz 
létesíthető. A Fő tér mögött a földszinten is lakások 
helyezkednek el.

Tájolás, tömegformálás

A beépítés tervezésekor az épületek úgy lettek tá-
jolva, hogy az üvegfelületek lehetőleg dél-keleti, 
dél-nyugati irányba nyíljanak, kisebb részük lehet 
keleti vagy nyugati tájolású és minél kevesebb észa-
ki tájolású üvegfelület legyen. A nyári túlmelegedés 
ellen árnyékolók használata szükséges. Az épület-
tömbök napos oldalai táblás külső árnyékoló szer-
kezettel felszereltek. Az éjszakai időszakban a nyári 
túlmelegedés megelőzésére fontos, hogy a lakások 
átszellőztetése biztosítható legyen. A téli időszak-
ban az árnyékolók megnyitása lehetővé teszi, hogy 
az alacsonyabb szögben érkező nap sugarai a belső 
terekbe jutva hőként hasznosuljanak.

A tervezés során törekedtünk arra, hogy egy adott 
épülettérfogathoz minél kisebb lehűlő felület tár-
suljon, homlokzati üvegfelületek aránya lehetőség 
szerint ne haladja meg a 40%-ot.

A lakások elrendezése

Az épületek fogatoltak, a lakásokat a pincéből indu-
ló lépcsőházakból lehet megközelíteni.

Az épületekben ~180 lakást alakítottunk ki, nettó 40-
100 m2 alapterülettel. Minden épületen belül megta-
lálható minden lakásméret. A kisebb lakások garzon, 
míg a nagyobbak másfél-, két- illetve háromszobás 
kialakításúak. Az épületekben sokféle méretű és ki-
alakítású lakás kialakítására van mód, ezzel széles 
körű igényeket lehet kielégíteni. A beépítési terv jel-
lege miatt a lakások alaprajza nehezen uniformizál-
ható, így a tablókon bemutatott alaprajzok egy elvi 
lehetőséget mutatnak be, amikor a földszinten két 
100 m2-es, az emeleten 3 db 70 m2-es, a tetőtérben 
3 db 50 m2-es lakás kerül kialakításra. Az utca felé 
zártabb megjelenésű épületek az udvar felé nyitot-
tabbak, nagy üvegfelületekkel néznek a zöld parkra.

[A leírás felsorolja a tervezett hat lakótömb főbb 
adatait: beépített területét, szintterületét, a kapcso-
lódó zöldfelületek méretét, az egyes szinteken kiala-
kított lakások számát és méretét.]

Akadálymentesség

Bár a tervezett épület nem közhasználatú építmény, 
az akadálymentes megközelíthetőség és használat 
előírásait maradéktalanul teljesítjük a földszinti la-
kásoknál. A telek gyakorlatilag síknak tekinthető, a 
tervezett földszinti padlóvonal elérhető a csatlako-
zó terepszintről az előírások betartásával. Az épü-
let biztonságos és akadálymentes megközelítése a 
földszinten át megoldott. Az épületen belüli közle-
kedők szélessége lehetővé teszi az akadálymentes 
használatot.

Parkolás és tárolás

Az OTÉK előírásai szerinti parkolót biztosítunk az 
épületek és az udvarok alatti mélygarázsokban. A 
parkolók megközelítése az épületekben lévő lehaj-
tón keresztül történik. A főbejárat mellett nyitott 
kerékpártároló egységet létesítettünk a lakóegysé-
genként előírt 1-1 férőhellyel. A pincében minden 
lakáshoz tároló helyiségek tartoznak. A földszinten 
minden lépcsőházban van egy bicikli tároló helyiség, 
amelyen áthaladva a belső kertbe lehet kijutni.

Közlekedés

A negyeden egy korlátozott forgalmú autóút vezet 
át, amelyről minden épület megközelíthető. Ezek az 
utcák 2 sáv szélességűek, mindkét oldalon zöldfelü-
lettel, valamint gyalogos járdával. Emellett biciklisáv 
kerül kialakításra az utak szélén, megteremtve a bi-
ciklisek számára a biztonságos közlekedés lehető-
ségét. Az autóút-hálózat nagy teherbírású, elemes 
térburkolatú pályaszerkezettel épül, a gyalogos felü-
letek igényesen rakott, természetes kővel burkoltak.

Az épületek között 3 méter szélességű sétautak ké-
szülnek, amelyek a gyermekek, kisgyermekes anyu-
kák és az idősek részére is nyugodt és biztonságos 
közlekedést biztosítanak. Ez a sétaút a Galla-patak 
partján kialakított sétányra vezet ki. A tervek szerint 
a patak partján végig sétaút kerül kialakításra (külön 
futófelülettel), amely aztán a Fő téren körbemegy, 
és a parkosított vízgyűjtő mellett az Ady Endre ut-
cára vezet ki. A közlekedésre használt felületek bur-
kolata illeszkedik a tervezett épületek, a létrehozott 
és intenzíven fásított városi közterek hangulatához.

Zöldfelületek

A pályázat az egész területre átfogó zöldfelületi 
koncepciót készít. Az épületek az utcák vonalától 
4-6 méterre visszahúzottak, így előkertek kialakí-
tása válik lehetővé, ahol fák és bokrok biztosítják a 
szükséges intimitást. Az épületek mögött valamint 
az oldalkertekben összefüggő parkosított zöldfe-
lületet terveztünk többszintes növényállománnyal. 
Az udvarokban közösségi teret és a nyári meleget 
enyhítő vízfelületeket alakítottunk ki a lakóközösség 
számára.

A Fő téren egy nagyvonalú, fásított városi köztér 
épül, amely szerkezetébe két részre bontott. Déli ol-
dalán az épület lábánál a burkolt felületen teraszok 
kialakítása lehetséges, míg az északi oldal parkként 
funkcionál, aminek nyugati oldalán egy játszótér 
épül, a keleti oldalon csendesebb, virágágyásokkal 
tagolt pihenőpark, napozórét van. A kettő között, a 
tér tengelyében egy nagyméretű fűzépítmény alatt 
ívó kút épül.

Általános koncepció

Tatabánya hosszú távú fejlesztési terve fenntartható 
iparágak letelepítése, a városi beruházások környe-
zetbarát, életciklusban gondolkodó megvalósítása. 
Ennek a gondolkodásnak az egyik első lépésében 
kerül sor Alsógalla-Faluréten egy lakónegyed meg-
tervezésére. A kiíró elképzelése szerint a későbbiek-
ben a negyed építése a szomszédos üres területek 
irányában folytatható, erre a szabályozási tervek ko-
rábban el is készültek. Pályázatunk a szigorúan vett 
tervezési területnél nagyobb léptékben gondolko-
zott a beépítés karakterének meghatározásakor.

[A tervezett beépítést lásd az 1. tablón.]
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A hosszú távú terveinkben a tér később kialakítandó 
részein egy kápolna épülne, míg az északi, nagymé-
retű oldal rendezvénytérként funkcionálhatna. Ezen 
a területen lehetőség lenne kézműves vásárok, báb-
előadások, utcazenész fesztivál megszervezésére. 
Itt lehetne egy nagy vízfelületű medence, árnyékot 
adó pergolával, padokkal. A vízfelület látványos 
vízjátékokkal egészíthető ki (a burkolat egy pontjá-
ra lépő sétáló működésbe hoz egy, a medencébe 
süllyesztett vízfúvókát, vízfüggönyt, mozgó vízképet 
hozva létre). A vízfelületeknek emellett kedvező vá-
rosökológiai (hűsítő) hatása van.

A terekre ismertető táblák (szabadidős, turisztikai 
ismertetők mellett várostörténeti, építészettörténeti 
leírások), valamint egyedi tervezésű, fix utcabútorok 
helyezendők el. A központi nagyméretű fűzépít-
mény mellett a további fűzépítmények készülnek a 
játszótéren, a padok felett, gyerekjátéknak.

Anyaghasználat

Az új épületek, térburkolatok természetes alapanya-
gú, hagyományos anyagokból épülnek. Vályogfalak, 
cellulóz alapú befújt hőszigeteléssel, fa gerendás 
födém, fa nyílászárók és ácsszerkezet, kerámia cse-
rép, tégla lábazat, igényesen rakott természetes kő 
térburkolatok. Az anyagok kiválasztásánál a hosszú 
élettartam, a kis karbantartásigény, az élettartam-
ban való gondolkodás és a megbízható minőség 
összepárosítása volt a döntő szempont.

Épületszerkezetek

Az épületek és az udvar alatti részek a szükséges 
mértékben alápincézettek. Itt kerülnek elhelyezésre 
a lakásokhoz tartozó gépkocsi- és általános tárolók. 
A pinceszinti falak tömör téglából falazottak, 2 ré-
tegű, víznyomás elleni vízszigeteléssel, tömör tégla 
szigeteléstartó fallal. A magas talajvízszint miatt az 
épületeket felúszás ellen méretezni kell. A földszinti 
és az emeleti teherhordó falak vályogból készülnek, 

ez biztosítja a megfelelő tömeget a nyári felmele-
gedés ellen, valamint a hőtároló tömeget télire. A 
vályog az építőanyag, amelynek előállítása a leg-
kisebb primer energiaszükségletű, akár helyben, a 
területen kitermelhető és legyártható. Hőszigetelés-
nek cellulóz alapú, bórmentes, befújt hőszigetelést 
használunk, amely újrahasznosított papírból készül. 
A falakra fektetett sárgerendákra fafödém készül, 
pallóborítással. Az ácsszerkezet faszerkezetű, fo-
gópáros kialakítású, belső oldali deszkaburkolattal, 
cellulózalapú befújt hőszigeteléssel, kerámia cserép 
héjazattal.

[A leírás 9 rétegrendet közül.]

[…] Alapvető fontosságú a hőveszteségek minimali-
zálása. Erről elsődlegesen a ház fűtött épületrészé-
nek külvilággal érintkező felülete, az ún. termikus 
burok hőszigetelő rétege gondoskodik. A hőszige-
telő réteg megfelelő vastagsággal, megfelelő hő-
szigetelő értékkel kell rendelkezzen, összefüggőnek 
kell lennie, és nem tartalmazhat számottevő hőhidat.

Megvalósítás, ütemezés

A tömb építése könnyen szakaszolható lenne, mégis 
célravezetőbbnek tűnik az egyszeri nekiindulásból 
történő beruházás, elkerülendő a későbbi, elhalasz-
tott munkák természetéből fakadó hibákat, elmara-
dásokat.

A lakónegyed hőigénye

A tervezett lakónegyed rendkívül kis fajlagos hőigé-
nyeket mutat, ami az építészeti és épületfizikai ter-
vezés eredménye. Az épületek igen jól szigeteltek, 
tehát a rétegrendi hőátbocsátási tényezők, a fal- és 
tetőszigetelések kiválóak, a filtrációs hőveszteségek 
nem számottevőek.

A lakások téli-nyári mesterséges szellőzése megol-
dott: hővisszanyerővel ellátott gépi szellőzést ter-
vezünk, lakásonként külön-külön berendezéssel, éj-
jeli és nappali légmennyiség szabályozással (180-70 
m3/h szabályozott, programvezérelt légszállítással). 
A levegő mennyiségi szabályozása az állagvédelmi-
leg szükséges, a belső levegő minőségének meg-
felelő mennyiséget és hőmérsékletet jelenti, a külső 
friss levegő befúvásával és elszívásával. A tűzhelyek 
villamos tűzhelyek, a lakásokba földgázt nem ter-
veztünk be.

A kiváló konstrukciónak köszönhetően a fajlagos fű-
tési energia felhasználás 46 kWh/m2év. A belső klí-
ma- és komfortkövetelményekkel tervezett épületek 
fűtési-hűtési rendszere korszerű fal- és mennyezet-
fűtés, műanyagcsöves rendszerrel, vékony vakolat 
réteggel, jó szabályozási lehetőséggel. A nyári hű-
tési üzemhez tartozik a megfelelő külső árnyékoló 
szerkezetek működtetése.

Hőtermelés, hidegenergia előállítás

Megvizsgáltuk a térségben szóba jöhető alap ener-
giahordozók rendelkezésre állását. Adott a városi 
távfűtési rendszer, amelynek elvi igénybevétele a téli 
fűtési idényben lehetséges lenne, de a nyári hasz-
nálatban nem megoldható általa a gazdaságos (ab-
szorpciós) hűtés működtetése.

Kézenfekvő lenne a városi távhő rendszerre való 
csatlakozás, amely jelenleg 31 200 lakást lát el, 
évente átlagosan 1 610 TJ/év hőenergiával, kapcsolt 
erőművi villamos energiatermeléssel. Átlagos primer 
energia rendszer hatékonysága: 1,32 GJ/GJ. A téli 
hő- és HMV-igények kielégítésére alkalmas lenne 
a távfűtés, de a nyári hűtési hidegenergia termelést 
nem lehet az alacsony előremenő hőmérséklet miatt 
abszorpciós hűtéssel megoldani. Hűtési tényező: 0,7.

Ezért a gazdaságos tömbfűtést saját hő- és hideg-
energia előállítással lehet jól megoldani, kapcsolt vil-
lamos energia előállításával együtt. Ennek hőforrása 
egy gázmotoros kiserőmű, amelyet a zajhatás miatt 
talajszint alá süllyesztve kell elhelyezni a tervezési 
területen. A tervezett trigeneráció tehát gázmotoros 
hőtermelésből, télen fűtésre, HMV-re szolgál, nyá-
ron abszorpciós hűtőgéppel hidegenergiát szolgál-
tat az épületek távhűtésére. A beépítendő gázmotor 
300 kW villamos teljesítményű gép, amely 320 kW 
hőt ad le, szabályozva 90 °C-on, ami már alkalmas 
az abszorpciós hűtőgép működtetésére. A gázmo-
tor jól szabályozott teljesítménnyel egész évben 
biztosítja a központi HMV ellátást is. Így a lakások 
nyári belső klímaigényei fan-coil és hővisszanyerős 
szellőzés működtetésével magas komfort fokozattal 
biztosítottak.

Az alapberendezés tehát a kapcsolt energia termelő 
gázmotoros abszorpciós blokk, a csúcsigényekhez 
egy kisteljesítményű, kb. 50 kW-os kompresszoros 
hűtőgéppel kiegészítve, ami a megtermelt árammal 
üzemel. A gázmotoros kapcsoltan termelt villamos 
energia egész évben helyben felhasználható, illetve 
a városi térben ad-vesz mérővel értékesíthető.

A megújuló energiák közül a geotermális (termál-
víz) energia nem jöhet szóba az adott területen 
az alacsony hévízhőmérséklet miatt. Napenergiát 
termelhetünk napelemek elhelyezésével a tetőkön, 
ami kisebb villamos alapigényeket tud kielégíteni a 
világítástechnikában, korszerű LED lámpatestekkel.

Költségbecslés
[A tervhez költségbecslést nem kaptunk.]

Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez három összesen 20 oldalas számítás ké-
szült egy földszinti 48 m2, egy emeleti 71 m2 és egy 
tetőtéri 106 m2 fűtött alapterületű lakóépületre, me-
lyeknek tervezett összesített energetikai jellemzői 
rendre EP=48,6; 44,7; 41,8 kWh/m2a, a mértékadó 
értékek rendre EPm=230,0; 145,5; 230,0 kWh/m2a. 
Így a vizsgált lakások energetikai minőségei rend-
re 21,1%; 30,7%; 18,2%, energetikai minőség szerinti 
besorolásuk mindhárom esetben A+ (fokozottan 
energiatakarékos).]

Summary
[There was no summary attached to the entry.]

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 6 960 m2

Beépítettség | Built-up rate: 28,1%
Zöldterület | Green area: 11 350 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 45,8%
Lakófunkciók | Residential functions: 13 205 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 700 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 56,1% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 181 db | piece
Összes lakó | All residents: 674 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 48; 71; 106 m2

Lakások | Flats: 181 db | piece
Lakók | Residents: 2-6 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 62,7 m2

Becsült ár | Estimated price: Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 700 m2

Becsült ár | Estimated price: Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces:
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27. számú pályamű
Czimbalmos Kozma Réka; Hayde Réka Zsuzsanna és Szepesi Ákos 
Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola

A MILD HOME fantázianéven futó projekt első lépé-
se, hogy a kijelölt területen, bontott téglából felépí-
tik a tervrajzon szereplő téglaépítő kemencét [lásd 1. 
tabló]. A bontott, újrahasznosított tégla használata 
már a folyamat kezdetén jelzi a projekt zöld, környe-
zettudatos jellegét.

A második lépésben – következetesen tartva ma-
gunkat a koncepcióhoz – a környéken fellelhető 
agyagból a házakhoz szükséges téglákat kivetik, ki-
szárítják és kiégetik a felépített kemencében.

A következő lépcsőben a beköltözők folyamatosan 
elkezdik építeni az egyes házakat. Építhetik szaba-
don álló módon, de egy utca is beépülhet akár sor-
ház-szerűen. A tablón látható nagy helyszínrajz egy 
lehetséges kész változatot mutat be, amelyen ösz-
szesen 72 egység található. Kétféle különálló egység 
hozható létre. A nagyobbik nettó 52 m2 alapterületű, 
míg a kisebbik 32 m2. Az egyes egységek egymással 
összenyithatóak, sorolhatóak, illetve a rajzok szerint 
megmagasítva galériázhatóak, így növelve a hasz-
nos alapterületet. Így válik flexibilissé a telepítés, s 
a telepre beköltöző családok számára alakíthatóak, 
fejleszthetőek az esetleges lakóegységek.

Amikor a telepen a házhelyek (szám szerint 72) el-
fogyott, a korábbi téglaégető kemence épülete új 
funkciót kap. Az egyik felében összebontják négy 
kemence alapterületét és ebből egy új, multifunkciós 
tér jön létre. A maradék négy egységben kiszolgáló 
funkciók kapnak helyet. A közösségi térben két ke-
nyérsütő kemence is elkészül, amit az itt lakók hasz-
nálhatnának majd akár magán, akár kereskedelmi 
célzattal (pékség).

Fontos szempont volt, hogy saját fogyasztású élel-
miszereiknek egy részét maguk megtermelhessék. 
A növényzet telepítésénél alapvetően gyümölcsfák 
ültetésében gondolkodtunk, amelyek kevésbé ké-
nyesek, a zöldtetőre jól működő példa az epreskert, 
vagy konyhakert, esetleg gyógynövényes kert kiala-
kítása. Közösségépítő feladata is van, mint egy közös 
hobbinak. Munkáikat össze kell hangolniuk a közös 
munkák együttes elvégzése érdekében. Ez alkalmat 
ad a tapasztalatcserére, de az ismeretek szervezett 
módon is bővíthetők meghívott előadók segítségé-
vel.

Beépítési vázlatok
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1. közösségi terek, közösségtámogató terek, helyek;
2. egészséges lakókörnyezet;
3. épületek flexibilitása;
4. emberi erő minimalizálása;
5. környezettudatos ház, körfolyamatokba illeszkedő;
6. környezetbarát közlekedés;
7. autonóm ház; rendszertől kevésbé függő 

közösség;
8. alacsony primer energiájú és újrafelhasználható 

anyagok;
9. előregyártott, ipari termékek alkalmazása.

Alapozás: Ha a statikai számítások megkívánják, 
vasalt beton vagy vasbeton sávalapok alkalmazását 
tartjuk indokoltnak. A teherordó rétegbe legalább 
10 cm mélyen ültetve. Amennyiben megengedhető, 
környezetbarátabb megoldás lehet a tégla alapozás.

Felmenő szerkezetek: Helyben készült, kisméretű, 
tömör, égetett tégla, 51 cm-es vastagságban, lehe-
tőleg egyszerű mészhabarcsba rakva. Előnye a nagy 
hőtehetetlensége, időtállósága, valamint egészsé-
ges életteret biztosít. A falszerkezet hőhídjait üreges 
téglakötéssel lehet javítani, a hőszigetelést legalább 
részben folytonossá tenni.

helyi öntözővíz hálózat kialakítása is, amit helyben 
fúrt, kismélységű ártézi kúttal célszerű megoldani.

A melegvíz előállítást szintén a hévízkútból nyert, a 
lakóegységhez tartozó hőcserélő berendezésen ke-
resztül érkező hő révén állítjuk elő.

A szennyvízkezelést nádgyökérzónás szennyvíz-
tisztítással oldjuk meg, a víz így visszajuttatható az 
élővizekbe. Természetesen ez a rendszer megköve-
teli a biológiailag lebomló vegyszerek használatát a 
háztartásokban.

Fűtés

Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy relatív kis mélységből kitermelhető 50-70 °C-
os hévizei vannak. A kiírásban szereplő, 100-as la-
kásegységű nagyságrendben a hévíz kitermelése 
hamar és jól megtérülő beruházás lehet. A rendszer 
két kútból áll, egy kitermelő és egy visszasajtoló kút-
ból, így biztosítva az erőforrás megújulását.

Az egyes lakóegységekhez érkező melegvíz, a laká-
sonként beépített hőcserélőn és hőmennyiségmé-
rőn át jut a lakás központi fűtés hálózatába. A hé-
víz hőmérsékletétől függően lehet radiátoros vagy 
radiátoros és padló, illetve falfűtéses rendszert ki-
alakítani. A hőmérsékletszabályozás termosztatikus 
szelepekkel történik.

Környék hévízkútjai példaképp:
 - Komárom 60 °C, 1263 m
 - Bábolna 52 °C, 1273 m
 - Herceghalom 37 °C, 752 m
 - Győr 68 °C, 1998 m

Hűtés

A hűtés nyáron a dombházak tetején lévő föld 
hőtehetetlensége révén jön létre, másrészt a rajta 
élő zöld növényzet napsugárzás elnyelő képessége 
folytán nem tud felmelegedni a ház. Nyáron a külső 
zsaluk és az eresz elé futtatott szőlőlugas segít a túl-
melegedés megakadályozásában.

Szellőzés

A szellőzést hővisszanyerős lakásszellőztetővel old-
juk meg. A készüléket a fürdő mennyezetébe rejtjük. 
A friss levegőt az épület oldalsó falán elhelyezett 
légbeszívó nyíláson keresztül vezetjük be. A befújást 
a szobákban, elszívást a konyhánál, a mosdónál és a 
WC-nél tesszük. A természetes szellőztetés is lehet-
séges nyáron, az ablakokon.

Csapadékvíz elvezetés

A közösségi épületről összegyűjtjük ciszternába a 
vizet, amit felhasználunk az ott található WC-k öb-
lítésére.

Elektromos ellátás

A telep a városi villanyhálózatra földkábelen keresz-
tül csatlakozik. Minden lakáshoz külön mérő tartozik. 
Az épületekbe LED világítás kerül, így elegendő egy 
24 V-os belső hálózatot kiépíteni és a konyhába 2 
db, illetve szintenként 1 db 220 V-os aljzatot bizto-
sítani.

A ma kapható napelemek átlagos élettartama 20-25 
év. Újrahasznosításuk nehéz a bennük összehalmo-
zott és szétválaszthatatlan, sokszor toxikus anyagok 
miatt. A naperőmű (nap hőenergiájával vízből gőzt 
állít elő) egy sokkal megfelelőbb technológia, de ez 
sokkal nagyobb nagyságrendben kifizetődő. A kívá-
natosabb megoldás az elektromos áram termelésé-
re a víz vagy a szélenergia volna.

Közlekedés
Úgy gondoljuk, hogy a jövőben itt is szemléletvál-
tásra van szükség. Ezeknek már láthattuk jó példáit 
kis hazánkban is, a BKV sztrájk idején, vagy amikor 
kiugróan magasak voltak a benzinárak.

Tervezési szempontok

Tömegalakítás
A tervezett épületek déli tájolású dombházak. Ez az 
épülettípus több szempontból előnyös, élhető és 
egészséges környezetet biztosít:
 - az alatta lévő lakásnak jobb hő- és hangvédelmet 
biztosít, segít a napi hőingás kiegyenlítésében;

 - lényeges a megmaradó zöldfelület látványa, mely 
javítja közérzetünket;

 - jobb levegőminőséget biztosít (jobb a páratar-
talom, kisebb a felszíni hőmérséklet, kevesebb a 
sugárzó hő);

 - jelentős a rátelepített növények porfogó hatása;
 - a növényzet visszatartja a csapadékvizet.

Az épületek délre tájoltak, déli homlokzatukon nagy 
üvegfelülettel rendelkeznek. Ez segíti ősztől tavaszig 
az épület fűtését. Nyáron a külső zsaluk és az eresz 
elé futtatott szőlőlugas segít a túlmelegedés meg-
akadályozásában.

Épületszerkezetek
Az építőanyagok kiválasztásánál az alábbi szem-
pontok voltak fontosak:
 - egészséges környezetet biztosítsanak (a beépített 
anyagok ne okozzanak allergiát, ne legyenek 
rákkeltő hatásúak, pl.: lenolaj, mész, méhviasz);

 - lehetőleg kicsi, primer energiaigényük legyen;
 - az építőanyagok legyenek helyben elérhetőek, 
illetve az adaptálhatóság végett, Magyarorszá-
gon legyenek megtalálhatóak;

 - biológiailag lebomlóak vagy könnyen újrafelhasz-
nálhatóak legyenek.

Födém: 15/20 cm-es fűrészelt fa, vagy ragasztott fa 
tartókból. Ezek tetején pallóborítás.

Tetőszerkezet: 15/20 cm-es fa szelemeneken 10/15 
cm-es szarufák. E fölött horonyeresztékes deszká-
zat. Erre készül egy pallómagasítás 5/20 cm mé-
retben, közte szalma hőszigeteléssel. Újabb desz-
kázatot követően készül a csapadékvíz szigetelés 
rézlemezből. Erre kerül újabb 15 cm szalma, és 20 
cm termőréteg, amit az erózió megakadályozása 
érdekében lejtésirányra merőlegesen elhelyezett 
rönkök biztosítanak, lánccal vagy huzallal erősítve 
a tetőhöz.

Hőszigetelések: Hőszigetelésnek szalmát, vagy 
nádpallót alkalmazunk. Előnyük, hogy olcsó primer 
energiaigényűek, teljesen lebomlanak, így nem jár 
későbbi szennyezéssel. További előnyük ezeknek az 
anyagoknak, hogy nem bocsátanak ki toxikus anya-
gokat és nem sugároznak.

Felületképzések: A falak kívül-belül fehérre meszelt 
mészvakolatok. Vizes helyiségekben kerámia bur-
kolat a falakon. Faszerkezeteket kívül-belül bioaktív 
faanyagvédőszerrel védjük. Ez kizárólag növényi 
alapanyagokat tartalmaz (pl.: Jobeck). Hidegpadló: 
sómázas vagy hasonló felületű tégla. Melegpadló: 
párnafákra rakott hajópadló, szintén bioaktív fa-
anyagvédőszerrel vagy lenolajjal telítve. Teraszbur-
kolat: Homokágyba rakott fagyálló tégla.

Nyílászárók: Háromrétegű, fokozott hőszigetelésű 
külső ajtók és ablakok készülnek hossztoldott borovi 
fenyőből, bioaktív védőszerrel kezelve. Nyílászárók, 
a hőszigetelés síkjában vannak.

[A leírás egy-egy padló, fal és tető rétegrendet közöl.]

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az 
általunk alkalmazott építőanyagokkal épített ház 
nagyobb odafigyelést, karbantartást igényel, de a 
későbbiekben várható előnyei, mint például a fenn-
tarthatóság és az ésszerű működtetés révén szerez-
hető előnyei miatt ez mindenképpen vállalható.

Gépészet

Vízellátás-csatornázás

Az ivóvizet mélyfúrású kútból nyerheti a telep, de rá-
csatlakozhat a városi vízhálózatra is. Utóbbi esetben, 
tekintetbe véve a zöldfelület nagyságát, javasolt egy 
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Megvizsgáltuk a közlekedési adottságokat jelen te-
lekre, de úgy gondoljuk, hogy megoldási javaslata-
ink kis változtatással adaptálhatóak más területekre 
is. A mellékelt ábrán jól látható, hogy az egy kilomé-
teres sávban már megtalálhatóak az alap infrastruk-
túrák (bolt, posta, iskola, állomás).

A terület alkalmas a gyalogos és biciklis közlekedés-
re is. A térképen jól látható, a Ságvári Endre úton 
megépült a kerékpárút, amin könnyedén bejutha-
tunk a központba, a hivatalokhoz, a gimnáziumba, a 
sportlétesítményekhez, vagy akár eljuthatunk Tatára 
vagy Vértesszőlősre is (folyamatos lila vonal). Ezt a 
bicikliutat három féle úton közelíthetjük meg, ame-
lyek mindegyike alacsony forgalmú (cikk-cakkos lila 
vonalak). Természetesen ezen utak valamelyikének 
bicikliúttá fejlesztése még jobb volna.

Tatabánya tömegközlekedése jó színvonalú, több 
járat érinti Falurétet. Az autóhasználatra a közösségi 
gépkocsi használatot tartjuk ideálisnak. Két-három 
családra jutna egy autó. A flottában megtalálha-
tó lenne személyautó és a 10-15 fős kisbusz is. Az 
azonos irányba igyekvő emberek így tudnának egy 
autóval menni.

lakóegységek anyagköltség díjköltség
2 db 30 m2 8 792 352 Ft 5 837 132 Ft
29 db 50 m2 169 988 053 Ft 112 836 999 Ft
20 db 80 m2 146 535 120 Ft 97 272 820 Ft
7 db 90 m2 66 676 736 Ft 44 258 718 Ft
5 db 120 m2  58 615 195 Ft 38 911 040 Ft
Összesen  450 607 456 Ft 299 116 709 Ft
ÁFA (27,00%)   202 425 525 Ft
A munka teljes ára   952 149 690 Ft

Makettfotók

Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez egy 13 oldalas számítás készült egy 81 m2 
fűtött alapterületű lakóépületre, melynek tervezett 
összesített energetikai jellemzője EP=45,6 kWh/m2a, 
a mértékadó érték EPm=192,4 kWh/m2a. Így a vizs-
gált lakás energetikai minősége 23,7%, energetikai 
minőség szerinti besorolása A+ (fokozottan energia-
takarékos).]

Summary
The concept of this project is helping a new commu-
nity to form itself while building a neighbourhood af-
ter their own needs – by integrating themselves into a 
framework with the guidelines shown in the proposal.

Following the ideas and aims of the MILD HOME, this 
work suggests the use of natural materials, produc-
tion on-site, modular units that can be combined af-
ter personal needs, all by placing great emphasis on 
community life and social interaction.

The central element of the project is the first building 
to be erected on site. This is initially, for the period 
of the construction of the dwellings, a brick kiln. The 
model for this was the traditional circular Hoffmann 
kiln, which has many rooms and can be used inter-
mittently by circulating the fire in its spaces, thus 
allowing bricks to dry, burn and cool in an optimal 
way. After the constructions the building will serve as 
a community centre with event halls, laundry room 
and bike storage on the ground floor, and a covered 
meeting place on the upper level. The chimney will 
still function as the bread baking oven’s smoke evac-
uation and mainly as a guiding sign visible from all 
over the site.

The living areas are protected and somewhat sepa-
rated from the urban fabric by a buffer zone of pub-
licly accessible green space the vegetation of which 
is formed by fruit trees. The parking area is on the 
southern edge of the site, closely connected to the 
community centre. The space around the main build-
ing is to host small local markets and other events for 
the local community and the surrounding areas also.

The dwellings are all facing south with great glazed 
surfaces (shaded by wooden panels and grape climb-
ing up towards the roof) and protected by soil to-
wards north and the sides. The green roofs provide 
insulation and give back the greenery taken by the 
construction. The walls of the houses are laid in brick 
produced on site in the kiln, from local material. Fur-
ther insulation (on the exterior walls not having direct 
neighbours) is provided by adding straw bale on their 
outer side. The walls are plastered and whitewashed.

Heating and hot water will be provided by two ther-
mal wells located on the north-western corner of the 
plot, in the public green area where a playground is 
also located. A cane root wastewater treatment area 
shall be planted on the banks of Galla stream.

Although houses using the proposed building materi-
als need more attention during execution and also 
on the long run, the benefits of such a living will defi-
nitely pay back the extra caring.

Tatabánya bicikliút hálózata

Költségbecslés
[A leírás a lakóegységek munkanemekre bontott 
költségbecslését is tartalmazza két oldalon.]

Lakóegység építési munkái. Az árak 1-1 db lakóegy-
ségre vonatkoznak. Készült: az Összevont Építőipari 
Költségvetés-készítő Programrendszer és egyedi té-
telek alkalmazásával.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 26 535 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 232 m2

Beépítettség | Built-up rate: 19,7%
Zöldterület | Green area: 23 652 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 89,1%
Lakófunkciók | Residential functions: 4 193 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 213 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 16,6% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 63 db | piece
Összes lakó | All residents: cca. 200 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 3 típus | types
Terület | Area: 32; 53; 91 m2

Lakások | Flats: 2; 27; 7 db | piece
Lakók | Residents: 1-; 2-3; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 104-206 m2

Becsült ár | Estimated price: 174-229 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 213 m2

Becsült ár | Estimated price: Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
kisterem, teakonyha, mosoda, biciklitároló, mosdó | 
multifunctional space, small room, tee kitchen, laun-
dry, bike storage, toilet
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28. számú pályamű
Giustra Martina, Kristók Attila és Donkó-Madár Ivett 
Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola

MILD HOME – Az alsógallai 
önfenntartó közösség lakóövezete
Az alsógallai önfenntartó közösség célja nem a ter-
mészetvédelem, hanem az emberek komfortjának, 
kényelmének növelése úgy, hogy közben az emberi 
kapcsolatok, a közösség egységként való működése 
szervesen kapcsolódjon az itt élők szemléletmódjá-
hoz, életstílusához. A természet és az élővilág fejlő-
dése kedvező mellékhatás, a technológiák használa-
ta és a szemléletváltás miatt. Ez egy új generációnak 
adhat lehetőséget. Nem zárt rendszerként működik, 
a település vérkeringésétől függetlenül, mint a ma 
divatos öko-falvak, nem folytatja az önpusztítást 
sem, mint a mai falvak, hanem csatlakozik a környe-
zethez, építészetileg válaszol a környezeti adottsá-
gokra, az utcahálózat becsatlakozik a már meglévő 
úthálózatba. A terület belső részei nyitottak Tatabá-
nya lakosainak is, a biopiacok, oktatási lehetőségek, 
ünnepi alkalmak, a közösségi életmód vízióját és va-
lóságát vetítik elénk.

A pályázati tanulmány egy olyan beépítési módot 
mutat be, ahol nem csak a falusias önfenntartó gaz-
dálkodást végzők, hanem a városi életre vágyók és 
életmódot élők is helyet kapnak. A rendszer inho-
mogén tudású és képességű embereket kíván meg.

A rendszer működése körfolyamatokra épül, nem 
termel hulladékot, minden termékké vagy mellék-
termékké válik, ami a következő szinten ismét alap-
anyaggá válik. Minimális a körforgásba vissza nem 
forgatható anyag. Az ilyen hulladékot szelektíven 
lehet gyűjteni.

Beépítés
A Tatabánya területén, Alsógallán található egybe-
függő beépítetlen telekre a környező utcák vonalát 
folytató családi házas beépítésű lakóövezet kialakí-
tására készítettünk beépítési, telepítési javaslatot.

A telek megközelítése nyugati és déli irányból lehet-
séges. A további telekhatárokon patakok zárják el a 
bejutás lehetőségét. A nyugati oldalon a kereszte-
ződésből a teleksarkon nyitottuk meg a területet, 
mely irány kijelöli a telek kelet-nyugati tengelyét. 
Erre a tengelyre fűztük fel a bejáratot kijelölő kapu 
épületeket, a központi teret, a Lélekházat, a tavat és 
a fűtőházat. A tengely két oldalán szinte szimmet-
rikus analógiából bontakozik ki a telek kontúrját, a 
benapozás irányát és a környező utcákat figyelembe 
vevő beépítés.

A csatlakozó utcák épületeinek magassági viszonya-
it, az épületek ritmusát vettük alapul olyan módon, 
hogy az utca felé egy településképbe illeszkedő 
beépítési móddal forduljunk, de a telek belseje felé 
nyitottabb, befelé forduló, bensőséges hangulatú, 
elhatárolódó, de mégis egymásba kapaszkodó ma-
gatartású épületekkel tettük hangsúlyossá a „falu” 
mondanivalóját: itt mindenki egyforma, egymásra 
támaszkodunk, közösséget alkotunk.

Mint minden közösségnél, falunál, itt is elképzelhe-
tetlen lenne a szerves működés közösségi tér nélkül, 
melyet a telek súlyvonalán helyeztünk el.

A telekre a legészakiabb ponton is be lehet jutni, 
ahol a felszíni garázsoknak biztosítottunk helyet.

Építészet
A lakások tájolásánál fontos szempont volt a napo-
zás figyelembe vétele, a lehűlő felületek minimalizá-
lása és a maximális lakásszám elérése.

Az alaprajzi elrendezés megpróbál minden négy-
zetmétert és sarkot kihasználni. A lakások mérete 
nem növelhető, de mivel modul rendszerben alakí-
tottuk ki az alaprajzokat, és a közösség szerves része 
az egymásra támaszkodás, elképzelhető a hosszú 
távú működésben, hogy a generációk időnként la-
kást cserélnek egymással: az idősebbek átadják a 
nagyobb lakásokat a fiatal pároknak, ugyanis a fia-
talabb generációknak több helyre van szükségük. 
Majd körülbelül 20 évvel később a szülők ismét át-
adják a helyüket az újabb generáció számára. Elkép-
zelhető, hogy a fiatalok közül nem marad mindenki 
a közösségben, néhányan elmennek más település-
re szerencsét próbálni, majd ott raknak fészket, de 
az is lehetséges, hogy új családok érkeznek. Erre 
a rendszer lehetőséget biztosít, rugalmasan képes 
lekövetni a különböző igényeket. A lakóövezet nem 
egy zárt rendszer. Erre jó példa a közösségi ker-
tek együttes művelése, a közös vasárnaponkénti 
biopiac, a „idegeneket” befogadó és közösségépítő 
rendezvények, ünnepségek.

A természetes világítás az épületben a nap nagy ré-
szében elegendő fényt biztosít. Az üvegház az épü-
let keleti-déli oldalán vállalkozó szellemű gazdáknak 
sok új technológiát ígér, aquapóniás növénygondo-
zás, egész évben fejlődő zöldfalat és télikertet. Az 
üvegház a magas páratartalomnak köszönhetően 
további jótékony hatással van a klímára, állandó 
páratartalmat és hőmérsékletet tud tartani, ami je-
lentősen növeli a komfortérzetet az év minden sza-
kában, nem szólva az energia megtakarításról, és a 
vizuális élményt nyújtó hatásáról.

Épületszerkezetek

Alapozás

A területre talajmechanikai szakvélemény nem ké-
szült, de ismertek a telek talajmechanikai adottságai. 
A telken a keleti és nyugati területrész adottságai 
eltérők. A nyugati agyagos altalajú területrészen az 
alapozási síkot a felső laza, gyakran szerves réteg 
alatti kövér agyagon lehet felvenni. Ennek mélysége 
elérheti akár a 2,0 m-t is. A keletre fekvő területen az 
agyagréteg fokozatosan eltűnik, vagy az általában 
5-6 m-es kutatási mélység alá süllyed. A javasolt ala-
pozási mélység a talajmechanika szerint 3,4-5,0 m.

Az esetleges egyenetlen süllyedési mozgások fel-
vételére a lemezalap erősített vasalása képes. A 
teherhordó talaj eléréséig részletes talajmechanikai 
szakvélemény által készített, statikailag méretezett 
sűrűségű cölöpalapok viszik le az épületek terheit. A 
padlónívóhoz képest vissza kell fejteni a termett ta-
lajt, kialakítani a 25 cm kavics réteget, majd a lemez-
alapot a talajvíz elleni szigetelés elkészítése után, 
rétegrend szerint.

Felmenő szerkezetek

Az épületek külső falai favázas könnyű vályogkitöltő 
falazattal készülnek. A szalmával lazán és maximáli-
san könnyített vályog kellő ellenállást és hőtárolást 
biztosít, miközben a szalma és az anyagban lévő 
levegő buborékok kitűnő hőszigetelést biztosíta-
nak. A technológia hazánkban régóta fellelhető, de 
a modernizáció elsodorta ezt a tudást, csak most 
kezd újra ismertté válni. Tartóssága megfelelő kivi-
telezéssel a téglaépületekével vetekszik, tűzállósága 
nem rosszabb a most épített épületek nagy részé-
nél. A tűzteszteken mindig kiváló eredményt ér el a 
jól kivitelezett szerkezet.

A talajjal érintkező falazatok Porotherm pincetég-
lával készülnek, melyekhez a vályog épületrészek 
favázait rögzíteni kell.

A válaszfalak 60 cm-kénti 5/5-ös stafli váz közé 
befűzött vesszőfonatra felhordott vályog falazatú 
szerkezetek.

A nyílások feletti áthidalások a fa vázszerkezettel 
együtt dolgozó fa áthidalók.

A ház merevségét vízszintes síkban a koszorúk, illet-
ve a faszerkezetek merevítései adják, míg a függő-
leges síkban a ház dobozszerű falai oldják meg. A 
„rugalmas” szerkezet könnyedén felveszi a földren-
gés által okozott mozgásokat, a faváz az ősi japán 
építészeti elvekhez hasonlít, melyek jóval nagyobb 
rengéseket is képesek voltak több évtizeden keresz-
tül elviselni, mint amire országunkban számítanunk 
kellene.

Födém

Az épületekben nem készül monolit födém. A fö-
dém fa gerendákra támaszkodik, felső síkon váltó 
deszkázattal burkolva. A födémgerendák a fa talp-
szelemenekre és vályogfalakra támaszkodnak. A fö-
démek 20 cm vastag cellulóz hőszigeteléssel készül-
nek, a hőszigetelések között pallómagasítás tartja a 
padlóburkolat párnafáit.

Tetőszerkezet

Az épületek lapostetősek, a födémgerendák viselik 
a zöldtető terheit. Az emeletes épületrészek orom-
falas nyeregtetővel fedettek. Az épületek tetőszer-
kezete két állószékes fedélszerkezet, melynek sze-
lemenjeit ferde állószékek támasztják alá. Az épület 
tetőszerkezetei fűrészelt I. osztályú fenyőgerendák-
ból, helyszíni gyártással készülő szerkezetek.
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A tetőszerkezet fedése hagyományos jellegű hód-
farkú kettős égetett agyagcserép természetes agyag 
színben. […] Az ereszek és az esőcsatornák VM Zink 
Pigmento lemezből készülnek. A látszó felületek 
(szegélyek, ereszek) anyaga úgyszintén ez. Ejtő csa-
tornák nincsenek, az ereszből a vizet lánccal vezet-
jük a terepsíkra.

Burkolatok

Épület körül 60 mosott kavics tisztasági sáv készül. 
Az új belső utak bazalt zúzalékterítés burkolatot 
kapnak, bazalt kő szegéllyel. A parkoló környeze-
tében gyeprács készül, mely földbe süllyesztett fa 
gerendákból kerül kialakításra. A gyalogos sétányok 
teljes keresztmetszetében favédő anyaggal telített 
hőkezelt hajópadlóval burkoltak. A télikert burkolata 
szintén ez. […]

A helyiségek padlóburkolatai az alaprajzon megje-
lölt anyagokból készülnek a megadott rétegrendek 
alapján. A vizes helyiségek padlóburkolata csúszás-
mentes, kopásálló kerámia burkolat, lábazatként 15 
cm szegély készül. A fürdőkben padlóösszefolyó 
van.

A homlokzati fa elemek gyalult-pácolt kivitelűek, 
gesztenye színben a falra dűbelezve. A helyiségek 
falai meszes vályog vakolattal simítottak. A vizes he-
lyiségek falburkolatai az intenzív szennyeződésnek 
kitett részeken 210 cm magasságig mázas kerámia 
csempéből készülnek, a konyhában a pult fölé 4 
sor lap kerül, a hidegburkolat aljzata a stafli vázra 
rögzített gipszkarton burkolat. A vizes helyiségek 
a szaniterek körül csempézettek az előírásokat be-
tartva. Célszerű minél nagyobb felületet vízzáró 
burkolat nélkül hagyni, ugyanis a vályog kedvezően 
eloszlatja a helyiség páraterhelését. A vályog a fo-
kozott páraterheléskor magába szívja a nedvessé-
get, majd egyenletesen, időben eloszlatva átadja a 
környező helyiségeknek. A vályog falazatú fürdő-
szobákban gyakorlatilag nem tapasztalható a tükrök 
párásodása.

Nyílászárók

Az épület nyílászáró szerkezeteinél az egységes 
építészeti megjelenés mellett a használatból adó-
dó hatások (tartósság, sérülékenység) szempontjait 
kell szem előtt tartani. Az építészeti kialakítás miatt 
pácolt fa (borovi fenyő) nyílászárókat szerepeltetünk 
a terven. A külső nyílászárók hőszigetelt három ré-
tegű üvegezéssel rendelkező szerkezetek, melyek 
szabványos csomópontokkal készülnek. A belső és 
külső könyöklők, ablakkeretek az ablak anyagával 
megegyező borovi fenyőből készülnek. A belső aj-
tók pallótokkal és váztáblás szerkezettel készülnek. 
Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes 
szellőzést, megvilágítást, az egyszerű kezelhetősé-
get. Az ablakokat 12 cm-es kávával kell beépíteni, 
hogy minél több fényt engedjünk be a helyiségbe, 
a falsíkot ferdén, lőrésszerűen kell kialakítani. A mé-
lyen üvegezett bejárati ajtóba ütésálló üvegezést 
terveztünk, a két üveg közé helyezett betörésgátló 
fóliával.

Szigetelések

A padlószerkezetek talajvíz elleni szigetelt megol-
dással készülnek. A hőszigetelés a vasbeton lemez 
szélén extrudált hőszigetelés legyen.

Használati víz elleni szigetelést kell kiépíteni a meny-
nyezetig a zuhanyzók körül, melyet kerámia burko-
lattal kell megvédeni. A vizes helyiségekben haszná-
lati víz elleni padlószigetelés készül, melyet a padló 
lefolyóba kell bekötni.

A tetőszerkezetek a fedett terasz kivételével porhó 
elleni biztonsági fóliával készülnek. A tetőszerkezet 
biztonsági fóliával van ellátva az esetleges nedves-
ségbejutás ellen.

A födémszerkezet az egyes szintek között hangszi-
getelő (kopogó hang elleni) réteggel készül.

A padlószerkezetbe lépés szilárd hőszigetelés be-
építését tervezzük. Az épület falszerkezetei nem 
kapnak hőszigetelést. A koszorúk 8 cm kemény kül-
ső kéreggel ellátott hőszigeteléssel készülnek.

Páragazdálkodás és nedvességhatások

Az aktív vályog gondoskodik az állandó páratárla-
tomról és a hőtárolásról. Az épületekben fokozottan 
kell figyelni a nedvesség minden fajtájára. A gondos 
tervezés, használat és a modern anyagok használata 
mellett az élettartam a 100 évet is elérheti a hib-
rid rendszernek köszönhetően. Árvizes területeken 
egyéb védelmek beépítése megoldható, akár teljes 
árvízvédetté is tehető a vegyes szerkezet.

Akusztika

A kellő vastag és tömör szerkezetek jó hanggátlást 
biztosítanak a lakók számára, a gravitációs szellő-
zést segítő nyílások és szellőzők jelentenek nagyobb 
gondot, de gondos tervezés és kialakítással elegen-
dő akusztikai hanggátlás érhető el.

Rétegrendek, anyagok

[A leírás 12 rétegrendet, az alkalmazott fűrészáru 
méreteket és a homlokzaton megjelenő anyagokat 
is ismerteti.]

Épületgépészet
Az épületben úgynevezett korszerű és szelíd-tech-
nológiák egyaránt megtalálhatók, melyek a high-
tech technológiák emberibb változatai és a hagyo-
mányos technológiák modern megfelelői.

Fűtés és használati melegvíz

Az épületegyüttes fűtése egy központi fűtőépület-
ben elhelyezett hőközponttal valósítható meg. A 
fűtési hőt kettős rendszer biztosítja.

Az alap rendszer fűtési igényeinek fedezésére a ta-
lajvíz hőjéből víz-víz üzemű hőszivattyú kerül beépí-
tésre. A hőszivattyú osztott kivitelű. A hőszivattyú 
egység részére külön fűtőépület készül. A fő veze-
tékrendszerhez hőszigetelt csöveken keresztül csat-
lakoznak a lakásokhoz vezető, egyedi hőmennyiség-
mérővel ellátott alvezetékek, majd beltéri hidraulikus 
blokkhoz csatlakoznak a hőleadók. A hőleadók 
burkolat nélküli parapetes fan-coil (klímakonvektor) 
készülékek. A készülékek eltakarása egyedi faburko-
lattal történik. A készülékek megtápláló vezetékei a 
padozatban kerülnek elvezetésre, hőszigetelésben.

A másodlagos fűtési rendszer a fűtőépületben el-
helyezett apríték kazánnal működik. A telken belül 
keletkező energianövényeket kazánhoz igazított 
méretre aprítás után száraz helyen kell tárolni. Az 
itt betárolt növényeket adagoló tartályba kell tölteni 
és egy adagoló spirál biztosítja a kazánba jutó fű-
tőanyagot.

A két kazán egymással párhuzamos rendszerű. Az 
alap fűtési rendszert kiegészíti a másodlagos fűtési 
rendszer, mely eredményeképpen minden keletke-
ző hulladék hasznosításra kerül a telken belül. A két 
kazán lehetővé teszi, hogy a rendszer meghibáso-

dása esetén is biztosítva legyen az épületegyüttes 
fűtése. A kazánokra hőtároló tartályok csatlakoznak. 
A visszatérő vízvezetékek hőjét hőcserélővel lehet 
visszanyerni. A melegvizet is a két kazán hivatott 
előállítani.

A fűtés a nagyobb lakásoknál megoldható tömeg-
kályhával is, de tervünkben a központi fűtéses rend-
szert mutatjuk be. Amennyiben tömegkályhával 
történne a fűtés, a rendszer csak a leghidegebb 
hónapokban üzemelne, és napi egy begyújtással is 
elegendő hőt biztosítana egyenletesen nagy hatás-
fokkal. A fűtéshez majdnem elegendő mennyiségű 
energianövény áll rendelkezésre a területen belül. 
[…]

Napelemes rendszer

A villamosenergia-termelés jobb befektetésnek 
számít kis léptéknél, köszönhetően a mélyen nyo-
mott áraknak és az oda-vissza mérő óráknak. Egy 
lakás számára a 2,4 kW-os rendszer bőven fedezi 
a fogyasztást, és a megtérülés támogatás nélkül is 
12 év. A villamos energia megtakarítása és alterna-
tív energiák felhasználása érdekében az épületekre 
felszerelésre kerül egy napelemes rendszer, melynek 
feladata a villamos fogyasztók tápellátása. A meg-
termelt, de fel nem használt energiát a rendszer 
visszatáplálja a hálózatra. A hálózati visszatáplálás 
műszaki feltételei: ad-vesz fogyasztásmérő és mé-
rőhely kialakítása lakásonként.

Szellőzés

A szellőzés az épületben gravitációs elveken alapul. 
Minden évszakban a megfelelő zsalukat és nyíláso-
kat kinyitva kellemes klíma alakul ki az épületben 
miközben nagyon kismennyiségű elektromos ára-
mot használnak fel a ventilátorok. A friss levegőt 
előhűtve kapjuk nyáron, és előmelegítve hidegebb 
időszakban.

Vízgazdálkodás

A vízhasználat szintén új felfogást igényel. Mivel min-
den víz visszakerül a biológiai tisztítás után a hasz-
nálatba, ezért itt is a környezettudatos gondolkodás 
és életvitel az irányadó. A háztartásokban elenged-
hetetlen biológiailag lebomló vegyszerek, tisztító-
szerek, kozmetikumok használata. Az esővízgyűjtés 
a tetőkről jelentősen csökkentheti a költségeket és 
kiváló minőségű vízzel láthatja el a lakás minden 
pontját a vízkezelésnek és szűrésnek köszönhetően. 
A vizek a tóban pihennek, hogy áramlásos víztisztí-
tó rendszerrel ivóvíz minőségű víz készüljön, mely 
a lakásokat látja el. A felhasznált víz ezek után sem 
kidobásra ítéltetett, a fekete víz az energianövénye-
ket ellátó komposztálást támogatja. A szürke víz 
többlépcsős kezelésen keresztül megtisztul, így akár 
halastavunk vízmennyiségét biztosíthatjuk, majd 
növényeinket locsolhatjuk a tápanyagban gazdag 
vízzel, ami a növekedésüket támogatja. A vízfelület 
az udvaron bármekkora is mindig jótékony hatású 
a környezetre, az állatok változatosságára és a klí-
ma állapotára. A szolgáltató házban megoldott a tó 
vizének ozmotikus víztisztítóval történő tisztítása, 
ahonnan a lakásokhoz eljut az iható víz.

Világítás

Olcsó és hosszú élettartalmú LED szalagokkal, 
égőkkel világítanak a lakásokban, amelyek 2-3 
éven belül megtérülnek és további 10 évig üzemel-
nek a hagyományos világításhoz képest 85%-os 
energiamegtakarítás mellett. Az összes villamos 
energia felvétel csupán 360-380 W egy lakásra szá-
mítva.
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Tűzvédelem
Az épületek megközelítése a tűzoltó gépjárművek 
rendszeres közlekedésére alkalmas belső forgalmi 
úton biztosítható, elhelyezése a vonatkozó előírá-
soknak megfelel.

A tárgyi telken a tervezett épületek összekapcso-
lódnak egymással, az észak-nyugati épületkaréj és a 
dél-keleti épületkaréj külön-külön egy-egy tűzsza-
kaszt alkot. A közösségi épület és a fűtőház is külön 
tűzszakaszt alkotnak.

A szintek száma: a lakóépületeknél három (földszint, 
emelet és padlástér), a Lélekháznál kettő (földszint, 
emelet), a Fűtőháznál egy (földszint), azaz tűzvédel-
mi szempontból az épületek többszintesek, de nem 
középmagasak. Az épületekben nincs tömegtartóz-
kodásra szolgáló helyiség, és nem nagy forgalmú 
építmény.

A lakóépületek és a Lélekház az OTSZ 560. § (4) be-
kezdés f) pontja alapján „D”, a Fűtőház „C” tűzve-
szélyességi osztályba tartozik. Az épületek tűzálló-
sági fokozata az OTSZ 320. § (4) bekezdés b) pontja 
szerint III.

Maximális tűzszakasz méret: a lakóházak esetében 
4500 m2, a Lélekház esetében 1500 m2, a Fűtőház 
esetében 8000 m2.

Az OTSZ 23. mellékletének 7. táblázata alapján a la-
kások normatív tűzterhelése 400 MJ/m2, a Lélekházé 
200 MJ/m2 és a Fűtőházé 400 MJ/m2.

Oltóvízellátás: A mértékadó tűzszakasz alapterülete 
(az épület tényleges nettó alapterülete) 96,22 m2 és 
95,9 m2. A szükséges oltóvíz-intenzitás az OTSZ 19. 
mellékletének 2. táblázata alapján 600 l/min, mely-
nek biztosítása az épülettől 10 m távolságra találha-
tó tó vízével történik.

Innovatív megoldások
A felvázolt megoldás egy lehetséges útja az öko-
falvak új generációjának.

Szolár napcsapda

Az épületek tájolásánál fontos szempont volt a be-
napozás maximális kihasználása. A téli alacsonyab-
ban járó nap tompább szögben süt be a télikertbe. 
Az így nyert hő fűti az épületet, valamint csökkenti 
az épület hőveszteségét. A szolár napcsapda és a 
hozzá kapcsolódó légjáratok, csapóajtók egész év-
ben biztosítani tudják a megfelelő hőkomfortot és 
légmozgást energia befektetés nélkül vagy kevés 
ventilációs munkával.

Energia növények

A telken belül a fekete víz kezeléséből keletkező 
komposzt egy kisebb területen elültetett energia-
növények alá kerül, így a komposztálási szerves 
anyagból növekvő energianövények termését ki-
egészítő fűtésként lehet használni a telken belül. 
A fa és egyéb tüzelőértékkel bíró szerves anyagok 
gyűjthetők a gazdaságokból, kertészetekből, parko-
sításból, bokrokból és a lakásokból is. Ezzel a kör-
nyezet tisztul, és a környezetet is egészségesebbé 
válik. Az összegyűjtött szerves hulladék és a házak-
ból származó fekete szennyvíz, medencékben kerül 
komposztálásra. A komposztálás felügyeletével el-
érhető a több hónapig tartó egyenletes hőterme-
lés, ami üvegházak, esetleg lakóépületek fűtésére is 
felhasználható. A telep kimerülése után az első osz-
tályú komposzt szétteríthető az energiaültetvények 
környezetében, így az energianövények hozama nő.

Szerves hulladék

A kertekben és háztartások konyháján keletkező 
szerves hulladék a fekete komposzttól külön kerül 
komposztálásra. Ez a komposzt anyag későbbiek-
ben a kertek, közösségi kertek talaját hivatott javíta-
ni. A rendszer több helyen pozitív mérleget mutat: 
tisztább környezet, jobb termőföld, olcsó üvegház, 
halas tó, hosszabb termőidény, jobb termés és több 
haszon.

Szürke víz

A tó vízcseréje folyamatos. Az épületekben kelet-
kező szürkevíz megszűrés után táplálja a tó víztér-
fogatát. A tó körül található kavicsos, sekély vizű 
réteg szolgál a szürke víz ülepítésére. A szürkevizet 
megfelelően kiválasztott növények tisztítják, majd 
tisztítás után befolyik a víz a tóba. A tóba jutó víz 
egy része visszavezethető az épületekbe a WC-k 
öblítésére.

Legyek

A komposzt kezeléséből sok szerves hulladék ke-
letkezik, aminek egy részét speciális medencékben 
tudnák gyűjteni, a legyek az ilyen tárolókat gyor-
san megtalálják és petéket raknak. A kikelt lárvák a 
hulladékot gyorsan semlegesítik, majd a lárvákat a 
halastóban hasznosítják táplálékként. A tápláló ét-
rend kiegészítő gyors növekedést és egészséges 
populációt eredményez. A lárvák sós vizes elöntése 
és köpetük kinyerése gyógyászati célt szolgál, az új-
generációs fertőtlenítő-, és sebkezelési módok kifej-
lesztését támogathatja.

Tó

A telek súlypontjában mesterségesen kialakítunk egy 
tavat, mely a pihentetés, tisztítás utáni szürkevizeket 
hivatott befogadni. A tó segítségével lehetséges a 
felszíni vizek gyűjtése, megoldja a tűzivíz- és a lo-
csolóvíz-ellátást, az egészséges mikroklíma kialakí-
tását, az állat-növény biodiverzitás támogatását. […]

A lakóövezet területén a tó jótékony hatással van a 
mikroklímára, és az élővilág robbanásszerű elszapo-
rodására. Környező területekről madarak, kétéltűek, 
bogarak és kisebb állatok telepednek le, ha a terület 
eltartóképessége engedi, el is szaporodnak majd. 
Ajánlatos a védett állatok támogatása. A mestersé-
ges tavak és medencék részben önellátókká válnak 
az egyensúlyba került természet segítségével, és 
részben a nagyobb hozam érdekében táplálhatóak 
is a halak. A halak húsát ezek után értékesíteni és 
felhasználni is tudják.

A tó vízutánpótlását a leeső csapadék és a laká-
sokban keletkező, de a kavicsos növény beülteté-
ses szürkevíz ülepítőn áteresztett víz biztosítja. A 
patak irányába kialakított túlfolyó lehetőséget ad 
a vízszint szabályozására és belső öntözőrendszer 
kialakítására. A víztisztítást alacsony energia felvéte-
lű úgynevezett örvénytisztítókkal lehet megoldani, 
ami szintén új természetet utánzó technológiának 
számít. A mesterséges tó, és gyökérzónás ülepítő a 
levegőt jótékonyan klimatizálja az üvegházban és az 
udvaron is. Az akvapóniás növénygondozás serken-
ti a növekedést és természetes úton tisztítja a vizet 
iszap keletkezés nélkül.

Permakultúra alapú közösségi kertek

Permakultúrás növénytermesztés a monokultúrával 
szemben jóval kevesebb energiafelhasználást igé-
nyel. A földek műtrágyázása jól beállított gazdaság 
és komposztálással szükségtelen. Az élővilág vál-
tozatossága a szokásos sokszorosa. A természetes 
folyamatok kialakulása után a permetezés elhagy-

ható, vagy természetes anyagokkal kiváltható. A 
megtermelt zöldség, gyümölcs tápanyag és vitamin 
tartalma sokszorosa a monokultúrában termetthez 
képest. A lakóközösséghez tartozó termőföldek 
kevesebb gondoskodást igényelnek, a betakarítás 
egyszerű gépekkel is elvégezhető. A változatos ét-
rend és egészséges alapanyagok elősegítik az em-
berek egészségesebbé válását.

A termények nagy része pincékben tárolható. A la-
kóközösség egész éves élelemellátását biztosítják a 
raktárak. A felesleget piacokon vagy webshopokon 
értékesítik. A kerteket együtt művelik, a terményeket 
a gazdálkodók egymás között a befektetett munka 
arányában szétosztják.

Újrahasznosítás

Az épület melletti földfeltöltés bázisát earthship 
technológiával készülő gumikerekek egymásra épí-
tésével készülő támfalak adják. Az egymásra épített 
kerékgumik feltöltésként szolgálnak. Ezzel a modern 
kori társadalom hulladékainak újszerű felhasználási 
módjára mutatunk rá.

Az épület is sok helyen lehetővé teszi a használt 
anyagok beépítését. Az épület értékét csak növel-
hetik a felújított berendezések és az újrahasznosított 
burkoló anyagok.

A játszóterek játékait lehetséges pillekőből (elhasz-
nált műanyag flakonokból) kialakítani. Az így létrejö-
vő térplasztikák, mászókák, padok, játékok elkészíté-
se is közösségi program lehet.

Közösségi építkezés

A szerkezetépítés során az alapanyaggyártás is tör-
ténhet minimális előgépesítés mellett – betonkeve-
rő, vibrátor – kézi erővel. Az alapanyaggyártással 
együtt ebbe a munkafolyamatba bevonhatók a kö-
zösség lakói, így alkotva meg a saját otthonukat. Az 
építkezéssel emberi kapcsolatok is épülnének, mely 
elengedhetetlen a közösség működéséhez. A brigád 
elvet követő munkaszervezéssel a finom terepren-
dezés, humuszterítés, füvesítés, növénytelepítés, 
faültetés, kerítésépítés elvégezhető. A közösségi 
munka értéke a létesítési költség 50%-t is elérheti.

WOOF

A programban szereplő épületek olyan speciális, 
környezettudatos technológiával készülnének, me-
lyekre egyre nagyobb az érdeklődés, de a technikai 
háttér – mintaházak, csomóponti minták, kivitelezői 
tanácsadás, oktatások, workshopok – egyelőre még 
nem állnak rendelkezésre. Az épületek és a gazda-
ság mintául és szintén oktatási helyszínként működ-
hetne az érdeklődők számára. Európában létezik 
egy WOOF elnevezésű szervezet, mely a hasonló 
mintagazdaságokat összefogja és oktatásoknak 
biztosít érdeklődőt. Ez egy önkéntességen alapuló 
szervezet. Az érdeklődők az itt lakóknál kaphatná-
nak szállást couchsurfing rendszerben, a központi 
épületben lenne az elméleti oktatás, a gyakorlat a 
gazdaságokban. A rendszer kisebb csapatok néhány 
napos befogadására, vagy oktatási intézmények be-
mutató jellegű rövid látogatottságára képes.

A programban szereplő épületegyüttes komplexen 
összefoglalja és egyesíti a környezettudatos élet-
móddal kapcsolatos szakterületeket, mintául szol-
gál, oktatásokat tart, kísérleteknek biztosít helyszínt, 
az épületeket ki lehet próbálni különböző évszakok-
ban. Összefogja a különböző érdeklődésű és korú 
csoportokat, kulturális adottságainkat átmossa az 
építési és gazdálkodási technikán így mutatva előre 
a jövő nemzedékének példát egy szebb és jobb jövő 
reményében.
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Költségbecslés
[A leíráshoz 9 oldalas költségbecslést mellékeltek. 
Munkanemekre bontott költségbecslés készült az 
„A”, „B”, „C”, „D” jelű, az un. Kapu-, Lélek- és Fűtő-
házak, valamint az épületeket körbevevő területek 
anyag- és munkadíj költségeire vonatkozóan. A szá-
mítás főbb eredményei:]

Az épületek összes bekerülési költsége:
„A” épület 194 156 482 Ft
„B” épület 337 244 544 Ft
„C” épület 93 946 686 Ft
„D” épület 433 600 080 Ft
„Kapuház” 19 030 226 Ft
„Lélekház” 108 400 024 Ft
„Fűtőház” 72 266 682 Ft
Utak, kert, tereprendezés 353 007 650 Ft
Összes nettó költség 1 611 652 374 Ft
Összes bruttó költség 2 046 798 515 Ft

Egy lakásra jutó költség az egyes épületekben:
„A”: 26 db 46,6 m2-es lakás 7 467 557 Ft
„B”: 28 db 73,4 m2-es lakás 12 044 448 Ft
„C”: 6 db 96,3 m2-es lakás 15 657 781 Ft
„D”: 40 db 68,7 m2-es lakás 10 840 002 Ft

Energetikai minőségtanúsítvány
[A tervhez egy 7 oldalas számítás készült Az „A” 
épület egy 2. emeleti lakására, melynek fűtött alap-
területe 46,6 m2. A tervezett összesített energeti-
kai jellemző EP=31,7 kWh/m2a, a mértékadó érték 
EPm=230,0 kWh/m2a. Így a vizsgált lakás energetikai 
minősége 13,8%, energetikai minőség szerinti beso-
rolása A+ (fokozottan energiatakarékos).]

Summary

MILD HOME – Self-sufficient 
residential community of Alsógalla

The goal of this project, for the community of Alsó-
galla, is to improve the level of comfort and social 
skills of its members through the use of sustainable 
architecture. Interest of the project is also the protec-
tion of the natural environment. The project aims to 
maintain the unity of the community and the rela-
tionship between people and places. For this reason, 
the area is not limited to members, but it is open to 
anyone including residents of Tatabánya. The new 
road network refers to the existing system. The inten-
tion of the project is to have a vibrant social com-
munity, with organic markets, educational facilities, 
festivals, workshops, etc...

Master plan

The project shows detailed drawings, based on the 
existing typology of the surrounding area. The road 
network is based on the existing system, improved 

and extended where necessary. The entrance is on 
the west side of the plot, where existing crossroads, 
along the south-east axis. The buildings gate, the 
central square, the Soul house, the pond and also the 
building utilities (heating) are connected to this axis. 
The buildings and structures within the blocks are 
distributed partially symmetrical to the south-east 
axis. The project takes into consideration also other 
factors as the typical arrangement of the houses in 
the area, usually placed along the perimeter of the 
plot, the direction of the sun, and the adjacent road 
network.

Architecture

The types of houses are provided for groups of two, 
four and six people. The dimensions of the units are 
fixed and cannot be extended, but the guiding princi-
ple of the community is the social interaction and co-
operation. It is conceivable to exchange apartments 
between them from time to time, in particular inter-
generational. The green house with its high humidity 
is a boon to the local climate. The reinforcement plate 
base neutralizes the likely movements of the depress-
ing rough terrain. The outer walls are made of an 
adobe wooden frame. The plate rests on wooden 
beams and the upper floor is covered with wooden 
boards. The buildings are equipped with a flat roof 
and the beams holding the weight of the green roof. 
The multi-storey buildings have a gable roof. The 
new roads are made of rubble whinstone and edged 
with whinstone. The walkways are fitted with anneal-
ing wooden panels. The doors and windows are fitted 
with insulated glass in three layers.

Building for services, storage and heating system: 
The heating is provided to the community by a cen-
tral heating system which is located in a stand-alone 
building. The primary basis of the system is the heat 
harvesting of the underground water. The second-
ary system is based on a furnace which works with 
waste wooden and energy plants, which are planned 
to grow on site. The two furnace also provide the hot 
water for the residents. The electricity is generated 
with solar panels and the leftover capacity is provided 
for profit.

Water management: This system is mainly based 
on the recyclement and reusage of rain water. It can 
considerably reduce the associated costs and it is also 
able to provide high quality water to the residents.

Humidity management: The active adobe system is 
used to maintain constant humidity level and heat 
storage.

Lights: The project establishes the widespread use of 
efficient and economical LED lights. It is estimated 
that the amount invested to provide for the use of this 
type of energy, could be covered within a maximum 
of 2-3 years. This type of system has a range of at 
least 10 years, providing safe and economical lighting 
for the entire community.

Innovative solutions

Solar energy technologies: The correct siting of the 
buildings is a cardinal principle used with great care 
in order to maximize the amount of sunlight cap-
tured, in order to heat the building, and reduce ther-
mic wastage. It can provide adequate comfort level 
all year around.

Energy plants: The waste waters are recycled and 
used with the composting, which helps growing the 
energy plants used to supplement the heating sys-
tem.

Waste water: Residential wastewater – after filtering 
– is used to feed the lake on site, and the gravel layer 
helps to precipitate it.

Lake: At the hub of the site there is an artificial lake, 
which is supplied with filtered wastewater. It also 
helps the biodiversity of the surroundings, as it pro-
vides natural habitat for beetles, birds, fishes, etc... In 
addition it helps with the local climate. Along with the 
solar systems, the aquaponic production helps the 
growth and the diversity of the flora, and also the 
natural cleaning of the water.

Permaculture based communal gardens: The usage 
of fertilizers can be avoided with the adequate level 
of composting. The nutrient content of such fruits 
and vegetables are comparably better than the ones 
grown with monocultural technology. It helps pro-
viding to the community and to the local residents 
healthy food and also these products could be sold at 
local markets. The gardens help to build foster social 
relationships and the production is distributed on the 
base of the amount of work provided to grow them.

Earthship: The earthship technology is used in such 
places in which we needed to create little hills, as in 
the parking places, provided covered and also open 
air.

Recycling: It is possible to use the wasted plastic bot-
tles to create the building blocks of the playgrounds, 
which also can help to build foster and deeper social 
relationships.

Woof: The buildings featured are made with a friend-
ly technology for the environment, which draws even 
greater attention and could represent an example 
for the surroundings, too. The technical knowledge 
and the common background for this kind of con-
structions – template building, joints, workshops, 
consultancy, education – is not yet fully developed 
/ provided: for this reason, those who are interested 
can improve this knowledge and can use the coach 
surfing system sharing information with the local 
residents. The main buildings would be used to pro-
vide the education and the manual training would 
take place on site. The system is capable of handling 
a small group of people for a few days, or a larger 
audience for showcase events type.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 25 535 m2

Beépített terület | Built-up area: 5 726 m2

Beépítettség | Built-up rate: 22,4%
Zöldterület | Green area: 19 809 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 77,6%
Lakófunkciók | Residential functions: 6 591 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 1 124 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 30,2% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: 286 fő | people
Lakástípusok | Flat types: 4 típus | types
Terület | Area: 47; 73; 96; 69 m2

Lakások | Flats: 2; 3; 5; 3 db | piece
Lakók | Residents: 1-; 2-3; 4 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 50-100 m2

Becsült ár | Estimated price: 201-209 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 1 204 m2

Becsült ár | Estimated price: 197-256 000 Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: üzlet, multifunkciós 
tér, munkaszoba, mosoda, termek, pince, gépésze-
ti helyiség | shop, multifunctional space, workroom, 
laundry, rooms, cellar, service room
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30. számú pályamű
Gábor Erika és Halácsi Katalin 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

A tervezési feladat: MILD HOME rendszerű lakóépü-
let prototípus és ezekből felépülő Eco Green Village 
megtervezése a nevezett területre, illetve – távlati 
céllal – más magyarországi helyszínekre történő 
adaptálás lehetőségével.

Építészeti koncepció

Az általunk adott építészeti válasz egy kód, egy ren-
dező elv, ami mentes további, karaktereket adó ide-
ológiáktól. Az építészet ezen a ponton már inkább 
csak építés, pontosabban elemi építés. Az ember 
csak a legszükségesebb teret határolja le magának. 
Ezeket tudatosítva, a tervek alapján az építés olcsó 
és elérhető, a kivitelezés gyors és biztonságos, a ki-
alakuló terek pedig komfortosak és minőségiek. A 
térképzés jól viseli a forgatást és tükrözést, hogy az 
igényekhez igazítva a legkedvezőbb struktúrát al-
kossa; a telepítést tekintve pedig a lakóházak köny-
nyen adaptálhatók különböző városi szövetekbe.

Telepítés

A tervezési terület egy tatabányai, főleg kisvárosi 
karakterű helyszín, mely patakkal és jelentős zöldte-
rülettel szegélyezett – ugyanakkor egy telephellyel 
is szomszédos. A város e területének szövetéhez 
igazodva telepes beépítésre reagálhatunk a társas-
házak (IV. típusú lakóház – társasház) tömegével, 
míg a hagyományos oldalhatáron álló beépítéshez 
a földszintes lakásegységek tudnak igazodni. A la-
kóegységek ritmusos, ugyanakkor néhol esetlen el-
helyezését a szomszédos területek beépítési módjai 
alakították. A zöldterület felé nyitó, hely-gazdaságos 
új struktúra így nyerhetett egyfajta identitást a kör-
nyezeti igazodás által.

A modul alapú beépítési rendszeren túl egy közös-
ségi épület is helyet kapott a területen, ezzel teret és 
lehetőséget biztosítva a participáció alapú fenntart-
hatóságnak és területfejlesztésnek.

A tervezési területen lévő 3586 és 3587/2 helyrajzi 
számú telken található épület megszüntetésre ke-
rül. Javasolt a területen lévő távhő csövek föld alá 
telepítése egy külön beruházás keretében. A Csaba 
utca (északnyugatról) és az Ady Endre utca (délnyu-
gatról) a terület megközelítésének fő tengelyei. A 
Galla-patak (északkeleten) és a csatorna (délkeleten) 
által határolt területrész átmenetet képez a környe-
ző zöldterületek felé. A tervezett Eco Green Village 
lehetőséget nyújt egy flexibilis bérleti rendszerre, 
amely támogatja a folyamatosan változó élettér-
igényű dinamikus családmodell fejlődését. A par-
kolás a környező területeken megoldható, a Volán 
telephely esetlegesen alulhasznált területein és a 
patak menti területeken.

„My modular”

Az épületek megtervezésének alapelve a modul-
rendszerben való gondolkodás volt. A 4,5×6 m-es 
belméretű alapmodul bizonyult az élhető minimál 
élettér alapegységének. Ennek többszörözésével 
jöttek létre a különböző lakóépület típusok.

Az előirányzott három lakóépület típus mellett egy 
társasházba rendezett variáns is szerepel az építé-
szeti koncepcióban egy közösségi épülettel együtt.

A 4,5×6 m alapmodulokból generált vasbeton ala-
pozású, favázas lakóegységek az alábbi célcsopor-
tokat fogadják be:
I. típus 1,5 modul 40,5 m2

  fiatal vagy idős pár 2 fő
II. típus 2 modul 54,0 m2

  fiatal család 3-4 fő
III. típus 3 modul 81,0 m2

  teljes generációs család 4-6 fő
Társasház 1×12 modul 12×27,0 m2

  fiatal párok 12×2 fő

Elemzéseink során az I-es típust tovább fejlesztettük 
főleg egyedülállók számára, így egyetlen alapmo-
dulból álló lakásokat felsorakoztató társasházi rend-
szert is tartalmaz a pályamunka. Ez az épülettípus 
több lakás egyszerre történő építését gyorsan és 
gazdaságosan teszi lehetővé, ugyanakkor még op-
timálisak a minimális életterei is. Ez lett a IV. típus, 
melyből 12 lakás alkot egy kétszintes társasházat.

Mivel a két fő részére tervezett egységek esetében 
egy alapmodul is elegendő, a területen elhelyezen-
dő minimum 100 lakás közel felét a IV. típusú modul 
adja.

Egy közösségi épület is helyet kapott a területen, 
ezzel teret és lehetőséget biztosítva a participáció 
alapú fenntarthatóságnak és területfejlesztésnek. Az 
épület öt modulból tevődik össze. Két tömegből áll. 
Egyik a közösségi rész, egy 54 m2 közösségterem-
tő térrel, amely alkalmas szórakozásra, közösségi 
ügyek lebonyolítására, internetezésre. Másikban 
mosoda és raktár található.

Épületszerkezetek
Az I. II. III. típusú épületek és a közösségi épület 
földszintesek, a társasház kétszintes fa szerkezetű. 
Fagerendás födémekkel, vasbeton sík és lemezala-
pozással kiegészített gerendarács alapozással és fa 
tetőszerkezettel készülnek.

Alapozás

A mellékelt talajmechanikai szakvélemény szerint a 
tervezési területen kisebb terhelésű, egy-kétszintes 
családi ház jellegű épületek síkalapozással vagy le-
mezalapozással megépíthetők.

Az épületek alápincézetlenek, minimális földkieme-
léssel megoldható az alapozás. A földszintes épü-
letek teherhordó falai alatt előregyártott, vasbeton 
lemezalappal kiegészített gerendarács alapozás 
készül a terv szerinti méretben, statikailag mére-
tezve. A lemezrétegre helyszínen készített felbeton 
kerül 4-6 cm vastagságban. A kétszintes társasház 
teherhordó falai alatt hasonló alapozás készül, stati-
kailag megnövelt méretben. A felszín alatt 0,7-1,7 m 
mélységben jelentkező talajvíz nem befolyásolja az 
előregyártott vasbeton gerendarács és lemez alap 
elhelyezését.

A vízszigetelés a felbetonra fektetett két réteg bitu-
menes lemez. Az épületek lábazata, az alaptesttel 
és az előregyártott lemezzel együtt hőszigetelő lá-
bazati lemez burkolással készül, 15-30 cm magas-
ságban.

Falazatok

A külső teherhordó falazatok favázas szerkezetek, 
cellulóz hőszigeteléssel. A sarok- és a közbenső fa-
oszlopok 15×15 cm keresztmetszetűek. Az oszlopok 
között 5×15 cm-es merevítő bordák kerülnek elhe-
lyezésre, tengelytávolságuk ≤ 60 cm.

A válaszfalak gipszkarton falak 2×2 réteggel, 10 cm 
vastagsággal. A faváz közé 5 cm vastag hangszige-
telés kerül. Az épületeken belüli gipszkarton falak 
fehér mész alapú festékkel festettek.

Áthidalások

Favázas 15×10 cm és 15×5 cm keresztmetszetű fa 
tartók. A II. és III. típusú házaknál középen található 
egy 20 cm vastag fal, 15 cm széles favázakkal. Ez a 
faváz is részt vesz az egybeépített tetőfödém terhé-
nek viselésében.

Födém- és tetőszerkezet

Az épületben nincs közbenső födém. A tető tartó-
szerkezete 10×20 cm keresztmetszetű fagerendák-
ból áll. A fagerendákra keresztirányban 5×10 cm-es 
párnafák kerülnek, ezek vízszintes irányban mere-
vítik a födémet, tengelytávolságuk ≤ 60 cm, alulról 
gipszkarton és tükörfólia borítású, a favázak közé 
cellulóz hőszigetelés kerül, ahogy a falak esetében 
is. A párnafák közé is cellulóz hőszigetelő kitöltés 
kerül. A párnafákra réses deszkaborítás készül. A 
tetőhéjazat fémlemez fedésű, antracit színben. Az 
összes gyalulatlan fatermék gombaölő és impreg-
náló szerrel felületkezelt.

Nyílászárók

Az épületek homlokzati nyílászárói az érdi Bói Kft. 
által gyártott Natúr T-78 háromrétegű hőszigetelt 
üvegezésű borovi fenyő nyílászárók, kültéri lazúrfes-
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téssel natúr színre festve. A beltéri ajtók terv szerinti 
méretben és elhelyezéssel natúr selyemfényű lazúr-
festésűek. […]

Épületgépészet

Az épületgépészeti elemek csatlakoznak a meglévő 
közműhálózatra (csatorna, vízellátás, villamos háló-
zat, távközlés).

Fűtési rendszer és használati melegvíz: 
Biomassza tüzelésű tatabányai fűtőmű

A fűtési rendszer és a használati melegvíz ellátás a 
területen fekvő távhő vezeték igénybevételével tör-
ténik. A mellékelt energetikai számítás igazolja, hogy 
a terv megfelel az előírt követelményeknek, ha bio-
massza tüzelésű az erőmű, melynek kapcsolt ener-
giatermelése egy 1 MW-nál nagyobb teljesítményű 
gázmotor. A tatabányai fűtőmű ilyet használ.

Alternatív lehetőség: 
Talajvizes fúrt kutas hőszivattyú rendszer

Emellett másik lehetőségként talajvizes fúrt kutas 
hőszivattyú rendszer kiépítése is lehetséges. A mély 
fekvésből (+150 mBf szint) és a patak közeli hely-
zetből adódó magas talajvízszint (0,7-1,7 m) alkal-
massá teszi a területet egy talajvizes, fúrt kutas hő-
szivattyú rendszer létesítésére a fűtési rendszerhez 
és a használati melegvíz ellátásához. Ez esetben a 
rendeltetési egységek fűtése és a melegvíz-ellátás 
NIBE F1145 hőszivattyúval történik. A készülékek a 
fürdőszobákban kerülnek elhelyezésre. Az épületek 
helyiségeiben radiátoros fűtés készül.

Költségbecslés

[A tervhez költségbecslést nem kaptunk.]

Energetikai számítás

[A tervhez egy 9 oldalas számítás készült egy 52 
m2-es fűtött alapterületű lakóegységre. A tervezett 
összesített energetikai jellemző EP=48,6 kWh/m2a, a 
mértékadó érték EPm=230,0 kWh/m2a. Így a vizsgált 
lakás energetikai minősége 21,1%, energetikai minő-
ség szerinti besorolása A+ (fokozottan energiataka-
rékos).]

Summary

Our project objective is more than creating an eco-
nomically feasible, residential building prototype, 
which is adaptable to various action areas through its 
modular system. It should react to the parameters of 
the sample location, economic and social situations, 
also the present suggestions has to be adjusted to 
future visions.

These aspects took the planning towards a hetero-
geneous solution in which it still has the possibility of 
modification and development, while keeping it flex-
ibly simple. This solution is more like a code, a direct-
ing principle which is devoid of further characteristics 
that are trying to prove ideologies. At this level, archi-
tecture is just building, specifically elemental building 
where people only impound as much space as it is 
vitally required.

Taking these into consideration the construction is 
affordable, prompt and safe, the created spaces are 
of good quality and comfortable. The mapping en-
dures the rotating and mirroring, therefore the most 
optimal structure can be developed which is also in 
correlation with the demands. As for the settlement, 
the dwelling houses can easily adapted to diverse ur-
ban fabric.

In our proposal, the module system was elaborated 
based on these guidelines, generated from three 

4.5×6 m basic, wooden frame-house unit on rein-
forced concrete foundation, which accommodates 
the announced target groups:
Type 1 1.5-fold of basic module 40.5 m2

  Young couples 2 people
Type 2 double of the basic module 54.0 m2

  Young families 3-4 people
Type 3 triple of the basic module 81.0 m2

  Families and seniors 4-6 people

During our analysis we improved Type 1 mainly for 
single people, thusly the project contains a condo-
minium system built from singular module units. This 
building type allows the simultaneous construction 
of several houses in an economically conscious and 
quick way, while its minimalistic living spaces are still 
comfortable.

Type 4 single of the basic module 12×27.0 m2

  Singles or young couples 12×2 people

Since in the case of the two person unit a single mod-
ule is sufficient, Type 4 provides nearly half of the 
minimum of 100 apartment on the sample location.

The sample area is located in Tatabánya, with the 
characteristics of a small town bordered by a creek, 
significant amount of green zone and also an opera-
tion site. Adopting to the urban fabric at this section 
of the town we can respond with a quantity of con-
dominiums (Type 4 houses) in a resident building 
manner, while the one-storied units will adjust to the 
regular site border. The rhythmical, sometimes acci-
dental settlement of apartment units were developed 
according to the neighbouring onsite arrangements. 
A new, space-saving identity of structure was ob-
tained through this environmental alignment which 
is also susceptible to the green area.

Beyond the module constituted settlement, a com-
munal building was also situated creating opportu-
nity and place for the participatory based sustainable 
and regional development.

Adatok | Data

Eco Green Village

Telek területe | Plot area: 24 800 m2

Beépített terület | Built-up area: 4 495 m2

Beépítettség | Built-up rate: 18,1%
Zöldterület | Green area: 14 348 m2

Zöldterület arány | Green area rate: 57,9%
Lakófunkciók | Residential functions: 4 118 m2

Közösségi funkciók | Public functions: 135 m2

Szintterületi mutató | Floor area ratio: 17,1% 

MILD HOME

Összes lakás | All flats: 100 db | piece
Összes lakó | All residents: fő | people
Lakástípusok | Flat types: 2 típus | types
Terület | Area: 41; 54 m2

Lakások | Flats: 17; 26 db | piece
Lakók | Residents: 2; 3 fő | people
Zöldterület / lakás | Green area / flat: 35; 50 m2

Becsült ár | Estimated price: 90-95 000 Ft/m2 

Közösségi terek | Public spaces

Hasznos terület | Useful area: 135 m2

Becsült ár | Estimated price: Ft/m2

Tervezett terek | Designed spaces: multifunkciós tér, 
munkaszoba, mosoda | multifunctional space, work-
room, laundry



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    205



206     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán 



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    207



208     MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán 



MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán    1



MILD HOME és 
Eco Green Village

Tatabányán
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TATABÁNYA 
Megyei Jogú Város 

A ‘MILD HOME’ egy olyan 
megvalósítható lakóépület prototípusa, 

amely megfelelő válaszokat ad a 
folyamatosan változó környezeti és 
társadalmi kihívásokra a következő 

évtizedekben.

Az ‘Eco Green Village’ az a kiegészítő 
rendszer, amely a MILD HOME-okat 
egy csaknem autonóm településsé 

tudja integrálni.

www.mildhome.eu 
www.southeast-europe.net

Jointly for our common future
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