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Mᜐszaki leírás

Építészeti – városépítészeti koncepció

Szombathely belvárosában a meglévᔐ rendezvényterem és az új 
városi színház - színpad és nézᔐtér - zárt, kᔐszerᜐ tömegét egy 
transzparens, tekergᔐzᔐ „spanyolfal”-szerᜐ térelhatároló választja el 
egymástól. 

E, a két tömeget körbeölelᔐ térfolyam által létrehozott köztes - fedett, 
zárt és nyitott – terek teremtenek összeköttetést és különbözᔐ 
minᔐségᜐ kapcsolatokat a várossal, közvetlen környezetével és 
belsᔐ tereivel, lehetᔐséget teremtve egy „nyitott ház” létrejöttére, 
amely különbözᔐ kulturális programhoz ad szabadon alakítható, 
befogadó tereket. 

A „spanyolfal” finoman rezgᔐ, változó transzparens felülete 
különbözᔐ napszakokban eltérᔐ megjelenést, visszaverᔐdéseket, át-
és belátásokat biztosít, ezzel egy állandóan változó, ugyanakkor 
belsᔐ életét feltáró képet mutat.

Elképzelésünk szerint a jelenlegi épületegyüttesbᔐl a Károlyi Antal 
által tervezett Mᜐvelᔐdési és Sportcsarnokot hagynánk meg, a többi 
épületet bontandónak véljük. Így a volt SZTK épületegyüttes helyére 
elhelyezhetᔐ a színházi szárny. Ezzel a telepítéssel a tervezett 
rendezvényi központ és a színház olyan térbeli együttest tud 
képezni, hogy a Március 15. tér elnyújtott téglalap alakja 
megmaradhat és kissé tölcséres formát adhat a városközpont felé. 
Ezt mindenképp fontos szempontnak tartjuk, hiszen a kiírásban is 
említett Markusovszky u. – Március 15. tér – Király u. tengely 
nagyon fontos a városközpont megközelítése szempontjából.
A rendezvényközpont és a színház, koncepciónk szerint, együtt is és 
külön is él. E kettᔐséget úgy próbáltuk megoldani, hogy a szorosan 
vett két „fᔐ” funkciót, mint a meglévᔐ-megmaradó rendezvényi 
nagytermet és a színház fᔐelemét, a színpad-nézᔐteret, mintegy 
körbeöleli egy üvegezett „épületkígyó”, amely transzparenciájának 
változásaival fátyolként, „spanyolfalként” is értelmezhetᔐ, de 
összekötᔐ elemként is felfogható. 
A rendezvényterem megmaradó tömbje minᔐségi építészetet 
képvisel a 60-as évekbᔐl. Úgy véljük, hogy az effajta új épülethez 
integrálása mindenképp érdekes új helyzetet teremt.
A jelen építészeti értelmezés szerint úgy gondoljuk, hogy a 
megmaradó nagyterem kᔐ „tömbjéhez” szellemiségében hasonlóan, 
de mai szerkesztésre átírva, szintén kᔐburkolattal látnánk el a 
markánsan megjelenᔐ színpad feletti zsinórpadlás tömegét. Így a két 
„lényegi mag” mint „kᔐzárvány” jelenne meg az „üvegparaván” 
ölelésében.
A két fᔐfunkció között, a rendezvényterem és a színház között 
kialakul egy intim tér, amire az étterem-kávézó is nyílik, illetve 
vizuális és fizikális kapcsolatot ad a Pelikán park irányába is. 
Egyúttal, mivel a színház díszlet zónájából, illetve az öltözᔐk felᔐl is 
van kapcsolat ide, alkalmas a hely szabadtéri színpad kialakítására 
is.
A Március 15. tér, mint a város hagyományosan fontos ünnepi tere 



is, elképzelésünk szerint teljes felületén díszburkolatot kapna, a rajta 
átvezetett forgalmat a burkolat kicsit csillapítja.
A tér egységes térfaltól- térfalig való megjelenése szempontjából a 
díszburkolat teljes kiépítését fontos építészeti elemnek tartjuk. Így 
tud a tér igazán térként, agoraként majd mᜐködni.
A rendezvényi épületrész gazdasági bejáratát a Deák F. utca felᔐl 
képzeljük, innen tervezzük az épületegyüttes alá-mellé helyezett 
mélygarázs lehajtó rámpáját is.
A színház díszletszállítását a 18-as Honvéd u. felᔐl kívánjuk 
megoldani. Errᔐl az oldalról nyitjuk a TV stúdiók külön bejáratát is.
A színészbejáró, illetve a színház személyzeti bejárója a két 
épületrész közötti tér felᔐl valósítható meg. 
Az étterem-konyha gazdasági bejáratát a mélygarázs -1. szintjérᔐl 
oldanánk meg.
A rendezvényközpont fᔐbejárata továbbra is a Március 15. tér felᔐl 
lenne, valamint az új színházé is.

Részletes építészeti leírás az épületegyüttesrᔐl

A meglévᔐ épületegyüttesbᔐl, ahogy a koncepció leírásában is 
megjelent, csak a régi rendezvényterem nagyterme-tömege, illetve 
az azt kiszolgáló elᔐcsarnok és a színpad háttere maradna meg.
Az elᔐcsarnok építészetileg új értelmezést kapna azáltal, hogy az 
eléje húzott üvegfal mintegy elfüggönyözi a régi építészeti 
megjelenést, de az üveg mögött a belsᔐ térben megmaradna. A 
kᔐburkolatokat fel kell újítani, illetve cserélni. A nagyterem 
megközelítése, lépcsᔐi megmaradnának. A nagyterem kettéosztható 
és rendezvényi szempontból flexibilis.
A színházépület tömegével „üveghíd” köti össze a rendezvényi 
tömböt, amelyben szekciótermek, kistermek és öltözᔐk találhatók. 
Így ezek az öltözᔐk mindkét épület irányában tudnak mᜐködni.
A színházépület földszintjén található az elᔐcsarnok, a ruhatár, a 
földszinti nézᔐtér, a stúdiószínház, a kávézó-étterem, a színpad 
együttese, valamint a gazdasági, a TV stúdiók és a színészbejáró 
elᔐterei.
Az elᔐcsarnok többszintes légterét, „lebegᔐ” emeleti lemezek, a 
nézᔐtérre bevezetᔐ „hidak”, térbe állított lépcsᔐ jellemzik. Az 
elᔐcsarnok hátsó vagy belsᔐ falán tömbszerᜐen jelennek meg a fᔐ 
funkcionális egységek: nézᔐtér, stúdiószínház.
Az elᔐcsarnokot a Március 15. tér felᔐl üvegfal határolja, amely 
nappal finomam árnyalt transzparenciát mutat, este pedig 
kirajzolódik a térrᔐl nézve is a belsᔐ struktúra, a színházi közönség 
pedig téri élményt kapva a város felé is kitekinthet.
Az elsᔐ emeleten a színészöltözᔐk helyezkednek el a legközelebbi 
kapcsolatban a színpaddal, illetve a próbatermekkel.
A második emeleten helyezkednek el a próbatermek, a színház 
adminisztratív egysége, illetve a színész-büfé- Ezt úgy próbáltuk 
elhelyezni, hogy a park felé terasszal is megnyílik, így nyugodt, 
csendes helyet biztosít a kikapcsolódáshoz.
A harmadik emeleten adtunk helyet a TV stúdióknak és az azokat 
kiszolgáló helyiségeknek, mint szinte teljesen különálló egységnek. 
Így zavarja legkevésbé ez a funkció a színház napi életét.
Az épületet körbeölelᔐ paravánszerᜐ üvegfalú épülettest 
transzparenciája változó jellegᜐ. Vannak teljesen átlátszó felületek 



ott, ahol az áttekintés a mögöttes funkciók miatt fontos, de vannak 
nem átlátszó felületek is, ahol a mögöttes tér érdektelen.
Maga az üvegfal „redᔐzött” formájú, a redᔐk egyik oldala az épület 
nagy részén mindig üveg, a másik fém. Ahol nincs szükség 
átlátásra, teljesen fémmé válik. A funkcionális terek helyeinek 
kijelölésére a „redᔐk” megfordulnak alaprajzi értelemben és izgalmas 
homlokzati struktúraváltással jelzik a mögöttes tér változását.
A homlokzaton még kivágások (teraszok és belsᔐ tömbök 
megjelenése közvetlenül) jelentenek felületi elemeket.
A tetᔐ fém (réz) fedésᜐ, mivel a folyamatosan emelkedᔐ 
épülettömegek hajlásszöge ezt lehetᔐvé teszi.
A színház épületrész padlóburkolata az elᔐcsarnokban, büfében és 
egyéb elegáns közönség által látogatott terekben igényes 
kᔐburkolat, sötétszürkés árnyalatban (bazaltlap, gránit, kvarzit).
A nézᔐtéri tömb, a stúdió színház tömbje kívülrᔐl nagytáblás színes 
porszórt burkolatot kap.
A nézᔐtér belsᔐ felületei speciális, akusztikailag megfelelᔐ anyaggal 
burkoltak és olyan felületi festése lenne, amely egyfajta porozitást, 
térbeli strukturáltságot mutat, a színe markáns vörös.
A stúdió színház belül matt fekete festésᜐ, hasonlóan a 
színpadteréhez.
A díszletmozgatás és manipulációs terek simított betonfelületek.
A rendezvényi központ elᔐcsarnoka és közönségforgalmi terei 
szintén hasonló belsᔐ burkolatot kapnak.
A nagy rendezvényterem padlóburkolata parketta, az oldalfalak 
szintén faburkolatúak.
Az épületegyüttes alatt-mellett kétszintes pincemélygarázs van. A 
meglévᔐ épületrész alá nem terjesztettük ki a mélygarázst, bár az 
elvi lehetᔐsége mᜐszakilag adott, de mivel a parkoló
gk-k számát max. 300 db-ban limitáltuk, erre nincs is szükség, nem 
is célszerᜐ növelni a belváros gk. terhelését. Az OTÉK elᔐírása 
szerint egyidejᜐ elᔐadás vagy rendezvény esetén is elég a 300 gk.

Ütemezhetᔐség

A színház épülete a szükséges bontások után külön is megépíthetᔐ 
és addig üzemelhet a jelenlegi rendezvényterem.
A mélygarázs megvalósításának ütemezésére több alternatíva is 
lehetséges. Lehetséges a teljes mélygarázs egyidejᜐ megépítése a 
színházzal együtt, de akkor a rendezvényteremhez a bejutás csak 
oldalról lehetséges kis kényelmetlenséggel. Lehet a mélygarázst két 
ütemben megépíteni úgy, hogy a színház alatti-elᔐtti rész épül a 
színházzal együtt, majd a rendezvényközpont felújításával-
átépítésével együtt készül a rámpa és a mélygarázs feltáró útvonala. 
Ez nyilván azt jelentené, hogy addig, amíg ez utóbbi nem épül meg, 
nem használható a mélygarázs parkolásra.

Színház- és stúdiótechnikai mᜐleírás

A színházegyüttes mind építészeti, mind technikai-technológiai 
megfogalmazásában igyekszik a legkomplexebb, legösszefogottabb 
megoldást nyújtani. Erre lehetᔐséget adott maga a kiírás, ami 
sugallta az ilyen megoldások keresését. A Weöres Sándor Színház 



címen kiírt pályázat egy igen sokcélúan használható, jövᔐbe mutató 
elᔐadómᜐvészeti komplexum tervezését tᜐzte ki célul. Ugyanakkor a 
feladat megfogalmazása inkább azt sugallta, hogy ami ilyen funkcióra 
voltaképpen a helyszínen már megvan, azt érdemes meg is tartani. 
Nem csupán a technikai-technológiai megfontolások, de a város 
közönségének várható reagálása is abba az irányba lendíti a 
tervezᔐket, hogy a Mᜐvelᔐdési és Sportház régi formájában, 
vadonatúj belvilággal legyen része az együttesnek.

A Mᜐvelᔐdési és Sportház átalakítása Rendezvényteremmé
A helyszíni bejárás során azután a személyes szemrevételezés azt 
mutatta, hogy a meglévᔐ rendezvényterem, vagyis a jelenlegi 
Mᜐvelᔐdési és Sportház nem csupán építészeti, de színpadtechnikai 
használat szempontjából is alkalmas a kiírásban megfogalmazott 
sokcélú használatra, ami természetesen nem jelenti azt, hogy 
változatlanul kéne hagyni. Pincétᔐl a padlásig történᔐ felújítása, 
korszerᜐsítése során leginkább színháztechnológiai beavatkozásokat 
kíván, melyekre minden lehetᔐség megvan.

A színpadtér manipulációs térrel egészül ki. Különösebb alsógépezeti 
berendezésekre itt továbbra sincs szükség, de a raktározási 
lehetᔐségek bᔐvítése mindenképpen szükséges. A meglévᔐ színpad 
mintegy elᔐszínpadszerᜐ bᔐvítését, megtoldását tervezzük kihúzható 
egységek beépítésével. Az öt nézᔐtéri tribün-egység a karzati 
nézᔐhelyek alá betolható, amivel a terem például kiállítások 
rendezésére kiválóan alkalmassá tehetᔐ. A terem hosszában 
felezhetᔐ, erre megfelelᔐ technikai megoldások állnak rendelkezésre 
„gyártmány-szerᜐ” változatokban. Ily módon a terem 
befogadóképessége a kívánt határok között (600–1200) flexibilisen 
változtatható.

A raktározás a nézᔐtéri oldalon szintén kielégíti a kiírásban 
megfogalmazott igényeket, és a felsᔐbb szinteken minden olyan 
kiszolgáló helyiséget biztosítunk, melyek a multikulturális létesítmény 
használati feltételeihez nélkülözhetetlenek (tolmács, fény- és 
hangtechnika, tv-technika, fejgép stb.). A rendezvényterem külsᔐ 
oldalán kialakított rámpákon közelíthetᔐ meg a park felᔐli bᔐvítés, 
mely a konferenciák alkalmával szükséges szekciótermeket 
tartalmazza. Mindezen helyiségek technikai kialakítása, felszerelése 
biztosítható – aminek részletezése jelen tervfázisban még korai 
lenne.

Színházterem
A terv szerint a színpad fᔐszínpadból és az azt kiszolgáló 3 
mellékszínpadból áll (két oldal és egy hátsószínpad), a kiírás szerinti 
alaprajzi méretekkel. Ezeket a tᜐzvédelmi elᔐírások szerinti 
vasfüggönytestek választják el egymástól. Alsószínpad csak a 
fᔐszínpad alatt van (ennek része a lógódíszlet-tároló), a 
mellékszínpadok alatti helyiségekben fontos kiszolgáló terek vannak 
(nagy próbaszínpad, díszletraktár stb.). A nagyszínpadon igény 
esetén forgótárcsa kialakítható, és megvan a lehetᔐsége mobil 
személysüllyesztᔐ pódiumok telepítésének az alsószínpadra. Ezen a 
szinten fontos színháztechnológiai elem még a zenekari árok, ami 
gépi mozgatású pódiumokkal van fölszerelve, hogy megemelt 
állapotban elᔐszínpadként funkcionáljon. Színpadszintre kerültek az 



összes üzemi kiszolgáló bejáratok, egymástól elkülönítve (mᜐvészek; 
díszletbeszállítás; tv-stúdiók), és szintén ezen a szinten található a 
stúdiószínpad.

A nagyszínpad a kívánt karzatokkal és felsᔐgépezeti rendszerekkel 
van felszerelve. Közönségoldalon a világítási hidak (3 db), továbbá a 
kívánt technikai helyiségek (fényvezérlᔐ, hangvezérlᔐ, fejgép állások) 
a kiírásnak megfelelᔐen szolgálják a technológiát. Külön gondot 
fordítottunk arra, hogy az elᔐszínpadi zóna megfelelᔐen 
megközelíthetᔐ legyen a színpadtér felᔐl mindkét oldalon, illetve hogy 
a nézᔐtér felé is legyen kapcsolat a színpadnyílás két oldalán. A 
színpadnyílás szᜐkítésére a függönyzóna mögötti oldalsó és felsᔐ 
zárásokat kívánjuk alkalmassá tenni. A proszcénium-színpados 
szokásos elrendezés mellett a színpad alkalmas aréna jellegᜐ és 
térszínpados elrendezésre is, amiket külön ábrákon mutatunk be.

Stúdiószínpad
A stúdiószínpad a nézᔐtéri elᔐcsarnok jobb oldala felᔐl közelíthetᔐ 
meg a közönség számára, és üzemi forgalma így a jobb oldali 
oldalszínpadon át lehetséges, illetve üzemi forgalma kötᔐdik a tv-
stúdiók portájához is. Ebben az a megfontolás vezette a tervezᔐket, 
hogy a stúdiószínpadok használata egyre inkább hasonlatos a tv-
stúdiók mᜐködéséhez – alkalmasint lehetᔐség van közös 
rendezvények tartására (például fesztivál, városi vetélkedᔐ-sorozat 
stb.).
Mindezzel együtt a stúdiószínpad a már szinte szabvány-szerᜐ 
fekete-doboz kialakítással rendelkezik, mobil nézᔐtéri dobogózással, 
tetszés szerinti helyre telepíthetᔐ fény- és hangvezérlᔐ pultokkal, 
sokféle térelrendezésre alkalmas függönygarnitúrával.

TV-stúdiók
Bár a kiírás szerint kialakított TV-stúdiók külön egységet képeznek a 
színház jobb oldali részének legfelsᔐ szintjeire telepítve, azok a 
bevezetᔐben megfogalmazott komplex, összefogott megoldásnak 
megfelelᔐen esetenként szerves részei lehetnek a multikulturális 
használatnak. A stúdiók technológiai felszerelése a megszokott: 
megfelelᔐ világítási mennyezet, amit többpályás függönyrendszer 
keretez, többek között blue-box felvétel-technika alkalmazását is 
lehetᔐvé téve.

Tartószerkezet

Az építészeti megoldás rövid bemutatása
A pályamᜐ a korábbi mᜐvelᔐdési centrumot megtartja U alaprajzban 
körülépíti és az elbontott vázas épülᔐ iroda helyére tervezett 
színházteremhez és kiszolgáló helyiségeket tartalmazó új 
épületrészhez csatlakozik.

Az új épületrészek –2. szinttᔐl max. 3 emeletig tartanak. A –2.
szinten tervezett parkoló csak részbeni a teljes színház területhez 
képest.

A –2. szint kialakításához a rendelkezésre álló építési területtᔐl-, 
valamint a talajviszonyoktól függᔐen rézsᜐs part megtámasztása, 
vagy cölöpfalas, illetve résfalas megtámasztás választható. Az 



alapozás lemezalappal, vagy cölöpökkel gyámolított lemezalappal 
oldható meg. 

A –1. és -2. szinteken (parkoló és gépészet, színpad, próbatermek 
stb.) funkciókhoz igazodó vb. vázszerkezet kialakítása a célszerᜐ 
síklemez födémekkel. A –1 szint feletti födém a kertészeti környezet 
kialakítása kapcsán jelentᔐs vastagságú földterhelések viselésére 
alkalmas módon lesz kialakítva.

A régi mᜐvelᔐdési ház szabad oldala mellé épített kétszintes 
üveggel borított rámpa a ház hátsó oldalán emelt kétszintes épületre 
támaszkodik. Ez a ház hátsó oldalán, újonnan emelt kétszintes 
épületrész hídszerᜐen kialakított, a két hosszanti oldalon vezetett 
acélrácsos tartó tartja a födémet a levegᔐben, 2 ponton való 
támaszkodás segítségével.

Az új színházépület fᔐszínpadi és oldal-, hátsó- színpadi részét a 
zsinórpadlással együtt mega-oszlopok tartják. A mega-oszlopok L 
alaprajzzal rendelkeznek és vízszintes gerendákkal vannak 
egymáshoz kapcsolva. A vízszintes merevséget a színpadokat 
körülvevᔐ vasbeton falak biztosítják.

A színpadot és nézᔐteret körülvevᔐ kiszolgáló helyiségeket 
tartalmazó területen hagyományos oszlop-síklemez födém 
vázszerkezet készül többszint magasságban.

A többszint magas elᔐcsarnokot acélszerkezettel merevített üvegfal 
veszi körül. A színházi nézᔐtér és elᔐcsarnok lefedését acélrácsos 
tartók és azokra helyezett elᔐregyártott födém elemek határolják a jó 
hᔐszigetelés érdekében.

Az elᔐcsarnok légterét a tetᔐre függesztett híd és az üvegfal mellett 
futó körbejáró galériafödém szeli ketté a magasság mentén. A 
függesztᔐ rudak nagymerevségᜐ acélrudak, melyek csᔐben 
helyezkednek el és tᜐzvédelmi okokból ki vannak betonozva.

Az épület egyéb részén hagyományos vb. lemezfödém van a 
szükséges építészeti rétegrendekkel.

Épületgépészet

Közmᜐellátás
Az épület hálózati vízellátással, szennyvíz elvezetéssel tervezett. Az 
épület hᔐellátása gáz energiahordózóval megoldható, de figyelembe 
vehetᔐ a városi távhᔐ hálózat is, valamint megújuló energia.
A mélygarázs alatti teljes területen, 100-120 méter mély fúrt 
geotermikus kutakkal hᔐenergia nyerhetᔐ ki, mely télen a fᜐtᔐ 
hálózatra, nyáron a hᜐtᔐ hálózatra segít rá nagyhatásfokú 
hᔐszivattyú berendezésen keresztül. A megújuló energia 
felhasználásával csökkenthetᔐ mind a hᔐközpont-, mind a 
hᜐtᔐberendezések beépítési nagysága ill. átmeneti idᔐszakban teljes 
mértékben, rásegítés nélkül kihasználható a geotermikus energia.
A használati melegvíz termelést nagyhatásfokú vákuumcsöves 
napkollektorokkal megoldható a tetᔐ síkjába besüllyesztve, 



nagyméretᜐ bivalens tárolókkal, melyet a kedvezᔐtlen idᔐjárási 
idᔐszakokban gázkazánokkal egészítünk ki. A tárolók méretének 
megválasztásával biztosítható, hogy a napkollektorok maximális 
kihasználtsága mellett minimális gázkazán üzem legyen, így 
csökkenjen a károsanyag kibocsátás.

Általános épületgépészeti berendezések, rendszerek
Figyelembe vesszük az idᔐbeli megvalósíthatóságot, a 
gazdaságossági és üzleti megvalósíthatóságot, az épület tervezett 
költségének betarthatóságát és hogy a meglévᔐ épület átalakítása 
és az új épület kialakítása is olyan módon történjen, hogy 
energiatakarékosan üzemeltethetᔐ épületegyüttes jöjjön létre. A 
jelenleg a területen mᜐködᔐ elavult, rossz mᜐszaki állapotú 
rendszerek helyett, központi elhelyezésᜐ, korszerᜐen, 
gazdaságosan üzemeltethetᔐ épületegyüttes valósuljon meg. Az 
épületgépészeti megoldások az építészeti koncepció szerves részei, 
megválasztásuknál szempont a gazdaságos, energiatakarékos, 
környezetkímélᔐ üzemmód mellett a funkciók kultúrált, komfortos 
körülményeinek biztosítása. Az épületegyüttes energiatermelése –
gazdaságossági és üzemviteli szempontból – központi, de az egyes 
egységek részére kiépített alközpontok lehetᔐvé teszik, hogy a 
különbözᔐ egységek önálló üzemeltetési, igény esetén elszámolási 
rendszerben mᜐködjenek.

Tervezett állapot

Vízellátás
Az ingatlan várható vízfogyasztását az MI 04.132 épületek 
vízellátására elᔐírt fajlagos vízfogyasztás alapján számoljuk.
Melegvízkészítés: tetᔐszinten a síkba süllyesztett napkollektorokkal, 
gázkazános ráfᜐtéssel, méretezett tárolókkal, idᔐszakos, használati 
idᔐn kívüli, 60°C feletti felfᜐtéssel a legionella baktériumok ellen.
A kertészeti leírással összhangban a tér locsolása és a tervezett 
kertészeti mᜐtárgyak vízellátása az új vízbekötésrᔐl megoldható, 
illetve a locsoláshoz az esᔐvíz hasznosításra kerül.

Tüzivízellátás
A külsᔐ oltóvíz mennyiség a színpad és nézᔐtér zápor és sprinkler 
berendezés vízigényével összhangban biztosítható a tervezett új 
külsᔐ közcsᔐrᔐl és vízbekötésrᔐl.
A tᜐzoltó felvonulási út szerint meghatározott helyeken kerülnek 
telepítésre a külsᔐ tᜐzcsapok, figyelembe véve a megközelítési 
lehetᔐséget.
A belsᔐ oltóvízhálózat – nedves fali tᜐzcsapok az építészettel 
összhangban lesznek. A teljes épületegyüttes sprinkler 
berendezéssel, valamint a színpad zápor berendezéssel tervezett, a 
vonatkozó elᔐírások szerint.

Csatornázás
A csatorna alapvezetéke a -1 pinceszinten gyᜐjti a felsᔐbb szintek 
szennyvizét.
A mélyszinti építmény vízelvezetése:
• szennyvízelvezetés a térszinti alatti vizes csoportokból: 
kompakt átemelᔐ berendezéssel köt az alapcsatornára,
• csurgalékvíz, oltóvíz elvezetés a mélyszinti 



gépkocsitárolókból a tervezett zsompokból, szivattyús átemeléssel 
megoldott környezetvédelmi, víztisztasági feltételek biztosításához 
olaj- és iszapfogó mᜐtárgy kerül beépítésre. 
A kertészeti kialakítás szerinti mᜐtárgyak vízelvezetése 
gravitációsan köt a telken belüli alapcsatorna hálózatra.
A konyha elválasztott szennyvíz rendszeréhez a környezetvédelmi 
elᔐírások szerint automata mᜐködésᜐ zsírleválasztó készül.
A közcsatornába csak az elᔐírás szerinti koncentrációkban 
kerülhetnek a szennyezᔐ anyagok.

Gázellátás
Hᔐellátás részére:
Gázenergia a radiátoros fᜐtés-szellᔐzés és melegvízellátás 
hᔐigényének kiegészítéséhez szükséges. Az épület 
gázkazánházának mérése új korszerᜐ forgódugattyús mérᔐ 
telepítésével, központi.
Gázkazánház telepítésénél hasadó – nyíló felület kialakítása 
szükséges.
Konyhaüzem: részére almérᔐvel biztosítjuk az ellátást technológia 
igény szerint.

Hᔐellátás
A hᔐenergia ellátását gáz energiahordozóval, illetve alternatív 
megoldásként a városi távhᔐellátást és a geotermikus energia 
felhasználást is vizsgáljuk. 
A tervezési belsᔐ hᔐmérsékleteknél figyelembe vesszük az MSZ CR 
1752:2000 ajánlásait.
A hᔐtermelés elvi kialakítása: az épületegyüttessel szemben 
támasztott követelmény, hogy a komfort biztosítása mellett 
energiatakarékosan üzemeltethetᔐ és gazdaságos legyen, ezért a 
tervezésnél geotermikus- és napenergia felhasználási lehetᔐséget 
biztosítottunk. Az épület külsᔐ nyílászáróit korszerᜐ, hᔐstopos 
üvegezéssel tervezzük, az üvegezés hᔐátbocsátási tényezᔐjének és 
a naptényezᔐjének szigorításával, télen kisebb a hᔐkiáramlás az 
épületbᔐl ill. nyáron a napsugárzásból eredᔐ energia be sem jut az 
épületbe, nem kell a gépészeti rendszereket erre méretezni, ezáltal 
csökkentjük az épület energia felhasználását, ezzel az üzemeltetési 
költségét is.  

Helyiségek hᔐellátása:
Nagyterek – színházterem – stúdió színpad, rendezvényterem
hᔐellátása légtechnikai rendszerrel összhangban. A szellᔐzᔐ levegᔐ 
megfelelᔐ bevezetésével, hᜐtés-fᜐtésével, ennek szabályozásával 
biztosított, figyelembe véve az akusztikai és komfort igényeket.
Fan-coil-os hᜐtés-fᜐtés akusztikailag kisebb igényᜐ helyiségekben 
tervezett.
Alternatív lehetᔐség ezen terekben a VRV beltéri hᜐtᔐ-fᜐtᔐ 
berendezés – ahol a hᔐszivattyús kültéri egységek a tetᔐszinten 
decentralizáltan elhelyezhetᔐek.
Radiátoros fᜐtési rendszer szoc. helyiségek és egyéb 
helyiségekben, melyekhez hᜐtés nem tervezett. Hᔐleadók konvektív 
típusúak, általában lapradiátorok. 
Légtechnikai berendezések hᔐellátása, léghevítᔐk ellátása 
szabályozással, friss levegᔐ melegítᔐ kalorifereknél 
fagyvédelemmel, nagyhatásfokú forgódobos, rekuperatív 



hᔐvisszanyerᔐkkel.

Hᜐtés
Az ellátás tetᔐtéri zajszegény kivitelᜐ, száraz hᜐtésᜐ víz 
visszahᜐtᔐkkel pincébe telepített hᔐközpontba elhelyezett 
kompresszorokkal tervezett. Alternatív megoldásként megvizsgáljuk 
geotermikus energia felhasználását.
A hᔐellátásnál leírtak szerinti helyiségekbe hᔐszivattyús VRV 
rendszert irányozunk elᔐ.
Részletes kialakítása, berendezése a hᔐellátással és szellᔐzéssel 
összhangban tervezett.

Szellᔐzés
A légtechnikai rendszerek a fᔐbb funkcióknak megfelelᔐen kerülnek 
kialakításra. A légkezelᔐ központok decentralizáltan lesznek 
elhelyezve.
Meglévᔐ épület átalakításánál  - pince szinten, új épület esetén  -  
pinceszinten, illetve tetᔐszinten.
Az elrendezés, a légcsatorna hálózat, befúvó-elszívó berendezések 
kialakítása a fokozott akusztikai követelményeket figyelembe veszi.
A szellᔐzᔐ levegᔐ páratartalmát a magas igény szintᜐ – nézᔐtér, 
stúdiószínház szabályozással, nedvesítéssel tervezzük.
Az energiatakarékos üzemmódhoz a hᔐvisszanyerᔐk nagy 
hatásfokúak – minimum 70% - a szellᔐzᔐ levegᔐ változó 
térfogatáramú – optimálisabb rendszerrel.
Romlott levegᔐ tetᔐszint felett kerül kifúvásra oly módon, hogy 
visszaáramlás a szélhatás figyelembevételével se történjen.
A pinceszinti gépkocsitároló szellᔐzése gépkocsinként várhatóan 
200 m3/h szellᔐzᔐ levegᔐvel történik, gépi elszívással és 
légutánpótlással.
Alternatív megoldási lehetᔐség, hogy a visszaszívott, nem 
szennyezett levegᔐt a pinceszinti gépkocsitároló temperálásához 
vezetjük be.

Tᜐzvédelmi szellᔐzések
A szellᔐzᔐrendszerek a 9/2008. ÖTM rendelet szerint lesznek 
kialakítva.

• Füstmenetes lépcsᔐházak és biztonsági lift: túlnyomásos 
szellᔐzéssel, mély szinteken tᜐzgátló elᔐtérrel 

• Zárt középfolyosók hᔐ és füstelvezetéseit: a gravitációs 
szellᔐzésre meghatározott BE és EL vezetéssel, ennek 
megfelelᔐ gépi elszívás és befúvással.

• Színpad az alapterületnek megfelelᔐ füstelvetéssel és alsó 
gépi befúvással

• Nézᔐtér füstelvezetéssel – légutánpótlással (szükséges
zápor berendezés mellett)

• Pinceszintek hᔐ és füstelvezetése: tᜐzvédelmi 
besorolásnak megfelelᔐen az alapterület „D” esetén 1%, 
„C” esetén 3% gravitációs szellᔐzᔐ felülettel, illetve e 
helyett 2 m3/s/m2 mesterséges szellᔐzéssel, elszívás és 
légutánpótlással.


