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36 II TEMA II Koz-epulet 

Preludium 
Altalanos iskola, Budaors 

Pesti Monika 

M 
iutan Budaors alta Ia nos iskolaja egyreszt eletveszelyesse valt, 
masreszt egyebkent is ket, egymast61 par utcanyira elhelyez
ked6 epuletben mukodott, a varos uj iskola epfteset hatarozta 

el. A ketszaz eves multra visszatekint6 intezmeny uj helyszfnekent egy 
- az aut6palya mellen elhelyezked6- eddig beepftetlen, fejlesztesre 
kijelolt teruletet szemeltek ki. Ebben a - varoskozpont kozelsege es a 
kozeljov6ben erre vezetend6 szervfzut miatt- telepl.ilesszerkezetileg 
jelent6s helyet elfoglal6 tombben egy varosi kozparkra felfuzott ve
gyes funkci6ju teruletet kfvannak kialakftani, a hoi intezmenyi, lak6, sza-
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7.) Az epulet megformdldsa egyszeru, tiszta, dtldt
hat6, de emogott hatalmas szerkesztesbeli tudds 
rejlik, az egyszerusege nem ,szimplasdg; hanem az 
apr61ekos, de ugyanakkor invenci6zus kidolgozottsdg 
altai elf!rt osszhang. A modernista forma ebben az 
esetben a bels6 funkciondlis tartalom legesszerubb es 
leggazdasdgosabb megfogalmazdsdb61 ad6dik, nem 
stilusvdlasztds eredmenye. 

a.) Foldszinti alaprajz 

badid6-sport es kiskereskedelmi funkci6k egyarant helyet kapnak. A 
tervezen beruhazasok kozul eddig az elkeszult iskola mellen az uj Va
rosi Uszoda es Sportcsarnok van a befejezeshez kozel i allapotban. 
Az egy hektarnal alig nagyobb, trapez, illetve gyakorlatilag szinte ha
romszog alaku, majdnem teljesen sfk tel ken az epuletet a Harsfa ut
cai oldalra helyezte az epftesz, fgy biztosftva a szukos tel ken a lehet6 
legnagyobb 6sszefUgg6 zoldteruletet. A program rendkfvul osszetett 
volt: a 24 tantermen es az el6frt szaktantermeken kfvul egy komplett, 
sao adagos konyha es enerem, egy- ket kosarlabdapalyat tartalmaz6, 
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elva laszthat6- tornaterem es az ehhez tartoz6 6lt6z6k elhelyezeset is 

meg ke llett o ldani. Az epUieten kivU I pedig fut6palyanak, kezi labdapa

lyanak es a nagy letszamnak megfelel6 szabadid6s terUieteknek kel

lett helyet talalni, valamint termeszetesen fe ladat volt az el6irt parko-

16helyek biztositasa is. 

Az iskola racionalis, kompakt format kapott, alapvet6en egy negy

szintes teglatest, amelyet nyugat fel61 egy- ket szint magas- kes

keny epUiettbmeg kiser, a nagyobb tbmeget tagolva, a lepteket le

bontva, masreszt lehet6seget nyitva az epUiet el6terenek kialakitasara. 

FUgg61egesen harom f6 blokkra tagoz6dik (es epUietszerkezetileg is 

eszerint bontottak harom dilataci6s egysegre). Ezek kozUI az els6 a 

foldszinten az ettermet, a konyhat es a gepeszetet fog lalja magaban. 

Az emeleti szinteket az els6 emeleten elhelyezked6, haromszintes leg

ten], dupla kUzd6teru tornacsarnok- am ely egyben 800 f6s rendez

venyteremkent is hasznalhat6 -foglalja el, a hozza tartoz6 61t6z6kkel. 

A masodik emeleten ket csoportszoba, a harmadikon egy egybenyit

hat6 tbbbcelu ter kapott meg helyet. 

A masodik, kozeps6 blokkhoz tartozik a ketszintes bejarati el6ter. 

lnnen a szelfog6n keresztUI juthatunk az aulaba, am ely az emeleteken 

galeriaszeruen korUijarhat6, harom szint belmagassagu ter. Az aulater

hez csatlakozva az utcai oldalon az els6 emeleten az igazgat6sag, 

2 

2.) Az iskola raciondlis, kompakt format 
kapott, alapvet6en egy m?gyszintes 
teglatest, a me/yet nyugat fe/61 egy- ket 
szinr magas- keskeny epiilettomeg 
kiser, a nagyobb tomeget ragolva, a 
lepteket lebontva, mdsreszt lehet6seget 
nyitva az epiilet e16terenek kialakitd
sdra. 

3-4.) Az aula az emeleteken galeri
aszeruen koriiljdrhat6, hdrom szint 
belmagassdgu ter. A tervez6k oncelu 
ldtvdnyelemeket nem haszndlnak, a 
vizudlis hatdst a tdgassdg, az drad6 
feny, a vildgossdg, a szinek, a meretek 
teremtik meg. 

b.) Falnezetek a belsoepiteszeti tervb61 
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5.) A keleti es nyugati tdjoldsu fix uvegfeli.ileteket 
ki.ils6 fa drnyeko/6valldttdk el a feny es a tulhe
vules korldtozdsdra. Az dtriumok impregndlt fa 
jdr6feli.ilett1, forditott retegrendu terasztet6kkent 
keszultek, csuszdsmentesitett, biztonsdgi h6szi
gete16 uveg felulvildgit6kkal. 

6.) Mindket atrium a hosszanti oldaldn fix uve
gezesu, a rovidebb oldalon viszont a szelessege 
feleben to/6ajt6kkal megnyithat6, ami a bels6 
terek szell6zeset is szolgdlja. 

c.) Az 1. emelet alaprajza 

d) A 2. emelet alaprajza 

e.) A 3. emelet alaprajza 
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felette egymas folott ket szinten az alsos es fels6s tanari szobak he
lyezkednek el. Az udvari oldalon oktatasi helyisegek talalhatok. 

\ 

A harmadik, leghosszabb blokkban a tantermek es az oktatasi helyi
segek vannak. A tantermi resz also szintjen kozel hatvan gepkocsi el
helyezeset biztosfto fedett, nyitott garazs kapott helyet. (A talajvfz
viszonyok miatt melygarazsrol nem lehetett szo.) Az els6 emelet a 
szaktantermek, a masodik emelet az also tagozat, a harmadik emelet 
pedig a fels6 tagozat szintje. A tantermek dupla oldalfolyosora vannak 
felfuzve, fgy szintenkent 2x6 osztalyterem sorakozik egymas utan. A 
parhuzamos folyosok kozott kozlekedesi es vizesblokkok, valamint egy 
nyitott atrium helyezkedik el, amelyet az also tagozat hasznal. Az aula
ter felett egy ugyanilyen atriumot alakftottak ki a fels6 tagozat szama

ra. Mindket atrium a hosszanti oldalan fix i..ivegezesu, a rovidebb olda-

6 

ion viszont a szelessege feleben toloajtokkal megnyithato, ami a bels6 
terek szell6zeset is szolgalja. A keleti es nyugati tajolasu fix i..ivegfeli..ile
teket ki..ils6 fa arnyekolovallattak el a feny es a tulhevi..iles korlatozasa
ra. Az atriumok impregnalt fa jarofeli..iletu, fordftott retegrendu terasz
tet6kkent keszi..iltek, csuszasmentesftett, biztonsagi h6szigetel6 i..iveg 
feli..ilvilagftokkal. 

Az ottraktusu alaprajzi rendszer egyik alapelve- ki..ilonosen 
a tantermek, tanari szobak, irodak szakaszan- a flexibilitas. A eel az 
volt, hogy az iskolarendszer es az oktatas folyamatos valtozasat figye
lembe veve hosszutavon is jol hasznalhato epi..ilet szi..ilessen meg. A 
mono lit vasbeton vazszerkezet 8,55 mete res tengelytavolsagai harom 
reszre, vagyis 2,85 meteres raszterekre vannak felosztva, az alaprajz 

ezt a rendszert kovetve valtoztathato. A tantermek 7,20 meter melyek, 



42 II TEMA II Koz-epulet 

7 

emiatt ketoldali bevilagftast igenyelnek. A homlokzati ablaksavok ha
rom reszre osztottak, szinten a flexibilitas erdekeben. A tantermek 

megfele16, huzatmentes, energiatakarekos teli szell6zeset ugynevezett 
,e-drive" vasalat biztosftja, amely a terembe szerelt C02 erzekel6vel ve
zerelve a pantokat kis mertekben lazftja, ezzellehet6ve teszi a friss le
veg6 bejutasat. A termeket szabalyozhat6 kuls6 arnyekol6 vedi a tul
melegedest61. 
A homlokzati valaszfalak athelyezhet6seget a folyos6 szerkezetei
nek is kovetniuk kellett. A 2,85 meteres osztast biztosft6 pengepille
rek kozott ketoldalas szekrenyfal helyezkedik el, amelyben a folyos6 
fel61i oldalon a tanul6k ruhait, tornazsakjat, stb., a bels6 oldalon pe
dig a tanteremhez tartoz6 targyakat, eszkozoket taroljak, illetve le
het6seg nyflik a gyerekek altai keszftett dolgok bemutatasara is. A 
pillereket fodemke koti ossze, felette a biztonsagi es akusztikai kove
telmenyeket teljesft6 uvegbetet van. A szekrenysavot es a tantermi 
bejaratokat egy olyan modulrendszerben terveztek meg, amelynek 
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alapelemei egymassal csereszabatosak, szukseg eseten bonthat6k 
es ujraepfthet6k, mintha Lego elemek lennenek. Harom ilyen alap
elem alakult ki: az els6nel kfvul 32 oltoz6szekreny, belul 12 eszkoz
szekreny van, a masodik a terembejarat modulja kfvul egy aknaaj
t6val, belul egy mosd6val, a harmadiknal kfvul sfk falburkolat van, 
belul jarhat6 beepftett szekreny vagy szabadon marad6 ter. Az 
egesz rendszer ezekb61 a modulokb61 all, ahol szukseges, ott akna
val, tuzvedelmi raccsal, szell6z6vel megtuzdelve. A feladatnak ebb61 
a megfogalmazasab61 egy millimeter-pontos meretrend alakult ki. 
A szekrenysav hosszu elettartama, karbantarthat6saga es tisztftha
t6saga celjab61 az ugynevezett kompaktlemezt valasztottak ki alap
anyagul. A teremajt6k es a lepcs6mellvedek is ebb61 az anyagb61 ke
szultek. Szinten a flexibilitas erdekeben az oktatasi helyisegek kozotti 
valaszfalrendszert viszonylag konnyen atepfthet6, gipszkarton alapu 
rendszerb61 kiviteleztek, ami ugyanakkor a zajvedelmi kovetelme
nyeknek is eleget tesz. 
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A kedvez6tlen talajmechanikai viszonyokb61 kifoly61ag az alapozas 
kavicscolopokre allitott pontalapokkal keszult, amelyeket 25 em vas
tag alaplemez kot ossze. A felszfn kozeleben lev6 agresszfv talajvfz mi
att a pontalapokat es az alaplemezt alulr61, oldalr61 es az epuleten 
kfvul es6 reszeken felulr61 is bitumenes vastaglemez szigetelessellat
tak el. A monolit vasbeton vaz fodemei altalaban 26 em vastagok, a 
gararazsszinten az elter6 pillerkiosztas miatt kivalt6 gerendaracs lete
sult. A koltsegtakarekossagot szolgalta, hogy a lehetseges vazkitolt6 
falak helyett vekonyabb (altalaban 15 em vastag) vasbeton falakat al
kalmaztak. 
A tornatermet vasbeton pillerekre szerelt 27 meter fesztavolsagu, nye

regtet6szeruen kialakftott, gerinclemezes tart6kkal gyamolitott trapez
lemezekkel fedtek le, erre egyenes retegrend szerint h6szigeteles, vfz
szigeteles, feluletvedelem kerult. Az epulet zar6fodemen egyebkent 
fordftott retegrendu extenzfv zoldtet6t alakftottak ki. A tet6re semmi
lyen felepftmeny sem kerult, mivel a kornyez6, magasabban fekv6 Ia-
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7.) Az iskolaudvar a telek kis merete ellenere sem kelt szukos benyomdst. 

8.) Az egyik dtriumot az als6-, a mdsikat a fels6 tagozat haszn6lja. 

9.) A ketsz6z eves multra visszatekint6 budaorsi 6/ta/dnos iskola uj helyszinekent 
egy- az aut6p6/ya me/lett elhelyezked6- eddig beepitetlen, fejlesztesre kije/6/t 
teri.iletet szemeltek ki. 

f-g.) Hossz- es keresztmetszet 

9 

k6hazakb61 j61 ra lehet latni. A zoldtet6n kfvul mas hasonl6, kifejezet
ten ,zold" megoldast nem alkalmaztak: talajszondakat az agresszfv 
talajvfz miatt nem lehetett hasznaln i, a napkollektorok pedig - amik 
egyebkent a hasznalati melegvfz-ellatasnal j6 szolgalatot tettek volna 
- az eppen a dontes pi llanataban fennall6 koltsegvetesbe nem fertek 
bel e. De az epulet kompakt formaja, j6 fa I- nyflaszar6 aranya, megfe
lel6 homlokzati h6szigetelese, korszeru nyflaszar6i osszessegeben en
nek ellenere j6 epuletenergetikai jellemz6ket eredmenyeznek. 
Ha az epfteszet tenyleg megfagyott zene- es minden bizonnya l van 
ebben va lami, hiszen mind a ket terulet gyokerei va lahova ugyanoda, 
a legegyszerubb aranyokhoz nyulnak vissza - akkor ez a haz eredeti
leg va l6szfnuleg egy Bach preludium lehetett. Egyszeru, tiszta, atlat
hat6, de emogott hatalmas szerkesztesbeli tudas rejlik, az egyszeruse
ge nem ,szimplasag", hanem az apr61ekos, de ugyanakkor invenci6zus 
kidolgozottsag altai elert bsszhang, es ezt rogton els61atasra is erezni 
lehet, miel6tt barmit is tudnank az epulet megszuletesenek tortene-
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10-11_} A homlokzati valaszfalak 6thelyezhet6seget a folyos6 szerkezeteinek is kovetniuk kellett. A 2,85 meteres oszt6st biztosit6 penge
pillerek kozott keto/do/as szekrenyfal helyezkedik el, amelyben a folyos6 fe/6/i oldalon a tanu/6k ruh6it, tornazs6kj6t, stb., a bels6 olda
lon pedig a tanteremhez tartoz6 t6rgyakat, eszk6z6ket t6rolj6k, illetve lehet6seg nyilik a gyerekek alta/ keszitett dolgok bemutat6s6ra is. 

h) H6rom a/ape/em alakult ki: az els6nel kivu/32 6/t6z6szekreny, be/U/12 eszkozszekreny van, a m6sodik a terembej6rat modulja kivU/ 
egy aknaajt6val, be lUI egy mosd6val, a harmadikn61 kivu/ sik falburkolat van, be lUI j6rhat6 beepitett szekreny vagy szabadon marad6 
ter. 

i.) A keto/do/as szekrenyfal es a terembej6rat bels6epiteszeti csom6pontjai 

J) A szekrenys6vot es a tantermi bej6ratokat egy olyan modulrendszerben terveztek meg, amelynek alapelemei egym6ssal csereszaba
tosak, szukseg eseten bonthat6k es ujraepithet6k, mintha Lego elemek lennenek. A feladatnak ebb61 a megfogalmaz6s6b61 egy milli
meter-pontos meretrend alakult ki: a 2850 mm-es modulban 2630 millimetert osztottak 3, 6 vagy 8 reszre 

k.) A terembej6rati modul metszetei 

11 k 

ter61. Ahogy egy Bach preludium is csak a felszinen egyszeru, sokszor 
egysz61amu, a hatterben viszont ott az bsszhangzattan es a polifoni
kus szerkesztes teljes palettaja. A modernista forma ebben az eset
ben a bels6 funkcionalis tartalom legesszerubb es leggazdasagosabb 
megfogalmazasab61 ad6dik, nem stilusvalasztas eredmenye. Dobai 
Janos szamara- sajat bevallasa szerint- a modern epiteszet nem for
ma kat jelent, hanem raci6t, vilagossagot, j6 aranyokat. 
A tiszta, egyszeru, gazdasagos szerkesztesm6dot a tervez6k ennel az 
epUietnel kUibnbsen fontosnak tartottak, mivel a kbz penzeb61 - 2,8 

milliard forintb61 - jbtt letre es kbzcelokat szolgal. Ki akartak fejezni azt 
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12_} Az egy hekt6rn61 alig nagyobb, trapez, illetve gyakorlati
lag szinte hdromszog alaku, majdnem teljesen sfk telken az 
epii/etet a Harsfa utcai oldalra helyeztek, fgy biztosftva 
a lehet61egnagyobb 6sszefugg6 zoldteruletet. 

13.) A ketszintes bejarati e/6terb61 a szelfog6n kereszWI jutha
tunk az aulaba. 

14_) A foldszinten egyes helyeken fe/Uietvedelmi, illetve 6rnye
ko/6-dekor6ci6s celokat szo/ga/6 finombeton lap burkolat 
keszult, emeletmagas koracel szerelvenyekre fuggesztve. 

az allaspontjukat, miszerint kozpenzt nem szabad oncelu latvany
elemekre kolteni, hivalkodas helyett szolgaltatasra kell fordltani, vi
szont a szukseges elemeket a legjobb min6segben kell megval6sltanL 
Ajelent6s meretU epulet (korulbelul brutt6 12 500m2) minden pont
jan tertakarekos, minden pontosan belefert es egy centi sem maradt 
uresen, kihasznalatlanul, az alapos tervez6i munkanak koszonhet6en. 
A budaorsi iskolaban a latvanyossagot a tagassaggal, az arad6 fennyel, 
a szlnekkel, a meretekkel, a vilagossaggal klvantak megteremteni, es 

13 
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meg ezek sem oncelu elemek. A szlnezessel -ami nemcsak a fot6kon, 
hanem el6ben is friss, elenk, ti szta - a szandekosan puritan visszafo
gottsagot szandekoztak feloldani a gyerekek szamara, es a tajekoz6-
dasban segltseget nyujtanL Ahogy Tardos Tibor, aki ezzel az epulettel 
elnyerte .,Az Ev Bels6epltesze 2009" dmet, megfogalmazta: ,A szrnek 
csak nyomatekosabba teszik a tobbi szerkezet es felulet predz csend
jet. Alapvet6en a gyerekek jelenlete visz eletet az epuletbe. A szlnek el 
is palastoljak a burkolatok, szekrenyajt6k pancellemez-szeruseget, pe
dig termeszetesen ez a lenyeg: a kornyezet epuletszerkezeti lepteku 
elettartama." 
A szep kornyezet igenyessegre nevel, ezt az effektust hasznaljak ki a 
tervez6k peldaul akkor is, amikor a vizesblokkokat az iskolaknal meg
szokotthoz kepestj6val magasabb szlnvonalon alakltjak ki, infra
erzekel6s csapokkal, padl6fUtessel, lgy klvanva megel6zni az egyeb
kent nem ritkan el6fordul6 rongalasokat, vandalizmust. A budaorsi 
iskola minden bizonnyal a nalunk egyebkent nem nagyon mukod6 vi
zualis nevelesnek is j6 eszkoze lesz. Azok a gyerekek, akik ide jarnak (es 
a szuleik, tanaraik is) olyan peldat latnak itt maguk el6tt, ami a kes6b
biekben meg fogja hatarozni a gondolkodasukat es a latasm6djukat. 
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