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A fenntarthatóság gondolata lassan, de biztosan válik evidenciává az épí-

tõipari beruházások kapcsán, ugyanakkor van egy olyan terület, amely e

téren is különös érzékenységet igényel: ez pedig a történeti épületek re-

konstrukciója. Lehetséges-e, hogy egy ilyen épület felújítása után anélkül

találja meg a helyét mai világunkban és váljon fenntartható létesítmény-

nyé, hogy az kárára válna eredeti karakterének? A Magyar Környezettu-

datos Építés Egyesülete (HuGBC) szeptemberben Budapesten Build2

Gether Green Retrofit címen nemzetközi konferenciát szervez a fenntart-

ható épületfelújítások témakörében. Ennek apropóján az egyesület szak-

embereinek segítségével igyekszünk körüljárni a témát, és bemutatni né-

hány példát, amelyek számos tanulsággal szolgálhatnak a jövõre nézve.

Európai célkitûzések

„A mûemlék és történeti épületek fenntarthatóságának kérdése ma
még sokszor szinte tabutéma” – elemzi dr. Szalay Zsuzsa okleveles épí-
tészmérnök, a BME Építõmérnöki Kar Magasépítéstan Tanszékének (a
HuGBC társult tagja) adjunktusa. „Még az energetikai szabályozások,
elõírások is „politikailag korrekt” módon kezelik a kérdést, kitérve ar-
ra, hogy a mûemlék épületek kívül esnek ezeknek az elõírásoknak a
körén. Az európai szabályozás is kimondja, hogy mûemlék épületek-
nek nem kötelezõ megfelelni a követelményeknek, amennyiben ahhoz
elfogadhatatlan módon megváltozna a karakterük. Ezt a legtöbb tagor-
szág, így Magyarország is beemelte a szabályozásába. Ami ezzel a
probléma, hogy ezáltal nincs is meg az a kényszer, hogy mûemlék
épületek esetében tekintettel kelljen lenni a fenntarthatóság, energia-
tudatosság szempontjaira, hiszen ezzel ezek az épületek mintegy fel-
mentést kapnak. Ilyen eset lehet az is, ha egy történeti épület például
díszes homlokzatával városképi védelmet kap, ekkor is tud mentesülni.
Éppen ezért nem is elég csak a mûemléki épületekrõl beszélnünk a té-
ma kapcsán, hanem a történeti épületekkel általánosságban is foglal-
koznunk kell – az Európai Unióban pedig az 1945 elõtt épült épületek
aránya húsz százalék körüli, tehát nagyon jelentõs mennyiség, amely-
lyel már mindenképp érdemes kiemelten foglalkozni.”

Éppen ezért több uniós projekt is vizsgálja a kérdést, például a
Horizon 2020 programban is van kifejezetten történeti épületekkel fog-
lalkozó kiírás, és a célkitûzés az, hogy nagyobb mintaprojektek is meg-
valósulhassanak.

Európai viszonylatban a németek és az osztrákok járnak élen abban,
hogy ezen a területen is érvényesülhessenek az energiatudatosság
szempontjai – néha akár kicsit átesve a ló túloldalára. Ausztriában pél-
dául már a kilencvenes években szereltek fel napelemeket templomok
tetejére, és Németországban is számtalan példa van arra, hogy törté-
neti épületeken napelemeket, napkollektorokat használtak; ezek kö-
zött vannak kevésbé szerencsés, de nagyon jól sikerült verziók is, ahol
elfogadható módon integrálják ezeket a megoldásokat. Nagy-Britanni-

ában pedig a kastélyokat, történeti épületeket kezelõ National Trust
kiemelt célként kezeli, hogy ötven százalékkal csökkentsék az általuk
kezelt épületek fosszilis energiaigényét és szén-dioxid-kibocsátását.

A Megújuló Energiák Háza

A Megújuló Energiák Háza (Renewable Energy House, REH) Brüsszel-
ben a fenntartható módon felújított történeti épületek egyik legnagy-
szerûbb példája, ami nem véletlen: az épületet eleve egyfajta minta-
projektnek szánták. A European Renewable Energy Council (Európai
Megújuló Energia Tanács, EREC) a belga Laurent királyi herceggel
szövetkezve hozta létre az iparág területén tevékenykedõ szövetségek
ernyõszervezetének méltó fõhadiszállását. Az eredmény egy fenntart-
ható létesítménnyé avanzsált száznegyven éves épület Brüsszel belvá-
rosában, amelynek energiaellátását száz százalékban megújuló forrá-
sok fedezik olyan, némileg szokatlan megoldásokkal megfûszerezve,
mint a biomassza tüzelésû kazán. 

A Rue d'Arlon 63-65. szám alatt álló épületbe 2006-ban költöztek be
bérlõi, a ház azonban hamar kicsinek bizonyult, és 2008-ban a szom-
szédos épületet is hozzá kellett csatolni. A felújításnak két alappillére
volt: annak során egyrészt jelentõsen csökkentették az épület energia-
fogyasztását, a fennmaradó energiaigényt pedig fenntartható források-
ból fedezték. Ennek köszönhetõen a fûtés, légkondicionálás és szellõz-

tetés energiaigénye ötven szá-
zaléka egy hasonló hagyomá-
nyos épületének, a fûtés és

hûtés energiaigényét pedig száz százalékban megújuló forrás fedezi.
Az épület történeti jellege bizonyos energetikai jellegû intézkedéseket
kizárt (ilyen például a fõhomlokzat hõszigetelése), azonban még így is
lehetõség adódott számos korszerûsítési megoldásra. Ilyen például a
tetõ és a hátsó homlokzat hõszigetelése és utóbbin a komplett ablak-
csere, vagy a fõhomlokzaton a meglévõ ablakszárnyak mellett egy má-
sodik, hõszigetelõ üvegezésû ablakszárny beépítése. Az energetikai
rendszer részei a pelletkazán, a geotermikus energiát hasznosító hûtõ-
fûtõ rendszer, valamint a napkollektorok és a fotovoltaikus rendszer. 
A sors fintora, hogy finanszírozási nehézségek miatt az épület eredeti
koncepciója végül nem bizonyult mûködõképesnek – azonban a kísér-
let mindenképp figyelemre méltó. A Megújuló Energiák Házáról továb-
bi részletek az erec.org honlapon találhatók.
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Történeti épületbõl fenntartható ház: utópia vagy valóság?
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Nyomdapalotából irodapalota: az Eiffel Palace

Kelet-Közép-Európában elsõként céloz meg kettõs környezettudatos
épületminõsítést a Pesti Hírlap újjászületett néhai székháza a Nyugati
térnél, amely az alkalmazott környezettudatos megoldásoknak köszön-
hetõen a LEED Gold és a BREEAM Very Good fokozatát nyerheti el. 
A Bajcsy-Zsilinszky út 78. szám alatt álló épület Korb Flóris és Giergl
Kálmán tervei alapján készült el 1894-re. Az épületben valaha a Pesti

Hírlap nyomdája és kiadóhivatala kapott helyet, a történelem azonban
nem volt kegyes hozzá. A második világháború alatt súlyosan megron-
gálódott, sarokkupolája elpusztult. Késõbb a Zrínyi Nyomda mûködött
benne, majd 1996-2012 között üresen állva várta az enyészetet. Hasz-
nosítására több koncepció is született, egy idõben szó volt róla, hogy
szállodaként születik újjá – azonban végül felsõkategóriás irodaház-
ként találta meg újra önmagát. 

A megváltozott funkcionális követelmények, valamint a leromlott ál-
lapot miatt sajátos koncepció mentén zajlott a felújítás: a megtartott
homlokzat és belsõ udvaros elrendezés mellett a háznak csak egyes
elemei maradtak meg, például a belsõ udvar csodálatos öntöttvas szer-
kezetei vagy a fõlépcsõ, amelyet darabonként elbontottak, és az erede-
ti lépcsõelemeket felhasználva építettek vissza. Gelesz András Ybl-díjas
építész tervezõ koncepciója alapján, a DVM group kivitelezésében
azonban ezen elemek kivételével a Baliga Kornél építõmûvész által re-
konstruált régi homlokzatba foglalva egy teljesen új épület jött létre. 

A ház közel harminc százalékkal kevesebb energiát fogyaszt egy ha-
sonló, hagyományos kialakítású irodaépületnél. Ez olyan megoldások-
nak köszönhetõ, mint a tetõn elhelyezett, százhúsz elembõl álló foto-
voltaikus rendszer, a melegvíz-ellátást biztosító napkollektorok, a hû-
tésrõl-fûtésrõl gondoskodó levegõ hõszivattyús/hõvisszanyerõs VRV
rendszer vagy a jelenlét-érzékelõs világítás. A beruházás további kör-
nyezettudatos elemei a vécék öblítésére és az öntözésre használt esõvíz
gyûjtése, valamint a garázsszinten elhelyezett kerékpártárolók és az
elektromos autók számára kiépített töltõállomások.

A mai napig versenyképesek

Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy egy történeti épület szerke-
zetét, mûködési koncepcióját tekintve a fenntarthatóság szempontjából
is számos tekintetben versenyképes egy új építésû házzal. És van még
egy szempont, amelyrõl az energiatakarékos mûködés szem elõtt tartá-
sa mellett hajlamosak vagyunk megfeledkezni. „A leginkább környe-
zettudatos magatartás a megtartás” – mutat rá Gyöngyösi Zsolt okleve-
les építõmérnök, a DVM group környezettudatossági tanácsadói osztá-
lyának vezetõje, a HuGBC elnökségi tagja. „Ha például az építõanya-
gokban eltárolt energiát vizsgáljuk, nehéz versenyezni egy már meglé-
võ épülettel, legyen az energetikailag bármennyire is kedvezõtlen mû-

ködésû, hiszen a teljes életciklust tekintve akár harminc-ötven év is el-
telhet, míg egy új építésû, korszerû épület energiafelhasználás szem-
pontjából azzal versenyképes lesz.” Az Eiffel Palace kettõs környezettu-
datos minõsítését is végigvivõ szakember olyan további szempontokra
is felhívja a figyelmet, mint a fenntarthatóság szempontjából igencsak
fontos elhelyezkedés kérdése, amely egy belvárosi épületnél például
rendkívül kedvezõ és a környezettudatos minõsítések során is fontos
kritérium.

Ongrádi Melinda

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)

A fenntartható felújítások témakörében további ismeretekkel vértezhetjük fel

magunkat, és az egyesület szakembereivel személyesen is találkozhatunk a

szeptember 24-én az Eiffel Palace-ban rendezett Build2Gether Green Retrofit

konferencián, amelynek során az épületet is bejárhatjuk. Részletek a konferen-

ciáról a hugbc.hu/green-retrofit oldalon.
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