
 MAGYAR  FÉSZEK+ 

— Környezetünk fenntarthatóságának legnagyobb 
feszültségeit az építőipar okozza. Magyarországon a glo-
bális károsanyag-kibocsátás 20,1%-át az épített környe-
zet ökológiai tudatosság nélküli tervezése, fejlesztése és 
üzemeltetése adja, további 22,8% a magánháztartások 
kibocsátásából származik a Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján. Épített környezetünk lakó- és középü-
let-állományának energiaosztálya több mint 70%-ban D 
vagy annál rosszabb minősítésű. Az összes energia 40%-
át az épületek energiaellátására használjuk fel, miközben 
az energiatermelés primer alapanyagai 72%-ban fosszi-
lis energiahordozók. [1] Ezt a környezetromboló állapotot 
nem lehet fenntartani, ebből kifolyólag a magyar energi-
astratégiához illeszkedően a fosszilis energiahordozók 
felhasználási mennyiségét folyamatosan vissza kell szorí-
tani és megújuló energiaforrásokra kell átállni. A meglévő 
épület állomány esetében törekedni kell a nulla energia-
felhasználás megvalósítására, új épületeknél a pluszener-
giás kialakításra. [2] E célokhoz tartozik a városi környezet 
energiahatékony megújítása, a közlekedési rendszerek 
káros anyag-kibocsátásának csökkentése és a lakókörnye-
zet egészségesebbé tétele is. 

MAGYAR HELYZET

— Magyarország lakásállományának 20%-a panel falazatú 
(KSH), további 20%-a az 1950-től 1980-ig terjedő időszak 
igényeit kiszolgáló kockaházból áll. [3] A korábban falusi, 
főként mezőgazdasági termelésre irányuló életpályamo-
dell átalakulásával nemcsak a rohamos léptekben urba-
nizálódó településeink kül- és elővárosai népesültek be 
ezekkel az épületekkel, hanem a falvak népi kultúrát tük-
röző utcaképei, hagyományos épületei is jelentős mértékű 

átalakuláson mentek keresztül. A kor diktálta evolúciós 
lépés, az ipari forradalom mára 800 000 idejétmúlt, fizi-
kailag amortizálódott lakóépületet hagyott örökül a felnö-
vekvő nemzedékeknek.
— A Solar Decathlon verseny izgalmas lehetőség, hogy az 
említett körülmények tükrében miként lehet irányt mutatni 
az öröklött építészeti környezet fenntartható fejleszté-
sére és az új építészeti trendek meghatározására. Kísérlet, 
mely a zöld szemlélet jegyében határozza meg az épített és 
a természeti környezet szimbiózisát. Kísérlet, mely képes 
programot adni az építészet energetikai egyensúlyának 
megteremtésére, a fenntartható építészeti megoldások 
megfogalmazására. E kísérletcsokorhoz alapanyagként 
a vernakuláris magyar építészet egyszerű, következetes 
ötletességét, a környezettudatos gondolkodás természet-
hez hű magabiztosságát, a szociológia legújabb kutatási 
eredményeit, a low-budget megoldások bárki által elér-
hető tisztaságát és az energiadizájn high-tech alkalmazá-
sait ötvöztük munkánkban. E különleges egyveleg számos 
megoldási változatát és technológiai újítását dolgozzuk ki, 
aminek köszönhetően a Magyar fészek+ / Hungarian Nest+ 
program szabadon kombinálható elemei mind a meglévő 
épületek felújításakor, mind az új épületek megvalósítása 
során képesek az energiatudatos megoldást ötvözni az öko-
lógiai lábnyom nélküli emberi léttel.
— A Magyar fészek+ / Hungarian Nest+ program, ahogy 
azt a Solar Decathlon pályázat kiírása és a verseny építé-
szeti jellege is diktálta, több szálon indult el. Alapvető cél 
a társadalmi fejlődés prognosztizálható irányaira való fel-
készülés az építészeti evolúció következő lépéseivel.
— Építészeti szempontból az egyik irány az alacsony költ-
ségvetésű passzív, vernakuláris elemek energiahatékony 

01   A Solar Decathlon Nemzetközi 
Innovációs versenyre elkészült 
mintaépület fotója ÉK-ről. 
Az épület megtekinthető az 
ÉMI szentendrei telephelyén 
kialakított Solar Village tematikus 
parkban

02   Természetes fényáram 
alakulása a nyári időszakban, 
és az épületet körülölelő 
tolófalrendszer által határolt 
kiterjesztett élettér

03   Természetes fényáram a téli 
időszakban, és a terasz - 
üveg zsalutáblák által határolt 
részének - naptérként való 
működése01             
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beépítésével megfogalmazott épületfelújítás (RE7-projekt: 
rethink, recycle, reduce, replace, recover, reuse, reunion), 
míg a másik irány az előző elemeket kiegészítő technoló-
giai tudással párosított pluszenergiás új épület (Energy+ 
projekt) megfogalmazása volt. Ezen irány célja a kör-
nyezettel összhangban létezni képes humánus élet meg-
határozása, és környezetünk tudatos fejlesztésének 
programszerű megfogalmazása.

RE7-PROJEKT: „KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA

— Első lépésként fel kellett mérnünk, milyen koncep-
ció alapján válhat ökologikusan fenntartható, okos ott-
honná egy öröklött kockaház. A vizsgált épületek tájolása 
az esetek 95%-ában nem veszi figyelembe a napenergia 
hasznosításának és az épület környezettel való kapcso-
latának lehetőségét. Szerkezeteinek energetikai tulaj-
donságai messze a kor követelményei mögött maradnak. 
Fűtési rendszere legtöbbször fosszilis energiahordozókra 
(fa-, földgáz-, szén-, olajtüzelésére) alapozott. Működésük 
nemcsak a meglévő környezeti értékeink elherdálásá-
val, hanem természeti és emberi környezetünk folyamatos 
mérgezésével, társadalmunk egészségi állapotának aktív 
romlásával is jár. Az épület szerkezeti stabilitása ugyan-
akkor jónak mondható, a fejlesztési koncepció előirány-
zatainak biztos alapot ad. Ehhez társítottan új típusú 
energiatereket hoztunk létre. 
— Az újragondolt alaprajzi elrendezéshez kapcsolódó, 
a déli oldalon megfogalmazott mobil naptér télen a terasz 
köré rendezett üveg tolófalával és tetejével szoláris burok-
ként látja el energiával az épületet. Nyáron a naptér 
tábláinak vesszőfonatos elemekre való cseréjével árnyék-
fátyol védőréteget húzhatunk a ház köré, mely szellős 

kialakításával a hőmérsékleti különbségekből adódó tur-
bulenciák segítségével veszi le a nap hőterhelését a falakról. 
— Az épület passzív ökoszisztémájának köszönhetően 
csökkentettük a gépészeti berendezések igényét: lomb-
hullató zöldhomlokzat a naptérben és a teraszon; gravi-
tációs szellőzés az épület teljes keresztmetszetében az 
alépítményként kialakított hűtőlabirintus és a központo-
sított Venturi átrium segítségével; naptér általi komfortér-
zet-javítás; páratartalom-egyensúly a beépített növényzet 
és a belső vályogfelületek segítségével; árnyékolásvédelem 
a mobil árnyékoló rendszerek segítségével. [4] 
— A városépítészeti integrálódás nem az egyéni beillesz-
kedést jelenti, hanem a tömeges megjelenést, az arculati 
kép teljes felülírását. Mára ez annyira meghatározó, hogy 
projektünkben a kockaalap kompakt prizmaként működő 
sátortetős lezárását a szoláris burkunk alapjaként örökítet-
tük tovább az egységesség érdekében.
— Az újrahasznosítás jegyében megfogant Re-7 projekt 
a versenyépület esetében egy teljesen új, megújuló anya-
gokból építkező szerkezeti rendszerben kelt életre. A köny-
nyűszerkezetes, favázas épület legfőbb eleme a hármas 
rétegfelépítésű aktívtető, mely külső oldalán a szoláris 
energia hasznosításával termeli meg az épület és a lakók 
eszközeinek használati energiaigényét. A tető közbenső 
magja a réteges felépítésű fal- és födémszerkezetekkel 
alkotja a belső termeket körülvevő termikus burkot. Belső 
bőre pedig a megújuló energiával működtetett aktív hűtő-
fűtő panel, mely vályogrost lemezbe van integrálva. [5]

ENERGY+ PROJEKT

— A Solar Decathlon verseny egyik fő célja a természe-
tes megújuló energiák, így a napenergia hasznosításának 
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népszerűsítése, az innovatív mérnöki megoldások kezde-
ményezése, az intelligens építészeti jövő gyakorlatának 
elősegítése. Az Energy+ projekt az előzőekben bemutatott 
Re-7 projekt passzív felújítási innovációinak továbbgon-
dolásával egy autonóm, pluszenergiás épület létrehozását 
tűzte ki célul. [6] Az aktív energiaigény csökkentésének és 
a megtermelt zöldenergia növelésének párba állításával 
jutunk egy jól tervezett energetikai tulajdonságokkal bíró 
épületnél arra a szintre, hogy energiapozitívnak mondható 
a működése. A tervezést kiegészítve folyamatos analízisen 
ment végig a projekt, ami a megvalósult mintaépület opti-
malizált működéséhez vezetett.
— Ugyanakkor egy új otthon a jövő generációinak aktív 
élettere, felkészülten az elvárt automatizált működési 
képességekre. Az épületet vezérlő automatika a meg-
adott vezérlési instrukciók alapján egyszerre irányítja, 
figyeli és elemezi az épület működését, és tanulja a külön-
böző környezeti hatásokra a tulajdonos által generált vála-
szokat. A Hungarian Nest+ automatizált rendszerei az 
ember kényelmét, az élhető környezet fenntarthatóságá-
nak biztonságát és az ökológiai lábnyom minimalizálását 
szolgálják.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS: RGB PROJEKT – 
KÖRNYEZETPOZITÍV ÉPÍTÉSZET PROJEKT

— A Hungarian Nest+ épületben megfogalmazott 
innovációk és az általuk elért eredmények előremu-
tató javaslatként szolgálnak meglévő épített környeze-
tünk energiatudatos fejlesztésére, és a jövő otthonainak 

természettel együttműködő, pluszenergiás kialakítására, 
egy lépést téve az ökologikus rendszerben gondolkodó jövő 
felé. A passzív megoldásokkal csökkentett energiaigény 
és a természetes megújuló energiahordozókból (nap, szél, 
geotermikus) nyert energiatöbblet egyenlege adja a plusze-
nergiás házat. 
— Kutatási projektünk következő lépéseiben több vállalás 
is áll előttünk:
• Pluszenergiás épített környezet: az energiahatékonyság 

növelése oly módon, hogy kiterjesztjük az energiaigény 
csökkentését az üzemeltetésen túl a létrehozáshoz szüksé-
ges igényre is, miközben az épületeknél alkalmazott pasz-
szív rendszereket további innovációkkal fejlesztjük az 
energiaigény csökkentése érdekében.
• Negatív emisszió: a Solar Decathlon 2021-es vállalása egy 

olyan energiahatékonysági projekt megfogalmazása, mely 
épület- és településléptékben ad megoldást az emberi lét 
környezetpozitív formájára. E kísérlet folyamán a plusz-
ener giás épületkialakítás mellé társítjuk a negatív emisz-
sziós érték elérését, ami annyit tesz, hogy nemcsak a zöld 
energiatermelésben érünk el többletet saját energiaigé-
nyünkkel szemben, hanem a károsanyag-kibocsátás terü-
letén is több oxigént termelünk, mint amennyi CO2-t bocsát 
ki az épületünk a működése és a létrehozásához szükséges 
folyamatok összessége során.

RGB – Re Gardened Block projekt  + energiás otthon
- emisszió

„Engedd, hogy otthonodat visszafoglalja a természet!”
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Daylight illumination distribution, 21th March, 12:00 h  – Energy cube, refurbished model 
version  

 

 

 

 

Daylight illumination distribution, 21th June, 12:00 h  – Energy cube, refurbished model 
version  

 

Daylight illumination distribution, 21th September, 12:00 h  – Energy cube, refurbished model 
version  

 

 

 

Daylight illumination distribution, 21th December, 12:00 h  – Energy cube, refurbished model 
version  
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Yearly distribution of the thermal comfort (operative temperatures)  – Energy cube, 
refurbished model version 

 

 

Yearly distribution of the thermal comfort (operative temperatures)  – Kadar cube, 
unrefurbished model version 

 

04   Újragondolt, zónákra bontott alaprajzi elrendezés a környezeti kapcsolódás erősítéséért, a benapozás és az energetika előnyeit fókuszba 
helyezve

05  Az épület átszellőztetésének passzív rendszere, az alépítményként elhelyezett hűtőlabirintus és a központi Venturi torony segítségével
06   Szimulációs modell – napfényeloszlás (lux) évszakonként
07   Termálkomfort (operatív hőmérséklet) éves eloszlása helyiségenként

06             07             
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WESSELÉNYI-GARAY, Andor: AFTER POST ORGANIC ARCHITECTURE
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 11-17, DOI: 10.33268/Met.2020.4.1 
FAMILY HOME, BUDAKESZI, HUNGARY | Architect: Gábor and Orsolya BÁRTFAI-SZABÓ

The regional tradition for developing linear 
rural homes has been reinvented for this family 
home. Referencing past works of respected 
Hungarian architects and the influence 
of studying under the Mesteriskola and 

Vándoriskola programs guided this project's 
architect. The home is divided into clear 
functional elements, daytime, nighttime with 
transitional areas that are linked by a common 
veranda. This in theory follows the Hungarian 

rural tradition: to a point, after which the 
architectural language and use of materials 
follow a more contemporary vein.

WARE-NAGY, Orsolya: COMMUNITY BUILDING
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 18-23, DOI: 10.33268/Met.2020.4.2 
SAINT PETER’S CATHEDRAL, WORMS, GERMANY | Artworks by: Anna HERINGER and Martin RAUCH

In this project to redesign of liturgical 
spaces in a cathedral the community came 
together with artists to create rammed earth 
furnishings: the pulpit, altar and prayer stands 
amongst others. Instead of cement, here clay 

was put to the task to strengthen the rammed 
earth structures, meaning all materials were 
taken directly from nature. The link between 
nature and human activity being implemented 
at this level also helps to inform everyone 

that the so-called sophistication of western 
ideals does not really differ from out poorer 
counterparts elsewhere. Creativity is a proof 
of the brotherhood of man.

GUTAI, Mátyás: TRADITION BALANCE
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 24-29, DOI: 10.33268/Met.2020.4.3 
ODUNPAZARI MODERN MUSEUM, TURKEY | Architects: KENGO KUMA

Kengo Kuma’s museums always reinterpret 
local tradition, and his new work in Turkey, 
Odunpazari Modern Museum is another 
example of this design approach. Wooden 

architecture has great trradition in Turkey, 
so Kengo Kuma chose this material, which 
results in a playful appearance with horizontal 
wooden lamels and light filtering through. Not 

only the facades, but the floor plan was also 
influenced by vernacular architecture, hence 
the rotated building masses that also create 
new, contemporary public spaces.

GIUSTRA, Martina: AZULEJO, REVITALIZATION, RENZO PIANO
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 30-33, DOI: 10.33268/Met.2020.4.4 
PRATA HOUSING COMPLEX, LISBON, PORTUGAL | Architects: RPBW, RENZO PIANO

Originally conceived just over twenty years 
ago the Prata Housing complex in Lisbon 
has finally moved ahead. Designed to be an 
energy aware redevelopment on a brown field, 
site where technical development of these 

residential units addresses issues of public 
and private spaces, orientation and azulejo 
a nod towards the regional use of azulaj 
tiles. The obvious similarity between locally 
produced ceramic tiles and the not intended 

decorative repetition of solar cells lead 
towards the development of a high tech azulej 
solar roof system, which generates energy, 
opens for means of ventilation and serves as 
a blue on white decorative motif. 

WETTSTEIN, Domonkos: STRUCTURAL DYNAMICS: ŐRMEZŐ CITY GATE
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 34-39, DOI: 10.33268/Met.2020.4.5 
BUDAPEST ONE OFFICE BUILDING, BUDAPEST, HUNGARY | Architects: Gergely PAULINYI, András REITH and István VÁMOSSY

Rust Belt redevelopment has led to the 
increase of flagship commercial building 
projects at key points along main arterial 
roads and railways into major cities. 
Environmental impact and sustainability 

guided the design team towards an innovative 
use of generative design analysis which treats 
the building as a design object arrived at by 
the application of computable algorithms. The 
final result being a complex geometric form 

where controlled assessment of daylighting, 
ventilation and user patterns assisted in 
creating a free-flowing outer shell.

BIHARI, Ádám – MEDGYASSZAY, Péter: PRESENT ADOBE CONSTRUCTION AND EXPECTED FUTURE TENDENCIES
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 40-43, DOI: 10.33268/Met.2020.4.6 
The construction industry faces many 
challenges over the next decade. Adobe 
or to be more accurate earth-based 
construction methods are limited 
when applied to traditional brick and 

wall finishes, yet with the advance of 
technology prefabricated or robotic 
solutions offer a viable way forward. Both 
traditional and future technologies will 
need to be regulated and monitored 

correctly considering financial, social 
and environmental impact. Once this is 
achieved embarking upon a path forwards 
can easily occur.

KONDOR, Tamás – JUHÁSZ Hajnalka: HUNGARIAN NEST
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 44-47, DOI: 10.33268/Met.2020.4.7 
NEW TYPES OF ENERGY SPACES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Developing ideas explored in the Solar 
Decathlon competition the reality of exploring 
how to improve on the Hungarian cube-like 
house type with the hope of expanding upon 

the use of vernacular elements to create 
a low-cost passive housing typology. Here the 
external and intermediate spaces have been 
included in the generation of a successful 

microclimatic experiment. Zoning of a home 
from private to public has proven to hold 
environmental impact solutions for energy 
positive homes.

MATOLCSY, Károly – TERJÉK, Anita – ZAJÁROS, Anett: REMOURBAN: SMART CITIES AND COMMUNITIES
 Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 48-51, DOI: 10.33268/Met.2020.4.8 
METHODS, RESULTS, GOOD PRACTICE AND LESSONS

The EU project, Regeneration Model 
for accelerating the smart URBAN 
transformation, consists of 22 partnerships 
across 7 member states. Three existing 

city projects: Nottingham, Tepebaşi and 
Valladolid have returned positive results, now 
the project will be further expanded to the 
cities of Seraing and Miskolc. To date projects 

have focused upon smart infrastructure from 
the point of view of energy consumption, in 
Miskolc this will be extent towards public 
utilities and urban public transport.
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