HÍREK
Az Építészfórum tette közzé a Magyar Közlönyben meg
jelent, a Balaton-parti beépítés felté
teleit módosító új kormányrendelet
– 152/2007. (VI. 26.) Korm. Rendelet a balatoni vízpartrehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002.
(XII. 21.) Korm. Rendelet módosításáról, aláíró Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter – rövid értékelését.
Tekintettel arra, hogy korábban foglalkoztunk a Balaton
helyzetével, ismét felhívjuk a figyelmet a megváltozott
jogi környezetben rejlő veszélyre, miután tavaly a
kempingek jelentős része önkormányzati és állami tulajdonból egyetlen magáncég érdekeltségi körébe került.
A rendeletmódosítás például úgy növeli a korábbi kormányrendeletben foglaltakhoz képest a partmenti területeken a beépítési magasságot, hogy az az OTÉK elő-

írásait is túlhaladja. A korábbi 4,5, másutt 7,5 méteres
magassági korlátot 8, illetve 12,5 méterre emeli. Új lehetőségként jelenik meg gazdasági területeken a víz-, hal- és
nádgazdálkodás mellett a hajóépítés, sportterületeken
megnyílik a szálláshely építésének lehetősége. Megszűnt
a kempingek 10 százalékos beépíthetőségi korlátozása,
és ami a legsúlyosabb következményekkel fenyeget: a
módosítás lehetőséget ad az engedély nélkül feltöltött
területek fennmaradására. A jelenlegi vízmeder partvonalának, az engedély nélkül feltöltött és beépített területeknek a továbbiakban nem kell szerepelniük a vízpartrehabilitációs tanulmánytervek térképlapjain. A Balaton
nádasait védő 1998-as kormányrendeletből pedig kiesik
a nádasok védelmét szolgáló, mindennemű mechanikai
beavatkozást tiltó előírás.

Július 2-án hatvan magánszemély levelet írt Sólyom
László köztársasági elnöknek. Sólyom László a levél
kézbesítése előtt néhány órával a törvényt megfontolásra visszaküldte a Parlamentnek, ami egyúttal azt is jelenti, hogy lemondott a jogáról, hogy a törvénnyel szemben
alkotmányossági kifogással élhessen. Így nem várható,
hogy az Országgyűlés ősszel az eredeti törvény szövegén
érdemben módosítana. A levél szövege nem jelent meg
a napi sajtóban, csak annak kommentálása, s az aláírók
teljes névsora (Magyar Hírlap, július 16.). Az aláíró építészek: Ekler Dezső, Ertsey Attila, Gerle János, Krizsán
András, Makovecz Imre, Osskó Judit, Schneller István

terelnök által kinevezett tisztviselőkre, a kormány irányítá
sa és felügyelete alá eső szervezetre ruházza, egyben felha
talmazza őket e vagyon értékesítésére. Közcélok ellátását
szolgáló, nélkülözhetetlen ingatlanok válnak így kiszolgál
tatottá a mindenkori végrehajtó hatalom döntéseinek. Ezzel
elhárulnak az utolsó akadályok az állam tulajdonát képező
középületek – kórházak, múzeumok, egyetemek, kormány
zati épületek –, valamint a stratégiai vállalatok és a Nem
zeti Földalaphoz tartozó termőföldek eladásának útjából.
Ez a törekvés meggyőződésünk szerint a legsúlyosabban sérti
a közérdeket: az államot a cselekvőképesség, a társadalmat
az önrendelkezés elemi eszközeitől fosztja meg. A nemzet
vagyona elődeink áldozatos munkájának gyümölcse, a jövő
nemzedékek öröksége. Megengedhetetlen, hogy ezt a vagyont
most az államháztartás hiányának csökkentése céljából
felélje, áruba bocsássa ugyanaz a kormány, amely a hiány
felhalmozódásáért elsősorban felelős.
Elnök Úrtól, mint az ország alkotmányos rendjének legfőbb
őrétől azt várjuk, hogy tegyen meg mindent e katasztrofális
következményekkel járó kísérlet megakadályozására.

Alulírottak arra kérjük Önt, hogy az állami vagyonról szóló,
a parlament által érdemi vita nélkül elfogadott törvényt
előzetes normakontroll céljából, kihirdetés előtt juttassa el
az Alkotmánybírósághoz.
Az Alkotmány 10.§(1) bekezdése szerint a magyar állam
tulajdona nemzeti vagyon, sorsáról tehát csak a nép képvi
selői rendelkezhetnek. A jelen törvény ezt a jogot a minisz
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Határok nélkül a belsőépítészetben
Üdvözöljük az ihletek világában! Társaságunk a teremakusztika céljaira megalkotott Heradesign
termékcsaládot kifejezetten azért fejlesztette ki, hogy átfogó design- és vevőközpontúságával
a legmagasabb fokú építészeti kívánalmaknak is megfeleljen.

A Heradesign termékcsalád termékei
Herakustik fine • Finomszálú, magnezitkötésű, esztétikusan igényes fagyapot akusztikai lap
Herakustik star • Rendkívül finom szálszerkezetű, magnezitkötésű fagyapot akusztikai lap
Herakustik micro • Nemes és finompórusú látszó felületű fagyapot akusztikai lap
Felhasználási területek • Ideális egyedi, dekoratív és funkcionális födém- és falburkolatokhoz,
iroda- és hivatali épületekben, színházban, zenetermekben, kulturális- és rendezvénycsarnokokban,
lakóépületeknél, óvodáknál, iskoláknál, fedett fürdőknél, éttermeknél vagy sportcsarnokoknál.
Legfőbb tulajdonságok • Klímaszabályozás helységekben • Kimagasló akusztikai értékek
Az összes színlehetőség (RAL) • Nemzetközi szabványformák • Labdaálló • Építésbiológiailag ajánlott
Színválaszték • A Heradesign lapok alapszíne natúr bézs. A RAL 840 HR színjegyzék alapján,
felár ellenében más szín is kérhető. Metál színárnyalatok, valamint motívumok felvitele kérésre szintén lehetséges.
A gyári festéshez kálivízüveg-bázisú szilikátszíneket használnak. Ilyen színek alkalmazásával megmaradnak a lapok
építésbiológiai tulajdonságai. A Herakustik star, fine és micro lapokat többször is be lehet festeni anélkül,
hogy elveszítenék a kitűnő hangelnyelő tulajdonságokat.
Labdaálló tulajdonság • A Heradesign lapok nemcsak hangot, de nagy ütközési energiákat is
elnyelnek. Különösen a sportcsarnokokban kell a fal- és födémburkolatoknak 90 km/h labdaütközési
sebességeket elviselni. A Herakustik fine és micro megfelelnek ezen terheléseknek.
Élképzés • A Heradesign lapok különböző élképzéssel kerülnek kivitelezésre, ily módon
a Heradesign lapokat a piacon létező közel összes függesztő rendszerre és beépítési módra lehet alkalmazni.
Alkalmazási feltétel • A Heradesign akusztikai lapokat 90 % relatív páratartalomig lehet alkalmazni.
Olyan épületek esetében, ahol az állandó páratartalom ≥ 80 % illetve 90 %, javasolt az épületfizikai méretezés.
Hangelnyelés • A Heradesign lapok kimagasló hangelnyelő képességük miatt irányadók.
Teremakusztikai igénytől függően a Heradesign termékek alkalmazásával a legkülönbözőbb elvárásoknak
tudunk megfelelni. Akusztikus mérnökök segítségével a Heradesign termékekkel
minden akusztikai igényhez tökéletesen tervezhető a megfelelő megoldás.
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Kós Károly és kora – építészeti kiállítás Nagyszebenben, Európa kulturális fővárosában,
a magyar pavilonban – augusztus 23-tól

tizennyolcadik évfolyam – nyári szám – ára 800 Ft.

