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Makovecz-ívek építés közben

MAKó, 
TeRMÁl- és GYóGYFüRdő 

A makói fürdőegyüttes  
kivitelezéséről 
 

a keVIép kft. nevéhez több jelentős 
sport, kulturális és közcélokat szolgáló 
létesítmény megvalósítása köthető, (a 
debreceni Főnix multifunkcionális ren-
dezvénycsarnok, fedett sportuszoda és 
kölcsey konferencia központ; a dabasi 
Városi sportcsarnok stb.) mégis különös 
kihívás egy minden szempontból egye-
di fürdőkomplexum építése. 

a makói fürdő magán hordozza a 
makovecz épületek jellegzetességeit, 
mind kialakítás, mind anyagválasztás te-
kintetében. az épület hangulatát meg-
határozzák az íves kialakítású falak, a ma-
kói hagymát idéző ragasztott fa kupolák, 
a különleges egyedi díszítő elemek. a 
homlokzatot az egyedi műkő díszek, il-
letve a tető természetes pala fedése te-
szi különlegessé. 

a kivitelezési munkák során beépí-
tésre kerül 10 000 m3 beton, 800 tonna 
betonacél, 450 m3 ragasztott fatartó, 
1500 m3 faanyag, és közel 3000 m2 üveg. 

az épület változatos formái és anya-
gai egyedi csomóponti kiala kításokat 
követelnek. a kiviteli tervek természete-
sen nem adnak megoldást az épület va-
lamennyi részletére. az építési munkák 
ennek megfelelően fokozott tervezői 
részvétellel történnek. az egyedi részle-
tek, csomóponti problémák megoldá-
sánál cégünk helyszíni munkairányítói 
napi mun kájuk során igyekeznek szoros 
együtt működésben tevékenykedni a lé-
tesítmény tervezőivel, mely együttmű-
ködés példaértékűnek tekinthető. külö-
nösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 
tervezők jelentős része Budapesten illet-
ve más városokban dolgozik. megoldá-
sok születnek a helyszíni művezetések 
alkalmával, de nem ritka a ter vezők, kivi-
telezők közötti telefonos egyeztetés sem. 
a munkák megvalósításakor nagy hang-
súlyt fektettünk az alvállalkozók, illetve 
beszállítók kiválasztására. Jelentős részük 
cégünk által minősített, illetve más ma-
kovecz-épület megvalósításában refe-
renciával rendelkező alvállalko zók közül 
ke rült ki, ezzel is biztosítva az elvárt mi-
nőség elérését.

a megrendelői, tervezői, kivitelezői 
szoros együttműködés mellett a minő-
ségi követelmények folyamatos ellenőr-
zését és felügyeletét az émI kft. és a 
BmGe építőanyagok tanszéke látja el. a 
speciális pára- és hő terhelés miatt hang-
súlyt fektettünk a beépített szerkezetek, 
anyagok védelmére, melynek érdeké-
ben több szakértői anyag készült. a be-
ton szerkezetek, faanyagok védelmét 
speciális bevonati rendszerek, valamint 
a szellőzés és fűtés korszerű és épület-
felügyeleti rendszer által szabályozott 
stabil működése biztosítja. 

az épület egyediségét leginkább 
meghatározó tagolt tetőszerkezet meg-
építése a meglehetősen bonyolult tervi 
megoldásokon kívül speciális, nagy gya-
korlattal rendelkező szakmunkát, vala-
mint az egyedi csomópontok és szerke-
zeti feladatok állandó helyszíni irányítását, 
improvizációját igénylik. precíz munkát 
és állandó figyelmet igényel a tagolt fe-
lületeken kialakított folyamatos párazá-
rás, a hőszigetelés, az előírt lejtés íves fe-
lületen való kialakítása és az egyen letes 
aljzat megépítése, a pontatlanságra igen 
kényes pala és rézfedések végső esztéti-
kumának érdekében. a kuriózumnak 
számító, de funkcionális szereppel is ren-
delkező – elsősorban szellő zés és világí-
tás szempontjából – tetőfelépítmények 
és belső díszítő elemek mind egyedi, 
képzőművészeti készséget igénylő alko-
tásai a létesítménynek. mindezen jel-
lemzők a kivitelezés folyamatos szerve-
zését, koordinálását, irányítását igénylik.

az épülő fürdő kétségtelenül makó 
egyik meghatározó jelképévé fog válni. 
a belvárosi elhelyezkedés azonban kivi-
telezési szempontból nem szerencsés. 
a hatékony munka feltétele a helyszíni 
organizáció adottságit figyelembe vevő 
logisztika.  nehézséget jelent, hogy a 
munkaterület szomszédságában a kivi-
telezés teljes időtartama alatt üzemel a 
strandfürdő, illetve más városi beruhá-
zások megvalósítása is folyamatban van. 
Cégünk a megrendelővel közösen külö-
nösen fontosnak tartja a lakosság folya-
matos tájékoztatását a munkavégzés 
fontos fázisairól, kérve megértésüket az 
esetleges kellemetlenségek miatt. 

a kivitelezési munkák kezdését gon-
dos előkészítő munka előzte meg, mely 
az épület bonyolultságát figyelembe 
véve különös jelentőséggel bír az elvárt 
minőség és eredmény elérése érdeké-
ben. természetes, hogy kivitelezési mun-
kák esetében mindig számolni kell az 
előre nem látható események kockáza-
tával. komoly problémát jelentettek a 
földmunkák végzésekor a várttól eltérő 
talajviszonyok, illetve a csapadék szem-
pontjából rendkívülinek  tekinthető ta-
vaszi időjárás. minden hasonló létesít-
mény megvalósításánál súlyt helyezünk 
arra, hogy a kész létesítmény megfelel-
jen mind a tervezők, mind a megrende-
lő, mind a leendő üzemeltető igényei-
nek, elvárásainak. Jelen létesítmény 
ese tében a kivitelezési fázisban több át-
tervezésre, tervmódosításra került sor, 
melyek jelentősen nehezítik a kivitelezé-
si munkákat. az áttervezések és a több 
szakágat érintő jelentős változások elle-
nére cégünk folyamatosan végzi a mun-
kákat, felvállalva az ebből adódó szerve-
zési nehézségeket.  

legjelentősebb terhet azonban min-
denképpen a fürdő finanszírozása körüli 
nehézségek jelentik. a számlák késedel-
mes kifizetése jelentős kárt okoz cégünk 
gazdálkodásában. a működés tekinte-
tében komoly pénzügyi átcsoportosítás 
vált szükségessé a kivitelezési munkák 
folytathatósága érdekében. amennyi-
ben ezen problémák hamarosan nem 
oldódnak meg, az akár a teljes megvaló-
sítás ellehetetlenüléséhez is vezethet.

a nehézségek ellenére azonban 
fontos elmondani, hogy e létesítmény 
megvalósítása cégünk számára fontos 
referencia, amelyre méltán büszkék le-
hetünk az elkövetkezendő évtizedek-
ben is. a létesítményre büszke lehet az 
egész építész társadalom, a magyar épí-
tőipar is. 

2011. március

Miklóssy Ferenc 
a keVIép kft. ügyvezető igazgatója

Itt és a következő oldalpárokon 
Gyetvai attila felvételei az építésről
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150 éve született Rudolf Steiner

TéR és MozGÁs 
– építészet, antropozóFIa, eUrItmIa

kőszeghy attila 
Goetheanum, felülnézet hiperbolákkal
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