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Környezettudatos szemlélet a magyarországi építészeti tervpályázatoKban

A környezettudAtos elvek szerinti tervezés egyre nAgyobb hAngsúlyt kAp  
A mAgyArországi építészeti közéletben. Az épületek energiAfelhAsználásA minden 
konkrét tervezési felAdAt közben kiemelt figyelmet kAp, de A különbözõ zöld 
tAnúsítványi rendszerek is széles körben elterjedtek. szerencsére ezt A folyAmAtot 
elõsegítette, hogy A beruházók részérõl is egyre felelõsebb hozzáállás tApAsztAlhAtó 
A környezettudAtossággAl kApcsolAtbAn. jelen írás ArrA A kérdésre kíván válAszt  
Adni, hogy ebben A témAkörben milyen elõrelépések történtek hAzánkbAn  
koncepcionális és tervpályázAti szinten. gyAkorló pályázAtkészítõként hisszük,  
hogy már ilyen fázisbAn is érdemes kiemelt figyelmet fordítAni A környezettudAtossági 
szempontokrA, AzonbAn nem minden hAngzAtos terv és zöld gondolAt mögött  
vAn vAlódi tArtAlom. mikor lesz egy koncepcióterv, AvAgy építészeti pályázAtrA  
készített elképzelés vAlóbAn környezettudAtos terv, s mikor beszélhetünk csAk felszínes, 
úgynevezett „greenwAshingról”?

A kérdés megválaszolása elõtt érdemes  
egy gyors kitekintést tennünk a témakörben,  
a magyar építészeti pályázatok történeté-
ben. Ebben a mûfajban a 2007-ben kiírt  
Kormányzati Negyed tervpályázat gyõztes 
terve kapott igazán jelentõs, országos pub-
licitást. A Janesch Péter és Kengo Kuma 
vezette csapat kimondott célja volt egy  
„minden ízében zöld ház” (részlet Sylvester 
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Ádám az eredményhirdetésen elhangzott 
méltatásából) létrehozatala. A terv több 
módon törekedett a környezettudatosság kife-
jezésére: az épület telepítésében, az energia- 
felhasználásban, a világítási rendszerekben 
alkalmazott fenntartható elveket, melynek leg-
inkább felfedezhetõ, mintegy reklámfelülete  
a zöld, növényekkel befuttatott homlokzat. 
Ugyan a koncepciót késõbb több kritika érte 

KA A NNO S kódnévvel ellátott, második fordulóba jutott pályamû a Helsinki Központi Könyvtár tervpályázaton



48

teni a belsõ terek mûködésérõl, és az épület  
teljes energiafogyasztásáról, amely által  
a bírálóbizottság már konkrét adatok alap-
ján tudja értékelni az egyes pályamûveket.

A pályázatok kiírásával a mindenkori  
kormányzat, városvezetés proaktív, úttörõ  
és példamutató kötelezettségérõl is tanúbi-
zonyságot tehet, vagy megerõsítheti város-
fejlesztési koncepcióját. A környezettudatos 
tervezésre a jövõben már tervpályázati  
szinten is egyre több figyelmet kell fordítani,  
hiszen az ismert európai uniós 2010/31-es  
irányelv miatt 2019-tõl minden középület-
nek, 2021-tõl pedig az összes új épületnek 
közel zéró energiafelhasználásúnak kell  
lennie. Erre is felhívhatják a figyelmet a kife-
jezetten ilyen épületek létrehozására kiírt 
pályázatok, külföldön ezekbõl sok példát 
lehet találni. Legutóbbi ilyen pályázat  
a Kréta szigetére tervezett Bioklimatikus  
Európai Iskola volt. A pályázó építészektõl 
olyan, a helyi környezeti és éghajlati viszo-
nyokat figyelembe vevõ épületeket vártak el, 
amelyek passzív eszközökkel érnek el maxi-
mális eredményeket az energiafelhasználás  
területén. Azonban magyar, környezettuda-
tos elvek alapján készített terveket elváró 
pályázatra is találhatunk példát a közelmúlt-

nehéz megvalósíthatósága miatt, kétségtelen,  
hogy ráirányította a figyelmet a zöld építé-
szetre, és így úttörõ szerepe volt a téma nép-
szerûsítésében.

Egy másik felvállaltan környezettudatos 
szempontok szerint készített terv volt 2010-
ben az újpesti Nagyfelszíni Víztisztító Mû 
rekonstrukciójára kiírt városépítészeti ötlet-
pályázat gyõztes terve, melyet a Mérték  
Építészeti Stúdió Kft. készített. A pályamû 
elkészítése során törekedtünk arra, hogy ne 
csak a szûk értelemben vett építészeti kör-
nyezettudatosságra fordítsunk figyelmet, 
hanem szociális, társadalmi és gazdasági 
szempontok szerint is fenntartható koncep- 
ciót fektessünk le. Véleményünk szerint  
a helyszín hátrányaiból elõnyt kovácsoló 
magatartás, és így egy minden szempontból 
autonóm és önfenntartó telep létrehozásának 
célja volt a siker záloga, holott a kiírásban 
csak 1-1 mondat erejéig várták el ezeket  
a szempontokat.

A zöld építészet elterjedése, és talán  
az imént felsorolt példák hatására már szinte  
minden építészeti pályázat kiírásában van-
nak környezettudatos szempontok. Többek  
között ennek köszönhetõ, hogy manapság 
már csak elvétve lehet olyan pályamûvel 
találkozni, amely nem foglalkozik kisebb- 
nagyobb mértékben ezekkel az elvekkel. Sok 
esetben ez kimerül csupán a lehetséges zöld 
eszközrendszer felsorolásában, de vannak 
olyan esetek is, ahol a telepítés, az épület 
tömegformálása, vagy a homlokzat kialakítá-
sa is ezen elvek szerint készül. Apróbb szép-
séghiba, hogy a pályázatok anyaga sok 
esetben csak korábbi kiírásokból átvett kör-
nyezettudatos bírálati elveket tartalmaz.  
Sokszor a pályázó építészek felteszik kér-
déseiket az elvárt energetikai igényekkel,  
meglévõ épületek esetén az épületállomány 
és gépészeti energiafogyasztással kapcso-
latban, de a legritkább esetben kapnak 
kielégítõ válaszokat. A talajmechanika,  
a geotermikus és a helyszínen mért idõ- 
járási adatok konkrét ismerete nélkül csak 
általános elveket lehet meghatározni.  
A pályázatkiírók célja is az kell legyen,  
hogy ezeket az alapadatokat szerezzék be,  
és adják át a pályázóknak a korábban 
ismertetett, mélyebb elvek alkalmazása  
érdekében. Csak így várható el, hogy ne 
csak általánosan alkalmazható típusmeg-
oldások szülessenek.

Külföldi pályázatok esetén ezek az adatok 
az építészek rendelkezésére állnak. A jelen-
leg második fázisban tartó Helsinki Központi 
Könyvtár létrehozására kiírt nemzetközi terv-
pályázaton például napi lebontásban kapták 
meg a pályázók a meteorológiai adatokat. 
Ezek alapján a második körbe jutott pályá-
zók számára kötelezõ szimulációkat készí-

ban. 2011-ben Harsánylejtõ-Kertváros hely-
színére kiírt, „Itt fogunk lakni!” elnevezésû 
pályázat során olyan, vállaltan fenntartható 
életmódra nevelõ családi házakat vártak el, 
melyek nem csak megfelelõ hõszigeteléssel 
rendelkeznek, vagy jó a tájolásuk, de pél-
dául a felhasznált anyagok elõállítása során 
is kevés terhet jelentenek a környezet szá-
mára. Sok pályázó gondolt ezeken kívül 
helyi zöldségek termesztésére alkalmas  
konyhakertre, téli hõcsapdákra, vagy helyi 
biológiai szennyvíztisztítóra is.

Reméljük, hogy a jövõben több olyan 
hazai pályázatot írnak ki, ahol kiemelt figyel-
met fordítanak a környezettudatos építészet-
re. Ahhoz, hogy igazán részletekbe menõ  
és mélyen átgondolt pályamûveket lehessen  
leadni, törekedni kell a szükséges adatok  
beszerzésére, és azokat már a tervezés 
kezdõ fázisában el kell juttatni a pályázók-
nak. A pályamûvek értékelésénél célszerûnek 
éreznénk külön szakemberek alkalmazását, 
akik értékelhetnék a pályamûvekben leírt  
környezettudatos elveket és eszközöket.  
Úgy gondoljuk, hogy ezek a változtatások 
elengedhetetlenek, hogy a pályázatok szint-
jén is a kor kihívásainak megfelelõ tervek 
születhessenek.
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