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BOKOR PÉTER : Vas megye természetföldrajzi tájbeosztása

TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJBEOSZTÁS

TERMÉSZETI ÉS TÁJI ADOTTSÁGOK

GYÖNGYÖS-SÍK

FELSŐ-KEMENESALJA

ALSÓ-KEMENESALJA

KEMENESHÁT

A Kemenesháton és környékén a leggyakoribbak a barna erdőtalaj különböző változatai, mint a csernozjom- 
vagy az agyagbemosódásos barna erdőtalaj. A térség leggyakoribb alapkőzete a homok, a kavics, a 
pleisztocén kori lösz és a vályog. Elszórtan a bazalt és a bazalttufa is megtalálható.
Három folyó is osztozik a táj területén: a Rába, a Zala és a Marcal. A felszínre hulló csapadék nagy része – 
a cementált kavicstakaró ellenére – azonnal a felszín alá szivárog.A vastag homokos rétegek kedvezőek a 
víztározás szempontjából.
A Kemeneshát uralkodó társulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, amely legszebb részei a Farkas-erdőben 
láthatók. Kemenesalja területét az agrárkultúra térhódítása előtt tatárjuharos lösztölgyesek boríthatták. A folyók 
mentén ártéri ligeterdők, főleg tölgy-szil ligeterdők fordulhattak egykor elő, azonban a folyószabályozás 
drasztikusan átalakította az egykori növényvilágot.

Kemenesalja kistáj, mint földrajzi egység a Kisalföldön, a Kemeneshát és a Bakony közé 
benyúló Marcal-medencében, Vas megye keleti részén terül el. Északról a Rába, keletről 
a Marcal völgye, délről részben a Kemeneshát, részben pedig a Zalai-dombvidék, 
Nyugatról a Kemeneshát és a Gyöngyös-sík határolja. Tengerszint feletti átlagos 
magassága 110-140 mBf, a legmagasabb pontja a Ság hegy (291 m). 
A kistáj meghatározó felszínformái a vulkanikus szigethegyek , a táj középpontjában 
magasodó Ság hegy, az alacsonyabb Kis-Somlyó és a kemenesmagasi bazalttufa-
halmok. 

A lehatárolásba tartozó települések

Jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező települések

Egyedi turisztikai vonzerővel rendelkező települések
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Jelentős vonzástényezőként vannak nyilvántartva a régióban a természeti értékek, kultúrtörténeti értékek és egyéb táji értékek, amelyek 
megismerésében a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület készülő vonzerőleltára  nyújtott segítséget.  
A térség gazdasági életében alapvető fontosságú szerepet tölt be az egészség-, a kulturális- és az ökoturizmus. A települések közel kétharmada 
bír üdülési-idegenforgalmi adottságokkal, amelyek legalapvetőbb elemei a vallási és kulturális értékek, a gasztronómia, a lovassport, a 
termálfürdők és a tanúhegyek. A felsorolt vonzerők közül minden megtalálható Celldömölkön, tehát méltán nevezhető a térség turisztikai 
csomópontjának. Ezenfelül a vallási turizmusa egyedülálló Mária-zarándokhely lévén. A térségből kiemelkedő konkurenciaképes turisztikai 
célpont az elmúlt években létesült Vulkánpark Látogatóközpont épülete. Abban az esetben, ha egy város turisztikai értelemben még inkább 
szeretne kitűnni a környező települések közül, a már meglévő páratlan turisztikai vonzerők fejlesztése és továbbgondolása célszerű.
A látogatóközpont épülete nemhogy a térségben, de országos szinten is egyedülálló látványosság, így a környezetrendezése során 
célravezető lehet a már meglévő tematikát folytatva hasonlóan nagyvonalú értékekkel rendelkező megoldást választani.

TÁJ LÉPTÉKŰ ANALÍZIS 

A környék tájszerkezetének és tájmintázatának vizsgálata nélkülözhetetlen kiindulópontja a tervezési területem koncepcióalkotásának. A tervezési terület egy nagy egység alkotóelemeként létezik, amelyhez bizonyos mértékig való illeszkedés, 
az értékmegőrzés elve mentén alapvető tervezői szándék. A lejtőviszonyoknak megfelelően a meredekebb részeken szőlőtermesztés, míg a sík vagy enyhe lejtésű területen szántóföldi művelés folyik.  Utóbbi strukturális szempontból tekintve 
irányultság nélküli, nyitott, nagytáblás, horizontális kiterjedésű, jelzőkkel illethető. A tanúhegyek szőlőkultúrái ezzel szemben a keskeny, aprótelkes, általában irányultsággal rendelkező (lejtőiránnyal párhuzamos) sajátosságokat mutatnak.
A táji adottságokat, és a tájhoz való illeszkedést nézve a terület az agrárkultúra által uralt egységben helyezkedik el, ennek megfelelően térbeliségében horizontális és nyitott, sűrűségében a nagyon intenzív elemrészeket kerülő jellegzetességeket 
szükséges hordoznia. Amennyiben a szőlőművelés alatt álló telkek világa és a településszövet a terület által összeér, menthetetlenül roncsolódik az a még meglévő szigetszerűség, amely a tanúhegyek alapvető jellemzője.

BOKOR PÉTER : Vas megye természetföldrajzi tájbeosztása

GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPKLIMAZONÁLIS ÉS FLORATÉRKÉP

TALAJTÉRKÉP TALAJMINŐSÉG TALAJÉRTÉK LEJTŐKATEGÓRIA TÉRKÉP

FÖLDTANI TÉRKÉP | ANYAGI MINŐSÉG
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helyenként karbonátos
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csernozjom barna erdőtalaj
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alsó pleisztocén kavics hordalékkúp
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iszappal fedett alacsony ártér

agyagos homok
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VAS MEGYE

CELLDÖMÖLK
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TÁJSZERKEZET, TÁJMINTÁZAT
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NEVEZETESSÉGEK

Egy másik jelentős időszak Celldömölk történelmében az 1910-ben kezdődő, közel ötven éven át tartó, a Ság hegyen zajló nagyüzemi bányászat. Az Erdődy család tulajdonában lévő 
hegytetőt a Sághegyi Bazaltbánya Rt. bérelte a XX. század első felére. 1958-ig közel 1.700.000 vagon követ termeltek ki. A legkeresettebb cikk a kézzel faragott útburkoló kockakő volt. 
Az egyszerű és gyors szállítást a vasútállomástól a hegy lábáig épített mellékvágány szolgálta. A bánya a környék 600-800 lakosának nyújtott megélhetést biztosító vagy elősegítő 
állandó vagy ideiglenes munkát. A hegyoldalban látható romos épületek, a meddőhányók valamint a kitermelt bazalt helyén tátongó Kráternek nevezett hatalmas mélyedés mind az 
egykori bányászat emlékét őrzik.

A helyénvaló, új értékek teremtéséhez nélkülözhetetlen a meglévő nevezetességek és emlékhelyek teljes körű ismerete. Az épített környezet értékein túl a város számos 
emlékművel és látnivalóval rendelkezik, melyek közül négy-négy általam legjelentősebbnek ítélt objektum került kiemelésre diplomamunkában.

Celldömölk életében kiemelkedően fontos szerepet játszott a vasútvonal kiépítése. 
1870 és 1873 között épült, majd nyitott meg a nyugat-magyarországi térség közlekedési fejlesztésének köszönhetően Kis-Czell – a későbbi 
Celldömölk város – vasútállomása. Az egyre növekedő vonatforgalom nagyszabású bővítéseket és építkezéseket generált, így a település 
rövid időn belül az egyik legjelentősebb vasúti csomóponttá nőtte ki magát, amely a város gazdasági életére is pozitívan hatott.
Egy mozdonyskanzen létjogosultsága e városban teljesen helytálló, jelentős vasúti csomópont lévén. Ennek helye, kialakítása és 
módja viszont meggondolandó.

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS (1763-1787.)

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS (1806-1869.)

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS (1869-1887.)

MAGYARORSZÁG KATONAI FELMÉRÉSE (1941.)

GOOGLE EARTH FELVÉTEL (2018.)
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• Ausztria közelsége
• Jó vasúti kapcsolatok, vasúti csomópont
• Sugárirányú kapcsolatok a település központjából
• Az utak kivétel nélkül szilárd burkolatúak
• Járási központi szerepkör (gazdaság, egészségügy, oktatás, kultúra) 
• Tagolt városszerkezet
• Történelmi hagyományokkal rendelkező városrészek, beépítések
• Városközpont rehabilitáció keretében megújult központi terület

• Tagolt városszerkezetben különböző lakóterületek kialakíthatósága
• Kiscell városrész közlekedési rendszerének átgondolása
• Átmenő forgalom csökkentése, belső elkerülő út
• Vasúti megállóhely fejlesztése
• Meglévő iparvágány integrálása a városszövetbe
• Ság hegy és környékének turisztikai fejlesztése (szolgáltatások fejlesztése)
• Kerékpáros útvonalak kialakítása a Ság hegy irányába

• A járástól elvárt szolgáltatási szerepkör bővítendő 
• Városközpontban sűrűsödnek a funkciók
• Ság hegy adottságainak turisztikai jellegű hasznosítása nem megfelelő
• Ság hegyen a kertes területeket fokozatosan felváltják a lakóterületek
• Hiányzó vagy hiányos fasorok
• Meglévő iparvasúti vágány Kiscell déli területeinek fejlesztését korlátozza
• Térségben belül rossz helyzet turisztika szempontjából
• Kihasználatlan vasúti kapcsolatrendszer

• A közúti fejlesztések hiányában a város kiesik a gazdasági, turisztikai vonzásterületből, 
romlanak a térségi kapcsolatok 

• A gazdasági és turisztikai fejlesztések összehangolatlansága városszerkezeti és 
természetvédelmi, környezetvédelmi problémákat okozhat

• Lakóterületbe ágyazott iparterületek jelenhetnek meg
• A fejlesztések a környezet fokozott igénybevételét, minőségromlását okozhatják

http://sag-hegy.hu/bazaltbanya.php http://www.kemenesvulkanpark.hu

http://www.kemenesvulkanpark.huhttp://sag-hegy.hu/bazaltbanya.php

SWOT ANALÍZIS

II.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK ÉS INFRASTRUKTÚRA

A SÁG HEGYI BAZALTBÁNYÁSZAT NYOMAI

MÚLT JELEN

http://sag-hegy.hu/bazaltbanya.php Saját készítésű fénykép (2018.03.10.)
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VULKÁNPARK ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉNEK ALANÍZISE
A TERVEZÉSI TERÜLET TÖRTÉNETE 

AZ ÉPÜLET SZÁNDÉKA

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS (1869-1887)

MAGYARORSZÁG KATONAI FELMÉRÉSE (1941)

LÉGIFOTÓ (1960-AS ÉVEK)

GOOGLE EARTH 2018

1900 1950 2000 2005.

2018.

1929.

? M

15-20 M

5-10 M

- fontos, hogy mi jelenik meg az épület környezetében!

- az épület szándéka a léptéktelenség, ennek leleplezése kerülendő

- a tervezés során: horizontális, síkban való gondondolkozás

ÖTLETCSÍRA

ÉPÜLET = VULKÁN HOL ALAKUL KI EGY VULKÁN? TÖRÉSVONAL MENTÉN 

A Vulkánpark Látogatóközpont épülete egy nem urbánus környezetben egy nem hétköznapi megoldás. A bemutatásra 
szánt program – a vulkanizmus, a vulkáni működés - kozmikus, időtlen múzeumi környezetet kíván. Fontos a hely 
megválasztása, akárhol nem lehet hatásosan bemutatni egy ilyen nagyszabású egyetemes geológiai folyamatot és ennek 
eredményét. Az interaktív kiállítási objektumok legtöbb esetben sötét, minimális világítással ellátott tereket igényelnek. 
Innentől kezdve, hogy a külső és belső világ között nincsenek kapcsolatok, a létesítmény már nem képes épületként 
viselkedni. Az érthetetlenség okát feltételezhetően az generálja, hogy urbánus kontextusban próbálunk számon kérni rajta 
olyan dolgokat, amik egy épület alapvető tulajdonságait hordozzák. (ablak, ajtó, tető, stb.)
Egyetlen homlokzat kivételével az összes tagadja azokat a jellemzőket, amik egy épület szintezettségére utalnak.  Pont 
úgy, ahogy egy vulkán létezik léptéktelen halmazként, ez az épület is egy meghatározhatatlan méretű komponensként él 
a tájban. Innentől kezdve minden, ami megjelenne a környezetében, leleplezné az egész léptéktelenségét. A tanulságokat 
levonva, a környezetnek a földtörténeti dimenzióban gondolkodó objektum időtlen létezését kell szolgálnia.   
Az ismertetett gondolatokat támasztja alá az a tény, hogy az objektum egy vulkán építészeti megfogalmazása. A vulkán 
építészetté való átírása fegyelmezett kubusokban valósult meg. A bazaltra utaló sötétszürke, anyagában színezett beton 
alaptestben ide-oda billegő corten acél kubusok dinamikus erőt fejeznek ki. Földes László elmondása szerint az, hogy itt 
markáns anyagok jelenjenek meg az épületen, határozott cél volt, mivel egy vulkán kapcsán olyan tektonikus erőkről van 
szó, amiket hétköznapi ésszel szinte fel sem tudunk fogni. Ezt a tevékenységet egy finomkodó múzeumban bemutatni 
tévedés. 

Az épület – pont, ahogy egy vulkán érkezik a tájba – nem akar a környezetéhez illeszkedni. Ezek a hirtelen tájba érkező 
gesztusok kell, hogy érvényesüljenek az épületen is. Ennek okán semmi köze a szőlőhegyi kultúrához, a présházak világához 
és egyáltalán ahhoz a humánus léptékhez, amit egy ilyen kultúrtáj képvisel. 
A kérdés tehát adott: Mit jelent egy ilyen épület – mint turisztikai célpont – környezetének humanizálása a szándékok 
megőrzésének céljával? Van-e egyáltalán létjogosultsága, és ha igen, akkor milyen eszközökkel működhetnek?

A Sághegyi bazaltbánya részvénytársaság telepének helyszínrajza és a 3 x 22000 Voltos leágazó vezeték irány-nyomterve

Raktártelep bontási terve - Megbízó: Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság

Helyszínrajz az új telekhatárokkal

Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság - A helyszínrajz Fehér Tamás tulajdona. 

Celldömölk Város Önkormányzata

Celldömölki Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Ság hegy

Mezőgazdasági terület

Település

III.

A koncepcióalkotás ötletcsírája az épület programjából indul ki. A vulkán, mint geológiai képződmény, a földkéreg törésvonalai mentén 
alakulhat ki. Ezáltal adja magát, hogy amennyiben az épület (a már ismertetett módon) egy vulkán építészeti megfogalmazása, az 
objektum környezete egy vulkán létrejöttét lehetővé tevő repedés, törésvonal tájépítészeti interpretációján alapuljon.
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TERVEZÉSELMÉLETI HÁTTÉR

AZ ÉPÜLET SZÁNDÉKA TÁJBA ILLESZTÉS | TÁJSZERKEZET AZ IPARI MÚLT

KÉPLET

http://sag-hegy.hu/bazaltbanya.php

Az épület szándéka szerencsésen egybeesik a tájba illesztés gondolatkörével, miszerint egy horizontális, egybefüggő 
elemként szükséges kezelni a területet. 
A tájba illesztés problémaköre nagyon fontos szempont, aminek megoldásához nem a közvetlen tanulságokon keresztül 
vezet az út. Az első megoldandó probléma, hogy a terület csak felülnézetből képes az agrárkultúra jellemzőit hordozni, 
mivel fizikailag kiemelkedik a terepből. Ennek okán nem képes úgy beilleszkedni a környezetébe, mintha teljesen azonos 
lenne vele. 
Az épület környezete - szélsőségesen fogalmazva - nem egy városias léptékben megszokott parkosítást igényel. Az ehhez 
hasonló, szomszédos területek nagy léptékben létező monokultúrák. Ebből adódóan a tervterületnek homogenitást kell 
képviselnie. Ennek a gondolatkörnek a tanulságai itt megállnak. Léptékében és homogenitásában rokona az agrárkultúrának, 
de minőségében és funkcionalitásában teljesen különbözik.
A terület környezetéből való kiemelkedése az épület egyik tulajdonságával azonosítható. Ahogy az épület tagadja a tájba 
illeszkedést, a terület is a különállást képviseli. Ez az adottság ilyen értelemben kedvező szituációt eredményez, mivel az 
épület által igényelt beilleszthetetlen rezervátum jelleget erősíti. Ezáltal vállalható a vizsgált földrészletnek - mint bányászati 
mementó - a kiemeltsége is a későbbiekben. Ahhoz, hogy jól érzékelhetővé váljon a terület, helyre kell tenni a szerepkörét 
és így elkerülhetetlen az ipari múlt tanulságainak vizsgálata. A területnek sokkal erősebben kell szólnia arról a tényről, hogy 
ez egy mesterséges műtárgy – egy elképesztő méretű bazalttörmelékes feltöltés –, ami időszakosan egy zöld „kabátot” 
húzott. 
A bizonytalanságok eloszlatása végett, fontos a szóban forgó területnek a határai mentén való leválasztása arról, amihez 
most nem megfelelő értelemben próbál meg igazodni. Ahhoz hogy választ kapjunk a Ság hegy tetején lévő hiányra, a 
terület mivoltának felvállalása, Ság hegy mementóként, síremlékként való felfogása egy megoldásként szolgál. 

A koncepció létrejöttét a repedésmintázat és a fokozatosan keleti irányba növekvő rézsű összeillesztése eredményezte.  Ez gyakorlatilag a koncepcióra írt képlet. A 
mintázat sokkal komplexebb annál, hogy kizárólag a terület felszínén létezzen. A terület terepszintből való kiemelkedése lehetővé teszi a mintázat lesüllyesztését, 
illetve a lesüllyesztés mértékének differenciálását. Az így kialakult rézsűbevágás izgalmas térélmények létrehozását eredményezi. 
A struktúra egy szélesebb főágból valamint több keskenyebb mellékágból áll. A főágon a bevágottság mélysége átlagosan a 4-5 méter, míg a mellékágakon 
ennél sekélyebb szintek jellemzők, helyenként az utak teljesen a terepszintre való felérésével.
Emberi nézőpontból a repedés átfogó struktúrája nem érzékelhető, az egységes nyitott felületkezelés a hangsúlyos. A bevágások mintázata csak felülnézetből 
(madártávlat, légifelvétel) látható.

RÉSZLETRAJZOK

MIÉRT JÓ?

- egyedibb helyzeteketv képes kezelni

- gazdaságosabb

- kevesebb anyaghasználat

- vízháztartás szempontjából kedvezőbb megoldás -> ökologikus

- többféle alapsík kialakítását teszi lehetővé

A TEHERHORDÓ SZEREP ELVÁLASZTVA A LÁTSZÓ MAGASABB MINŐSÉGŰ SZERKEZETTŐL

15 cm vastag anyagában színezett 
beton panelek

vízáteresztő alapsík

40 cm teherhordó támfal

60x60 cm vasbeton tartókeret

A repedésrendszer kivitelezéséhez egy egyedi helyzeteket kezelni képes, kevés anyagot 
használó, a terület vízháztartására nézve kedvező, ökologikus, költséghatékony, biztos 
megoldás kidolgozása volt a cél.  Az alaprajzi struktúra egy szélesebb átlagosan 4-5 méter 
mélyen futó főágból és ehhez kapcsolódó keskenyedő, helyenként sekélyebbé váló vagy a 
terepszintre kivezető oldalágakból áll.
Az egyedi helyzeteket kiemelten egyrészt az eltérő bevágási magasságok és szélesség 
okozzák. Másrészt az alapsík burkolati minőségének kétféle megjelenése: stabilizált szórt 
burkolat és biológiailag aktív felület. Tehát azon túl, hogy az egész rendszer egyedi kialakítású, 
vannak kiemelendően specifikus szempontok, ami miatt unikális megoldások szükségesek.

A támfalszerkezet megoldására készült tervek sarkalatos pontja a teherhordás és víztelenítés 
szerepkörének elválasztása a látszó felületek megvalósításának technológiájától. Tehát ez 
egy kettős természetű megoldás.
Amennyiben a teherhordó szerkezetet kellene látszóbeton minőségben megvalósítani, 
az rendkívül költséges beruházás lenne. Ezzel szemben a tervezett megoldás, nem csak 
költséghatékony, de rengeteg további probléma kezelésére is megoldást nyújt, mint 
a drénrendszer, a vízgyűjtés, dilatáció és a gépészet. Tehát ilyen rejtett rendszerek is 
kialakulhatnak, amik az egész koncepció működése értekében elengedhetetlenek.

A támfalak esetében fontos még nyilatkozni a terepszint és a támfal tetejének biztonságos 
találkozásáról. A földfelszín betonpanelekig való kifuttatása az alapkoncepció része. Ezt 
persze fizikailag lehetetlen kivitelezni, a 20 cm-es légrés miatt, ami a teherhordó támfal 
és a betonpanelek között van. Ennek megoldását egy egyedi tervezésű szellőzőráccsal 
ellátott támfalzáró profillal való kiegészítés szolgája. A további biztonságot a betonpanelek 
terepszinthez képesti plusz 80 cm magasságban való kiemelése - a korlátmagasság 
szabványának megfelelően - garantálja. A támfalak teljes vonalhossza nagyságrendileg 2 
km.

- a teljes hosszon egységes megjelenés
- képes kezelni a különböző bevágási magasságokat
- lehetővé teszi az épületek integrálását a falszerkezetbe

- minta: a betonfelületek anyagában való színezése - felületi grafika.
    messziről egységes, homogén felület
    közelről teljesen más minőség, izgalmas részletek

IV.
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KONCEPCIÓTERV

JELMAGYARÁZAT
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Növénykiültetés

Természetes vegetáció sziklagyepi 
kaszálékterítéssel
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A koncepció során igyekeztem figyelembe venni az önkormányzat meglévő szándékait, 
miszerint egy konferenciaterem és kávézó építése szükséges a Vulkánpark mellé. 
A három épület közül a legnagyobb és a vulkánparkhoz legközelebbi, egy nagyságrendileg 300-
400  ember befogadására alkalmas, konferenciateremnél nagyobb volumenű rendezvényközpont, 
amely nagyszabású események lebonyolítására is megfelelő helyszín lehet. (esküvők, előadások, 
filmvetítés stb.). Természetesen a terem mérete igény szerint mobil falakkal változtatható.
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V.

A koncepció során igyekeztem figyelembe venni az önkormányzat meglévő szándékait, miszerint egy konferenciaterem és kávézó építése szükséges a Vulkánpark mellé. A Településfejlesztési Stratégiában olvasottak 
szerint a ság hegyi extrém sport irányába való nyitás is feltett szándéka a városnak. Így a terv része három épület – a tervterületre végzett analízisek tanulsága mentén – terepszint alatti elhelyezése.
A parkolók a rézsűtől északra eső területre kerültek. A terv 80 db parkolót tartalmaz, de ennél lényegesen több autó számára is ki lehet jelölni helyeket a burkolt területeken kívül, amennyiben olyan szintű rendezvény 
kerül megrendezésre, amihez ez szükséges. A hegyre vezető hiányos fűzfasor cseréje erősen javasolt egyrészt állapota, másrészt tájidegen jellege miatt. Az új fasor kialakítása a parkolók előírt árnyékolási szabályának 
megfelelően került megtervezésre. 
A koncepció szerint az élet csírái nem a terepszinten, hanem a repedésrendszerben jelennek meg, mind funkcionalitásban, mind bejárhatóságban és a megközelítésében is. 



GYEP ALAP

6 m széles 5 m magas

2,5 cm vtg. TerraWay  bazalt színű
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
20 cm durva zúzottkő  NZ 11/32, Trγ=95%
20 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító
1 rtg. 100g geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%

60 cm vastag vasbeton gerendakeret

15 cm vtg. anyagában színezett beton panel
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min 6 cm vtg expandált polisztirolhab hőszigetelés
polipropilén geotextília elválasztó-, védő-rtg. 300g/m²

méretezett monolit vasbeton födémszerkezet
teherhordó falazóblokk

kulékavics, 50 cm-es tűzvédelmi sáv
ültetőközeg (talajkeverék)

műanyag drénlemez, vízmegtartó réteg
expandált polisztirolhab hőszigetelés

lejtbeton 2%-os lejtéssel
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RÉSZLETRAJZOK | JELLEMZŐ KERESZTMETSZETEK 
KERESZTMETSZETI ARÁNYOK

M 1:50

TELJES FELÜLET NÖVÉNYTAKARÓ

NÖVÉNYTAKARÓ ÉS BURKOLAT

CSAK BURKOLT FELÜLET
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NÖVÉNYALKALMAZÁS

- stabilizált szórt burkolat

- 100%-ban újrahasznosítható, természetes hatású

- jól variálható, változatos kialakítási lehetőségek

- erős, jól járható és tartós felület

- fagyálló és UV -stabil

Biológiailag aktív felület

- árnyéktűrő, szélsőséges viszonyoknak ellenálló

- extenzív fenntartási körülmények

- ökologikus növényalkalmazás

NÖVÉNYTAKARÓ

BURKOLT FELÜLET
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2,5 cm vtg. TerraWay  bazalt színű
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
20 cm durva zúzottkő  NZ 11/32, Trγ=95%
20 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító
1 rtg. 100g geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%
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0.6
0

0,00

+0,40

+1,20

0.4
0

egyedi kialakítású támfalzáró
profil szellőzőráccsal

GYEP ALAP

6 m széles 3 m magas

2,5 cm vtg. TerraWay kvarchomok szürke
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
20 cm durva zúzottkő  NZ 11/32, Trγ=95%
20 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító
1 rtg. 100g geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%
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CS11
5 cm vtg. térkő és fémszegély rétegrendje
M=1:20

Weissenböck Rialta Grosso 5 cm vtg. térkő, 5mm fúgával,
NZ 0/2 zúzalékhézagolással
4 cm vtg. NZ 2/4 ágyazó zúzalék
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
15 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító Trγ=95%
1 rtg. 100 g-os geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%

3x250 mm fém szegély
 gömbölyűre csiszolt felső éllel
betonba rakva

1,5%

2,5 cm vtg. TerraWay  bazalt színű
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
20 cm durva zúzottkő  NZ 11/32, Trγ=95%
20 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító
1 rtg. 100g geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%

60 cm vastag vasbeton gerendakeret

15 cm vtg. anyagában színezett beton panel

60 cm vastag vasbeton gerendakeret

15 cm vtg. anyagában színezett beton panel

Első osztályú termőföld
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20 cm légrés
vasbeton teherhordó támfal
dörken szivágró réteg közvetlenül a támfalhoz illesztve

20 cm légrés
vasbeton teherhordó támfal
dörken szivágró réteg közvetlenül a támfalhoz illesztve
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GYEP ALAP

6 m széles 3 m magas

2,5 cm vtg. TerraWay kvarchomok szürke
10 cm finom zúzottkő NZ 4/11, Trγ=95%
20 cm durva zúzottkő  NZ 11/32, Trγ=95%
20 cm 0/32 homokos kavics fagyvédőréteg  és talajjavító
1 rtg. 100g geotextilia
tömörített altalaj, Trγ= 90%
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Földlabda
Első osztályú termőföld
15 cm vtg. kulékavics

Földlabda
Első osztályú termőföld
15 cm vtg. kulékavics

min 6 cm vtg expandált polisztirolhab hőszigetelés
polipropilén geotextília elválasztó-, védő-rtg. 300g/m²

méretezett monolit vasbeton födémszerkezet
teherhordó falazóblokk

kulékavics, 50 cm-es tűzvédelmi sáv
ültetőközeg (talajkeverék)

műanyag drénlemez, vízmegtartó réteg
expandált polisztirolhab hőszigetelés

lejtbeton 2%-os lejtéssel
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Növényalkalmazás szempontjából két részre bontható a koncepcióterv. Egyrészt a terület 
felszínén megjelenő természetes vegetációra, másrészt a repedésrendszer világában, a 
terepszint alatt létező biológiailag aktív felületekre. A diplomamunka mindkettő területre 
áttekintő jellegű szakirodalmi kutatáson alapuló növényalkalmazási javaslatot ad, a meglévő 
vegetáció gazdagítása és az értékes hazai növénytársulások kialakítása érdekében.
A javaslat kidolgozása a terület közvetlen környezetében lévő, az egykori vegetáció nyomait 
őrző önálló flórasziget, a Sághegyi Tájvédelmi Körzet növényvilágának megismerésével 
indult. A természetes vegetáció a szőlőművelés által a hegy felső harmadára visszaszorult. 
A kőkitermelés következtében a hegy lebányászott oldalain a sziklagyepek térhódítása 
jellemző. 

A tervterület felszínén a cserje- és lombkoronaszinten megjelenő növényzet alkalmazása 
kerülendő a nyitott, homogén, agrárkultúra jelleget idéző megjelenés érdekében. A 
raktárépületek elbontása után kialakult - talajt jól megkötő - zárt állomány értékes 
növényfajokban nem bővelkedik, de egy nagyon jó kiinduló alapul szolgál. Ennek gazdagítása 
és esztétikussá tétele érdekében kaszálék terítéssel a sziklagyepi világ elindítása javasolt. A 
repedésrendszer mellékágain keresztül a bevágások egyenletes süllyedésével a száraz és 
félszáraz sziklai és pusztai gyepek uralta növényzetet fokozatosan váltja fel a keskeny, szűk, 
árnyékos falak közötti szurdokszerű körülményekre emlékeztető növénykiültetés. A fokozatos 
átmenet kialakításához a szélsőséges körülményeket tűrő talajtakarók, a pimpó (Waldsteinia 
sp.), az árvacsalán (Lamium sp.), a gólyaorr (Geranium sp.) fajták mellett a sásfélék (Carex 
sp.) spontán alkalmazása javasolt. A magas falak által határolt merev épített környezet 
humanizálására a mellékágakon túl az épületek előterében kialakított teresedésekben 
ajánlott a kontrasztképző növényalkalmazás.
A válogatott növények együtt alkalmazása harmonikus, esztétikus megjelenést kölcsönöz a 
teresedések humanizálásához.

A repedésrendszer hatalmas mérete miatt nem ökologikus, hogy az összes ága faltól-falig le legyen burkolva. Továbbá nem indokolt azért sem, mert az ide látogatók nem valószínű, hogy 
végigjárják a repedéseket teljes terjedelmükben (kiváltképp a mellékágakat). A mellékágak ugyanis inkább „befotózós”, „betekintős” spotok. A feltehetően napi pár száz embernek a jelenléte 
nem teszi indokolttá a teljes rendszer leburkolását. Így a mellékágakban növénykiültetés kíséri az utakat. 
Az eltérő magasságok és szélességek által meghatározott keresztmetszetek alapsík változatait táblázatba rendezve tüntettem fel. Három alapsíkot különítettem el: teljes felület növénytakaró, 
növénytakaró és burkolat, csak burkolt felület. A táblázatban a jellemző keresztmetszeti arányokhoz jelöltem az alapsík változatok eltérő megjelenéseit. A burkolt felületek az ökológiai elveket 
követve vízáteresztő stabilizált szórt burkolatok, amelyeknek az épülethez vezető ágakon a feltételezett áruszállítás érdekében teherbíró alapozása javasolt.
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Anemone hupehensis

Carex oshimensis 
’Evergold’

Lamium maculatum 
’Red Nancy’

Liriope spicata

Pulmonaria ’Raspberry 
Splash’

Geranium 
macrorrhizum’Spessart’

Asarum europaeum

Dryopteris erytrosora

Ophiopogon japonicus 
’Minor’

Hakonechloa macra

Athyrium nipponicum

Dyopteris affinis

Vinca minor fajták Waldsteinia geoides

Lamiastrum galeobdolon
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