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Az OTI Tisza Kálmán-téri bérház-
csoportja és a sávos beépitési mód. 

SÁRKÁNY ISTVÁN 

Az elmúlt hónapokban zajlott le az OTI Tisza Kálmán-
téri bérházaira kiírt tervpályázat. A pályázati programm 
előírta a fővárosi építésügyi szabályzat betartását, a telek 
gazdaságos kihasználását, továbbá hangsúlyozta a jól szel-
lőztethető, jól megvilágított lakások és az égtájak fontos-
ságát. 

Ez az utóbbi kívánság jelezte, hogy a sávos beépítési 
mód lebegett a programm szerkesztőinek szeme előtt, 
minek folytán a pályázók nagy része ilyen megoldásra is 
törekedett és a bírálóbizottság is főképpen az ilyen elren-
dezésű terveket jutalmazta. 

A sávos beépítési módot Közlönyünkben dr. Bierbauer 
Virgil és Kende Ferenc tagtársaink ismertették. Ennek az 
építési módnak főkívánsága az, hogy az épületek keletre, 
illetőleg nyugatra nézzenek és egymástól olyan távolságra 
legyenek, hogy a földszinti lakóhelyiségeket a legrövidebb 
napon is legalább egy óra hosszat érje a nap. Ez az irány-
elv első hallásra helyesnek tűnik fel, mert a napfénynek 
az egészségre gyakorolt kedvező hatása nem lehet vitás. 
Most tehát azt óhajtanám vizsgálat tárgyává tenni, hogy 
milyen eredménnyel járna, ha ezt az építési módot az adott 
esetben valóban alkalmaznánk. 

Az építésügyi szabályzat a Tisza Kálmán-téri telken 
három 12: m széles épületsáv elhelyezését teszi lehetővé, 
úgy, hogy közöttük két 25 m széles udvar marad. A sávos 
beépítés elméletben keresztszárnyak beiktatását ugyan ki-
zárja, eszerint az épületsávokat tehát egészen a térrel 
párhuzamos Alföldi-utcáig kellene vezetni, tekintve azon-
ban, hogy az OTI telke mögött 8 ingatlan fekszik — kö-
zöttük épp a sarkon négyemeletes bérház -—, melyek lebon-
tása a mostani gazdasági viszonyok között belátható időn 
belül nem várható, az épületsávokat, már csak az építés-
ügyi szabályzat rendelkezése folytán is valahol kereszt-
szárnnyal kell lezárni. Ha a keresztszárnyat nem is építe-
nénk meg, a telek mögötti épületek tűzfalai mégis fennáll-
nának, hatásuk tehát a tervszerűen beépített kereszt-
szárnnyal azonos lenne. Lehetségesnek látszik azonban 
olyan megoldás, hogy a keresztszárnyat ne magán az OTT 
telkén, hanem a mögötte hosszában húzódó telken építsék 
meg, mert ez a szabályozás csak a közvetlen szomszédok 
telkét érintené. Ebben az esetben tehát az épületsávok 
egész az OTI telkének határáig nyúlnának, a szomszéd ház 
tűzfalát pedig ideiglenesen el lehetne burkolni. Ezt a 
lehetséges alaprajzi elrendezést veszem tehát vizsgálataim 
alapjául. 

Elsősorban azt kívántam megállapítani, hogy a nyu-
gati, : helyesebben nyugat—délnyugati irányú homlokzati 
felületek megfelelnek-e annak a kívánalomnak, hogy a leg-
rövidebb napon legalább egy órai napsütésben legyen ré-
szük. Az errevonatkozó adatokat, vagyis a napnak egyes 
órákban déltől való elhajlási szögét és a napsugár be-
esési szögét dr. Marczell György, a m. kir. Meteorológiai 
Intézet igazgatója volt szíves rendelkezésemre bocsátani, 
minek alapján megszerkesztettem azoknak az óráknak ve-
tett árnyékát, melyekben a délnyugati falat egyáltalában 
nap éri. 

Miként az 1. alaprajzon a dec. 23-i árnyékszerkesztése 
feltünteti, a vizsgálat falfelületet mindössze négy órán át 
éri (a nap, azonban egész felülete egyik időpontban sincs 
teljesen megvilágítva. Átlagban csak 23 3%-át éri nap-
sugár, 76 7%-a pedig egész nap árnyékban van, tehát a 
sávos beépítés első kellékének már elméletben sem felel 
meg. Mint az ábrák feltüntetik (1. tábl. I. 3.), a fal alsó 
részei egész nap árnyékban vannak. Hasonló módon szer-
kesztettem meg a február 23-iki, illetőleg okt. 20-iki megvi-
lágított, (illetőleg árnyékban levő felületeket (1 .tábl. I. 2.) 
és a márc. 21-iki, illetőleg szept. 23-iki felületeket. (1. tábl. 
I . 1.) A február 23-iki ábrán látjuk, Ihogy itt délben a 
lábazat hosszának 17%-át éri el a nap, 83% azonban még 
ekkor is árnyékban van. A többi órákban az épületnek 

egész alsó részére árnyék esik. A márc. 21-i ábrákon azt 
látjuk, hogy 12 órakor és Í13 órakor a lábazatnak mintegy 
fele van megvilágítva. A téli hónapokban tehát az épület 
alsó részei soha sincsenek egy ó:a hosszat teljes megvilá-
gításban és így a sávos beépítési mód első kívánalmát nem 
elégítik ki. 

Bár fent kifejtettem, hogy a keresztszárny nélküli 
sávos beépítés az adott telken az adott körülmények közt 
meg nem oldató, tanulmány kedvéért felrajzoltam annak 
a megvilágításnak mértékét, melyben az Alföldi-utcáig 
megnyitott épületsávok esetében az OTI telkén lévő ke-
resztszárny nélküli épületnek dec. 23-án része volna. A lába-
zat még itt is egész nap árnyékban van és az alsó emelet-
sorok sem kapnak egy óra hosszat napot. A megvilágítás 
ebben az esetben 46%, árnyék 54%. 

A fent felsorolt adatok azonban csak a fal külső felü-
letére eső napsütés elméleti mértékét állapítják meg. Vala-
mely lakás egészségügyi viszonyaira azonban közömbös az, 
hogy a falat kívül mennyi nap éri, mert hatása csak annak 
a napsugárnak lehet, mely a lakást b'elül is éri. Hogy dec. 
23-án 12 órakor mennyi napfény hatol át az ablakon, azt 
külön ábrán tüntettem fel (1. tábla l:50-es ábrája) . 
Miként ebből kitetszik, 1:80 m széles ablakot feltételezve, 
mindössze 10 cm széles sáv hatol az ablakon át, a többi a 
csekély beesési szög, a falvastagság és az ablakkeretek 
folytán elvész. Ír,20 m széles ablakon azonban már egyálta-
lában nem jut napsugár délben a szobába! Azonban 
1-80 m széles, (vagy szélesebb ablakon behatoló minimális 
napsugárnak sem lehet az egészségre semminemű hatása. 
Igaz, hogy a délutáni nap nagyobb szög alatt éri a falat 
és így szélesebb sávban hatolna a nyíláson át, de ekkor a 
fal nagy részére már vetett árnyék esik. 

Azonban mindezek a grafikusan feltüntetett adatok is 
csak arra az esetre vonatkoznak, mikor valóban van nap-
sütés. Miként a MeteoroIogiai Intézet 30 éves átlagaibél 
kiderül: 

napsütés borult napsütés absolut 

órákban 

novemberben 26% 74% 71 
decemberben 16 „ 84 „ 41 
januárban 21 „ 79 „ 58 
februárban 27 „ 73 „ 77 

Tehát pl. decemberben 41 óra napsütés osztva 31 nap-
pal 1 -3 óra, vagyis egy napra átlag 1 "3 óra napsütés esik. 

Ha most figyelembe vesszük, hogy ennek a vizsgálat 
tárgyává tett épületnél csak 23.3%-a éri a fal külső felüle-
tét, vagyis 80 percből kereken 20 perc, akkor azt hiszem 
nyugodtan kimondhatjuk, ihogy a téli nap fiziologiai hatása 
adott esetben a semmivel egyenlő, annál is inkább, mert a 
városi poros és füstös levegő különösen az aktív ultraviolet 
sugarakat nyeli el. Éppen úgy az üveg is, mely csak a hő-
és látható sugarakat ereszti át, de az egészségre hatásos 
ibolyántúli fénysugarakat felfogja. A napfény hatása a téli 
hónapokban csak akkor érvényesülne kedvezőbben, ha a 
házsávok egymástól oly távol esnének, hogy a vetett árnyék 
annyira csökkenhetne, hogy az alsó emeletsorokat több 
mint egy órán át ne érje, ez azonban jelen esetben, vala-
mint 25 m magas bérházak esetében a gyakorlatban aligha 
lesz keresztülvihető. 

Azonban vannak a napsütés mértékén túl még más 
szempontok is, melyeket mérlege'ni érdemes és pedig a la-
kások levegős volta, jó megvilágítása és a beépítési mód 
gazdaságossága. 

A sávos beépítési mód a jelen esetben is biztosítja 
azt, hogy az egyes helyiségek — az alaprajz részleteinek 
kellő megoldása mellett — teljes mértékben szellőztethetők 
legyenek. Azonban a légkicserélődés kérdése biztosítható 
más alaprajzi megoldással is, pl. ha körülépített telek ese-
tén az udvart a tér felé bizonyos szélességben megnyitjuk 
(2. tábl. b.), mely esetben az udvar és a tér légtere szintén 
csatlakozik. 

A megvilágítás tekintetében már kedvezőtlenebb a 
helyzet a sávos pítkezésnél, mert nyilvánvaló, hogy az a 
helyiség, mellyel szemben 25 m-nyire ugyanilyen magas 
épület áll, nem lehet olyan jól megvilágítva, mint az, mely 
a 300 m széles térre néz. I t t jegyzem meg, hogy a tér 



1. tábl. Az O. T. 1. Tisza Kálmán-téri bérházcsoportja és a sávos beépítési mód. 
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Márc. 21. és szept. 23. 
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napsütötte 

felület. 
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átlag 35 /% napsütötte felület. 

átlag bS % napsütötte felület. 

Budapest, 1933. szeptember. 

átlag233% nap-

sütötte felület. 

1-50. 

Dec.23.12h 

Megjegyzés: 
A napsugár délelőtti iránga 

szímetrikus a dél vonalra a 

megfeleld délutáni órákkal. 

A napsugár déltől való elhajlási és beesési szöge. 
Dec.23. Febr.23.ésokLZ0. Márc.2f.ésszept.ti 

Ora. oi h d h o( h 

12 h 
0° 1850 0° 32° 0° 42° 

13h 150 
17° 180 300 20° W 

1tfh 28" 13° 26° 37" 35° 

15 h 750 IffO 18° 54-° 280 

16h 
52° 0° 60o 12° 67° 19° 

17 h 72° 79° 10° 

18 h - - - - 90° 0° 

óra= nap/dó, di'déltől való elhajlás, h=beesést szög. 

Homlokzatok és alaprajzok. 

i 
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2. tábl. Az 0. T. I. Tisza Kálmán-téri bérházcsoportja és a sávos beépítési mód. 

1-5000. 

Tisza Kálmán tér. 

tí55 

2*3570• 71W 

S5lf0 

1855 

300 •-

19730 fm >55% 

—• lakórészek elhelyezésére felhasználható 

homlokzatrészek. 

11000. 
89'UO 

3x4-255=12765 fm 

Alaprajzok. 

felőli homlokzatot, mint a grafikus ábrázoláson (1. tábl. 
I. 2.) látható, febr. 23-ikán 16 óra 55'-kor kezdi érni a nap, 
süti napnyugtáig és éri egész okt. 20-ig. Június 21-ikén 
napkeltekor 16", napnyugtakor pedig 5ő°-os szög alatt es-
nek rá a napsugarak. 

A gazdaságosság szempontja szintén a sávos beépítés 
ellen szól, mert míg ilyen elrendezés mellett 3X42-55 
127'65 fm. homlokzati hosszon helyezhetünk el lakóhelyisé-
geket, addig a tér felé nyitott körülépítés esetében, kereken 
198 /m-t, tehát 55%-kai több homlokzati hosszúságot hasz-
nálunk fel lakóhelyiségek részére. 

Továbbá nem hanyagolható el magának a lakónak a 
szempontja sem. Az a lakó, aki sávos építkezésű bérházban 
lakik, ablakából az előtte levő épület hátsó homlokzatát, 
tehát a konyhát, a fürdőszobát és az egyéb mellékhelyisége-
ket látja, de a 300 m oldalhosszúságú 90,000 m2 alapterü-
letű parkozott térre kilátása alig van. Azt hiszem, hogy 
ennél fonákabb elrendezést elképzelni is bajos! 

Végül talán a városrendezés és városkép szempontját 
sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Hogy milyen 
hatást érnénk el, ha a tér falát egyik helyen sávokra oszta-
nánk, az akkor ötlik szemünkbe, ha utóbbiakat az egész 
térre! együtt rajzoljuk fel (2. tábla, c.). Ezen helyen a tér 
határoló falának egysége megszakad. 

Ha -most összefoglalva, elkészítjük annak a sávos beépí-
tési módnak mérlegét, mely az O'TI Tisza Kálmán-téri tel-
kén lehetséges, úgy meg kell állapítanunk, hogy egyetlen 
látszatszerű előnye az, hogy a késő őszi és a téli hónapok-
ban (pontosabban november elejétől február végéig) a 
nyugati homlokzatok külső felszínét éri a nap — amennyi-
ben az idő nem borús — , míg a tér felőli homlokzat ezen 
• ctö alatt napot nem kap, azonban az átszellőztetés, a meg-
világítás mértéke és a gazdaságosság, a városépítési szem-
pont, főképpen pedig a lakók esztétikai igényei részben nem 
indokolják meg, részben pedig határozottan ellene szó-
lanak. 

Igaz, hogy a technikában, így a városépítés irányelvei-
nek kérdéseiben sincs megállás és ezek is állandó fejlődés-
ben vannak, de a felmerülő újabb és újabb eszméket csak 
akkor fogadhatjuk el, ha azok a kritikát elbírják. Kellő-

képpen meg nem vizsgált ideákért a városépítés leszürődött 
tanulságait mellőzni nem lehet. A gondosan megépített ház 
élettartama hosszú évtizedekre, sőt évszázadra terjed, itt 
tehát az alapos megfontolás legnagyobb mértékben meg-
okolt. Városépítészetünkben lépten-nyomon sajnálattal lát-
hatjuk a ki nem forrott irányok és a kapkodás nyomait. 
Mindnyájunknak egyformán érdeke, hogy olyan alkotások 
jöjjenek létre, melyek a jelen és a jövő idők krit ikáját is 
kiállják. 

SZEMLE. 
Az Egyesült-Államok villamos energiagazdálkodásában 

figyelemreméltó a háztartási fogyasztás erős növekedése, 
amit a villamos háztartási készülékek bevezetésének kell tu-
lajdonítani. Az ilyen irányú céltudatos campagne a depres-
szió ellenére 1931-ben szép eredményt hozott. Ennek a ha-
tása a General Electric Co. Schenectadybeli telepén is ta-
pasztalható. A tömegtermelés elvei szerint (mozgó szerelő-
szalag stb.) most folyó hűtőkészülékek gyártása, a termelési 
kapacitásnak relatíve legnagyobb kihasználását éri el, bár e 
műhelyekben is csak heti 4 napon át dolgoznak. Ezzel szem-
ben a Itöbbi gyártási ágazatokban (turbinák, konventerek, 
generátorok, motorok stb.) vagy ennél is kevesebbet vagy 
egyáltalán nem dolgoznak. A munkáslétszám így is csak kb. 
60%-a az 1929. évinek. A Schenectadyben most folyó mun-
kálatok közül említésreméltó a Chicago melletti State line 
telepeknek szállítandó 160.000 kw-os egytengelyű (86 atm. 
gőznyomású) turbogenerátor szerelése, továbbá a higanygőz-
egyenirányítók gyártása. Ezek iránt la kereslet állandóan 
fokozódik, mivel a városi közúti és földalatti vasutak, valamint 
az egyenáramú nagyvasutak mind szélesebb körben használ-
ják. így pl. New-Yorkban a subway 3000 kw-os, 625 volt fe-
szültségű és 60 periódusú ilyen egyenirányítókat alkalmaz 
legújabb vonalain. További műszaki érdekesség két nagy 
(20.000 és 26.000 kw-os) higanygőzturbina gyártása. 

Igen nagy reményeket fűznek a Schenectadyban végzett 
kísérletek alapján az újrendszérű nagyfeszültségű és nagy 
teljesítőképességű elektroncsöves egyenirányítóhoz, amelyekre 
nagyfeszültségű egyenáramú távvezetékek üzemében vár je-
lentős szerep. 

A schenectadyi a General Electric Co.-nak legnagyobb 
(normálisan kb. 23.000 munkást foglalkoztató) telepe. Ezen-


