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ii. Graphisoft 
Építész regatta
„A környezettudatosság a fejekben kezdődik!”

Az 1902-ben alakult Magyar Építőművészek Szövetsége a 
minőségi építészet iránt elkötelezettek szakmai szervezete, 
és mint ilyen, kapcsolatokra és együttműködésekre törek-
szik az egyéb művészeti ágakkal, valamint a különböző 
nemzetközi építész szervezetekkel, mint az UIA (Nemzet-
közi Építész Szövetség), amelynek 1955 óta tagja. A jelen 
kihívásaihoz igazodva az építőművészet, mint művészeti 
ág társadalmi elfogadtatását, megismertetését tartja egyik 
legfőbb küldetésének. Ezen gondolatok mentén szüle-
tett meg 2008-ban az építészek számára meghirdetett I. 
Graphisoft Építész Regatta, melynek sikerein felbuzdulva 
idén nagy reményekkel vágtunk a II. Graphisoft Építész 
Regatta szervezésébe. Az aktuális tendenciákhoz igazodva 
a MÉSZ 2009-es programsorozatainak mottója – „A kör-
nyezettudatosság a fejekben kezdődik!” – ernyőként vetül 
a regattára is, meghatározva ezzel a versenyhez kapcsoló-
dó előadások és kiállítások tematikáját, s igazodva az UIA 
2009. évi Építészet Világnapja felhívásához is. 
Az UIA (Union International des Architectes / Építészek 
Nemzetközi Szövetsége) Tanácsa februárban Costa Ricá-
ban megtartott tanácskozásán döntött a 2009. évi Építé-
szeti Világnap témájáról, mely az 'Építészi energia kontra 
globális válság' címet kapta. 
Az építészek hivatásuknál és szakmájuk természeténél 
fogva, valamint technikai, kulturális, gazdasági és társa-
dalmi tudásuk alapján holisztikus missziót teljesíthetnek 
a globális válság idején. Az építészek a fenti területeken 
egyéni és közösségi döntéshozóként működnek a tervezés, 
a kivitelezés és az újrahasznosítás minden ütemében. Az 
építészeti alkotások létrejöttének sikere függ az építész és 
együttműködő partnerek között kialakult kapcsolattól is, 
miközben a projekt léptékétől és természetétől függetlenül 
az építész e komplex gépezet motorja. 
Minden egyes projekt új hipotéziseken alapul: más a meg-
bízó, a helyszín, az éghajlati viszonyok, a program, a költ-
ségvetés és a használók. Az új helyzetekre való helyes meg-
oldások kidolgozása az építészek napi feladata. A világban 
ma előzmény nélküli és egy időben végbemenő válságok 
fenyegetnek, így környezeti, pénzügyi és társadalmi válság, 

valamint a klímaválto-
zás. Ezek a problémák 
minden szektorban a 
dolgok sürgős átgondo-
lását és innovatív megol-
dások kidolgozását teszik 
szükségessé. Adottságaik 
alapján az építészek szá-
mára itt az alkalom veze-
tő szerep vállalására és az 
új technikai, környezeti, 
társadalmi, gazdasági és 
esztétikai megoldások 
kidolgozásának irányí-
tására.
Az idén október 5-re 
eső Építészeti Világnap 
alkalmából az UIA fel-
hívja a tagszervezeteket 
az építészek válság elleni 
küzdelméről és energiájáról tanúságot tevő helyi építészeti 
és városépítészeti projektek bemutatására.
Ha párhuzamot próbálunk vonni a múltbeli krízis szituáci-
ók és a jelen tényei között, a hangsúlyt a megoldási mecha-
nizmusok átértékelésére s az építészet mind fontosabbá 
váló szerepére kell helyezni. Ezen gondolatok gyakorlati 
megvalósulására kiváló példát szolgáltat a Wekerle-telep 
vagy a Napraforgó utcai Bauhaus telep létrejötte. 
Felvetődik a kérdés, vajon milyen lesz a jövő építészete? E 
kérdés minél pontosabb megválaszolásához az építészeti 
gondolat, innovatív anyagok és innovatív technológiák 
használatának hármas pillérének összehangolása szüksé-
ges, hiszen ez jelentheti a kiutat a válságból a jövő építésze-
te felé. E három pillér megalapozásához kapcsolódnak a II. 
Graphisoft Építész Regatta konferenciájának előadásai is.

Budapest, 2009. május
 Kálmán Ernő DLA
 a MÉSZ elnöke

ArchiCAD 12 -  A dinamikus tervezési élmény

Aatrial House, Poland
WAN Awards House of the Year 2006

KWK Promes, Poland

ArchiCAD Center - MódiStudió Archimage Plusz Kft. Graphisoft CAD Stúdió PirCAD
IMPRESSZUM • Kiadó: LVE • Postacím: 7624 Pécs, Hungária út 47. • Szerkesztés: MÉSZ, MCXVI • Terjesztés: alternatív terjesztők és LVE – ingyenes. • A magazinban megjelent hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállalunk! A kiadványban megjelent cikkek, képek bármilyen utánközlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus kiadása kizárólag a kiadó engedélyével 

lehetséges. Minden jog fenntartva!
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A II. Graphisoft Építész Regatta nyitóeseménye, a pén-
tek délutáni szakmai beszélgetés címében szereplő kör-
nyezettudatos építészeti gondolkodást gyakran auto-
matikusan felcserélik az energiatudatos megnevezéssel, 
pedig a kettő egyáltalán nem azonos. Érdemes elgon-
dolkodni azon, hogy mi a közös és mi a különböző a két 
fogalomban, ez a házi feladat a szakmai beszélgetés és a 
Regatta utánra. Előzetesen csak annyit gondoljunk vé-
gig, hogy az energiahatékonyság, kevésbé elegánsan az 
energiatakarékosság érdekében milyen gyakran alkal-
maznak olyan megoldásokat, melyek cseppet sem kör-
nyezettudatosak, sőt károsítják a környezetet, milyen 
gyakran alkalmaznak olyan építőanyagokat, amelyek 
műviségük miatt még messze feladatuk végrehajtása 
után is szennyezik (majd) földünket.
Az építőanyagok sorában többszörösen is különleges 
helyet foglal el a tégla, a maga természetes mivoltá-
ban. Ebben a kontextusban csak kettőt emelünk ki, 
nem beszélünk történetiségéről, építészeti megjele-
néséről, kiváló épületfizikai és egyéb, máshol kellő 
alapossággal ismertetett tulajdonságairól. 

A tégla, azaz az égetett kerámia nem tartalmaz mester-
séges összetevőket, ha ideiglenesen befejezte földi pályá-
ját és lebontják, előbb-utóbb káros környezeti hatások 
nélkül visszatér származási helyére, az anyaföldbe. Nem 
kerülhető meg az a kérdés sem, hogy a környezettuda-
tosságban és tágabban értelmezve a tisztes, az ember 
lényegéből fakadó takarékosságban fontos szerepe van 
annak, hogy mindenből csak annyit használjunk, ameny-
nyire szükség van, és mindent arra használjunk, amire 
való. A tégla alapanyaga, az agyag, vagyis az anyaföld, és 
ez az agyag egy elsősorban építésre kiválasztott anyag. 
Érdemes tehát odafigyelni az égetett kerámia termékek 
illetve a tégla építéstechnológiájának fejlődésére. 
A vékony bordákból és sűrű üregszerkezetből álló ki-
emelkedően jó hőszigetelő képességű Porotherm HS 
falazóelemek környezetkárosító anyagok alkalma-
zása nélkül szolgálnak teherhordó és egyben hőszi-
getelő falszerkezetek építésére, az új csiszolt tégla, a 
Porotherm Profi technológia tisztán, gyorsan és „pon-
tosan, szépen” kivitelezett épületeket eredményez.
www.wienerberger.hu

a környezettudatosság nem azonos 
az energiatudatossággal

Első pillanatban meghökkentőnek, talán kissé izzadtságszagúnak 
tűnik, hogy egy Regatta, azaz egy vízi-sport esemény kapcsán az épí-
tés, az építőanyagok és építési technológiák fejlődéséről ejtünk szót. 
Rögtön nem lesz erőltetett a kapcsolat, ha felidézzük, hogy a vasbe-
ton újkori fejlesztésének első produktuma, a nevezetes virág-ládá-
kat is megelőzve egy, J. L. Lambot által Párizsban, 1848-ban készített 
csónak, melyet az 1855-ös a párizsi világkiállításon mutatott be.
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A fenti gondolatok értelmében a létesítmény gépésze-
ti kialakításánál alapvetően arra törekedtünk, hogy a 
rendszerek energia fogyasztása jó hatásfokkal, alacsony 
értékű legyen, miközben magas komfort szintet biztosít-
sanak. Ezek a megoldások a következők:
• Az egész telep összes épület fűtő, illetve hűtő energia, 

ellátása központi gépházakból történik. Ez a legjobb 
hatásfokú megoldás, azaz igen jó energetikai jellem-
zőket eredményez. A kazánházat és a hűtőgépházat a 
főépület alagsorában alakítottuk ki, ahonnan szigetelt, 
földben elhelyezett távvezetékeken keresztül, jut el az 
épületekbe a fűtő, illetve hűtővíz. Egyfajta távfűtés ké-
szült tehát, ahol minden egyes lakás önálló hőmennyi-
ség mérővel van felszerelve, tehát pontosan számon 
tartható a fogyasztás.

• Az épületek apartman szobái, továbbá a kikötő épület 
helyiségei a legmagasabb komfortfokozatot biztosító 
rendszerekkel vannak felszerelve. A helyiségek meny-
nyezetének vakolatába kapilláris csőhálózat került elhe-
lyezésre, amelyben szabályozott mennyiségű, alacsony 
hőmérsékletű fűtővíz vagy (nyári időszakban) hűtővíz 
kering. A fűtő illetve hűtő-hatás a mennyezetről sugár-
zás útján történik, így nincs semmilyen légmozgás a 
szobákban. A másik nagy előnye a sugárzó mennye-
zeti rendszereknek, hogy a fűtés ill. hűtés bekapcsolá-
sa után pár perc múlva meleget ill. hideget teremt a 
helyiségben, vagyis nagyon jó hatásfokkal üzemel. Az 
úgynevezett „alacsony hőmérsékletű” rendszer szintén 
energetikai jellemzőket javítja. A sugárzó rendszerek 

eredményeképpen pedig az építészek által tervezett 
terekbe semmilyen gépészeti berendezés nem került, 
belsőépítészetileg tiszta és semleges terek álltak elő. 
Fontos még, hogy egészségi és fiziológiai szempontból 
is a betervezett rendszer optimális.

• Újszerű megoldást alkalmaztunk a Hűtőgépek műkö-
désében. A gépek kondenzátorait Balatonból kiszivaty-
tyúzott, és földalatti távvezetéken szállított vízhűtéssel 
oldottuk meg, így nem jelentek meg a háztetőn a za-
jos léghűtéses berendezések. Ez a megoldás szintén jó 
energetikai jellemzőt eredményez az egész létesítmény-
re, ugyanis a léghűtéses kialakítású hűtőgépek a nagy 
légszállítású hűtő ventillátorok több elektromos ener-
giát igényeltek volna, mint a Balaton-vizét cirkuláltató 
szivattyúk. Továbbá a nyári csúcsban a hűtőgépek nagy 
stabilitással működhetnek, nincs az a veszély, hogy a 
kánikulában a háztetőn, a nagy forróságban lecsökken 
a léghűtés hatása. A Balaton vizével, minden időben 
jó hatásfokkal lehet hűteni a kondenzátorokat. Fontos 
része továbbá a rendszernek, hogy az ilyen módon az 
épület gépészeti rendszereiben keringtetett használt 
víz a kikötő mólószárain keresztül visszajut a zárt ki-
kötőbe, ahol az öböl belső vizét keringteti. Ezáltal télen 
nem fagy be és nincsen szükség a hajók kiemelésére. A 
Balaton vizének használata természetesen engedélyez-
tetésre került a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség-el.

Vitorlázó emberként megtiszteltető volt egy ilyen előre-
mutató balatoni projektben részt venni.

Írta: Detre Zsolt, épületgépész tervező  • Fotó: MCXVI

Az épületgépészeti tervezés során olyan komplex épületgépészeti rendszer kialakítására törekedtünk, 
amely egyfajta holisztikus gondolkodásmóddal a legteljesebb mértékben az építészeti elképzelést és for-
málást segítve az ökológikus, energiatudatos és energiahatékony elképzelés irányába hat. Kiindulópont-
ként a Balaton közelsége lehetőséget teremtett arra, hogy koncepcionálisan közelítve a problémát a vízről, 
mint helyben jelenlévő adottságról és a XXI. Századot nagyban meghatározó nyersanyagkincsről a szoká-
sostól eltérően gondolkodjunk. 

a blYC 
épületgépészeti megoldásai

I. SurgiCare Orvos - Gyógyszerész Kupa

2009. június 12-14.
BFYC, Balatonkenese

Bővebb információ és nevezés:  
www.orvosgyogyszereszkupa.hu

Orvos-Gyógyszerész
Kupa

Az ugyvedkupa.hu Kft., az LVE  
és a BFYC szervezésében

SURGI CARE
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A tények
A nap már 4,5 milliárd éve az égen van, és még továb-
bi 5 milliárd évig ott is marad. Folyamatosan küldi az 
energiát elképzelhetetlen mennyiségben – és mindezt 
ingyen. Évente a földünkre érkező energiamennyiség 
szükségletünk kb. 10.000-szeresének felel meg. 
A nap Magyarországot is megfelelően ellátja energiával. 
Átlagosan négyzetméterenként 1.200 kWh az éves ho-
zam. Ez kb. 120 l fűtőolajat, vagy 120 m3 gázt jelent.
Miért nem használnánk fel ezt a lehetőséget? Míg a 
fosszilis energiatartalékok fogytán vannak és emelkedik 
a költségük, addig a nap nem küld számlát.

Roto megoldás
A Roto Energiatető koncepciója teljes körű megoldást 
jelent. A tetőfelület többé nem csak a ház védelmét 
szolgálja, hanem aktívan részt vesz az energia termelés-
ben. Az időjárás elleni védekezés mellett a Roto Ener-
giatető vizet melegít és áramot termel. 
A „superflat” építésmódnak köszönhetően az elemek 
belesimulnak a tetőbe. A rendszer rugalmas döntési le-
hetőséget kínál az energiamérleg optimalizálására.
Használati víz melegítés, fűtésrásegítés, vagy önálló 
áram előállítás? Számtalan lehetőség van, mindegy, 
hogy tetőfelújításról vagy új építésű tetőről – teljes, vagy 
csak részleges tetőfedésről van szó.

Hogyan válasszunk
Kis túlzással a szolártechnikához már mindenki ért. 
A vásárlási döntés előtt azonban érdemes alaposan 
elemezni a különböző ajánlatokat.
Szolárrendszer esetében ellenőrizni kell, hogy az ár-
ajánlat pontosan mit tartalmaz, milyen komponensek 
szerepelnek az árban, ezek a komponensek – különös 

tekintettel a szolárkollektorra – milyen teljesítménnyel 
és garanciával rendelkeznek. Áramtermelő photovoltaik 
modul esetében a modul teljesítménye a döntő. A külön-
böző kivitelek teljesítménye között akár háromszoros is 
lehet az eltérés, ezért ne a modulok darabárát, hanem 
mindig a teljesítményt hasonlítsuk össze. Itt is igaz a 
mondás, hogy a legolcsóbb a végén a legdrágább lesz.

Roto Azuro – tetőtéri ablak 
maximális méretben
Tetőtéri ablak XXL méret-
ben. A hatalmas 2,60 x 1,70 
m szabad méret új perspek-
tívát teremt. Tetőtér, mint 
téliker? Fürdőzés a szabad 
ég alatt? Mindez manapság 
már nem probléma.
Az üvegtáblák gombnyo-
másra oldalra siklanak és 
perceken belül a tetőtér na-
pozóterasszá válik.

Roto Designo tetőtéri ablak 0,84 W/m2K értékkel

A minimális energiaveszteség igénye és a passzívház 
közeli értékek biztosítása minden gyártótól folyamatos 
fejlesztést kíván meg. A Roto új terméke jelenleg a legala-
csonyabb Uw értékkel rendelkezik a tetőablak piacon.
A kimagasló érték a 3 rétegű kryptongázzal töltött üve-
gezés mellett a teljesen új fejlesztésű tok és szárnyszerke-
zetnek köszönhető. A műanyag alapanyag szálerősített, 
így jóval kevesebb acélmerevítés szükséges.
Termékeinkkel kapcsolatos további információk a 
www.roto.hu oldalon.

Hargitai Zsolt - Kereskedelmi vezető
Roto tetőablak & szolártechnika üzletág

Energiatető – 
passzív védelem helyett 
aktív energiatermelés

Az utóbbi évek energiaválsága és az energiahordózók 
árának drasztikus emelkedése a takarékosan üzemeltet-
hető épületek irányába fordítja figyelmünket. Tetők ese-
tében törekedni kell a megfelelő téli-nyári hővédelmet 
biztosító „hőburok” kialakítására, mely magába foglalja 
a hőhídmentességet és a légtömörséget is. Ezen elveket 
kielégítő megoldást kínálnak a Bachl kft. által gyártott 
többrétegű kasírozásokkal ellátott poliuretán (PUR/PIR) 
keményhab táblák.

Korábban Magyarországon szinte kizárólag hagyomá-
nyos, egyszerű, 45°-os hajlásszögű tetők épültek. A terve-
zésben manapság egyre inkább érvényesül a bonyolultabb 
tetőformák és a minimális tetőhajlásszög iránti igény. 
Előadásunkban az alacsony hajlásszögű tetők tervezési 
és kivitelezési problémáival foglakozunk, és irányelveket 
adunk ezek tervezéséhez.

Az ország nagy városaiban megrendezett szakmai előadások 
és kiállítások 6 piacvezető építőanyagipari gyártó és forgal-
mazó cég (Tondach, Graphisoft, Alukönigstahl, Rheinzink, 
Bachl, Roto) összefogásával 5 év után a Tetőakadémia már 
az ország egyik legelismertebb műszaki rendezvénye Ma-
gyarországon. 
Mint ilyen, örömmel támogatja az építészek számára szer-
vezett Építész Regatta előtti napon megrendezett konferen-
ciát is, ahol azt a témát vitatják meg a szakemberek, hogy a 
környezettudatos építészeti gondolkodás a fejekben kezdő-
dik el. Mindezt kellemes balatoni környezetben, s nem falak 
közé zárva egy előadóteremben.  Az idén is komoly közön-
ségsikert aratott Tetőakadémia-csapat személyesen is jelen 
lesz a balatonlellei konferencián, hogy az építészekkel még 
kötetlenebbül elbeszélgethessen múltról, jelenről és jövőről. 
Ki mit lát és hogyan gondolkodik a hazai építészetről, példá-
ul a legutóbbi Tetőakadémia konferencia témájával kapcso-

latban a környezettudatos tervezésről.  Milyen környezetet 
is figyelembe vevő szerkezetekből kell terveznie a jövő – sőt 
már a mai kor – építészének? E kérdésekről személyesen 
lehet megkérdezni a saját szakterületük élvonalát képvise-
lő cégek szakértőit is a konferencia alkalmából. Hiszen ma 
már egy tervező építész feladata olyan sokrétű, hogy erre a 
speciális szakterületre is fel kell készülnie – és közben időt 
szakítania, hogy befogja a szél energiáját a Balatonon.
További információ: www.tetoakademia.hu

TETŐAKADÉMIA 
RENDEZVÉNYSOROZAT 
az ÉpítÉszekÉrt

energiatakarékos 
tetőszerkezet
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A környezettudatos tervezés egy olyan új szemléletmód, 
amely az épületet a Föld ökológiai rendszerének részeként 
tekinti. A környezettudatosan megtervezett épület igyek-
szik harmóniában élni a környezettel és igyekszik azt a 
lehető legkisebb mértékben terhelni. Környezettudatosan 
építkezni már ma is lehet(ne), ehhez azonban elenged-
hetetlen tervezők számára a rendelkezésre álló techno-
lógiákban rejlő lehetőségek ismerete. Ez az Új generációs 
építészet lényege.
Az Alukönigstahl cégcsoport Közép- és Kelet-Európában 
a korszerű nyílászáró rendszerek területén piacvezető, 
a SCHÜCO és a JANSEN cégek kizárólagos technológiai 
partnere. Az idei BAU 2009 Építőipari vásáron e cégek 
olyan újdonságokat mutattak be, amelyek gyökeresen 
megváltoztatják a környezettudatos nyílászárókkal szem-
beni elvárásainkat.
SCHÜCO 2° Concept - a korszakalkotó homlokzat-
koncepció
A klímaváltozás ma már nem kérdés, hanem tény. A klí-
maváltozással foglalkozó tanulmányok szerint ahhoz, 
hogy a globális felmelegedés átlagértékét 2°Celsius (tudo-
mányosan 2°Kelvin) értéken tartsuk, a CO2-kibocsátást 
60-80%-kal kell csökkenteni. Tekintettel arra, hogy az 
építőiparhoz, valamint épületüzemeltetéshez kapcsoló-
dó tevékenység felelős a szén-dioxid kibocsátás feléért 
az energiatudatos építészet, az energiatudatos épületek 
elterjedése megfordíthatja a jelenlegi kedvezőtlen folya-
matokat. 
Az idén bemutatott fejlesztés a SCHÜCO 2° Concept ele-
mes homlokzati rendszer nem kisebb célt valósít meg, 

mint az épület CO2 kibocsátást 60-80%-kal redukálja 
azáltal, hogy a külső térelhatároló szerkezet épületfizikai 
tulajdonságai a külső körülményekhez igazíthatók az év 
4 évszakának 12 hónapjának 365 napjának  folyamatosan 
változó paramétereinek megfelelően a nap 24 órájának 
minden pillanatában a megfelelő beállítás érhető el.
A SCHÜCO 2° Concept elemes homlokzat flexibilitása 
több különböző mobil „layer” megfelelő beállításából adó-
dik. Az első réteg kívülről befelé haladva egy SCHÜCO PV 
napelem, ami napos időben az „ablak” elé tolva árnyéko-
lóként funkcionál, rendkívüli esetben az utána következő 
speciális „mikrolamellás” SCHÜCO CTB árnyékoló rend-
szer védelmét szolgálja extrém 110km/h-nél nagyobb szél 
esetén. Így a két árnyékoló együttes alkalmazása még ha-
tékonyabb napvédelmet jelent. Következő réteg a mobil 
hőszigetelés, ami megjelenésében egy tejüveghez hasonlít. 
A legbelső mobil réteg maga a 2 vagy 3 rétegű hőszigetelő 
üvegezés. Ennek a 4 rétegnek a programozott mozgatá-
sával korábban nem tapasztalt beltéri komfort érhető el 
egy 21. századi homlokzati technikát alkalmazó épületen 
belül.
A korszakalkotó újdonság azonban nem ebben rejlik, hiszen 
a nyílászárók motoros működtetése, és épületfelügyeleti 
rendszerbe kötése nem új keletű. Az elemes homlokzat 
fix része azonban olyan speciális Thermoaktív fal, amely 
„fázisváltó anyagot” tartalmaz, amely 22°C-on „megfagy”, 
amennyiben a külső környezete hidegebb, míg 22°C feletti 
hőmérséklet esetén „felolvad” és ezáltal hűti a környeze-
tét. ( A víz közismert fázisváltó anyag: 0°C-os jég 0°C-os 
vízzé olvasztásához annyi energia kell, amennyi a felolvadt 
vizet 80 °C-ra tudná felmelegíteni.)
A SCHÜCO 2° Concept elemes homlokzatrendszer alkal-
mazásával - a 4 mobil réteg számítógépes vezérlésével, va-
lamint a thermoaktív falszakasz energiatároló képességé-
nek köszönhetően - akár 80%-kal csökkenthető az épület 
hűtési illetve fűtési energiaigénye.
Szemléletváltásra van szükség. Az Energiatudatos építé-
szet szemléletváltására. A 21. század műszaki és technoló-
giai szintje lehetőséget ad arra, hogy a 20. század technoló-
giájával tönkretett környezetet és klímát megóvjuk, - hogy 
a megmentsük szót ne kelljen használnunk.
A SCHÜCO Energiatudatos építészet eszköztára már 
most a rendelkezésünkre áll.

Dömötör Álmos - Okl. építészmérnök
Vezető tervezési tanácsadó -  Alukönigstahl Kft.

Új generációs építészet - 
környezettudatos tervezés
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2005 óta, a történelem során először, több ember él a 
világon urbanizált területeken, mint falvakban. Ez a 
folyamat már most rendkívül nagy hatással van boly-
gónk erőforrásaira.     
A mi generációnk feladata, hogy a sűrűn lakott terüle-
teket egyensúlyba hozza a természetes környezettel. 
Európában az energia 40 százalékát az épületek fo-
gyasztják el, de ha az előállításukhoz szükséges meny-
nyiségeket is figyelembe vesszük, akkor a felhasznált 
energia 60 százaléka kapcsolódik az épületekhez. 
Ezért rendkívül fontos az épületek energiaigényé-
nek csökkentése, a gondos tervezés és a fenntartható 
technikák, megújuló források használata.
Szintén súlyos probléma az építési hulladék kezelé-
se, illetve hasznosítása, hiszen sokszor nagyrészben 
veszélyes hulladékról van szó. Felelősen kell tervez-
nünk épületeinket, hogy azok felépítése „előállítása”, 
működése és végül elbontása a lehető legkisebb mér-
tékben terhelje meg a minket és majd utódainkat is 
körülvevő környezetet.
Az előrejelzések szerint 2011-ig további 35 millió épület 
fog épülni világszerte, és mivel az építés-kivitelezés a 
környezetszennyezőbb iparágak közé tartozik, ez nagy 
mértékben járul hozzá az üvegházhatáshoz és egyéb 
kellemetlen klimatikus jelenségekhez.
A jelenlegi épületállományról elmondható hogy a kivite-
lezés és a működés során is sokkal több energiát igényel 
mint az feltétlenül szükséges lenne.
Gyakran a beruházási költségek 30%-át emésztik fel a 
kényszerű állásidők, visszabontások, újratervezések, 

valamint a „hagyományosan” megtervezett épületek 
használói a már elkészült rossz konstrukcióhoz kény-
telenek alkalmazkodni.
A hibák mindig két okra vezethetők vissza: rosszul 
megtervezett épület, vagy rosszul megtervezett és vég-
rehajtott kivitelezés. Lényeges látni hogy a „tervezés” 
mindkét okban szerepel.

A fenntartható építészet
Ez a fogalom olyan tervezési és kivitelezési gyakor-
latot jelent amely minimalizálja a környezeti hatáso-
kat, így javítja az életfeltételeinket. 
Nem is kell rögtön olyan messzire menni, mint “zöld 
tervezés”, első lépésben elég lehet, ha “csak” gondo-
san, jól, körültekintően tervezzük épületeinket ill. 
azok kivitelezését.
Csak ezzel a lépéssel megspórolható lenne az a bizo-
nyos 30%-nyi beruházási költség, ha már a kezdeti 
koncepciótól kezdve átgondolt épülettervek szület-
nek és ezek a megfelelő építőanyagokkal és szakérte-
lemmel épülnek fel.

Csak a gondos, pontos tervezés 
lehet “zöld”!
Célunk hogy az ArchiCAD-del tervezett épületek em-
beribb lakhatást, kellemesebb munkakörnyezetet és 
magas szintű szórakozási/sportolási lehetőségeket 
teremtsenek.
A trend Magyarországon is elindult, az építészeknek 
és a kivitelezőknek fontos szem előtt tartani a kör-

nyezetbarát technikák és technológiák alkalmazását. 
A “zöld” tervezés jobb életkörülményeket, növekvő 
hatákonyságot és csökkenő költségeket eredményez.
Jó hír, hogy az építész, mint az épület életciklusának 
kiinduló pontja, rendkívüli módon befolyásolhatja az 
elkészült épület környezeti hatásait. 

Miért az ArchiCAD?
Az építész társadalom ma már jórészt három dimenzi-
ós modellekkel dolgozik. Így a két dimenzióban látha-
tatlan, rejtett hibák jó része megelőzhető. 
Könnyű körültekintően tervezni, ha az épületet előre, 
virtuálisan felépítjük. Így a kivitelezés és a használat 
folyamatai szimulálhatóvá válnak, megkönnyítve a 
tervezés közben felmerülő kérdések megválaszolását.
Ezt a kiviteli terv szintű modellezést teszi lehetővé az 
ArchiCAD már az alap eszközkészletével is. Ilyenek a 
parametrikus, teljesen testre szabható épületelemek 
és tárgyak, vagy a benapozás vizsgálatok készítése. A 
listázások, anyagigények kiszámítása szintén olyan té-
nyező amit folyamatosan figyelnünk kell, hiszen ezek 
lényeges információt hordoznak mind az építész mind 
a megbízó számára.
Ezen felül azonban rendelkezésre állnak különböző 
kiegészítők is – részben az ArchiCAD-be beépítve, 
mint például a RoofMaker, TrussMaker vagy az MEP 
modeler - vagy külső alkalmazásként, amelyekkel az 
ArchiCAD gyorsan és egyszerűen tud adatokat cserél-
ni. Ide tartoznak a szerkezettervező, statikai, energeti-
kai vagy magasabb szintű költségtervező programok. 
Ezek segítségével még könnyebb és gyorsabb a teljes 
és körültekintő modellezés.
Az elmúlt években számos olyan épületet terveztek 
ArchiCAD-del amelyek a fenntarthatóság kritériumait 
kielégítik.
A világ öt kontinensén elkészült, környezettudato-
san megtervezett épületek között van olyan irodaház 
amelynek az energiaköltségei – a hasonló méretű, ha-
gyományos módon megépített irodaházzal szemben 
- 56%-kal kisebbek, olyan lakópark ahol az eredetileg 

tervezett vízfogyasztás 52%-kal csökkent, vagy olyan 
bevásárlóközpont ahol az építész tervező az építési 
hulladékra külön figyelmet fordítva, azt 75%-ban újra-
hasznosíthatóvá tervezte. A példák azonban már nem 
csak a magyarországinál fejlettebb építőiparral ren-
delkező országokban tűnnek fel. Immáron nálunk is 
megvan az “első fecske”, a Szekér László által tervezett 
szadai családi ház, amely hazánkban elsőként kapta 
meg a passzívház minősítést. A stúdió a projekthez az 
ArchiCAD-et válaszotta tervezési platformnak. 
Az elkészült projektek nem mellékesen a Graphisoft 
számára is értékes információt nyújtanak, és további 
igényeket vetnek fel a tervezőrendszer ilyen irányú 
továbbfejlesztése érdekében. A folyamatos fejlesztés 
egyik mérföldkövét jelzi a közeljövőben megjelenő 
EcoDesigner nevű kiegészítő, amely az ArchiCAD-ben 
készült terv előzetes energiahatékonysági vizsgálatát 
könnyíti-gyorsítja meg.

A TETŐAKADÉMIA 2009 évi sorozatának részeként hangzott el a cikkben összefoglalt előadás, ami a kör-
nyezettudatos tervezéssel kapcsolatban fogalmazta meg azokat a gondolatokat amelyeket az épületek ter-
vezésekor figyelembe kell vennünk hogy megfeleljünk a kor kihívásainak.

Írta: Kovács Kornél • Render: Graphisoft

környezettudatos 
számítógépes tervezés 
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Legutóbbi cikkünkben a RHEINZINK fémlemezfedések 
szakmai titkairól és trükkjeiről adtunk betekintést, ezút-
tal egy legalább olyan érdekes témáról szólunk, a síkban 
gyártott szoláris rendszereiről. A RHEINZINK a napener-
gia-kutatások legújabb tapasztalatait figyelembe véve fej-
leszti termékeit és módszereit.  Legfontosabb célja, hogy 
termékeivel a napsugárzásból elektromos áramot és me-
legvizet lehessen termelni és a fémlemez felület szoláris 
nyereségét is hasznosítani lehessen.  A RHEINZINK szolá-
ris rendszerek legfontosabb építészeti jellemzője, hogy az 
előpatinásított RHEINZINK® lemez kékesszürke árnyalata 
egyedülállóan jól harmonizál a napelemek kékes színével.
A kettő rendszerből amelyeket most bemutatunk, az első 
elektromos áramot termel, a második melegvizet állít elő 
rejtett napkollektorként.

QUICK STEP-Solar PV
A QUICK STEP - Solar PV a bevált, lépcsős jellegű 
RHEINZINK®-QUICK STEP - tetőfedési rendszert egészíti 
ki egy új innovatív rendszer-elemmel, amely napelemek-
kel termel áramot. A vékonyréteg-technológiás napelem-
modulokat (UNI-SOLAR) üzemben előregyártva ragaszt-
ják teljes felületükön az egyes QUICK STEP elemekre. A 
modulok ragasztása a RHEINZINK®-felületre időtálló, 
nagy szilárdságú, a nedvességgel szemben ellenálló amit 
a TÜV vizsgálata is igazol. A napelemcellák félvezetőiben 
mindenféle anyagszóródás és emisszió nélkül változik át 
a napfény egyenárammá. Mint ahogy az eredeti QUICK 
STEP fedést, a Solar PV-vel integrált fedési elemeket is 
ugyanolyan gyorsan és egyszerűen lehet a 15°-75° kö-
zötti lejtésű tetőkön felszerelni a már bevált technológi-
ával. A napelemek rögzítéséhez nem szükséges külön 
rögzítőelem ellentétben a hagyományos megoldásokkal. 
A panelek profilgeometriája lehetővé teszi, hogy a szerelés 
felülről lefelé történjen. Ez az elektromos csatlakoztatás 
szempontjából is kedvező, hiszen így anélkül kapcsolha-
tók össze az egyes tetőfedési elemek, hogy a napelemcellás 
felületükre rá kellene lépni. A teljes berendezést engedély-

lyel rendelkező villanyszerelő szakembernek kell a váltó-
áramra átalakító berendezésre kötnie.
A „QUICK STEP-Solar PV" ma már nemcsak egyszerűen 
egy megtérülő környezetbarát beruházásnak számít hanem 
vele a tető megjelenése rendkívül kellemes, figyelmet magá-
ra vonzó. E termékkel sikerült összekapcsolni a környezet-
barát napenergia termelést és a modern tetőépítészetet.

QUICK STEP - SolarThermie
A „QUICK STEP -SolarThermie" egy olyan napkollektor 
megoldás a RHEINZINK-től, amelynél a tetőn kívül nem 
látszik semmilyen napkollektor. A rendszer úgy termel 
melegvizet, hogy rejtve marad. Az alulról a tetőfedő ele-
mekre integrált, hőszigetelésbe rejtett csőhálózat a napsu-
garak energiáját „összegyűjti" és onnan vezeti tovább egy 
zárt folyadék-körforgásba. A RHEINZINK® anyag kitűnő 
hővezetési és abszorpciós tulajdonságainak köszönhetően 
a modulok – megfelelően kialakított épületgépészeti be-
rendezésekkel és hőszivattyúval kiegészítve – folyamato-
san termelnek energiát, még borús időben illetve télen is. 
Mindezt annak ellenére, hogy nincs rajtuk üvegezés. Így 
a „QUICK STEP SolarThermie“-t leginkább hőszivattyús 
rendszerek vizének előmelegítésére, azokkal együttmű-
ködve ajánlott alkalmazni. Kisebb és nagyobb épületeket 
egyaránt képes fűtési energiával és használati melegvízzel 
teljes mértékben ellátni. E rejtett napelemes technológia 
további alkalmazási területe az úszómedencék vizének 
fűtése lehet, vagy a nagy vízfelhasználású középületek 
vizének előmelegítése. Az is szóba jöhet, hogy a „QUICK 
STEP - SolarThermie"-t lesugárzó felületként az épület 
hűtésére hasznosítsák – ezt jelenleg tudományosan vizs-
gálják. A QUICK STEP - SolarThermie elemeket pontosan 
úgy kell szerelni, mint a QUICK STEP tetőfedést. A már 
bevált és hatékony QUICK STEP rendszer minden elemét 
használni lehet – az átalakított rendszerlécektől eltekint-
ve. Még a meglévő QUICK STEP tetőfedések is könnyen 
átalakíthatók energia-hasznosító tetőkké, a fedési elemek 
és a rögzítőnyelvek cseréjével.

Műszaki haladás és innováció a RHEINZINK tetőknél

HA MÁR RHEINZINK LEGYEN SZOLÁR!
Írta: Dr.Birghoffer Péter - okl. építészmérnök PhD., a műszaki tudományok kandidátusa

Mit jelent az a kifejezés hogy „második generációs szoláris rendszer”? Erre adnak választ a RHEINZINK napelemek 

és napkollektorok, amelyek legfőbb jellemzője, hogy nem nyúlnak ki a tető síkjából, hanem a tetőfedő elem önma-

gában hasznosítja a nap energiáját. Ki gondolta volna, hogy a fémlemezfedéseknél ilyen szépet lehet produkálni! 

Folytatódik a hagyomány a cégnél, ugyanis régóta mondják: „Ami szép az jó is és ami jó az szép is.” Lebbentsük föl a 

fátylat a RHEINZINK szoláris rendszerekről, hogy mit is jelent a második generáció ezen a területen.
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(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség 2008 
évre kiadott Általános Versenyutasításával)
A verseny főszervezője: Magyar Építőművészek 
Szövetsége
A verseny rendezője: BL Apartments & Yachtclub
Versenyvezető: Győri Attila
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: A versenyen az ISAF és az MVSZ 
A Vitorlázás Versenyszabályai 2009-2012. az MVSZ 
2008. évre érvényes Általános Versenyutasítása és Ver-
seny Rendelkezései (lsd.:www.hunsail.hu), a résztvevő 
osztályok előírásai és a versenykiírás érvényes.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys szá-
muk alapján YS I., YS II., YS III. osztályba sorolva. A 
többtestű hajók - 6 vagy annál több induló esetén - saját 
értékelési rendszerükben. Od hajók külön értékelése 6, 
vagy annál több osztályonkénti induló esetében.

Versenyprogram, rajtidők és rajtjelzés:
2009. május 15., péntek
 14:00 - 20:00 nevezés
2009. május 16. szombat
 Túraverseny BLYC Balatonlelle - Balatonszemes - Zánka-
Badacsony - BLYC Balatonlelle pályán YS II. és YS. III. osz-
tályú hajóknak betétbóják elhelyezésével
 09:55 ötperces előkészítő hangjelzés, "V" lobogó fel
 09:56 "P" lobogó fel
 09:59 egyperces figyelmeztető hangjelzés, "P" lobogó le
 10:00 rajt minden hajóosztálynak egyszerre, "V" lobogó le
 16:00 befutási limitidő
A rajt előtt egy perccel kint levő hajóknak nem kerülni a 
végeket, elég ha visszatérnek a rajtvonal szél alatti oldalára 
a többiek zavarása nélkül.
2009. május 17. vasárnap
 Pályaverseny BLYC Balatonlelle- Balatonszemes- BLYC 
Balatonlelle vízterületen kijelölt "up and down" pályán
 08:00 kormányosi értekezlet
 09:00  1. futam rajtja (Ys I. 0:00; Ys II. '0:05; Ys III. '0:10)
2. futam ráindítással.
A versenyvezetőség 2 futam megrendezését tervezi.
A rajt előtt egy perccel kint levő hajóknak nem ke-
rülni a végeket, elég ha visszatérnek a rajtvonal szél 

alatti oldalára a többiek zavarása nélkül.
Infovonal: +36 70 4504758
Pályajelek: Narancssárga, felfújható, henger alakú bóják.
Pályarövidítés: Szélcsend, vagy a hajók épségét veszé-
lyeztető viharos szél esetén a rendezőség az eredetileg 
kiírt pályát rövidítheti.
Értékelés: Yardstick I. II. III. osztályok és abszolút befutó
Díjazás: Yardstick (megfelelő létszám esetén OD, 
többtestű) osztályonként az első három helyezett, va-
lamint különdíjak.
Díjkiosztó: Túraverseny 2009. május 16. 18 óra,  
BL YACHTCLUB Balatonlelle rendezvénysátor.
A 2009. május 17. vasárnapi pályaverseny később meghatá-
rozott időpontban a MÉSZ budapesti székházában.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak ren-
delkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meg-
létét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya esetén a 
nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, 
szúrópróbaszerűen, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajó-
levelében és az 2009. évi versenynaptár kiegészítő rendel-
kezéseiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok 
bármilyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ).
A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklá-
mot viselni.
Óvás: Óvás esetén az óvólobogó viselése és az érin-
tett fél értesítése kötelező. Az óvás beadásának ha-
tárideje a versenyvezetőségi hajó partra érkezését 
követő 1 óra. Ha egy nap egymás után több futamot 
rendeznek, úgy az óvást az utolsó futamot követő-
en kell benyújtani. Az óvástárgyalás időpontját, az 
óvó és az óvott hajó rajtszámát, valamint a tanúként 
megidézett hajók rajtszámát a versenybíróság a hir-
detőtáblán közli. Óvási díj nincs.
Szavatosság kizárása: A versenysorozaton, illetve az 
azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán 
előforduló, vagy okozott személyi vagy vagyoni károkért 
a verseny rendezője semmiféle szavatosságot vagy fele-
lősséget nem vállal.
A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére 
vitorlázik.
Jó szelet!

Versenyrendezőség

Versenykiírás és program
II. Graphisoft- Építész Regatta nagyhajós túraverseny és sprint futam kiírása

A környezettudatos európai 
gondolkodásmód abba az 
irányba halad, hogy a tava-
kon, belvizeken minél inkább 
korlátozzák a belsőégésű mo-
toros hajók használatát. Már 
jó ideje Magyarországon is 
egyre nagyobb azon hajósok 
tábora akik yachtélményre 
vágyódnak, de nem akarnak 
vesződni a vitorlázás tudományának elsajátításával 
csak szeretnének egy könnyed mozdulattal bele-
huppanni elegáns hajójukba és szelíd motorosként 
élvezni a Balatont.
A helyzet feloldhatatlannak látszana, de a tech-
nika fejlődése megteremtette a környezetbarát és 
gazdaságos megoldást. Ennek is köszönhető, hogy 
Viszkei András családi vállalkozásban belefogott 
nagyszabású terve megvalósításába. Magyar tervek 
alapján, magyar szakemberekkel főképp magya-
roknak épít hajót. 
Nem is akármilyet, elektromotoros vízi arisztokratát!
A hat méter hosszú piknikhajótól a tizenegy méteres, 
háromkabinos, duplafedélzetes luxusyachtig három 
különböző méretben gyártják a WIA elektromoto-
ros yachtokat, Germanischer Lloyd CE certificate-el, 
azaz nemzetközileg elismert minőségben. A nagykö-
zönség Budapesttől Olaszországig számos kiállításon 
megcsodálhatta ezeket a klasszikus vonalvezetésű 
úszótesteket. A látvány magáért beszél, hiszen egy 
ilyen monumentális, ámde kecses hölgy ölébe bárki 
könnyedén beleképzeli magát és a kipróbálás után a 
szerelem is garantált.

A WIA vásárlói egytől egyig 
olyan üzletemberek, akik vá-
lasztásukkor a minőségben, 
akik választásukkor a saját 
igényeik mellett a Balaton 
igényeit is figyelembe vették. 
Kompromisszumot nem kellett 
kötniük, hiszen a WIA-k igazi 
yachtélményt amellyel a család, 
a barátok szívesen tesznek tavi 

kirándulást, és élvezik a tó csendjét, amellett, hogy a 
motorosok minden kényelmét kapják.
A hajó gyártáshoz a hátteret egy olyan balatonkenesei 
kikötő szolgáltatta, amely egyszerre elegáns és ottho-
nos, nagyvilági és családias, pörgős és nyugodt. Hét 
évvel ezelőtt épült meg a Balatonfői Yacht Club és Ho-
tel, amire talán a szokásos kikötő megnevezés helyett 
a mikroparadicsom illik. 
Működik a klubban hajósiskola is, ami azzal céllal 
jött létre, hogy olyan, igazi hajósokat képezzen, 
akik a hajózást, mint életformát szeretik majd, 
akik tisztelik a vizet, a szelet, egymást. Olyan 
biztos tudást kapnak, amellyel nemcsak egy jogo-
sítványt szerezhető, de a hajózás öröme mellett a 
felelősségét is megtapasztalják.
A BFYC egy olyan bázis az ide érkezőknek, ami csak 
ad, szórakozást, kikapcsolódást, jó társaságot, kiváló 
ételt-italt, meleg ágyat, békét, vidámságot, nagy buli-
kat, wellness élményt … Egy második otthon, bár sok 
klubtag szerint, lehet, hogy az első! 
A honlapok, ahol minderről sokkal bő-
vebben talál információt: www.bfyc.hu és  
www.hajosoktatas.hu

szelíd motorosok a balatoni álmok 
kikötőjében 
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A balatoni túra- és sportvitorlázóknak – akár öreg rókák 
a Balatonon, akik eddig a szemükre és emlékezetükre 
hagyatkozva navigáltak, akár kezdők –, sokat segítene 
egy olyan térkép, amely pontosan ábrázolja partvonalat 
és a kikötőket, valamint azokról a legfrissebb informá-
ciókat tartalmazza. A kérdés elsősorban az, hogy egy 
ismeretlen kikötőben hol találnak vendégként kikötő-
helyet és milyen szolgáltatásokat kapnak.
Idén februárban a budapesti hajókiállításon tengerész-
tiszt szakíró és fordító tollából Balatoni kikötők címmel 
új és teljesen naprakész hajózási útmutató könyv jelent 
meg. Kettő az egyben, egyszerre térkép és szöveges 
pilótkönyv is: a vízen járóknak készült gyakorlati útmu-
tató. Bármikor, kényelmesen és gyorsan fellapozható, 
s olyan információkat tartalmaz, amikre a vitorlázók 
gyakorta számot tartanak, ha nem vagy kevéssé ismert 
kikötőbe indulnak: hogyan néznek ki a kikötők, hány 
vendéghellyel rendelkeznek, és azok hol vannak, továb-
bá milyen szolgáltatásra számíthatnak. Megtudhatják, 
hol van a kikötőben a zuhanyt vagy az étterem, kapnak-e 
parti áram csatlakozást (és milyen típusú csatlakozón át), 
valamint hogy a hajónkon ülve letölthetik-e e-mailjeiket 
a kikötői Wi-Fi hálózaton keresztül. Sőt, a kikötővezető-
től telefonon előre kikötőhelyet foglalhatnak. 

A könyv egyik újdonsága, hogy a teljes Balaton-part-
vonalat bemutatja. A térképlapokról kiderül, hogy 
hol vannak a nyílt vízen bóják, hol számíthatunk zá-
tonyokra, vagy egyéb hajózási akadályokra. A könyv 
fekete-fehér lapjai precíz térképvázlatok, mégpedig 
az eddig használatos turistatérképeken megszokott-
nál jóval nagyobb, 1:12 500 méretarányban. Az északi 
és a déli partot bemutató térképrészletek két külön 
fejezetben, nyugatról keletre haladva sorakoznak a 
lapokon; az északi part Keszthely-Helikonligettől 
Balatonaligáig, a déli Fenékpusztától Balatonvilágosig 
tart. A térképlapok átfedik egymást, így a teljes part-
vonal minden részlete jól látható. A pontos partvona-
lon kívül a parti nádasok, hínaras területek, horgász-
stégek elhelyezkedését, a strandokat és kempingeket, 
a viharjelzők pontos helyét, kisebb (hivatalosan kikö-
tőként be nem jegyzett) csónakkikötőket, a 2 méte-
res mélységvonalat és a fontosabb és jellegzetes parti 
épületeket, műtárgyakat is mutatja. A 110 térképlapon 
sorakozó 75 kikötő kinagyított rajza, a kikötői plánok 
még ennél is részletesebben ábrázolják a kikötőket és 
közvetlen környezetüket. A navigációt segítik a kikö-
tőbejáratok, a bóják, az út- és fordulópontok földrajzi 
koordinátái, valamint a távolsági skálák.

balatoni 
KIKÖTŐK – 
ÚJ haJózási 
ÚtmUtató
Akik régóta vitorláznak a Balatonon, ismerhetik minden zugát a tónak. Mégis sok vitorlázó van a két balatoni meden-
ce kikötőiben, akik nem vagy csak nagy ritkán járnak távolabbi partokon. Ismerik ők a távolabbi kikötőket is? Ismerik 
az új kikötőket is? Márpedig még a meglévő balatoni kikötők is fejlődnek, ráadásul egyre-másra épülnek az újak. Fo-
lyamatosan bővül a kikötőhelyek száma, hogy új hajóknak helyet biztosítsanak. A vitorlázás újra divattá vált, a sok új 
hajón sok új hajós is van. Feltehető, hogy ők nem ismerik annyira sem a közeli, sem a távoli balatoni kikötőket.

    CHATEAU VISZ,
      UXUS ÉS ELEGANCIAL

Lellei Vitorlás Suli 
2009.

2009. június 14. - 2009. augusztus 28.

A BL Apartments & Yachtclub kikötői sport egyesülete, a Lellei 
Vitorlás Egylet és a felnőtt vitorlázó oktatásban
tapasztalt Karsai Sport Center együttműködésében idén nyáron 
megnyitja kapuit a Lellei Vitorlás Suli.

További részleTek és jelenTkezés:
http://www.compassmagazin.hu/lellei_vitorlas_suli_2009.html
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