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„A Bükk csodálatos! Minél többet nézem, annál több arcát ismerem meg, minél mélyebbre hatolok
titkainak kutatásába, annál több újabb rejtélyt állít elém.” (Jakucs László)
A környezetéből szigetszerűen kiemelkedő, legnagyobb átlagmagasságú, nagyrészt erdővel fedett, fő tömegében mészkő alkotta hegységünk a Bükk. Központi magját egy karsztplató alkotja,
a hegyi rétekkel, bükkösökkel és fenyvesekkel borított Bükk-fennsík. Ennek északi peremébe
több meredek oldalú, magashegységeket idéző, hűvös-párás levegőjű szurdokvölgy vágódik, déli
határán pedig hatalmas sziklafalak láncolatából álló, napsütötte mészkővonulat húzódik.
A Bükk hegység sajátos és egyedi arculatát a karsztjelenségek, ezen belül is a gazdag barlang
világ (a Bükkben jelenleg több mint 1100 barlangot ismerünk) és a hegység belsejében lévő
karsztvíz határozzák meg. Különös karaktert kölcsönöz a hegységnek a nagy szádájú, inaktívvá
vált forrásbarlangok sokasága, melyek az őskori ember menedékhelyei voltak, ezért ősrégészeti
lelőhelyek, azaz kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségűek. Az egyik legfontosabb
„ősemberbarlang” a Szeleta-barlang, a Szeleta-kultúra névadó lelőhelye.
Ezen a tájon alakult meg 40 éve a Bükki Nemzeti Park, melynek alapvető feladata a hegység hazai
viszonylatban egyedülállóan gazdag élővilágának, különleges földtani és felszínalaktani képződményeinek, valamint sajátos kultúrtörténeti értékeinek megóvása, bemutatása.
Most jött el az idő, hogy ezen értékek bemutatására az Igazgatóság létrehozzon egy látogatóközpontot. A Szeleta Park Látogatóközpontot bemutatja a hegység földtörténetét, a karsztos
formakincset hordozó földtani képződményeit, a karsztosodás folyamatát, a karsztjelenségeket,
a karsztvízrendszert, valamint a bükki barlangvilágot és kiemelten az ősembert, a magyar ős
emberkutatás bölcsőjének helyszíni eredményeit.
A Szeleta Park Látogatóközpont szervesen illeszkedik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóhelyeinek sorába, a lillafüredi Szent István-barlang (cseppkőbarlang), az Anna-barlang (mésztufabarlang), az Európa diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok, a Felsőtárkányi Nyugati Kapu
Látogatóközpont, a Hollókői világörökségi helyszín, az Oszlai tájház által fémjelzett csoportba.
A tervezett látogatóközpont emléket állít az ősöknek, hangsúlyozni kívánja a természet törvényszerűségeinek megismerését, az értékek megőrzését a klímaváltozás veszélyei ellenére.
A Szeleta Park Látogatóközpont interaktívan mutatja be a természet élő és élettelen értékeit,
az ember múlt- és jelenbeli tevékenységét.
A Látogatóközpont épülete és környezete maradandó jelet kíván állítani az ember és a természet
párhuzamosan fejlődő egységének.

[4]

[5]

Építészeti koncepció
Az épület „helyfoglalása”, építészeti alapvetései, további belsőépítészeti és kiállítási installációs kialakítása
azonos koncepció mentén készül. A telken már korábban részben megvalósult Keleti Kapu létesítményei és
a geológiai tanösvény anyagi avultságuk okán is mára egy teljesen új létesítmény tervezését indokolták. A tervezési programban megfogalmazott „Szeleta Park Látogatóközpont” világosan utal a főfunkcióra, azaz a Bükki
Nemzeti Park látogatóinak, illetve a környék nevezetességei, látnivalói iránt érdeklődőknek infrastruktúrát,
tájékozódási és információs lehetőséget nyújtó együttesre, továbbá a világhírű Szeleta-barlang közelsége nyújtotta turisztikai lehetőségre. A kiszolgáló és az üzemeléshez szükséges háttérfunkciók mellett valamennyi,
az épületben és az épületen kívül tervezett attrakció öt kínálati elemre épített koncepción alapul. Mind a ki
állítási installáció öt fő tematikai egysége, mind pedig a kapcsolódó, különböző csomagokban igénybe vehető
látogatói funkciók tematikai és vizuális értelemben is összekapcsolódnak, komplex egységet alkotnak.
Az attrakciók vizuális, térbeli és szellemi-spirituális keretét az épület és annak elhelyezkedése adja. Fontosnak
tartottuk az ikonikus, de mégis mértéktartó, az adott helyből eredeztethető és „megjegyezhető” épület tervezését. Az épület helyét a telek „súlypontjában”, beépítetlen és fáktól is mentes helyen képzeltük el. A nagyméretű telket a Lillafüredre vezető út nagy ívű kanyarulata határolja északról és nyugatról, keletről parkolók
és zöldfelületek, délről pedig a Szinva patak és a partja mentén vezetett gyalogos és kerékpáros turistautak
veszik körbe. A környező telkek beépítése nem határoz meg egyértelmű igazodást, így világossá vált, hogy
a beépítésnek és az épület formájának önálló entitást kell tükrözni. Számos koncepcionális felvetés és a program véglegesítése után a szándékoltan földszintesre tervezett épület tömegének lényege egy 50 méter átmérőjű kör alaprajz fölé szerkesztett henger. Jóllehet számos megnyitást terveztünk az épületre, amely vizuálisan
és fizikailag is összeköttetést jelent a közvetlen környezetével, ugyanakkor a fő funkciók elhelyezését tekintve
inkább introvertált karakterű a szerkesztés. A falszerkezete a talajmechanikai vizsgálatok eredményét megidéző föld-beton karakterű, ezt pigmentált és lazúrozott, speciális felületképzésű és frakciójú betonkéreggel
tudjuk elérni. Ez a meghatározó látványelem az épület külső és belső falain megjelenő, ráadásul a valós földtani rétegződést mintegy kondenzáltan megjelenítő rétegsor rögtön a Bükk geológiai jellegzetességeire utal,
alapvetésként jeleníti meg azt az épület léptékében. A bejárat „monumentális” léptékű kiképzése több építészeti metaforát is megidéz. A bejárat feletti kiemelés léptékében, arányában a tipikus bükki ún. nagyszádájú
barlangokat juttatja eszünkbe. A nagyméretű bejárati előtér-előtető karcsú oszlopai a cseppkövek, illetve
a bükki erdők világára is utalnak. A tetőfelépítmények üvegezett additív tömegei kristályszerűek, amelyek
a bükki mészkő fő alkotóelemeit sejtetik. A hengeres alaptömegből a bejárat geometriája további metszésekkel,
ki- és beharapásokkal alakul ki, amely absztrakt formák szintén nem idegenek a bükki karsztjelenségek tárházából. Az északi és déli oldalon sorakozó irodai és egyéb, bejáratokat és bevilágítást igénylő funkciók egységes,
homogén, nagyvonalú megnyitást kapnak, amelyek a „földtömegből” kimetszéssel készülnek, a homlokzatuk
üvegfelülete ismét kristályos, metszett, csiszolt nemes felületű. Az épület pozícionálása és orientációja gondos
mérlegelés eredménye. A főbejárat a telek feltárása felé fordul, a turisztikai szolgáltatások délre, a turistaút felé
nyitnak, míg az irodák és a foglalkoztató északnyugatra, a kertre néz. A nyugati oldalon, mondhatni a Bükk felé
nyílik meg a kiállítótér, itt lehet kilépni a parkba, ahol a megújult geológiai tanösvény mellett több új attrakció
is várja a látogatókat. Az épület belső szerkesztésének fontos elve, hogy középen a legnagyobb egyidejű kapacitással működő funkciók kaptak helyet, azaz a játszóház és a vetítőterem, illetve közöttük a nyitott átrium.
Ezt a magot öleli körül a belépő-előtér, a kiállítás, továbbá az előcsarnok, a büfé és a shop, amelyet így egyfajta
áramló térként foghatunk fel.
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A LÁTOGATÓKÖZPONT FÖLDSZINTI ALAPRAJZA
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A LÁTOGATÓKÖZPONT HOMLOKZATAI
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A LÁTOGATÓKÖZPONT METSZETEI
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A telek délnyugati sarokpontján álló egykori kilátó alépítményét, azaz földszintjét kerti tárolóként hasznosítjuk,
valamint a korábbi kilátófunkciót is visszaidézzük mai megfogalmazásban. Az alapfalak és az alaprajzi szerkesztés
megmarad, a meglévő tartófalakra sávosan öntött látszóbeton kéreg kerül, valamint a középső vasbeton gyűrűt
toronyként emeljük ki – ez szintén a főépülettel megegyező sávos látszóbetonból készül. Ez a toronyrész
valójában egy periszkóp működését alapul véve funkcionál: az épület alsó részén 3 betekintő nyílást helyeztünk
el egy-egy ferde tükörrel, így a felső szinten – az egykori kilátó magasságában – Lillafüred és Szeleta-barlang
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irányában tekinthetünk ki. Az alsó épületrészen a Lillafüred felőli oldalon a sávos betonkéregben egy szakasz ki van
rekesztve, ide függőlegesen rakott sávos faburkolat, pl. Thermowood kerül. Ezt a faburkolatú felületet tájékoztató
anyagokkal lehet ellátni a látogatók számára, így információs pontként is üzemel. A jelenleg fedetlen épület új fa
fedélszerkezetet kap, héjalása korcolt fémlemez fedés antracit szürke színben. Ezen periszkóp párjaként a parkoló
közelében, a főépület és az egykori kilátó tengelyében egy másik torony készül, amely Diósgyőr irányában működik
periszkópként, egyben mindkét torony markáns, határozott jelet alkotva ki is jelöli a létesítmény határait.
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A játszótér és a játszóház vizuális koncepciója
A kiállításban felvetett témakörökhöz a múzeumpedagógiai program, a vezetett
túrák, továbbá a park külső létesítményei, pihenőhelyei, játszó és az aktív pihenést, információszerzést segítő eszközei kapcsolódnak. A parkot többféle
tanösvény-megálló tagolja, ezek integráns részei a meglévő növényzetnek és
domborzatnak. Az interaktív táblák, játszótéri elemek mellett a kertben egy a
jégkorszakra jellemző mammutfigura életnagyságú szobra is megjelenik, amely
a tájat nagymértékben átformáló és a korra jellemző egyik fontos vadászprédát
hivatott megidézni.
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Kiállítási koncepció
A Szeleta Park Látogatóközpont („A Bükk Keleti Kapuja”) épületében kialakítandó „A bükki barlangok évezredes
titkai – Az ősember természete” című kiállítása és a hozzá kapcsolódó attrakció-együttes a Bükk hegység természeti és kulturális örökségének sűrítményét (gyűjteményét) nyújtja, ugyanakkor a hegység sajátos és egyedi
arculatát adó ősemberbarlangoknak (kialakulásuknak, természeti környezetüknek és régészeti leleteiknek)
élményszerű bemutatását szolgálja – a látogatóközpontokra jellemző komplex szolgáltatásokkal együtt.
A Bükk hegység különleges karakterét – egyediségét – a karsztjelenségek, ezen belül is a gazdag barlangvilág és
a hegység belsejében lévő karsztvíz határozzák meg. A Bükkből 46 olyan barlangot ismerünk, amiből
valamilyen régészeti anyag került elő. Az egyik legfontosabb „ősemberbarlang” a Szeleta-barlang, a Szeletakultúra névadó lelőhelye. Erre az ősrégészeti lelőhelyre és a Bükk őstörténetére alapozva olyan interaktív és látogatóbarát elemekkel élményközpontúvá szervezett látogatóközpont kerül kialakításra,
amely a kiállításon és a kiállítás tematikájához kapcsolódó élményelemekkel (önvezetéses módszerekkel
és vezetett programokkal) kalauzolja a látogatókat a Bükk és az emberiség őstörténetébe. Ugyanakkor a
Bükki Nemzeti Parkról, mint védett természeti területről, a hegység egészéről, annak egyedi természeti és
kulturális látnivalóiról, a gyakorlati természetvédelmi tevékenységekről is tájékoztatást kapnak a látogatók.
„A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete” című attrakció öt természeti jelenség köré épített
kiállítást, kreatív eszköz-együttest, ötféle garantált programcsoport-kínálatot, valamint egy meglévő kőzetpark terepi bemutatóhellyé fejlesztését és egy kreatív játszóteret foglal magába.
Rögtön a bejáratnál egy barlangi medve valós méretű rekonstrukciója fogadja a látogatót, fontos „szelfi” pont,
lehetőség szerint a hatalmas méretű medvére fel lehet ülni, fényképeszkedni is lehet. A medve később grafikai
elemként – sziluettrajz, lábnyomok – játékokként, és leletekként (koponyák, medvekaparás stb.) többször vis�szatér, az elképzelésünk szerint a kiállítás „kabalafigurájává” is válik.
Az elképzelés szerint egy látogatóközpontokban elvárható szakmaiságú, kortárs-korszerű vizuális világú, és
mai technológián alapuló, de a hagyományos elemeket sem mellőző kiállítás készül. Fontos alapvetés, hogy
12-15 fős csoportok, azaz „fél osztályok” vezetésére alkalmas legyen a tér, a fő installációs elemek emiatt körbejárhatók és a köztes terek is megfelelően méretezettek. Vizuális értelemben a kontrasztok és léptékváltások is
átszövik mind az épület, mind a kiállítás világát. Az épület és tartalma rögtön a Bükk modelljeként fogható fel,
amelyet az építés helyén feltárt geológiai rétegekkel jelenítünk meg, mondhatni hitelesítjük az adott helyet.
A bejárat ismét egy 1:1-es lépték, a barlangok monumentális előterét és száját-bejáratát idézi. A bejáratot
követő nagy tér, amely egyébként a geológia és karszt témakört fogadja, nagyjából a Szeleta-barlang belső terének
méreteit veszi fel. A térben további kontrasztos beállításokkal tartjuk fenn a látogatók figyelmét, amely manapság a látogatóközpontok és muzeális kiállítások talán legnehezebb feladata. Míg a Bükk terepasztala szinte
minden témakörben vetített domborzatként vagy animációként, illetve a kettő kombinációjával, de absztrakt
módon és kicsinyítve jelenik meg, addig bizonyos elemeket, mint pl. kalcitkristály elemi formáját – a szkalenoédert –
felnagyítva, térképző elemként szerepeltetjük. Hasonló elven mutatjuk be a Szeleta-barlangot is: 1:1-ben
állítjuk ki a barlang feltöltődésének rétegsorát, miközben a vetített 3D animáció absztrakt módon mutatja be
a barlang fő karakterjegyeit. A talajrétegződést mutató falakba süllyesztjük, illetve installáljuk a tárgyakat,
kőzetmintákat, a falakból váratlan helyeken húzhatunk ki fiókokat, további információs rétegeket. Az „Ember
a tájban” tematika sokszínűsége okán is a terepasztal körül számos modellezési, animációs és egyéb lehetőséget vonultatunk fel, a bükki tájtörténet sajátos, vizuális sűrítményét jelenítjük meg. A „Tájkép és élővilág”
esetében választott nagyléptékű „fotótáj” és a kisléptékű, de valós élő diorámák sajátos kontrasztja segít
az épületléptékből majd kibújva a Bükköt, mint valóságot megélni.
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A LÁTOGATÓKÖZPONT ALAPRAJZA AZ INSTALLÁCIÓ VÁZLATOS ÁBRÁZOLÁSÁVAL
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„ŐSEMBER A BÜKKBEN”

A SZELETA-BARLANG INSTALLÁCIÓJA
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„EMBER A BÜKKBEN”
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„TÁJKÉP ÉS ÉLŐVILÁG”
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Megújuló energiaforrások, környezettudatos megoldások
Az épület tervezésekor alapvetésként kezeltük a megújuló energiaforrások használatát, mivel Nemzeti Parki
létesítményként az előírásokon túl az épületnek környezettudatos üzenetet is hordoznia kell. A tervezési döntésekben is visszaköszönnek az energiatudatosságra való törekvések, mind az épületgépészeti, épületvillamossági, mind pedig a tájépítészeti koncepcióban is megjelennek erre utaló megoldások. Az épület falai réteges,
maghőszigetelt vasbetonból készülnek, amely vastagsága és rétegrendi felépítése okán jelentős hőtehetetlenséget ad. Az üvegezett homlokzatok visszahúzott síkja fölé nyúló előtetők megóvják a közvetlen benapozástól
a belső tereket.
Az épület téli fűtési és nyári hűtési igényét talajszondás hőszivattyús rendszer látja el, kihasználva a talaj közel
állandó hőmérsékletéből nyerhető megújuló energiákat. A belső udvaron kialakított 40 db, 100m mélyre lefúrt
szondából nyert energia táplálja meg a két hőszivattyút. A hőszivattyúkon keresztül nyert 45/40°C-os fűtővizet
az épület helyiségeinek padló- és radiátoros fűtésére, a légtechnikai berendezések energiaigényének kielégítésére, valamint az épület melegvíz ellátásának biztosítására használjuk fel. A fűtésszabályzás időjárásfüggő,
azaz a külső hőmérséklet emelkedésével – vagyis a fűtési igény csökkenésével – a hőszivattyú vezérlése a fűtési
víz hőmérsékletét csökkenti, elősegítve ezzel a magasabb hatásfokú üzemeltetést, a gazdaságosabb, energiatakarékosabb üzemet. A helyiségek hőmérséklete egyedileg szabályozható, a fűtési vezetékek szakaszolhatók.
A talajszonda üzemeltetése nem jár zajhatással, nincs szükség tüzelőanyagokra, így légszennyező-anyag kibocsátás (füstgáz, égéstermék) nem keletkezik, légszennyezést nem okoz, ellentétben egy hagyományos gázvagy más üzemű kazánnal.

Az épület közönségforgalmi mosdóiban a világítás jelenlétérzékelős, a csapok és egyéb szaniterek infrás
kivitelűek.
A teljes létesítmény területén, tehát kültéren és az épület belsejében is szelektív hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre. A grillkonyhában keletkező hulladék szintén szelektív tárolókba kerül egy erre kialakított hulladék
tároló helyiségben. A kerti zöldhulladék, mely a növényzet karbantartása mellett folyamatosan keletkezik,
a park fenntartására kialakított telephelyen komposzttárolókba kerül. Itt lebomlás után a komposzt újra
visszaforgatható a talajba, ezzel is táplálva a meglévő termőréteget, csökkentve a mesterséges talajjavítók
használatát.

napelem kiserőmű

talajszondák

Az épület legtöbb helyiségében természetes úton történik a szellőztetés, ezzel is csökkentve az épület fenntartásának költségeit. Azonban a nagy közönségforgalomnak kitett helyiségekben, pl. kiállítótér, előadóterem,
a természetes szellőzés mellett gépi úton is segítjük a légcserét. Ezen légtechnikai rendszerekből távozó levegő
hőtartalmából visszanyert energia felhasználására az összes szellőzési rendszerbe hő visszanyerőt terveztünk.
Az épületnek és környezetének elektromos energia igénye alapvetően az áramszolgáltató energiaellátó hálózatából biztosított, azonban az energia fogyasztása csökkenthető megújuló energiarendszer által termelt elektromos
energia felhasználásával. Erre az épület tetőszintjén elhelyezett, napcellákból álló háztartási méretű kiserőmű
szolgál, melynek teljesítménye közel 50kWp. A napelemes rendszer teljesen automatikus működésű, kezelő
személyzet beavatkozását nem igényli. A napelemtáblák tükröződő, sík felületek, így új forrását jelentik a poláros fényszennyezésnek és veszélyeztetik azon repülő rovarokat, melynek lárvái a vízben fejlődnek. Amennyiben
a napelemtáblákat a polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával látjuk el, akkor elvesztik a rovarokra kifejtett
vonzásukat, így biztonságosan alkalmazható akár vizes élőhelyhez közel is.
Mivel a telken csapadékvíz elvezetésére közhálózat nem áll rendelkezésre, így a csapadékvizek a telken elszikkadnak, egy részüket esőkertben gyűjtjük. Az esőkert feladata nemcsak a csapadékvíz gyűjtése, hanem lassú
elszivárogtatásával a talajnedvesség visszapótlása is. Mint időszakos vízborítású terület, az esőkert alkalmas
nedves élőhelyek növénytársulásainak bemutatására is, így kapcsolódva a parkban tervezett biodiverzitástanösvényhez. Az intenzív csapadékesemények további tározását és fenntartható felhasználását elősegítendő
komplex hasznosítású csapadékvíztározó is létesül. A vasbeton tározó-csatorna alsó fele öntözési vízhasznosításhoz igénybe vehető, felső, átvezetés feletti része pedig az esőkertbe torkollik. Az öntözés elősegítéséhez
a tározótól egy vízvezeték kerül lefektetésre, melyen kettő darab fagycsapos kialakítású öntözési vízvételezési
hely van.
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maghőszigetelt külső falak

árnyékolt megnyitások a homlokzaton
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Projekt résztvevők és adatok
Szeleta Park Látogatóközpont - Bükki Nemzeti Park
Megbízó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság / Rónai Kálmánné igazgató
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