
GSEducationalVersion

BEMUTATÓ MÉHÉSZET, Bálványos Borbély Zsófia  Diplomaterv 2020 ősz  URB

Bálványos

GSEducationalVersion

Bálványos

5 km

akác - akácméz

levendula - levendulaméz

napraforgó - virágméz

hárs - hársméz

dió - dióméz

tölgy, bükk, gyertyán - erdeiméz

Waldorf Iskola
Satzger-kastély

Római Katolikus Templom

Óvoda

Bálványosi-patak

Sportpálya

Tervezési telek

Református Templom

mézelő növények Bálványos közelében

Helyszínrajz 1:5000 BEMUTATÓ MÉHÉSZET, Bálványos   Borbély Zsófia  Diplomaterv 2020 ősz  URBBEMUTATÓ MÉHÉSZET, Bálványos   Borbély Zsófia  Diplomaterv 2020 ősz  URB

Bálványos

5 km

akác - akácméz

levendula - levendulaméz

repce, napraforgó - virágméz

hárs - hársméz

dió - dióméz

tölgy, bükk, gyertyán - erdeiméz

március április május június július augusztus szeptember

39,1%
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Magyarország

15,8%
Spanyolország

A helyszínválasztásnál szempont volt a falusias környezet, ahol a természet közelsége miatt a
vándorló méhésznek nem kell túl nagy távolságokat beutaznia. Azonban bemutató méhészet révén
könnyen megközelíthetőnek is kellett lennie a látogatók számára.

Bálványos a Külső-Somogyi dombság északi részén, a megye legmagasabb pontjának számító, 311
méteres Gyugy-háttól délre, két észak-déli irányú völgyben fekvő zsáktelepülés. A Balatontól
körülbelül 10 kilométerre délre helyezkedik el. 2007 óta az M7-es autópálya felől könnyen
megközelíthető. A Balaton közelsége sok lehetőséget ad a nyári időszakban a látogató központ
fellendítésére, azonban annyira nincs közel, hogy hatalmas tömegeket vonzzon, ami megtartja a
hely intimitását. Így csak a célzottan ideutazó látogatók jelennek meg a helyszínen.

A diplomatervem témája egy bemutató méhészet, Bálványos községben. Célom volt egy olyan
épületegyüttes tervezése, aminek funkciója elősegíti az ember természetre való pozitív
hatását, egy olyan létesítménnyel, ami példát mutat Magyarországon a fenntartható
életvitelben, visszafordul a hagyományokhoz, ugyanakkor kortárs technológiákkal oldja meg a
szerkezetek és használati egységek kialakítását.

HELYSZÍN

BEMUTATÓ MÉHÉSZET, BÁLVÁNYOS

Helyszínrajz 1:5000

Az építési telek és közvetlen környezete

Napraforgó ültetvények Akácos ligetek A Balaton látképe a faluhatárból Szomszédság

MÉHÉSZET MAGYARORSZÁGON

A magyar mezőgazdaság egyik kiváló minőségű terméket előállító
ágazata a méhészet. Elsődleges feladata a méz és egyéb méhészeti
produktumok termelése, a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen
megporzás, valamint az ökológiai egyensúly fenntartásához való
hozzájárulás.

A méhészet gazdasági jelentősége, hogy a lakosság egy részének
fő- vagy részmunka-lehetőséget, ezáltal jövedelmet biztosít, az
országnak jelentős exportárbevételt produkál. Emellett fontos a
lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel
történő ellátása.

Ökológiai jelentőségét a méhek általi beporzás más módon meg nem
oldható folyamatának biztonságos elvégzése adja.

A magyar méz az Európai Unióban elismert minőségű terméknek
számít, termelésünk igen jelentős része az Unióban viszonylag
ritka akácméz, ami a nemzetközi piacokon is versenyképes,
keresett exporttermék.

forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az EU méztermelésének megoszlása Mézelő növények Bálványos közelében

A bemutató méhészet egy olyan kistermelői méhészet, amely
ismerteti a látogatókkal a méz, lépes méz, propolisz tinktúra,
méhviasz és egyéb méhészeti termékek elkészítésének folyamatát, a
méhészet fontosságát és ökológiai szerepvállalását. Célja, hogy a
köztudatban elterjedjen a magyar méhészet fontossága, és
népszerűsítse a hazai kistermelők termékeit.

Bemutató méhészetek Magyarországon

Mézelő növények virágzása

Borbély Zsófia
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BEÉPÍTÉS

A tervezett épület funkciója két részre oszlik,
egyszer a mézkészítés: pörgetés, palackozás, címkézés
és a termékek értékesítése. Másodszor egy
látogatóközpont, ahol az érdeklődő csoportok egy
interaktív kiállításon keresztül megismerhetik a
méhészkedés folyamatait, és a méhek létfontosságú
szerepét az ökoszisztémában.

Ahogy a látogatók végig haladnak a méhészet
folyamatainak megismerésén, úgy haladnak végig az
épületen is, különböző interaktív tevékenységekben
vehetnek részt és a mézkészítés valós tevékenységeibe
is betekintést nyerhetnek. Ezentúl kóstoló terem és a
méhészetben készült termékek boltja is a tervezési
program része.

Látogatóközpont
a látogatók területei /kóstoló tér/- 50 m2
üzlethelyiség /külön is megközelíthető/ - 20 m2
WC-blokk a látogatók számára - 25-30 m2
Fedett-nyitott időszakos kiállítótér - 50-100 m2

Mézműhely
pörgető helyiség - pörgető gép - 15-20 m2
mosóhelyiség - műanyag lépek nagynyomású mosásához,
méhkasok fertőtlenítéséhez - 10-12 m2
palackozó és címkéző helyiség - 20 m2
palackmosó - 6-8 m2
késztermék tárolása (napvédett) - 15-20 m2
„C” típusú öltöző 2 dolgozó számára - 10 m2
iroda - 6-8 m2

Kültéri fűtetlen tároló
üres méhész fiókok tárolása - 20 m2

Bemutató üzletKiállító pavilon +

Mézműhely

Tároló

Látogató központ

TERVEZÉSI PROGRAM

A helyi építési szabályozat alapján oldalkertes beépítési
mód kötelező, a beépíthetőség 30%-os, a telek alsó 1/4-ét
kertnek kell meghagyni.

A területen elszórva helyezkednek el az épületek, ezek
többségében lakó- illetve üdülőházak. Jellemző a 45 fokos
hajlásszögű nyeregtető és a terepadottságokat kihasználó
lépcsőzetes építkezés.

Helyszínrajz 1:500

Domborzat és beépítés madártávlatból

INFRASTRUKTÚRA - "a méz útja"

Borbély Zsófia
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Tetőfelülnézet 1:200

Földszinti Alaprajz 1:100

Pinceszinti Alaprajz 1:100
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Fűtetlen tároló metszetek, homlokzatok
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Homlokzatok és Metszetek 1:100
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20 cm Leier LKF falpanel
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fatokos Rábaablak  x üvegezésű nyílászáró

meszelt klinkertégla homlokzatburkolat

20 cm mon vb áthidaló

15/15 talpszelemen

20/5 kötőgerenda, szarufához rögzítve

Bachl  PUR szarufa fölött hőszigetelés

Bachl átmenő rögzítő elem rendszertartozék

Tondach egyenes vágású
égetett kerámia cserép

10/15 szarufa, látszó minőségben pácolva

15 cm Austrotherm XPS hőszigetelés

függesztett álló tégla áthidaló

rakott kőfal lábazat

kóstoló tér

meszelt bontott tégla

rakott kő

termett talaj

égetett kerámia cserép
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