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A szombathelyi sport- és Művelődési házat 
beruházói elképzelések szerint olyan módon 
alakították át és újították fel, hogy a nagy terem 
és a körülötte kialakított, részben kiszolgálóhe-
lyiségekkel az épület egységes integrált létesít-
ményként működjön. ezzel olyan multifunkciós 
közösségi központot kívántak létrehozni, amely 
megfelel az Agora intézménytípussal szemben 
támasztott követelményeknek.

Az épület integrált működése többszintű, 
egymás mellett zajló kulturális, művelődési, 
továbbképzési eseményeknek ad egy időben 
otthont. A különböző sokszínű kulturális prog-
ramok párhuzamos szervezése és lebonyolítása 
olyan speciális akusztikai kialakítást követelt 
meg az egyes helyiségekkel szemben, ami bizto-

sítja, hogy az egyes rendezvényekkel járó hang 
(zaj) ne zavarja a másik rendezvényt, illetve az 
intézmény környezetét.

Az intézmény magját és középpontját a 
többfunkciós igényeket kielégítő nagyterem 
képezi. Az átalakítással és felújítással a mai 
kor követelményeinek megfelelő termet kellett 
kialakítani, ahol a teremakusztikai tervezésnél 
ezt az igényt szem előtt kellett tartani. 

Mivel az épület továbbképzési, közművelő-
dési funkciót is betölt, helyet ad nyelvi laborok-
nak, előadótermeknek és különböző oktatási 
funkciót ellátó foglalkoztatóknak is, valamint 
a működéshez szükséges irodák és tárgyalók is 
helyet kapnak, ezek megfelelő akusztikai kiala-
kítását is szem előtt kellett tartani.

Az akusztikai tervezés az alábbi témakörökre 
terjedt ki:

Zaj- és rezgésvédelem, gépészeti 
akusztika
A tervezés során biztosítani kellett, hogy a léte-
sítmény üzemi zaja a környezetében lévő védett 
területeken, valamint az épületen belüli védett 
helyiségekben ne lépje túl a rendeletekben 
meghatározott határértéket.

Épületakusztika
A feladat az épületszerkezetek hangszigete-
lésének méretezése volt, a szabványban előírt 
hanggátlási értékeknek megfelelően. A  speci-
ális terek esetében, mint pl. a nagyterem, az 
épületakusztikai tervezéskor a használati zaj-
szintből és a szomszédos helyiségek akusztikai 
komfortszintjéből indulunk ki.

Teremakusztika
A tervezés fő célja a nagyteremben az ideális 
hangzásvilág megteremtése volt: a  többcélú 
igényeket kiszolgáló belső térhangzás, a hange-
nergia egyenlő eloszlása a nézőtéren. A terema-
kusztikát befolyásoló tényezőket méreteztük, 
azaz a megfelelő teremformát és a hangelnyelő 
és hangvisszaverő burkolati elemeket határoz-
tuk meg.

további feladatunk az egyéb, főként oktatási 
és előadótermek teremakusztikai tervezése volt 
az igényszintnek megfelelően.

A multifunkcionális terem akusztikai megíté-
lése elsősorban annak teremakusztikai paramé-
terein múlik, persze ha sok a zavaró zaj, akkor 
mit sem ér a jó teremakusztikai kialakítás. 

szem előtt tartva a fenti szempontokat, eb-
ben a cikkben elsősorban a nagyterem terema-
kusztikai kialakításáról számolunk be. A terem 
abból adódóan, hogy többfunkciós, olyan tere-
makusztikai kialakítást kapott, hogy egyik funk-
ció se sérüljön a másik rovására.

Az akusztikai tervezési 
szempontok és a megvalósulás

AZ AGORA-MűVELődÉSI ÉS SPORTHÁZ FELújíTÁSA

  Nagyterem a színpad felé. Jobb oldalon a mobil tribün kihúzott állapotban

  A falburkolat vizuálisan homogén   Világítási tartók az álmennyezet alatt
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egy terem akusztikai tulajdonságait alapve-
tően a terem mérete, formája és a teremben 
alkalmazott akusztikai (belsőépítészeti) burko-
latok határozzák meg.

Mivel a szombathelyi sport- és Művelődési 
ház felújítása a meglévő épület rekonstrukció-
jával történt, a multifunkcionális terem formája 
csak kismértékben változott azzal, hogy a né-
zőtér két hátulsó sarkát „lecsapták”. A  terem-
akusztikai tervezés a burkolatok, berendezési 
tárgyak, hangelnyelő és hangvető felületek he-
lyes megválasztására irányult.

Mivel meglévő terem átalakítása volt a ter-
vezési feladat, lehetőség volt a rekonstrukciót 

megelőzően a teremakusztikai paraméterek 
megmérésére. 

A zárt termek teremakusztikai viselkedését 
az impulzusválasz jellemzi, és az abból számít-
ható paraméterek. Az impulzusválasz mérési 
eljárása az alábbi: a termet egy meghatározott 
széles sávú zajjal gerjesztjük, majd mérőmikro-
fon segítségével megfigyeljük a teremnek a ger-
jesztett hangra adott „válaszát”.

A teremakusztikai paramétereket a mért im-
pulzusválaszokból határozzuk meg. ezek közül 
is a legfontosabb az utózengési idő.

Az utózengési idő a zárt helyiségekre vonat-
kozó frekvenciafüggő jellemző, ami a hangfor-

rás elhallgatása után számítva a maradék zen-
gő energia 60 db-es csillapodásának eléréséig 
eltelt időt határozza meg. Az utózengési idő 
mért értékeihez szubjektív oldalról a leginkább 
a teremérzet társítható. kifejezheti, hogy a te-
rem hangzása „zengő” vagy esetleg „száraz” ha-
tású. Az utózengési idő középértékére is és a 
frekvenciamenetére vonatkozóan van ajánlás. 
A  különböző térfogatú és célú helyiségekben 
más és más az ajánlott érték.

Az előzetes felmérések azt mutatták, hogy a 
mért közepes utózengési idő a terem funkciójá-
nak megfelel. A mért érték: tm=1,5 s volt.

Az utózengési idő frekvenciamenete a 
125  hz-től a toleranciahatáron belül van, 
a 63 hz-es oktávsávban túl magas volt az érték, 
ami döngő hangot eredményezett a teremben. 
Megállapítottuk, hogy a terem felületeinek átla-
gos hangelnyelő tulajdonsága megfelelő, tehát 
azok új, tiszta és a mai technológiáknak is meg-
felelő felületrendszerrel történő kiváltásával a 
terem optimális utózengési ideje megtartható. 

Az 1. ábrán látható az átépítés előtt és után 
mért utózengési idő. Az átépítés utáni, azaz a 
jelenlegi állapotban az utózengési idő frekven-
ciamenete kiegyenlítettebb lett, a 63  hz-en a 
magas értéket lecsökkentettük a kíván érték alá 
oly módon, hogy a közepes érték alig változott: 
tm=1,5 s-ról 1,69  s-ra nőtt. ezzel nagyon szép, 
kellemes hangzást értünk el.

Az előzetes, a terem eredeti állapotában 
végzett mérések alapján – további analizálás-
sal – még az alábbi következtetéseket lehetett   A nagyterem fix lelátója

  A burkolati elemek az akusztikai követelmények szerint hangelnyelő vagy hangvisszaverő kiképzésűek
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levonni: úgy az impulzusválaszban, mint az 
energialecsengés módjában hibákat észleltünk, 
ezeket teremakusztikai eszközökkel lehetett ja-
vítani: burkolatcserével, javítással.

A számításokhoz és a méretezéshez terem-
akusztikai számítógépes modellt készítettünk: 
a modellben lehetőség volt a teremakusztikai 
felületek méretezésére, melynek alapján jó kö-
zelítéssel megbecsülhettük a terem hangzását.

Az oldalfalon és a színpaddal szemben lévő 
falon végigfutó paláston kétféle perforált bur-
kolatot alkalmazunk, különböző frekvenciára 
hangolva. famembrán mélyfrekvenciás tarto-
mányra hangolva. kemény fafelület, mely rész-
ben a megfelelő hangenergia-eloszlás elérését 
segíti, megfelelő szögben történő elhelyezéssel, 
másrészt a teremdiffuzitást is növeli.

külön fontos szerepe van a mennyezet ívelt 
részekből történő kialakításának. A forma segí-
ti az egyenletes hangenergia-eloszlást és növeli 
a térdiffuzitást, melyet a terem akusztikai mo-
delljének sugárkövetéses vizsgálatával szemlél-
tetünk is a 3. ábrán.

Az ellenőrző teremakusztikai mérések azt 
mutatják, hogy a teremben nőtt a hangtiszta-
ság, egyenletesebb lett a hangenergia-eloszlás. 
fontos eredmény, hogy az energia lecsengése is 
kiegyenlítettebb lett.

ennek a teremnek egyik fontos funkciója a 
zenei rendezvények befogadása. A  színpadot 
és annak környezetét úgy kellett kialakítani, 
hogy segítsük a zenészek jó egymáshallását és 
jó közérzetét. Az első szubjektív vélemények 
szerint a zenészek javulást tapasztalnak a régi 
állapothoz képest. ki kell persze hangsúlyozni, 
hogy a terem hangzásának megítélése némi-
képp az egyéni ízléstől is függ.

Amikor egy koncert után feltesszük ma-
gunknak a kérdést, hogy milyen is volt az előa-
dás, az elhangzott műveknek, az előadók telje-
sítményének, a terem hangzásának és más, a 
közérzetünket befolyásoló körülményeknek az 
együtteséről alkotunk ítéletet. Más a helyzet, 
ha a terem hangzására – akusztikájára – össz-
pontosítunk (ez megtanulható). ilyenkor leg-
többször a szélsőséges jelenségeket vesszük 
észre. például: túlságosan zeng a tér, vagy 
éppenséggel nagyon „száraz” a hangzás; bi-
zonyos hangszercsoportok nem hallhatók jól, 
a vonósok úgy szólalnak meg, mintha hang-
tompítóval játszanának; a zaj oly erős, hogy 
a zenét nem lehet zavartalanul élvezni. A ze-
nészek általában másra figyelnek: jól hallják-e 
egymást az egyes hangszercsoportok, kellően 
érzékelhető-e a terem, megfelelő-e a teremvá-
lasz stb.

A fentiek figyelembevételével azon kívül, 
hogy a tervezés során szükséges volt úgy a hall-
gatóság, mint az előadóművészek szempontjait 
is szem előtt tartani (ez elsősorban a terem bel-
ső kialakítására vonatkozik), sokat javítottunk a 

terem hanggátlásán is – elsősorban a nagyobb 
hanggátlású ajtók beépítésével, hiszen a terem-
ben több olyan ajtó is van, ami közvetlenül a 
kültérre nyílik. Az épület a belvárosban találha-
tó, elég nagy a közlekedési zaj.

összegezve: a szombathelyi sport- és Mű-
velődési házban a nagyterem és a körülötte 
kialakított, részben kiszolgálóhelyiségek egy-
séges integrált létesítményként működését 
jól szolgálják az átalakítás során alkalmazott 

akusztikai módosítások. Olyan multifunkcioná-
lis közösségi központ jött létre, mely megfelel az 
Agora intézménytípussal szemben támasztott 
követelményeknek. ez annak is köszönhető, 
hogy az átalakítás tervezése során az építész, 
belsőépítész és az akusztikus összehangoltan, 
egymás szempontjait maximálisan figyelembe 
véve működtek együtt.
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