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Elérkezett az év vége, ezzel az ÉMSZ hírek második szá-

mának megjelenése. Sok sikeres és örömteli esemény 

és sajnos néhány szomorú dolog is történt szövetsé-

günkkel és tagjainkkal. A fejlődést mi sem bizonyítja 

jobban, mint újságunk terjedelme. Szerencsénkre ösz-

szességében több jó, mint rossz dolog van mögöttünk. 

Újra nappali képzésben oktatható szakma lett a szige-

telő. Az OKJ átalakulásának talán nyertesei lehetnek az 

általunk képviselt szakmák. Hosszú, küzdelmes munka 

van ebben.

A napi életünk mellett találtok benne szakmai cikkeket, 

melyek talán az olvasók egy részének hordoznak újdonsá-

got. Mint tudjátok választás előtt állunk. Véget ér a két éves 

ciklus. Az újság tagjaink felé megküldött példányai tartal-

mazzák a választáshoz szükséges információkat is. Kérek 

mindenkit, hogy éljen a tisztségviselő választás jogával.

Közeledik az év vége is, ami a számvetést, a pihenést 

jelenti mindannyiunknak. Remélem ha visszagondoltok 

az évre sikeresnek értékelhetitek azt. Tudom, hogy fe-

szít a munkaerőhiány, hogy sok a megrendelés, kevés 

az idő, de talán úgy indulhatunk neki a karácsonynak, az 

újévnek, hogy elégedetten tudunk visszatekinteni. Kö-

szönöm mindenkinek az elnökség, a vezetőség, és a tit-

kárság nevében a támogatást, a segítséget, amit ahhoz 

nyújtott, hogy szövetségünk tovább tudjon lépkedni a 

megkezdett úton! Kívánok sok sikert, kellemes időtöl-

tést kiadványunk forgatásával!

Tisztelt Partnereink, Kedves Kollégák!

Sándor Mátyás 

Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok 
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2019. ÉV TÖRTÉNÉSEI AZ ÉMSZ ÉLETÉBEN
Kronológiai sorrendben – a teljesség igénye nélkül - szeretném összefoglalni a 2019-es év leg-

fontosabb eseményeit, történéseit, fejlesztéseit, élményeit az ÉMSZ operatív vezetőjének szem-

üvegén keresztül.

ÉMSZ CSALÁDI HOSSZÚ HÉTVÉGE VISEGRÁD, 2019. FEBRUÁR 15-17.

SZAKMAI EST, KÖZGYŰLÉS, BÁL ÉS SZAKMAI KIRÁNDULÁS

2019-ben az „ÉMSZ ARANYTŰ”-díjat Nemere Judit okleveles építészmérnök kapta a bádogos szakma oktatásában, össze-

fogásában és a Euroskills 2018 versenyen a hazai versenyző indításával kapcsolatos kimagasló szakmai teljesítményéért.

Beszámoló
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CONSTRUMA ÉS ÉV TETŐJE DÍJÁTADÓ

Áprilisban a CONSTRUMA „A” pavilonjában társfővédnökként szövetségünk ismét standon jelent meg és szakmai 

gyakorlati bemutatót tartott a Matejkó Balázs által tervezett és Matejkó József és csapata által kivitelezett tetős maket-

teken. A lapostető szigetelési bemutató megvalósítása Valyon Andrást és csapatát dícséri. A kiállítás alatt folyama-

tosan magastetős, szigetelő és bádogos bemutató zajlott kiállító partnereink által felajánlott termékek és kivitelező 

tagjaink bevonásával.
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Ismét megrendezésre került AZ ÉV TETŐJE Nívódíj pályázat díjátadó ceremóniája a CONSTRUMA pénteki napján. 

A tetős szakma legrangosabb hazai megmérettetésének ünnepségén közel kétszáz vendég vett részt. A nemzetközi 

zsűrinek az utóbbi évtized legnagyobb számú pályaművéből kellett kiválasztania a legjobbakat. Összesen 87 pályamű 

érkezett be. A magyarok mellett a svájci és német szakmai kiválóságok részvételével dolgozó zsűri 3 héten keresztül 

személyesen szemlézte a tetőket, minden egyes versenybe szálló tetőt megtekintett, így több, mint 11.000 km-t tett 

meg. Összesen 33 munka részesült elismerésben.

ÉMSZ FOCIKUPA PÁRKÁNY /15 focicsapattal/

Páratlan hangulatban zajlott az idei, immáron nemzetközi, ÉMSZ Kispályás Labdarúgó Kupa Párkányon június utolsó 

hétvégéjén, 15 csapat részvételével. A péntek esti 250 fős élőzenés buli után történt némi lemorzsolódás szombatra, 

de a résztvevő csapatok összességében derekasan helyt álltak. Női szekcióban 1. helyezett a Pillér Párducok, 2. a Sori 

Hiúzok és 3. a Sori Tigrisek csapata lett. Férfiaknál az idei győztes a Monarflex, megelőzve a Smurfit Kappa és a KM 

Parker csapatát. Mindenkit szeretettel várunk jövőre is a június végére tervezett 27. ÉMSZ Foci Kupán.

Beszámoló
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IDÉN AZ ÉMSZ DUPLÁZOTT A TÁRSADALMI MUNKÁBAN

Tagjaink idén nyáron a dömösi Szivárvány Óvoda tetőhéjazat cseréje mellett a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Óvo-

da és Iskola tetőablakainak beépítését is vállalták. A nemesvámosi óvoda volt 2014 óta az ÉMSZ által a Várépítő Pályá-

zat keretében vállalt nyolcadik tető.

RSZN – országos szakmai továbbképzés road show

A stratégiai partnereinkkel folytatott közös gondolkodás, együttműködés eredményeképpen komoly fejlődésen ment 

keresztül az ÉMSZ országos road show-ja: a 10 helyszínre regisztrált 1341 főből 1016 fő megjelent a továbbképzése-

ken. Átlagban 76 %-os volt a regisztrált szakemberek részvételi aránya, ami nagy siker. 

Az elsősorban tervezőknek és kivitelezőknek szóló 3 pontos továbbképzésünk fókuszában idén a negatív-pozitív pél-

dák, a kivitelezői előadások álltak. Szakmai stratégiai partnerünk az ÉVOSZ volt.
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Beszámoló

MMK

Horváth Sándor szakmai összefogásában a Magyar Mérnöki Kamara Építési tagozatával és a Budapesti és Pest Megyei 

Mérnöki Kamarával tavaly elindított közös gondolkodásunk meghozta gyümölcsét. Már több témában is sikeresen 

működünk együtt a szakmai oktatás színvonalának emelése érdekében.

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK

Budapesten, Gödöllőn, Debrecenben és Nyíregyházán is kiállítottunk az őszi pályaválasztási kiállításokon, interaktív 

bemutatóval. Célunk, hogy az általunk képviselt 4 szakma (ács, tetőfedő, bádogos és építményszigetelő) újra ismert 

és elismert szakma legyen.

A Bükfürdőn megrendezett XV. Bádogos Szakmai Fórumra meghívást kaptam, mint „vendégelőadó”

Szántó László részletes beszámolóját a 22. oldalon olvashatják.



12

VIII. Szigetelő Szakmai Fórum, Expo Congress Hotel

Szervezők: Rozgonyi László, Tamási József az ÉMSZ titkárság közreműködésével.

NEMZETKÖZI SIKEREK

Idén szeptember 25-27. között került megrendezésre Edinburghban a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) 67. kong-

resszusa, az IFD Tetőfedő Világbajnokságának ünnepélyes díjátadója és az éves közgyűlés. 19 országból több, mint 

300 fős hallgatóság (az európai tetős szakma krémje) utazott Edinburghba a konferenciára; az ÉMSZ két fővel vett részt 

rajta. A díjátadó ünnepségen dobogósként két ÉMSZ tag vehetett részt a magyar delegációban: Katona Szabolcs tető-

fedő mester és Bende Zsolt bádogos mester. Szeptember 28-án az IFD közgyűlés megszavazta, hogy 2022 őszén Bu-

dapesten kerül megrendezésre a Fiatal Tetőfedők Világbajnoksága az ÉMSZ szervezésében. A világbajnokság mellett 

nemzetközi konferencia és a terveink szerint egy komoly tetős vagy építőipari karrier expo is helyet fog kapni.

SZAKMAI KLUB

Szövetségünk területi titkárainak szervezésében idén is több szakmai klub került megszervezésre. Külön köszönet illeti 

Kujbus Mihályt kiemelkedő és aktív munkájáért.
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Az idei év mérlegéből semmi esetre sem hagynám ki azt, amikor Kujbus Mihály vezetőségi tagunk megbeszéli a mo-

bilos navigáció fortélyait Szántó Lászlóval, az ÉMSZ felügyelőbizottságának elnökével.

És a hab a tortán, hogy a Máté Klárával és Horváth Sándorral folytatott több éves előkészítő munka eredményeképpen 

a Magyar Építéstechnika az ÉMSZ hivatalos lapja lett (másik két szakmai szervezet mellett), 2019 novemberétől min-

den lapszámban saját ÉMSZ rovat jelenik meg, aminek a szerkesztője Laczkovits Zoltán.

Szalai Levente

BELFÖLDI ÉS HATÁRONTÚLI KAPCSOLATÉPÍTÉS

Szövetségünk meghívott szakmai kiállítóként részt vett a BME Épületszerkezettani Tanszék éves konferenciáján, mely-

nek kiemelt témái a lakóépületek, változó trendek, új épületszerkezeti megoldások voltak. Kolozsvárról is érkezett ÉMSZ 

tag a hallgatóságba, az Ideativa Építész Stúdió vezetője Alberth-Tót Csilla, hogy edukálódjon. Ez már a második idei 

konferencia volt, amin meglátogattak minket ezen a fiatal csapat tagjai, mivel a miskolci konferenciánkon is részt vettek.

Beszámoló
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Eredetileg gépészmérnök vagyok, de a 2000-es évek elején pá-

lyát módosítottam, s a véletlenek és szimpatikus pálya keresése 

során jó sorsom meghatározó egyéniségekkel hozott össze. Már 

egy vízszigetelő cégnél voltam alkalmazott ügyvezető, s rájöttem, 

ha jól akarom csinálni képeznem kell magamat. Filep Lászlónál 

kerültem először testközelbe a szigetelő szakmával. Szász Pál volt 

a szakmai tanulásomban a meghatározó, amit Tőle láttam, hal-

lottam és tanultam, mondhatom elevenen él bennem. Irigylésre 

méltóan a munkája volt a hobbija, ezt a szellemiséget is valahogy 

megörököltem. Ő sajnos már nincs köztünk.

A tanulni akarásom egyik képzéstől a másikig vezetett, sokakat 

említhetnék, akik fogták a kezemet, például Haraszti László, akivel 

máig is jó kapcsolatban vagyok, és a cikk témáját képező „sze-

gedi összefogásban” is részt vett, mint a műanyag- és bitumenes 

szigetelési ismeretek elméleti és gyakorlati vezetője. A műanyag 

szigeteléseket például ÉMSZ tanfolyamokon tanultam dr. Kakasy 

Lászlótól. Elengedhetetlenek voltak a szakmai tanfolyamok. Ug-

ródeszkának szántam a vízszigetelést, de mondjuk meg őszintén 

a szakma elég mostohán bánik vele annak ellenére, hogy min-

dennek ez az alapja. A Filep Vízszigetelő Kft-nél a kivitelezésben 

indult a pályám, a VILLAS Hungária Kft-nél területi képviselő, majd 

a Büsscher & Hoffmann Kft-nél területi vezető lettem Dél-Magyar-

országon. Közben családi vállalkozásba is kezdtem, azaz kezd-

tünk a feleségemmel, akit szintén elcsábított a szigetelős pálya. 

Mindez 2009-től kezdődően szerepelhet az önéletrajzomban. A 

feleségem 2009-ben alapította az AKVASTOP Szigetelő Kft-t.

Munkámból adódóan sok szakkivitelezővel tartottam kapcsola-

tot, ezenközben felmerült a képzés igénye. A legutolsó iskola-

rendszerű két éves OKJ-s képzés 2012-ben indult Veszprémben 

a Medgyaszay István Szakképző Iskolában és 2014-ben a végzés 

évében meg is szűnt. Teszem hozzá a nejem - egyedüli nőként - a 

két éves képzés jeles tanulója volt. Dél-Magyarország a fő terüle-

tem, s bizony az ottani kivitelezők körében egyre- másra említés 

esett arról, jó lenne, ha volna valamilyen képzési lehetőség.

Sokan kérték tőlem, ha lesz ilyenről tudomásom, szóljak. Azt tud-

tam már, és világos volt, hogy volna rá igény. Végül 2017 végén 

figyeltem fel egy tanfolyam jellegű képzési lehetőségre. Békés és 

Csongrád megyében megkeresve a potenciális igényeket és a 

szervezőket – például a Békés „Kas” Kft-től Fodré Imrét, DER Építő 

Kft-től Dér Istvánt, Filep Vízszigetelő Kft-től Filep Andrást - említet-

tem nekik, hogy OKJ-s szigetelő (vízszigetelő, melegburkoló volt 

akkor még a hivatalos megnevezése) képzést lehetne szervezni. 

A gondolatot a szervezés tettei követték. Partnerre találtunk a 

Szegedi Szakképzési Centrum munkatársaiban és vezetőiben 

(Erdélyi Margit főigazgató, Ribizsár-Szél Ágnes projektirányítási 

osztályvezető, Habina Péter felnőttképzési osztályvezető). 

Egy komoly feltétel teljesítése még hátra volt: tanulókat kellett 

verbuválni a tanfolyamra: legalább tizenkettőt. Ekkor jutottak 

eszembe korábbi ismerőseim, akiket gyorsan felkerestem s el-

mondtam nekik: indulhat a képzés. Húsz embert gyűjtöttem, a 

fele egyébként Békés megyéből, Fodré Imre és Dér István szer-

vezőtársam, egy jó része Csongrádból, a végig nagy segítséget 

nyújtó Filep András és a saját „gyűjtésem” jóvoltából. Indulhatott 

a suli, s indult is 2018. szeptember 14-én. Hat hónapos képzés 

után sikertörténetet mondhattunk magunkénak, hiszen a hat 

hónap példaértékű összefogással telt el: kivitelezők, alapanyagy-

gyártók, de még üdítőital cégek (víz) is beszálltak a tanfolyam-el-

látásba. És akkor még nem is szóltam a tanfolyam oktatóiról, a 

gyakorlatvezetőkről, pedig nekik köszönhető, hogy fél év alatt 

szerezhettek képesítést a szakmából megélhetést remélő em-

berek. Vízszigetelő elméleti és gyakorlati vezető oktató: Haraszti 

László, Kent szigeteléseket Kürtös Zoltán, utólagos vízszigetelése-

ket Dér István, a melegburkolást Kiss Antal oktatta.

No de mi a jövő? - tehetik fel a kérdést! A képzésre volna igény. 

Köztudottan az ÉMSZ erősen lobbizik az oktatás érdekében, s 

most hogy kormányzati szinten is napirenden van a szakmai kép-

zés ügye jó eséllyel lehet pozitív változtatásokért szót emelni. A 

jövő az valójában az, ha visszatérünk az iskolarendszerű képzés-

hez. Itt van az ÉMSZ nagy szerepe, hogy ez a szakirány is visszake-

rüljön a helyére, legalábbis az iskolapadba… 

IRÁNYMUTATÓ SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS SZEGEDEN 
A SZIGETELŐ KÉPZÉS ELINDÍTÁSA KÖRÜL

Egy kerek történetet mesél el a tavaly elindított szege-

di OKJ-s képzésről Laczi Ambrus, az eleinte önképző, 

majd másoknak is „iskolát adó” mérnökember, akinek a 

személye több szálon is kapcsolódik szövetségünkhöz.
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PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), mű-

szaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok 

összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők nép-

szerűsítése. A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

• a pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi 

természetes és jogi személy, aki a tető építtetője, kivitele-

zője vagy tervezője (kivitelezővel együtt)pályázni lehet min-

den olyan Magyarországon megépült lakó-, köz- vagy 

ipari épülettel, mely használati engedélye 2018-2019-

ben került kiadásra,

• egy pályázó több tetővel is pályázhat.

FONTOSABB DÁTUMOK

Pályázat meghirdetése: 2019. december 16.

Pályázat benyújtásának kezdete: 2019. január 20.

Pályázati határidő: 2020. február 6.

Előzsűrizés határideje: 2020. február 15.

Eredményhirdetés: 2020. április 3.

ÚJDONSÁGOK

• A kategóriák megújultak, kibővültek.

• Ácsszerkezetekkel önállóan is lehet pályázni.

• A pályázó választja ki, hogy melyik szekcióban indul.

• A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani.

• Minden pályázatot előzsűriznek, a zsűri fenntartja a jogot, 

hogy csak a kiválasztottakat tekintse meg személyesen.

PÁLYÁZAT

A részletes pályázati feltételeket és a benyújtandó dokumen-

tumok listáját a Pályázati Kiírás tartalmazza, mely december 

16-tól elérhető lesz a www.emsz.hu és a Magyar Építéstech-

nika honlapján.

Pályázati díj: 20.000 Ft + Áfa/pályázat

ZSŰRI

A pályázatokat hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri 

bírálja el. A zsűribe a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) 

két tagot delegál.

NÍVÓDÍJAK, KATEGÓRIÁK, DÍJAZÁSOK

A nívódíjak szekcióként, a kategóriadíjak kategóriánként ke-

rülnek kihirdetésre.

Magastető szekció – „Aranykalapács” vándordíj    

• agyagcserép egyszeres fedés        

• agyagcserép kettős fedés

• betoncserép fedések

• természetes palafedések

• pala, zsindely fedések

Lapostető szekció – „Aranykefe” vándordíj

• bitumenes lemezes szigetelések

• műanyag lemezes szigetelések

• bevonatos szigetelések

• zöldtetők, hasznosított tetők 

Fémlemezfedés szekció – „Aranykályha” vándordíj

• kiselemes lemezfedések

• korcolt fedések

• díszműbádogos munkák

Homlokzatburkolat szekció – „Aranysalejzni” vándordíj

• bádogos technikával készült homlokzat

• egyéb szerelt technikával készült homlokzat

Ácsszerkezet szekció – „Aranyszekerce” vándordíj

Különdíj: tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj 

Elismerő oklevél: kimagasló részlet megoldásért járó elismerés

A Nívódíjas pályázók a vándordíj mellé 100.000 Ft, a kategóri-

adíjak 40.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.

F E L H Í V Á S
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2020 januárjában nyomtatásba kerül az ÉMSZ legújabb 

– hiánypótló - szakmai kiadványa, a Tetős biztonságtech-

nikai irányelv. A kiadvány elkészítéséhez szükséges szak-

mai műhelymunka vezénylését Pém István építészmér-

nök, a Szövetség örökös tiszteletbeli tagja, igazságügyi 

szakértő vállalta.

Milyen gyakorlati jelentősége van az irányelveknek?

Az építési tevékenységre vonatkozó munkavédelmi elő-

írások fellelhetők törvényi szinten, kormányrendeletben, 

különböző állami szervek együttes rendeleteiben, tan-

könyvekben, egyes kamarák honlapján és kiadványai-

ban, az építőanyag gyártók alkamazás-technikájában. Az 

azokban foglalt előírások vagy általánosságban az épí-

tések teljes folyamatára, minden épületre, építményre, 

szerkezetre, technológiára vonatkoznak, vagy egészen 

specifikusak és egy-egy építési vegyianyag kezelésére 

szorítkoznak. 

Egyes ipari létesítmények a saját területükre kivételes 

szabályozást alkalmaznak, ilyenek például a kőolajipari 

üzemek, a gyógyszergyárak, a villamosenergia ipar, a lé-

giközlekedés épületein végzett építési, szerelési munkák 

veszélyei és balesetvédelmi megelőzési intézkedései. Az 

ÉMSZ az építési tevékenységnek azokat a szeleteit kép-

viseli, amelyek az épületek bármely szerkezetének víz-, 

hő-, hangszigetelése, a tetőszerkezete és a tetőfedése. 

Ezek mindegyikénél vannak veszélyek mind az építési te-

vékenység, mind a használat idején, de a tetőkön még a 

leesés veszélye is fennáll. Hazánkban a XX. század végé-

ig a tetőkön talán csak a kéményseprő járda és a hófogó 

töltött be veszélyt csökkentő szerepet. Az újabb időkben 

az ipari gyártmányokban megjelentek olyan biztonságot 

jelentő eszközök és felszerelések, mint a hegymászók vi-

lágából átvett biztonsági kötél, a tetőbe rögzített kikötési 

pont, a védőháló, avagy a mobil korlát. Ezen eszközök a 

figyelem előterébe kerültek az európai unió jogharmoni-

zációja és az egészségbiztosítók feltételrendszere miatt is. 

A tetők szerepe évszázadokon át kiteljesedett abban, 

hogy védje az alatta lévő tereket az időjárás hatásaitól. 

Kezdetben elég volt annyi, hogy ne ázzon be, később, 

az energiagazdálkodás előre törésével hőszigetelnie is 

kellett. A tetőre az építésen túl csak a kéményseprő és az 

antennaszerelő ment - nagy ritkán. Ma a tetőinket bebo-

rítjuk napelemekkel, telerakjuk épületgépészeti beren-

dezésekkel, növényzettel, futópályával, vagyis hasznosít-

juk azokat. Az tetők területén gyakori vagy rendszeres az 

ember jelenléte, hiszen ma már ott dolgoznak a kerté-

szek, a szerelők, edzenek futók, holnaptól talán ott üze-

mel a drón leszállópálya is. Tetőink egyre inkább a többi 

épületszinthez hasonlóan mindennapjaink részévé vál-

nak és e tekintetben forradalmi fejlődésen mennek át. 

Egyes nemzetek már megalkották saját tetős irányelvü-

ket, készülő irányelvünk most ezt a hézagot tölti ki a hazai 

szabályozásban. 

A címben feltett kérdésre válaszolva: az irány ugyanaz, 

a minél teljesebb munkabiztonság, ezért szükséges az 

irányelvek finomhangolása a modern, innovatív meg-

oldásokra, hiszen akármilyen technológiai újdonságról 

is van szó, az bizony legalább 3-4 méter magasan van, 

ahonnan nem szerencsés leesni…

Ez miben más, mint az ÉMSZ által korábban kiadott 

irányelvek kivitelezési szabályok?

Az ÉMSZ korábbi irányelvei, szakmai kiadványai valamely 

épületszerkezetre vonatkoznak, mint pl. lapostetők, ma-

gastetők, vagy egyes szakmákat céloztak meg, mint pl. 

bádogos munkák. A készülő irányelvben ezúttal a tetők 

létrehozásához és használatához kötődő veszélyeket, va-

lamint azok hatása elleni védekezési módokat gyűjtöttük 

össze. A kiadvány minden tetőt felölel, a magastetőt, a 

Az ÉMSZ új irányelvet jelentet meg 2020 februárjában 

és azt egy nagyszabású építőipari konferencia kereté-

ben ismerteti meg a hazai építőipar szereplőivel

ÉMSZ TETŐS BIZTONSÁGTECHNIKAI IRÁNYELV
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lapostetőt, bármivel fedik, bármilyen tevékenység járul 

hozzá. Igyekeztünk a tetőkön minden elképzelhető ve-

szélyhelyzet elleni védelmet jelezni, azokat rendszerezni, 

középpontban az emberrel. 

Kik vesznek részt a szakmai anyag összeállításában? 

Irányelv kidolgozásban a szövetség tagjai, pártoló tagjai 

és szakmai partnerei felkérésre vettek részt, akiket úgy 

válogattunk össze, hogy képviselve legyen a szakmai és 

a gyártó-forgalmazó terület egésze. Volt köztük anyagy-

gyártó, védőeszközgyártó, kivitelező, tervező, oktató, 

munkavédelmi szakember. A kiadványban feltüntetjük a 

szerzők nevét, akiket a szakemberek széles köre ismer. 

Van köztük egyetemi oktató, előadó a kamarák rendez-

vényein vagy valamely építőipari termékgyártó szakmai 

képviselője. Őket azért emelem ki, mert a szerzők anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak és mindenkinek van 

egy fizetős állása, érthető, hogy olyan logisztika kellett 

hozzá, mint egy saját társulattal nem rendelkező színház-

ban. A kiadásért és a team munka megszervezéséért az 

ÉMSZ titkársága felel.

Mennyire  gyakorlatiasak a megfontolások és menyi-

re elméleti a megalapozottságuk? 

A kiadványban összegyűjtött eseteket az építési gyakor-

latból merítettük, minden vázolt veszély nap mint nap 

látható az építkezéseken és az épületek karbantartásá-

nál. Azok hatásainak megelőzésére vagy csökkentésére 

javasolt lehetőségek kapható termékekre, eljárásokra 

épülnek. Ez a gondolkodás az érintett résztvevők, mint 

tervező, kivitelező, üzemeltető, karbantartó szemléleté-

ben nincs annyira előtérben, mint amennyire az építtetői 

igény azt megkívánná.

Szankcionálható-e az irányelvek be nem tartása? 

Az irányelvek betartása, ahogy a szabványoké is, ön-

kéntességen alapul. Szankciókat egy szakmai szövetség 

nem helyezhet kilátásba és nem is várható olyan bünte-

tési lista, mint az építéshatósági kihágásokban, a közúti 

közlekedésben vagy a büntetőeljárásban. Irányelveinket 

talán minden hazai építész, építő, üzemeltető ismeri, fo-

lyamatosan terjesztjük őket a szakmai fórumokon és kon-

ferenciákon.

Az elvek betartása mennyivel növelheti - arányaiban 

- egy-egy munka költségeit?

Az Irányelv személyes meglátásom szerint elsősorban az 

építésztervezők figyelmét köti le. A korábbi évtizedek-

ben, kivitelezői gyakorlatomban azt tapasztaltam, hogy 

a beruházó vagy a kivitelező gyakran „átírta” a tervezői 

akaratot, olykor magát a terv tartalmát is. Napjainkra visz-

szatért a tervező megbecsülése, részben jogszabályok, 

részben a kilátásba helyezett építéshatósági szankciók 

okán. Egyre inkább terjed az az építtetői szemlélet, hogy 

a tervezés az építés alatt is folyik, és az építész felelőssé-

ge kiterjed a megvalósításhoz előirányzott költségkeret 

betartására is. A beruházók segítését szolgálja az építés 

jelenléte az építés teljes folyamata alatt, hiszen épülete-

ink – kényelmünk érdekében - olyan bonyolulttá váltak, 

hogy a tervtől való eltérések következményeit csak a ter-

vező látja át. A tervezőnek a tervdokumentációban intéz-

kednie kell az építés közben és az üzemelés alatt szüksé-

ges biztonságtechnikai szerkezetekről, berendezésekről. 

Interjú
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Ahol ő szükségesnek tartja feljáró, korlát, mellvédfal, ki-

kötési pontok, állvány vagy más létesítését, használatát, 

ott azt nem tudják elhagyni. Olyan esetekben, amikor 

nem új építés vagy felújítás a feladat, hanem üzemelte-

tés, karbantartás, ott tervező rendszerint nem működik 

közre, viszont a tető- és az épület- fenntartója már kiépí-

tett védelmi rendszereket használ. 

Hogy látja nemzetközi összehasonlításban: a magyar 

szabályozás mennyire kompatibilis az európai szab-

ványokkal?  Szolgáltak-e alapot a megíráshoz hason-

ló külföldi kiadványok?

Már ismerjük a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) Te-

tők Biztonságtechnikája Irányelvét és a hasonló tartalmú 

osztrák kiadványt. Tartalmát tekintve hasonló a francia 

gyakorlat is. Van magyar kézikönyv építési munkavédel-

mi követelményekről, van irányelv az Európai Parlament 

gondozásában, ezek azonban szélesebb területet ölel-

nek át és nem összpontosítanak a tetőkre. Ahogy az épí-

tési kultúra sok tekintetben hasonlít az európai területe-

ken, úgy a mi kiadványunk is hasonlít az említett korábbi 

kiadványokra, de azokat kritikus szemmel tanulmányoz-

tuk és reményeink szerint egy gondosabban szerkesztett 

változatot adhatunk közre. 

Mikor, milyen alkalommal ismertetik meg az új irány-

elvet a szakmai közönséggel?

Ütemtervünk szerint az új irányelv 2020 januárjában 

nyomdába kerül. A kiadvány szakmai közönséggel tör-

ténő mielőbbi megismertetése céljából 2020. március 

12-én Tetős biztonságtechnikai konferenciát szervezünk. 

2020. március 5-től az ÉMSZ építész és mérnök kamarai 

rendezvényein folyamatosan ismertetjük majd, kivitele-

zői klubjainkon és természetesen a CONSTRUMA stan-

dunkon is terjeszteni fogjuk.

Pákozdi József

Tisztelt ÉMSZ Tagok és Barátok!

 

Ismét szegényebbek lettünk, mert eltávozott közülünk Méhes György, sokunk jó 

barátja. A Méhes Renoszig Kft. alapítója, Méhes Gyuri egy jó humorú, kiváló 

szakember volt. Ha kellett segített, ha szükség volt rá, kritizált. Kritikája mindig 

segítő szándékú volt, a jó dolgok irányába mutatott. Igazi vesszőparipája az utó-

lagos vízszigetelés volt. Ritkaság hogy egy Bádogos és egy Utólagos Szigetelő 

szakember egy közös munkában találkozzanak. Nekünk ez is megadatott. Évekkel ezelőtt a Fiumei úti Sírkertben a 

Kossuth Mauzóleum felújításánál is összhangban dolgoztunk együtt. Kirándulásaink alkalmával és családi összejöve-

teleinken bírtuk egymás barátságát és társaságát. Emlékszem, talán Portugáliában sétáltunk a tengerparton és Gyu-

rinak olyan gondolata támadt, hogy fejen állna a sétányon. Ezt akkor meg is tette, mi pedig mindannyian összevissza 

szaladgáltunk, hogy a zsebéből kihullott igazolványait összeszedjük. EZ IS Ő VOLT.

Az ÉMSZ-ben betöltött szerepe sokunk számára példaértékű és követendő volt. Az utolsó percig dolgozott és szakér-

tett. Tudtam a betegségéről mégis az utolsó pillanatig bíztunk a családdal együtt, hogy fel fog épülni.       

Aztán jött a tragédia, értesített a családja hogy Gyuri eltávozott közülünk. Talán még most sem akarom elhinni.

Tisztelt Barátom nyugodj békében!

id. Puskás András

BÚCSÚ MÉHES GYÖRGYTŐL
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Harminchat éve ismerem id. Puskás Andrást. Az OR-

SZAK-nál találkoztam vele és egyből jókat beszélget-

tünk, vitt magával a munkáira és büszkén dicsekedett 

azokkal. A díszműbádogosok vezetője volt. „Apám he-

lyett apám lett” – legalábbis én így gondoltam. Segített 

szakmailag, emberileg egyaránt. Később szétváltak 

útjaink, majd az ÉMSZ megalakulása után ismét egyre 

szorosabbá vált a kapcsolatunk. Példaképemnek tekin-

tettem és tekintem ma is. Nos, régóta már nem ő ve-

zeti a – a rendszerváltás után alapított – cégét, hanem 

ifjabb Puskás András, a fia. Nézzünk ennek utána, hogy 

is történt, hogy is van ez? Nos, hallgassuk meg a részt-

vevőket arról, hogy mi is történt az elmúlt 4 évtizedben 

a cég körül.

80-ES ÉVEK

Szántó László

András, gondoltad volna a kisiparod végzése, a hétvé-

gi fusizások majd a kft megalakítása után, hogy az ipart 

majd a fiad fogja tovább vinni?

id. Puskás András

Egy kicsit visszamennék az időben. Nekem már 1983-

ban volt iparengedélyem. A budapesti IV. kerületi Ipar-

testületnek voltam a tagja. Abban az időben természe-

tesen csak a mellékállásra volt iparengedélyem. A fiam 

már akkor is sok esetben jött velem dolgozni hétvé-

geken és a szabadidejében is. Akkor még nem volt a 

levegőben a rendszerváltás, csupán csak jobb anyagi 

lehetőséget szerettem volna a családomnak. 1984-ben 

vettem át az ORSZAK Díszműbádogos csapatát és vele 

együtt az Országház felújítását is. Nagyon szép idők vol-

tak, szívesen emlékszem vissza rájuk. Abban az időben 

nem beszéltünk saját cégről, sőt azt sem tudtuk mi az a 

kft. 1989-ben történelmi fordulat következett, és lezaj-

lott a rendszerváltás. Megszűntek az állami vállalatok és 

megszületett egy új világ számunkra, amiben kerestük 

a helyünket. Sok választás nem volt, céget kellett alapí-

tani. Azóta esszük a vállalkozók édes és keserű kenye-

rét. A fiam a középiskola elvégzése után rögtön belé-

pett hozzám, és négy évig kint dolgozott a tetőn. Úgy 

gondoltam nem árt az, ha megismeri a kivitelezés külső 

körülményeit. 

Most válaszolok a kérdésedre igen, akkor már gondol-

kodtam az utódláson, de ez nem befolyásolta a fiam 

döntését. Szerencsére a történések jó irányba fordultak, 

ami nem adatik meg mindenkinek. 

Szántó László

Andris, te hogyan gondolkodtál középiskolás korod-

ban? Tudatosan készültél vagy készítettek fel a szakma 

elsajátítására? Kemény volt az édesapád?

ifj. Puskás András

Középiskolás koromban, főleg az elején egyáltalán nem 

gondolkodtam azon, hogy mi lesz a jövőben. Sokkal in-

kább foglalkoztatott a bulizás és az, hogy jól érezzem 

magam. Nagyon tudatosan vitt magával az apu dolgoz-

ni szerintem 10 éves koromtól kezdve és mivel folyama-

tosan bádogos munkát csináltunk nem lehetett nem-

Szántó László interjúja a Puskás Művek 
megalapítójával és a jelenlegi vezetőjé-
vel a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről

BESZÉLGETÉS EGY PÉLDAÉRTÉKŰ, 
TÖBB GENERÁCIÓS BÁDOGOS 
VÁLLALKOZÁS TULAJDONOSAIVAL
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megtanulni. Nagyon-nagyon jó dolog és nagyon nagy 

szerencse, hogy ez a szakma és ez a munka megfogott 

engem és érdekelt, mert így nem kellett azon gondol-

kodni, hogy mit fogok csinálni a jövőben. Teljesen ter-

mészetesen nőttem bele a feladatokba. Kemény volt-e 

az apu? Igen nagyon kemény volt, mindig mindennel 

elégedetlen volt és soha semmit nem tudtam jól csinálni!

90-ES ÉVEK

Szántó László

Végig jártuk Európát és tanultunk, tanultunk, a cégein-

ket alapoztuk. Milyen szép emlékek jutnak eszedbe er-

ről az időszakról?

id. Puskás András

A 90-es években kezdtük megtalálni a helyünket és 

jöttek a sikerek. A szakmai elismerés és a siker nagyon 

fontos az ember számára. Valóban bejártuk Európát és 

sokat tanultunk. Kezdtünk megerősödni és gépeket vá-

sárolni. A mai napig hálás vagyok Birghoffer Péternek, 

mert az ő segítségével tudtam megtalálni és megvenni 

az első 6 m-es hajlítógépünket. Óriási előrelépés volt. 

Szerencsére sok segítséget kaptunk az anyaggyártók-

tól is, mert szervezték a szakmai továbbképzéseket és a 

tanfolyamokat. Ki merem jelenteni, hogy teljesen átala-

kult a szakma. Jó évek voltak. Minden évben nyeresé-

gesek voltunk. Az embereket pedig meg kellett fizetni 

és meggyőződésem, hogy csak elégedett emberekkel 

lehet jó eredményt produkálni

Szántó László

Andris, te mit éreztél meg az 1990-es években a bádo-

gos szakma magyarországi forradalmasításából, meg-

újulásából?

ifj. Puskás András

Ezekben az években én bádogosként dolgoztam a cég-

ben. Apu minden tanfolyamra elvitt magával és az ösz-

szes új dolgot megtanultam azok után, hogy nem sok-

kal előtte tanultam meg az alapokat. Emlékszem, hogy 

nagyon tetszettek az újdonságok: láttam az összefüg-

géseket és láttam, hogy miért jobb az új megoldás a 

réginél és imádtam ezzel foglalkozni.

Szántó László

Sok volt a munka, kiváló munkatársaink voltak. Hányan 

voltatok; hogyan fejlődött a cég?

id. Puskás András

Egyre több volt a feladat és ezzel együtt egyre nagyobb 

lett a létszám is. Szükség volt a fiam segítségére. Ebből 

az következett, hogy egyre több és nagyobb munkákat 

bírtam rábízni. Ez egy hosszú és nagyon sikeres időszak 

volt.

Szántó László

Andris, dolgoztál már ebben az időszakban a cégnél? 

Milyen feladatokat bízott rád a „főnök”?

ifj. Puskás András

Igen, már a cégnél dolgoztam és szépen fokozatosan 

egyre komolyabb dolgokat bízott rám az apu. A leg-

elején csak bádogos fizikai munkát csináltam, azután 

elmentem anyagot beszerezni, később ajánlatokat is 

csináltam és azokat az ajánlatokat láttam megvalósulni 

kint a házon. Sokat dolgoztunk, de nagyon jó emlékeim 

vannak, ha visszagondolok.

Szántó László

András, az ÉMSZ-ben vezetőségi tag, majd elnök lettél, 

sok-sok sikerrel. Mondj pár mondatot erről az időszakról.

id. Puskás András

Az ÉMSZ újabb fordulatot hozott az életünkben. Óriási 

megtiszteltetés volt számomra, amikor megválasztották 

az ÉMSZ elnökének. Újabb fordulat, újabb sikerek és 

természetesen egyre több munka. 

Szántó László

Andris, a 90-es években Te mit csináltál? Hogyan élted 

meg édesapád sikereit?
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ifj. Puskás András

A 90-es években lettem bádogos melósból 

cégvezető, teltek múltak az évek és egyszer 

csak azt vettem észre, hogy ugyan olyan fő-

nök vagyok, mint az apu.

2000-ES ÉVEK

Szántó László

András, jött az IFD magyarországi rendezvénye, siker, 

aranyérmek, stb. A cég hogyan muzsikált ebben az idő-

szakban? Érdekelne, mivel ezek mellett jött a válság is…

id. Puskás András

Elnökségem idején rendeztünk egy IFD közgyűlést. 

A szakmai versenyen egy aranyérmet sikerült elérni. 

Maga a rendezvény jól sikerült, amit a többi ország szö-

vetségei is elismertek. Sokat dolgoztam a szövetségben 

ebből azt következett, hogy kevesebb idő jutott a saját 

cégemre. Mindig több és több feladat hárult a fiamra. 

És ez így folytatódott tovább tudatosan. Általában a si-

kernek több összetevője van, nekünk úgy gondolom 

sikerült megtalálni az ahhoz vezető utat. Az álom nem 

tartott sokáig, mert 2008-ban jött a gazdasági válság. 

Röviden csak annyit erről az időszakról, hogy a cég tal-

pon maradt. Megtorpantunk, de túléltük, sok pénzünk 

kint maradt. Úgy döntöttünk nekünk nincs más lehető-

ségünk; menni kell előre. 

Szántó László

Andris, úgy tudom, hogy akkor már vezetőként dolgoz-

tál a cégeteknél. Okozott-e problémát a beilleszkedés, 

mint a „főnök fia”?

ifj. Puskás András

Egyáltalán nem okozott problémát. Én abba nőttem 

bele, hogy főnök lettem, az alkalmazottak pedig abba, 

hogy új főnökük van. Mivel ez egy folyamat volt, telje-

sen természetesnek vette mindenki.

2010-ES ÉVEK

Szántó László

2019-et írunk. András, hogyan összegeznéd az elmúlt 

9 évet?

id. Puskás András

Ma már elmondhatom, hogy a cég újra megtalálta önma-

gát, de már nélkülem. Már nem vagyok benne a folyamat-

ban, így nem is szólok bele, csak ha kérdeznek. A családom 

számára pedig az elmúlt évtized sikertörténet volt.

Szántó László

Andris, te hogyan foglalnád össze az elmúlt 9 évet?

ifj. Puskás András

Úgy foglalnám össze ezeket az éveket, hogy az apu 

gondolatiságával, de a szakmai közreműködése nélkül 

vagyunk nagyon sikeresek eredményesek és boldogok.

ÖSSZEGZÉS

Szántó László

András, milyen tanácsokkal látnád el a fiadat az elkövet-

kezendő tíz évre?

id. Puskás András

Ami a jövőt illeti, mindenkinek azt tanácsolom, hogy le-

gyen következetes és kitartó, mert a tisztességes munka 

meghozza a gyümölcsét és a boldogulást. Mindent ösz-

szegezve köszönöm a sorsnak, hogy ilyen sok jó embert 

ismertem meg, mert nélkülük szegényebb lenne az éle-

tem. Nem utolsósorban a magánéletemben is megta-

láltam a boldogságot. 

Szántó László

Andris, van-e még egy Andris vagy András a Puskás 

családban, aki tovább tudja vinni az elért sikereket? Mit 

tervezel az elkövetkezendő tíz évre?

ifj. Puskás András

Igen, van a családban egy harmadik András, aki - ha 

akarja - akár tovább is tudja vinni a céget, de van egy 

Levente is, aki szintén megteheti ugyanezt. Az elkövet-

kezendő 10 évre pontosan ugyanazt tervezem, mint az 

elmúlt 10 évre minden reggel felkelek, elmegyek dol-

gozni, teszem a dolgomat legjobb tudásom szerint és 

próbálom jól érezni magamat.

Interjú
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1997-ben vagy talán még korábban úgy gondoltuk né-

hányan a bádogos szakmából, akik a rendezvényeken 

és tanfolyamokon összebarátkoztunk, hogy sok közös 

témánk van és ezekről éves rendszerességgel egyeztet-

ni szeretnénk. Így azóta minden évben Bádogos Baráti 

Találkozót szervezünk. Ezeket a 3 napos tavaszi találko-

zásokat mindig más és más kivitelező fogja össze és a 

szakemberek családosan vesznek részt rajtuk. 

A kilencedik találkozón, 2005-ben, merült fel annak 

a lehetősége, hogy legyen randi ősszel is, de a tavaszi 

dzsemboriknál kötöttebb keretek között: szigorúan csak 

a szakmáról szóljon. Mindenki üdvözölte az ötletet, így 

azóta évente két alkalommal találkozunk. A lányokat, 

asszonyokat nem tudtuk lebeszélni az őszi találkozóról, 

úgyhogy ők is jönnek velünk, nekik külön programot ál-

lítunk össze. 

XXIII. Bádogos Baráti Találkozó 2019. május

A rendezvényt idén május 17-19. között korelnökünk, 

Molnár Alajos szervezte soproni székhellyel. A baráti ta-

lálkozó lényege nem a szakmázás, hanem a közösség 

rendszeres találkozója, eszmecseréje. Sopronban az első 

este már majdnem teljes volt a létszám, a vacsora után 

laza borkostolón vettünk részt, majd éjfélig mindenki 

elmondta az esedékes búját-bánatát. Az első este min-

dig egy kötetlen bőrfoteles beszélgetés. Egy elkezdi és 

mondja és mondja, utána már senkit sem lehet érteni, 

óriási a hangzavar. Szombat reggel busszal kimentünk a 

Fertő-tóhoz és áthajóztunk Rusztra. Sétáltunk egy nagyot 

a gólyák városában - gyönyörű idő volt -, és ebédre min-

denki kapott egy hatalmas rántott húst a parti étterem-

ben. (Sör is volt). Kisvasutaztunk Mörbischen keresztül 

egy másik kikötőig, majd hajóra szálltunk ismét. A sopro-

ni határvonal mellett meglátogattuk a Páneurópai Piknik 

helyszínét. Délután ötre már a szállodában voltunk. Egy 

korty frissítő után irány a központ: történelmi városnézé-

sen vettünk részt profi idegenvezetővel. A baráti talál-

kozót egy fenséges vacsora zárta, természetesen éjfélig 

még megválaszoltuk az előző napon nyitva maradt kér-

déseket. Köszönjük Alajos az elegáns rendezést!

XV. Bádogos Szakmai Fórum 2019. november

Az idei szakmai fórum megszervezését egy fiatal bádo-

gos testvérpár, Csernyák Zoltán és Csernyák Márió vál-

lalta a bükfürdői Greenfield Hotel Golf & Spa-ban 2019. 

november 15-17-e között. 

A bádogos fórum tradicionálisan péntek esti vacsorával 

indul, majd szombaton egy 4-5 órás, szakmai prezentáci-

Szántó László bádogos mestervizsga elnök, okleveles építészmérnök, 
épületszigetelő szakmérnök, ÉMSZ aranytűvel díjazott tagunk beszámo-
lója a kezdetekről és az idei aktualitásokról

BÁDOGOS SZAKMAI FÓRUM ÉS BÁDOGOS BARÁTI TALÁLKOZÓ
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ókkal tarkított interaktív egyeztetés zajlik. Eközben a kísé-

rők hölgyprogramon vesznek részt. A fórumot megelőző 

péntek estékben az a jó, hogy ilyenkor kötetlenebbül 

meg tudjuk vitatni az aktuális szakmai kérdéseket, esete-

ket, mivel másnap már csak kötöttebben, hivataloskod-

va tudunk beszélni róluk. Ekkor tudjuk meg, hogy kinek 

milyen szakmai kihívásai, nehézségei akadtak az év fo-

lyamán és hogyan oldotta meg azokat. Ki milyen gépet 

vásárolt, kinél született gyermek, unoka. 

Az idei szombati fórum Szalai Levente beszámolójával 

kezdődött a 2018-as rigai Fiatal Tetőfedők Világbajnok-

ságán a hazai bádogos csapat derekas helytállásáról. A 

Rigai beszámoló után a jövőre, Kínában megrendezés-

re kerülő VB szervezésével kapcsolatos kihívásokról és a 

részvétellel kapcsolatos lehetőségeinkről esett szó. A be-

számolóhoz hozzászólt Hidasi Tibor, mint a rigai magyar 

bádogos team felkészítő mentora és Bíró Dániel, a rigai 

magyar team egyik versenyzője. 

Ezután Csernyák Márió emlékezett meg a 10 éve a Szent-

pétervári VB-n szerzett bádogos aranyérmükről. 

Harmadik előadóként Bíró Dani bemutatót tartott az ál-

tala feltalált görgős kerékről, mellyel gyönyörű - főleg 

homlokzatfedésekben használható - felületi mintázatok 

készíthetők. A szerszám már rendkívül népszerű külföl-

dön is. A fiatal szakember bemutatott jónéhány - igen 

tisztességesen és szakmailag kiválóan elkészített - tetőt 

a munkái közül.

A finom ebéd után Horváth Sándor lépett színre és a tőle 

megszokott magabiztossággal leplezett le néhány pá-

ra-technikailag helytelenül kivitelezett tetőszerkezetet, 

illetve azok javításának megvalósítását. 

Délutáni második előadóként Takács Tibor ismertette az 

általa összegyűjtött bádogos szakirodalmat visszaidézve 

a boldogságos szép időket, mesterségünk születésének 

és fejlődésének folyamatát. 

A fórum végén Szántó László mutatta be a kiadás előtti 

„Bádogos munkák kivitelezési és kalkulációs segédlete” 

című könyvét. Vita kerekedett, mivel nem volt egyetértés 

a résztvevők között abban a kérdésben, hogy kell-e ilyen, 

segít-e rajtunk vagy ront a helyzetünkön, ha kiadjuk a kal-

kulációs módszereink részleteit. (A vita ma is tart). 

Kellemes vacsorával zártuk a rendezvényt és elégedettek 

voltunk a két rendező fiatalember ügyes szervezésével. 

Jövőre Horváth Sándor vállalta a tavaszi baráti találkozó 

megszervezését és Kujbus Mihály az őszi találkozóét. 

Már most nagyon várjuk!

Beszámoló
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Felmenőidtől örököltél-e olyan mesterségbeli tu-

dást, ami alapot adott mai szakmai sikereidnek? 

Jó lenne, ha felmenőimet említhetném, s az általuk felhal-

mozott tudásra hivatkozhatnék, ami a sikereimet illeti, de 

sajnos nem volna igaz. Első generációs szigetelő szakem-

ber vagyok. Igaz, már tíz éve is van, hogy elkezdtem ezt a 

tevékenységet. A nulláról építettem fel vállalkozásomat, 

ha úgy tetszik „ős start-up”-os cégalapító vagyok, bár 

akkoriban nem pont ezt a kifejezést használták.A szakis-

kolai három éves képzés után abszolút önképző lettem 

és most is az vagyok. Mai napig tanulom a szakmát kü-

lönböző fórumokon, kiadványokból illetve kiállításokra 

is rendszeresen járok. Hogy mást ne mondjak, az ÉMSZ 

kiadványai és szakmai konferenciái ennek a tanulási fo-

lyamatnak igen hasznos elemei. Ha már a családomról 

kérdeztél: a jó eredményekben sokat segít a feleségem 

és gyermekem, sőt, a még csak világra készülő második 

kisbabánk is – hiszen így együtt ők olyan családi hátteret 

biztosítanak, ami biztonságot ad a mindennapokban az 

egész embert kívánó feladatokban. 

Hogyan tudod naprakészen tartani, és folyamato-

san fejleszteni a tudásodat?

Sajnos Magyarországon túl sok képzési lehetőség 

nincs. Az ember felcsapja az internetet és nézi a szak-

mai fórumokat illetve a külföldi szakmai iránymutatá-

sokat. Ezek az oldalak hasznosak, fejlődési lehetőséget 

biztosítanak. 

Az imént az ÉMSZ-t említetted. Mennyiben segít ab-

ban, hogy előre haladj? Az ÉMSZ fórumai tudnak-e 

valamit hozzátenni a napi tapasztalathoz?

Abszolút. Elsősorban az ÉMSZ szervezésében zajló kép-

zéseket lehet említeni, mert azokon különleges és fon-

tos szakmai fortélyokat lehet megtanulni. A Szövetség 

által szervezett rendezvényeken leginkább a kivitelezés 

folyamán előforduló hibákra hívják fel a figyelmet, cso-

móponti és más különböző kialakításokat lehet megta-

nulni. Ez nagyon nagy segítség nekünk.

Új technikák, új eszközök és új alapanyagok. Ezek-

ről az információkat honnan tudod beszerezni?

Sokszor az ÉMSZ rendezvényeken kint lévő kiállítók 

pultjainál lehet találkozni az újdonságokkal, bár gyakran 

a gyártók is megkeresnek minket az új alapanyagokkal. 

Talán nem minden olvasónk tudja, hogy a tavalyi 

rigai Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán a szigetelő 

csapatnak te voltál a mentora, te készítetted fel a 

fiatalokat a versenyre. Milyen volt Riga? Megfelelő 

felkészültséggel tudtatok odamenni?

A felkészülés sajnos nem volt túl hosszú, későn is kap-

tuk meg a felkérést, illetve mentorként is ez volt az első 

szereplésem.

Mit tudtatok az elvárásokról, Rigában mi kellett ah-

hoz, hogy jól teljesítsetek?

Megkaptuk a feladatokat, azok alapján elkészítettek ne-

künk egy makettet, azon gyakoroltuk a feladatokat. De 

mivel „első bálozók” voltunk, nem igazán tudtam, hogy 

mire kell felkészülni, függetlenül attól, hogy a techno-

lógiát ismertük és kialakítottuk a megfelelő szigetelést. 

Az a verseny leginkább az esztétikumról szólt, nem pe-

dig arról, hogy a szigetelés működőképes-e vagy sem. 

Érdekes tapasztalatok voltak, arra minden esetre jó 

volt, hogy szert tegyünk egy kis versenyzési rutinra, ami 

Riczu Gyula ÉMSZ tag, szigetelő mester, a 
Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán a ma-
gyar szigetelő team mentora beszél család-
ról, szakmáról és a szövetségről

RIGA UTÁN - PEKING ELŐTT
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egyébként rendkívül sokat számít ilyenkor, de persze 

csak akkor alakulhat ki, ha minden adandó alkalommal 

részt veszünk hasonló megmérettetéseken. 

Ezek szerint ebben az esetben teljesen találó a mon-

dás: „a részvétel a fontos”! Rigában 10-12 ország 

versenyzői voltak jelen, ez kitekintést jelentett az eu-

rópai piacra egyben összevetést a hazai trendekkel. 

Igen, pontosan ezt tapasztaltuk meg. A kivitelezési tech-

nológiában Magyarország semmivel nincs elmaradva a 

nyugati színvonalhoz képest. Én úgy mentem ki Rigába, 

hogy ellesem az új technológiát, eszközöket, kialakítá-

sokat, de nem tanultunk új dolgot. Amit a német, svájci, 

osztrák csapatok tudnak, azt a magyar szakemberek is 

tudják.

Ezt örömmel hallom, mert így van remény jobb he-

lyezésekre. Ennek fényében lehet majd készülni a 

következő, pekingi világbajnokságra. Mit csinálsz 

majd másképpen a felkészítésben és mi az, ami Pe-

kingben már többet hozhat a konyhára?

A felkészülésre sokkal több időt kell fordítanunk és be 

kell gyakorolni a feladatot, ezzel azt hiszem, hogy elég jó 

eredményt tudunk elérni.

Mennyire segít ebben az ÉMSZ? Mennyire tudsz tá-

maszkodni a szakmai szervezetre és az ebből eredő 

kapcsolatokra?

A cégünk, a Techfol Kft., tavaly lépett be az ÉMSZ-be. 

A tagságból sokat tudunk profitálni, hiszen tudunk a 

szervezetre támaszkodni akár szakmai, akár egyéb, üzlet-

viteli kérdések vonatkozásában.

Mennyire tud az üzleti életben is segíteni? Vannak 

olyan kapcsolatok, amit az ÉMSZ tagság által tudsz 

érvényesíteni? 

Magyarországon ez az egy olyan szervezet van, ami ezt 

a szakmát egybefogja. Nyilván itt ismeretségeket lehet 

kötni, másoktól lehet tanulni. Biztosítja az eszmei és szak-

mai hátteret, ami magabiztosabbá teszi a vállalkozásokat 

az üzleti életben is. Első körben én a szakmaiság miatt 

léptem be, nem is az üzleti előrelépést tartottam fontos-

nak. De egyre jobban azt látom, hogy az ÉMSZ tagság 

sok előnnyel jár. Például, ha van egy elvégzett munkánk 

és azt valami oknál fogva nem akarják kifizetni, az ÉMSZ 

által kiadott szakmai irányelvek segítséget nyújthatnak 

a vitás kérdésekben. Ez ugyanis úgy működik, hogy 

amennyiben betartjuk az irányelvekben leírtakat, a Tel-

jesítésigazolási Szakértői Szerv a tisztességes vállalkozók 

mellé tud állni igazolásával.

Nézzünk még előre kicsit Pekingre. Tudtok-e már 

valamit a részletekről, vagy ez még nagyon kialaku-

lóban van? Maradnak azok a csapattagok, akikkel 

Rigában voltál?

Pont a mai napon volt egy találkozó, amelyen a Kínai Tető-

fedő Szövetség elnöke tartott egy prezentációt, bemutat-

Interjú
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ta a pekingi verseny feladatait. Ezek még kidolgozás alatt 

vannak, még finomítanak rajtuk. Mivel 28 évre felemelték 

az induló versenyzők korhatárát, egy teljesen új csapat-

tal fogunk indulni. Egy jelentkezőt már konkrétan tudok, 

hogy szeretne indulni, egy jelentkezőt még várunk.

Mikor is lesz a pekingi vb?

2020. október 28-30., tehát még van egy évünk, hogy a 2 

fős teamből még hiányzó kollégát kiválasszuk és betanít-

suk a versenyfeladatra.

Maga a versenyfeladat mikor konkretizálódik?

A Kínai Tetőfedő Szövetség írja ki a versenyfeladatokat, az 

előzetes tájékoztatást a felhasználandó anyagokról illetve 

a technológiákról a mai nap folyamán megkaptuk, de mint 

mondtam, még bőven egyeztetni kell a csomópontokat. 

Akkor már szövődnek gondolataidban a pekingi ter-

vek, de vajon látod-e a jövődet az ÉMSZ-ben?

Mindenképpen. Nekem nagyon kellemes csalódás az 

ÉMSZ mint szövetség, mert nagyon jól összefogja a tago-

kat és rengeteg mindent lehet tanulni akár szakmai, akár 

üzleti értelemben. Ez pedig – a mostani továbbképzési 

lehetőségeket tekintve - nekem, és a hozzám hasonlóan 

„autodidakta” módon működő szakembereknek jelentős, 

talán az egyetlen szervezett fejlődési lehetőség.

Pákozdi József
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Itt a nem-tudom-
levenni-róla-a-
szemem tető

4 tökéletesen sima, fényes cserépfelület
4	 kiemelkedően	hosszantartó	védelem	a	
	 szennyeződésekkel	és	az	időjárás	hatásaival	szemben
4	 orr-részre	is	kiterjedő	felületkezelés
4	 szendvicstechnológiával	gyártott	beton	cseréptest	
	 biztosítja	a	tetőcserép	kiváló	védelmi	képességét	és	
	 tartósságát
4	 a	sötét	színárnyalatoknál	alkalmazott	speciális,	felülethez	
	 kötött	pigmentek	visszaverik	az	infravörös	sugárzás	egy	
	 részét,	ezáltal	korlátozva	a	tetőfelület	és	a	tetőtér	
	 túlmelegedését

ÚJ - Tegalit Star

platinavörösbarnaterracotta ébenfeketeezüst	metál

STAR

bramac.hu

SILVER PRIMER Speed® VARNISH SBS
Gyorsan száradó oldószeres SBS modifi kált lakk

Használd az új, prémium kategóriás vízszigetelő lemezeinkhez!

E-PV 5 S/K Extra 
és E-PV 4 S/K Extra PRO
Lapostetők egyrétegű 
csapadékvíz elleni szigeteléseként, 
vagy többrétegű csapadékvíz elleni 
szigetelések zárórétegeként!

E-G 4 F/K Extra PRO 
és E-PV 4 F/K Extra PRO
Alépítményi szigeteléshez. 
Kíváló választás a talajpára, 
talajnedvesség, talajvíznyomás 
elleni védelemhez!

Gyorsan száradó oldószeres SBS modifi kált lakk

Ezüst színű, gyorsan száradó, 
SBS kaucsukkal modifi kált, rugalmas 
bitumenes lakk, alumínium pigmentekkel.

Ötvözi a refl exiós és a kellősítő bevonat 
előnyös tulajdonságait.

Tartósan védi a tetőszigetelést az 
UV-sugárzás és a hősugárzás hatásaitól.

Jelentősen csökkenti az épület 
hőterhelését, nyári időszakban 
az épület átmelegedését!

E-PV 5 S/K Extra
és 
Lapostetők egyrétegű 
csapadékvíz elleni szigeteléseként, 
vagy többrétegű csapadékvíz elleni 
szigetelések zárórétegeként!

villas.hu
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Nemzetközi zsűri értékelte a színvonalas tetőket és 

homlokzatokat, és  hirdetett eredményt egy nagysza-

bású gálavacsora keretében szeptember 27-én.  Bende 

Zsolt a Homlokzatok, Katona Szabolcs pedig Magastető 

kategóriában mérettette meg magát.

Természetesen nem volt elég a jólbeállított fénykép, 

komoly versenymunka kellett, mert a zsűri odafigyelt a 

részletekre is.

Nagy elismerés, hogy Magyarországról két szakember 

is eljutott a legjobbak közé az IFD (International Fede-

ration For The Roofing Trade - Nemzetközi Tetőfedő 

Szövetség) szervezésében kétévente meghirdetett vi-

lágbajnokságra, amelyre ezúttal 86 cég küldött be pá-

lyamunkát. A hazai versenyzők az ÉMSZ szakmai égisze 

alatt vettek részt a világbajnokságon.

Az ÉMSZ hivatalos lapjában, a Magyar Építéstechniká-

ban olvashatnak részletesebb cikket a  két díjazott mun-

káról, itt pedig egy képekkel illusztrált rövid képriport-

ban mutatjuk be a két sikeres versenyző néhány korábbi 

munkáját. Csak hogy lássák Edinburgh és egy világbaj-

nokság ugyan sokaknak távoli cél, de kitartó szorgos 

munkával, fantáziával és elhivatottsággal bizony oda is 

el lehet jutni. Fogadják szeretettel Bende Zsolt és Kato-

na Szabolcs „képes úti beszámolóját”!

ÉS AZTÁN JÖTT EDINBURGH
Két kiváló szakember jutott be idén az edin-
burgh-i világbajnokság döntőjébe, ahol 
- mint az sokak számára ismeretes - fény-
képek és leírás alapján versenyeztek a pá-
lyamunkák.

A Bende Team Kft. munkái
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Katona Szabolcs munkái

Bende Zsolt és Katona Szabolcs megérkezett Edinburgh-be.

Beszámoló
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A hőszigetelő anyagok klímavédelmi szempontból ki-

váló termékek, de a vélemények eltérőek abban, hogy 

vannak-e környezeti szempontból előnyösebb anya-

gok, és ha igen, akkor melyek azok? A svájci Büro für 

Umweltchemie 2018-as tanulmánya egy differenciált és 

kiegyensúlyozott megközelítést ad a kérdés eldöntésé-

re. A vizsgálat során különböző alkalmazási területeken 

többféle hőszigetelő anyagot több szempontból ha-

sonlítottak össze. 

A klasszikus életciklus-hatásvizsgálati módszer mellett 

olyan kritériumokat is értékeltek, melyeket gyakran fi-

gyelmen kívül hagynak. Ezek közé tartoznak a beépítési 

költségek, az anyag alkalmassága az adott feladatra, a 

veszélyes anyagok kibocsátásának kockázata és az új-

rahasznosítási potenciál. A vizsgálat eredményeit pók-

háló diagramokon ábrázolták. Szándékosan nem egy 

számmal jelezték a termék környezetvédelmi teljesít-

ményét: bár a felhasználó azt könnyebben értelmezné, 

de a részletes értékelés segítségével az anyagok eltérő 

előnyei és hátrányai jobban elválnak.

Hogyan működik a pókháló-diagram?

A pókháló-diagram jó megoldás a többtényezős elem-

zések grafikus bemutatására. Az ábrázolás hitelességé-

hez viszont néhány fontos szabályt be kell tartani:

• A kiválasztott kritérium a teljes életciklust jellemezze, 

beleértve minden szempontot, ami fontos a szoká-

sos gyakorlat szerint.

• Minden kritérium a saját tengelyén jelenjen meg.

• A kritériumok objektív jellemzőken és összehasonlít-

ható adatokon alapulnak, amelyeket a legtöbb szak-

értő elfogad.

• A tengely elnevezése is sugallja, hogy a kedvező ér-

tékek a pókháló külső részén helyezkednek el.

Az életciklus hatásvizsgálatot a diagram első négy 

tengelye (felülről, az óramutató járásával megegyező 

irányban) mutatja. A következő két tengely (alacsony 

beruházási költség, alkalmazási alkalmasság) kivite-

lezés helyszíni tényezőket, míg az alacsony kockázati 

potenciál tengely az alkalmazási fázissal kapcsolatos 

ökotoxikológiai kockázatot mutatja. Az utolsó tengely az 

életszakasz végén megjelenő nyereségeket jeleníti meg.

A szigetelőanyagok teljesítményarányos értékeléséhez 

a vizsgálati kritériumokat egy négyzetméter, meghatá-

rozott szigetelési teljesítményű szerkezetre vetítették. 

Ez az a funkcionális egység, ami tartalmazza magát a 

szigetelőanyagot és azokat az egyéb anyagokat, me-

lyek hatásával vannak a szigetelési vastagságra (példá-

ul rögzítések, dübelek, konzolok, stb.). A szigetelőanya-

gokat úgy választották ki, hogy az adott szerkezetben 

általánosan alkalmazott hőszigetelő anyagok mellé bio 

megítélésű termék is kerüljön. 

Lapostető hőszigetelések összehasonlítása

A vizsgált nem járható lapostető hőátbocsátási té-

nyezőjét 0,14 W/m2K értékben határozták meg, ami 

a jelenlegi  hazai követelménynél (közel zéró ener-

giafelhasználási modell, 0,17 W/m2K)  alacsonyabb, 

de a javasolt értéknél (0,12 W/m2K) megengedőbb. A 

szigetelőréteg vastagsága 15 cm-től (PUR/PIR) 26 cm-

ig (kőzetgyapot), a felületi tömeg 4,4 kg/m2-től (grafit 

EPS) 41,2 kg/m2 (kőzetgyapot) terjedt.

(1. táblázat)

A piacon sokféle szigetelőanyag található manapság, 
amelyek különböző tulajdonságokkal és előnyökkel bír-
nak az alkalmazási terület függvényében. De ki az, aki 
meg tudja mondani, hogy melyik a jobb választás?

SZIGETELŐANYAGOK TÖBBTÉNYEZŐS VIZSGÁLATA
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Értékelés:

A grafit adalékos EPS kapta a legjobb értékelést a 

nyolc tengely közül négyen. Ez a legjobb választás  a 

globális felmelegedés és a savas eső potenciál szem-

pontjából, illetve a szürke EPS rendelkezik a legalacso-

nyabb beszerzési (anyag) költséggel. Mindkét EPS típus 

újrahasznosítható, ezek az anyagok rendelkeznek leg-

nagyobb ilyen lehetőséggel az összes vizsgált anyag 

közül.

A lapos tetőkön használt kőzetgyapot nagy térfogatsú-

lyú, és ez az alkalmazhatóságra adott alacsony pontszám 

oka is. A kőzetgyapot újrahasznosíthatósága ellenére is 

alacsony visszanyerési potenciállal rendelkezik. Kevés 

energia takarítható meg ugyanis, ha az új és használt 

kőzetgyapotot keverik, mivel a kőzetgyapot gyártás pri-

mer energia fogyasztása nagyrészt a nyers ásvány vagy 

a használt kőzetgyapot  megolvasztásának köszönhető. 

Az XPS alacsonyabb pontszámot kapott, mint az EPS öt 

tengelyen, de azonos vagy jobb a nyári szmog-képzé-

si potenciál, a felhasználási alkalmasság és az alacsony 

potenciális veszély tekintetében. Az eredmények fő oka 

az XPS nagyobb térfogatsúlya az EPS-hez viszonyítva. 

PUR/PIR-szigetelések rendelkeznek a tömegtermé-

kek közül a legalacsonyabb hővezetési tényezővel,  és 

nagyrészt ezért ennek a terméknek a legalacsonyabb a 

belső energiatartalma. Nyári szmog potenciálja a töb-

bi termékhez képest viszonylag alacsony. A beszerzési 

költségei magasabbak, mint az EPS-é. 

Az üveghab lényegesen nehezebb, mint a műanyag 

habok, és ez megjelenik az eredményekben is. Ezen 

túlmenően kb. 10 kg/m2 bitumenre is szükség van a 

szerkezet (kompakt tető) kialakításához. 

Szigetelőanyag Fehér EPS Szürke EPS Kőzetgyapot XPS PUR/PIR Üveghab

Felületi tömeg [kg/m2] 5,22 4,35 41,16 7,94 4,56 24,05

1. táblázat: Lapostető szigetelési súly m2-enként (R=7 m2K/W)

Szigetelőanyag Fehér EPS Szürke EPS Kőzetgyapot PUR/PIR Fagyapot

Felületi tömeg [kg/m2] 2,85 2,45 19,12 3,87 25,59

2. táblázat: Homlokzati hőszigetelés súlya m2-enként (R= 5 m2K/W)
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Homlokzati hőszigetelés

A téglafal hőszigetelés utáni tervezett hőátbocsátási té-

nyezője 0,2 W/m2K, ami ezúttal is a jelenlegi hazai mi-

nimum követelmény (0,24 W/m2K) és a javasolt érték 

(0,12 W/m2K) közé esik. A hőszigetelő lemezek rögzí-

tésénél mindegyik anyagnál ragasztással és kiegészítő 

dübelezéssel is számoltak. A funkcionális egységre eső 

felületi tömeg a szürke EPS 2,5 kg/m2–os értékétől a fa-

gyapot 25,6 kg/m2 -éig terjedt (2. táblázat).

Értékelés:

A fehér EPS nagyon jó értékeket ad alacsony belső 

energiatartama, alacsony globális felmelegedési- és 

alacsony savas eső potenciálja miatt. A pontszámok 

ezeken a tengelyeken kissé a szürke EPS alatt vannak. 

A szürke EPS pontjai a legjobbak alacsony energiatar-

talma és az alacsony savas eső potenciál tengelyeken. A 

globális felmelegedésre ugyancsak 10-es pontszámot 

kapott. Mindent összevetve a szürke EPS mutatta a leg-

jobb eredményt az összes vizsgált anyag között. 

Az EPS nem tartalmaz veszélyes adalékanyagokat, így 

maximális pontot kapott alacsony veszélyességi poten-

ciálra, és az újrahasznosítással való energia visszanyerés 

szempontjából az EPS komoly előnyökkel rendelkezik. 

A kőzetgyapot a második legjobb eredményt mutatja 

saját energiatartalom szempontjából. Más egyéb, gyár-

tási fázisokkal összefüggésben lévő jellemzők tekinte-

tében azonban pontjai mérsékeltek. A rendelkezésre 

álló adatok alapján a kőzetgyapot beszerzési költsége 

magasabb, mint a vizsgált anyagok közül bármelyiké. 

Ugyanakkor a felhasználhatóságra adott pontszám ala-

csony. Ezt az eredményt az anyag magas súlya, ned-

vességgel szembeni érzékenysége és a kivitelezéskor 

megkívánt biztonságtechnikai intézkedések indokolják, 

amikor a kivitelező munkásokat meg kell védeni az ás-

ványi szálak hatásától. 

PUR/PIR–nek a legalacsonyabb a λ értéke, ezt az előnyt 

azonban lerontja az anyag testsűrűsége, ami kb. kétsze-

rese a fehér és szürke EPS-ének. PUR/PIR a legtöbb ten-

gelyen mérsékelt pontokat kapott. 

A fagyapot rendelkezik a legkisebb globális mele-

gedési és nyári szmog potenciállal a vizsgált anyagok 

között. A fák növekedésük során szén-dioxidot kötnek 

meg ezért a fagyapot globális melegedési potenciál-

ja negatív értékű. Az alacsony energia tartalom és ala-

csony savas eső potenciál értékei mérsékeltek.  A fa jó 

fűtőanyag, így az előállítás során bevitt energia nagy 

része visszanyerhető termikus hasznosítással.

Összegezve megállapítható, hogy a ragasztott homlok-

zati hőszigetelő rendszerekben (THR) a legkedvezőbb 

értékeket a grafit adalékos EPS adja, vagyis az ökológi-

ailag tudatos vásárlóknak ez a legjobb választás.

Homlokzati hőszigetelő rendszerek, U = 0,2 W/m2K
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Székely Jaroszláv épületszigetelő vállalkozó, a Roofszig 

cég vezetője, fiatal kora ellenére figyelemre méltó szak-

mai pályát tudhat magáénak. Az alábbi interjúból kide-

rül, hogy a pályaválasztás bizonytalanságait követően 

hogyan lett a betanított munkásból szakember, majd 

vállalkozó. Szó kerül az ÉMSZ szerepéről is, amely szö-

vetségbe alig egy éve lépett be, és amelynek tevékeny-

ségében azóta aktívan részt vállal. Az idei CONSTRUMA 

kiállításon több napot is kint töltött, és kivitelezőként 

részt vett a Bodnár György által az ÉMSZ standra szerve-

zett Tervcafé szigetelős verziójában is. Mindezeken túl a 

szakma presztízsét emelő mestervizsga elindításának is 

ő volt a kezdeményezője.

Rubóczki Erzsébet: Mindössze 28 éves, alig három éve 

vágott bele a vállalkozói létbe és alig egy éve tagja az 

ÉMSZ-nek. E felvezetés alighanem jól érzékelteti, hogy 

egy olyan fiatalemberrel készül ez az interjú, aki meg-

felelően ambiciózus és aki, nem mellesleg, elkötelező-

dött a szakmája iránt.  Most már csak az a kérdés, hogy 

miért éppen az épületszigetelő szakmát választotta? 

Székely Jaroszláv: Nem ez volt az eredeti elképzelé-

sem, autószereléssel, autókkal szerettem volna foglal-

kozni, de ez valahogy nem jött össze. Amikor a nagy-

bátyám, aki a Tectum Kft.-nél dolgozott szigetelőként (a 

céget aligha kell bemutatni e szaklap olvasóinak, hiszen 

közel harminc éve foglalkozik szigeteléssel, és e terü-

leten az egyik legismertebb vállalkozásnak számít – a 

szerk.) javasolta, hogy jelentkezzem a cégnél, sok fo-

galmam nem volt arról, hogy mit is jelent ez a munka. 

19 éves voltam, kerestem a helyem, és azt gondoltam, 

rendben, kipróbálom, és majd meglátom. 

Rubóczki Erzsébet: Ezek szerint gyakorlat közben ta-

nulta meg a szakmát. De hogyan lett szakmunkás?

Székely Jaroszláv: Ha jól emlékszem nagyjából két 

évig betanított munkásként dolgoztam, ellestem, meg-

tanultam, amit lehetett. A cégnél nagyon odafigyeltek 

a képzésekre – sokat maguk szerveztek, vagy vittek 

minket a mások által szervezettekre –, és ezeken min-

dig részt vettem, illetve a beiskoláztatásomat is a cég 

finanszírozta. Felnőttképzés keretében, két éven át havi 

két napot tanultam a veszprémi Medgyaszay István 

Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Itt az 

elméleti rész volt a fontosabb a számomra – hiszen bi-

zonyos gyakorlatot már megszereztem a két év alatt –, 

illetve az, hogy kicsit nagyobb rálátásom nyílt a szakma 

tervezői folyamataira, ami ugyan nem tartozik szorosan 

a kivitelezéshez, de mégiscsak jó megérteni a tervezői 

gondolkodásmódot.

Rubóczki Erzsébet: Mi volt az első szakmai sikerélmé-

nye még a tanulás időszakában? Emlékszik rá?

Székely Jaroszláv: Nem konkrét munkát említenék, 

hanem azt az örömöt és büszkeséget, amit körülbelül 

A segédmunkától a cégvezetésig 
– Székely Jaroszláv épületszigetelő

RÁTALÁLNI EGY SZAKMÁRA
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egy év után kezdtem érezni, amikor szakmailag aktí-

vabban hozzá tudtam járulni bonyolultabb és összetet-

tebb tetők elkészítéséhez és láttam, hogy milyen szép 

és különleges lapos-tetőket tudunk alkotni. Az első év 

után kezdett el igazán érdekelni a szakma. Leginkább 

a megvalósítás, a kivitelezés terén mutatkoztak az első 

„sikerek”: egyre jobban ment, elsajátítottam a tech-

nikákat, megtanultam, mit és hogyan kell megoldani. 

A későbbiekben vettem észre, hogy az elméletben is 

„megerősödtem”, hogy akkor is képes vagyok egy mun-

kát önállóan elvégezni, ha nincs szakmai vezető mellet-

tem, vagy ha nem kapok instrukciókat. Vagyis elkezdett 

„magamtól” is menni a munka. Ebben a folyamatban 

nagy szerepe volt a cégnek, a vezetőségnek, a részük-

ről érkező folyamatos tanulásra ösztönzésnek, a minél 

magasabb színvonalú munkavégzésre inspiráló elvá-

rásoknak, az általános munkamorálnak és a közvetlen 

munkatársaknak. Vagyis rengeteg köszönettel tartozom 

a Tectum Kft.-nek, amellyel egyébként – noha már önál-

ló vállalkozó vagyok – a mai napig nagyon jó, a részükről 

minden szinten és területen támogatói a kapcsolatom. 

Rubóczki Erzsébet: Mit gondol, akkor is a pályán ma-

radt volna, ha nem ilyen a környezet, ha a munkaadója 

nem így gondolkodik?

Székely Jaroszláv: Nem valószínű. Ez a céges maga-

tartás tette lehetővé, hogy tényleges rálátásom nyíl-

jon a szakmára, hogy megszeressem és a magaménak 

érezzem. Ma már több céget ismerek, és látom, hogy 

vannak hasonlóan gondolkodók, amelyeknél bizonyára 

szintén jó lehet dolgozni, de talán egyiknél sem fordíta-

nak olyan intenzív energiákat a képzésre, mint a Tectum 

Kft.-nél. Az itt szerzett tapasztalatokat egyébként a saját 

vállalkozásomban is igyekszem felhasználni úgy a mun-

kaszervezésben, mint a kivitelezésben, annak minősé-

gében vagy a továbbképzésekben. A kivitelezésben 

megpróbáljuk a magunk elé állított magas elvárásokat 

teljesíteni, a szakmai továbbképzéseken pedig rész ven-

ni és ösztönözni önmagunkat és mindenkit, aki velünk 

dolgozik a szakma alapjainak a biztos elsajátítására, il-

letve a legfrissebb újdonságainak a megismerésére. 

Rubóczki Erzsébet: Egy kiváló cégnél dolgozott, ahol 

megbecsülték, mégis az önálló vállalkozói lét mellett 

döntött…

Székely Jaroszláv: Eleinte nem gondoltam vállalko-

zásra, inkább csak a négy-öt évi munkavégzés, a szak-

munkássá válás, a nagyobb gyakorlat a birtokában 

szerettem volna kicsit feljebb kerülni. Ez sikerült is, 

brigádvezető-helyettes lettem, de még ennél is több 

energiát és ambíciót éreztem magamban. Belevágtam 

a vállalkozásba – a munkaszerzést, a munkavállalást 

érintően rengeteg félelemmel és bizonytalansággal 

telve. Szerencsére nagyon jó tapasztalataim lettek. A 

volt munkaadómmal is nagyon jó kapcsolatban tudtam 

maradni és a korábbi partnerek döntő többsége – közü-

lük is kiemelném a Bauder Kft.-t, a Mapei-t és a Marton 

Bau-Tech Kft.-t – nemcsak elfogadta ezt az új helyzetet, 

hanem a kezdettől fogva támogatott is. Fontosnak tar-

tottam továbbá azt is, hogy belépjek az ÉMSZ-be, mert 

úgy látom, hogy egymást segítve és támogatva nagyon 

komoly szakmai elképzeléseket lehet megvalósítani, il-

letve kapcsolatokat építeni és elérni, hogy egyszer min-

ket is a „nagyokkal” együtt emlegessenek majd. 

Rubóczki Erzsébet: Mi jellemzi a cégét?

Interjú



Székely Jaroszláv: Szeretjük a különleges megoldáso-

kat kívánó kisebb, de összetettebb munkákat, indulunk 

pályázatokon, így Az Év Tetője nívódíj pályázaton, és 

mielőbb szeretnénk bekerülni a szakmai vérkeringésbe 

is. Két fővel indultunk, ma már picit többen vagyunk, és 

csak a szakemberhiány miatt nem tudunk megfelelő-

en bővülni. Nagyjából tíz embert, de lehet, hogy ennél 

többet is tudnék foglalkoztatni már most: a szerszámok, 

a felszereltségünk, a háttér rendelkezésre áll, és a mun-

ka mennyisége is biztosított lenne. 

Rubóczki Erzsébet: Elérkeztünk az építőipart, így az ön 

szakmáját is érintő legnagyobb kihíváshoz, a szakem-

berhiányhoz. Lát-e magoldást erre a problémára? 

Székely Jaroszláv: Akkora a szakemberhiány az épít-

ményszigetelő szakmában, hogy „muszáj” rengeteg 

energiát belefektetni a fiatalok, illetve a felnőttek kép-

zésébe vagy éppen átképzésébe. Ez az a pillanat, ami-

kor azt lehet állítani, hogy ezzel a szakmával azonnal el 

lehet helyezkedni és igazán jól lehet keresni. Erről az ol-

daláról (is) vonzóvá lehetne tenni, de arról az oldaláról 

is, hogy többet beszélünk ennek a szakmának a lényeg-

éről, a mibenlétéről, tudatosítjuk, hogy „létezik”, és hogy 

különleges státusszal és egyre növekvő presztízzsel bír 

az építőipari szakmák között. Ezért is tartom fontosnak a 

mestervizsga bevezetését: ennek kezdeményezője vol-

tam és vagyok az ÉMSZ-nél. Mesterképzés az építmény-

szigetelőknél nincs, és tudtommal nem is volt.  Az ÉMSZ 

nagyon jól fogadta a kezdeményezésemet, most már 

Szalai Leventével és Vladár Péterrel együtt dolgozom 

azon, hogy ebben a szakmában is legyen egy olyan ma-

gas fokozat, egy mindenki által megbecsült rang, mint 

a mestervizsga. Már toborozzuk a szakmunkásvizsgával 

rendelkezőket és keressük a nagy tudású mestereket 

az oktatásra. A gondolkodás beindult, a szándék meg-

van, de hogy pontosan mikor kezdődhet el a képzés, 

azt még nem tudom megmondani. Bízunk benne, hogy 

hamarosan.

Roto. Otthon a tető alatt.
Felső harmadban billenő tetőablak 3-rétegű üveggel
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Mindinkább terjedőben van a vasbeton koporsófödé-

mes szerkezeti kialakítás, mely magas komfortfokoza-

tot és életminőséget nyújt. Az ácsolt, hagyományos, fa 

könnyűszerkezetekhez képest a vasbeton födém 

magas felülettömegének köszönhetően lényegesen 

kedvezőbb hangszigetelő és hőtároló képességgel 

bír, valamint a tűzzel és a földrengéssel szemben is na-

gyobb biztonságot ad.

Fontos azonban ebben az esetben is megjegyeznünk, 

hogy amennyiben a tetőnk rétegrendjében a fa tartó-

váz (gerendák, pallók) közé helyezzük be a hőszigete-

lést, akkor a fa lényegesen rosszabb (kb. 10x rosszabb, 

mint a hőszigetelés) hőszigetelő képessége miatt hő-

hidas szerkezetet kapunk. A hőhídmentesség elérése 

érdekében lépésálló poliuretán táblákkal a vasbeton 

födém külső síkján megszakítások nélküli, homogén 

hőszigetelő réteg hozható létre, vagyis a hőszigetelés 

összefüggő burkot alkot a tetőnk körül.

Minden épületszerkezetnek számos, időnként egymásnak ellentmondó feltételeknek kell 
megfelelnie. Lehetséges-e megfelelő hő- és hangszigetelés, nyári átmelegedés elleni vé-
delem, tűzvédelem, továbbá földrengésbiztonság szempontjaiból is megnyugtató vég-
eredmény elérése?

KORSZERŰ TETŐSZERKEZETEK 
TÖKÉLETES HŐSZIGETELÉSE
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A táblák körkörösen csaphornyos (nútféderes) élkép-

zéssel lettek kialakítva, így még a táblacsatlakozások 

mentén is biztosítható a hőhídmentesség. A poliuretán 

a hagyományos hőszigetelő anyagokhoz képest 30-

50%-kal kedvezőbb hőszigetelési értékekkel rendel-

kezik (λ=0,022W/mK), így akár vékonyabb rétegben is 

elérhető a kívánt hőátbocsátási tényezőjű szerkezet. A  

magyar TNM rendelet közel nulla energiaigényű épüle-

tek szintjének teljesítéséhez /U=0,13 W/m2K/ 16-18cm 

vastag poliuretán tábla beépítése szükséges. A kivitele-

zést a párazáró réteg fektetésével kell kezdeni, mely a 

vasbeton felületre kerül. Ezután elhelyezzük és egymás-

ba illesztjük a BACHL tecta-PUR lemezeket. 

Az elemeken kétoldalt alufólia kasírozás, felső oldalu-

kon alátéthéjazatként funkcionáló, átlapolással és önta-

padó ragasztószalaggal rendelkező fedőfólia található. 

Az ellenléceken és a hőszigetelésen keresztül hatoló 

dübelekkel a vasbeton födémhez történik a rögzítés. Az 

ellenlécek magassága fogja biztosítani az átszellőztetett 

légrést, mely segít elkerülni a tető nyári átmelegedését. 

Az ellenlécekre merőlegesen felszegeljük a tetőléceket 

és felrakjuk a cserepeket.

 

A poliuretán táblák minden épülettípusra, mind újépí-

tésnél, mind felújításnál kiváló megoldást nyújtanak, 

legyen szó magastetőről, lapostetőről, födémről, pad-

lóról egyaránt. A megoldás családi-, társas- illetve iroda-

házaknál is kiválóan alkalmazható a magas hőtechnikai, 

műszaki tartalomnak, a gyors, egyszerű kivitelezhető-

ségnek, a hosszú élettartamnak, valamint magasabb 

életminőségnek köszönhetően.

1. kép –  jól megfigyelhető a táblák felső oldali kasírozása 

és nútféderes élképzése, valamint a gyors fektetést biztosító 

nagy, közel 3m2-es táblaméret

2. kép – ellenlécekkel lerögzített hőszigeteléssel lefedett tető

3. kép – vasbeton koporsófödémhez használt rögzítő dübel

4. kép –  kiváló hangszigeteléssel és hőtárolással rendelkező 

monolit vasbeton koporsófödémre fektetett, párazáró fólia és 

poliuretán keményhab táblák

Hirdetés
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Berecz András: A tetőszigetelés és a vízszigetelés min-

dig a cég alapvető kompetenciái közé tartozott. Ha sorra 

vesszük azokat az alkalmazási területeket ahol a SIKA te-

vékenyen részt vesz, akkor meg kell említenünk az ipari 

ragasztás-technikát, a beton-adalékszerekkel foglalkozó 

csapatunkat, a vízszigetelés, rugalmas ragasztás, az ipa-

ri padlókészítés és a korrózióvédelemi technológiákat, 

valamint a tetőszigetelést, amelyik az egyik legnagyobb 

ezek közül. Sika esetében egy világszinten 101 ország-

ban jelenlévő vállalatról beszélünk, amely európai szin-

ten is folyamatosan fejlődik akvizíciókkal, gyárépítések-

kel. Ezek a változások természetesen a Sika Hungária Kft. 

életére is jelentős hatással vannak. 

  

Milyen területeket érintenek ezek a változások?

Hollósy Miklós: Ami a technológiákat illeti cégünk alap-

vetően négy területen tölt be jelentős piaci szerepet. El-

sőként talán a PVC alapú szigetelési technológiát emlí-

tem, mellyel a cég a magyarországi részvétele több mint 

negyven éves múltra tekint vissza kiváló referenciákkal, 

s ez jószerivel egyedülálló a hazai piacon. A második a 

környezetbarát poliolefin alapú (FPO/TPO) anyagrend-

szerek, amelyből szintén büszkélkedhetünk hibátlanul 

működő 25 éves hazai tetőállománnyal. A kenhető szi-

getelésekkel a munka egy angliai gyár megvásárlásával 

2010-től indult, és amit most ki kell emelnünk az a bitu-

menes szigetelések mind tetőszigetelési, mind mélyépí-

tési alkalmazása, ami újdonság a Sika életében. 2018 és 

2019 évben a Sika négy, a bitumenes szigetelőanyag 

gyártásban meghatározó céget vásárolt meg a környező 

országokban, így a rendelkezésre álló széles termékvá-

lasztéknak köszönhetően egy színes termékportfólióval 

jelenünk meg a hazai bitumenes piacon.

Milyen helyen állnak a hazai versenyben?

Berecz András: Különböző területeken különböző mér-

tékű a Sika részvétele a magyarországi piacon, szinte 

minden alkalmazási területen az első öt piaci résztvevő 

között szerepel a cég, az alapvető kompetenciáinkban 

a piacvezető, illetve dobogós helyezéseinkre lehetünk 

büszkék. A piac alakulása sokszor erősen determinálja a 

lehetőségeket, de a SIKA több lábon áll és mindig nyitott 

a fejlesztésre és fejlődésre. 

Sokat tesznek, - vagy kérdezhetném - „áldoznak” a 

fejlődésért?

Berecz András: A SIKA mindig elől járt az új technoló-

giák fejlesztésében és alkalmazásában legyen szó új 

anyagrendszerekről vagy bedolgozást támogató tech-

nológiákról. A termékeken túl a tetőszigetelésben is van-

nak újdonságaink, amik könnyebbé teszik a bedolgo-

zást. Ilyen például a Sarnaweld indukciós rögzítés, amely 

egy gazdaságos, gyors, ugyanakkor nagy biztonságot 

jelentő alternatíva műanyaglemezes tetőszigetelés szél-

szívással szembeni lefogatására. A gépi bedolgozások 

támogatása és a fenntartható fejlődés kihívásainak való 

minél magasabb szintű megfelelés az irány – a környe-

A SIKA egy 1910-es alapítású svájci cég, melynek 

hazai képviselete egy szervizirodával indította el ma-

gyarországi tevékenységét, mint Sika Hungária Kft. 

1994-ben kezdte meg működését. Berecz András 

ügyvezető igazgatóval és Hollósy Miklóssal, a tetőszi-

getelési üzletág vezetőjével készítettünk interjút.

SIKA HUNGARIA – BIZALOMÉPÍTÉS A SZIGETELÉS PIACÁN
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zetvédelem, az energiahatékonyság, a hulladékkezelés 

és hasznosítás területén a jövő generációi érdekében. A 

SIKA jellemzője a folyamatos, egyenletes fejlődés, és eh-

hez a hátteret egy egészen kiváló csapat biztosítja.

Szóval innováció termékben és szellemiségben. 

Hollósy Miklós: Nagyon fontos a termékfejlesztésben 

az, hogy amellett, hogy jó termékeket gyártunk, figyelni 

kell a trendeket. Az anyagainknak gyorsan, egyszerűen, 

széles időjárási körülmények között is beépíthetőnek kell 

lenni – segítve ezzel a kivitelezőket - emellett azonban a 

megrendelők igénye is szükségessé teszi az állandó fej-

lesztést. Ki kell emelni, hogy a SIKA komplex megoldá-

sokat kínál akár ipari, akár hagyományos épületekhez. 

Komplex és kompatibilis rendszer-megoldásainkkal a 

pincétől a padlásig mindenféle szigetelési feladatot ki-

váló minőségben lehet elvégezni, s ennek a hátterében 

egy európai szinten is ritkaságszámba menő gyártási, 

minőségellenőrzési és szolgáltatási színvonal áll. Fontos 

megemlíteni, hogy a Sika szakemberei az építési folya-

mat bármely fázisába be tudnak kapcsolódni - már a 

tervezési folyamattól a kivitelezésen át, egészen a garan-

ciális időszak végéig jelen tudunk lenni – amely a Sika 

esetében gyakran 20-25 éves rendszer-szavatosságot 

jelent.

 

 „Újdonság” - új telephely Biatorbágyon 

Berecz András: Igen, kinőttük budai irodánkat és raktá-

runkat. A biatorbágyi telephelyünk lényegesen tágasabb 

és bizonyos szempontból korszerűbb is lesz, ami lénye-

ges előrelépést jelent majd partnereink pontos kiszolgá-

lásában a megnövekedett igények mellett. A költözéssel 

melyet jövő év első felében tervezünk, megfelelő helyet 

adhatunk tetőszigetelési gyakorlati oktatóközpontunk-

nak is, ami egyedülálló Magyarországon. Itt egy időben 

10-12 fővel tudunk foglalkozni a saját termékeinket jól 

ismerő szakemberek irányítása mellett.

Milyen hasznot látnak az ÉMSZ-szel való kapcsola-

tukban?

Berecz András: Azt gondolom, hogy az ÉMSZ egy jó 

alap a szakma összefogására. Ide értve az anyaggyártó-

kat és a kivitelezőket is. A cégben töltött csaknem húsz 

éves pályám során kis kihagyásokkal ÉMSZ tagok vol-

tunk, és most is vagyunk. 

Egy hatékony szervezet működéséhez szívesen adunk 

segítséget. Ugyan kritikusak vagyunk, de hogyha úgy lát-

juk, hogy a piacépítés ügyéhez, a kivitelezők sikeréhez, 

az anyaggyártók előre lépéséhez a szövetségen keresz-

tül hozzá tudunk járulni, akkor ez a kapcsolat a jövőben is 

eredményes lehet - ide értve az oktatás ügyét, a szakmai 

versenyeket.

Hollósy Miklós: Mindig is örömmel támogattuk a világ-

bajnokságra készülő csapatot, beletettük a tudásunkat 

és nem mellesleg az általunk gyártott vagy forgalmazott 

anyagainkat is. Ez a jövőben is így lesz, más rendezvé-

nyeket is támogatunk, azt gondolom ez egy jó befekte-

tés, amit később a cégünk, de az egész hazai szakma is 

kamatoztathat a piaci versenyben.

Pákozdi József

Hirdetés
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A gyakorlatban már legalább húsz éve bizonyított anya-

gok, szerkezetek, és megoldások kerülhetnek csak az 

oktatásba, és természetesen a tömeges használatba.

Hol van ez már?

A páraáteresztő tetőalátétfóliák első „fecskéi” 1987-ben 

jelentek meg: a Dörken kínálatában, illetve fejlesztésé-

ben az első ilyen fólia a Delta®-Purafol, melynek tovább-

fejlesztett utódai, a Delta®-Maxx család tagjai képviselik 

többek között a páraáteresztő tetőalátétfóliák prémium 

kategóriáját. A számtan alapján ezek a termékek már el-

érték a legszebb férfi kort, tehát már „katedra érettek”.

Jelenleg a piacon, az építőiparban legelterjedtebben 

használt, három rétegű (flíz-film-flíz), bázis minőségű-

nek elkeresztelt páraáteresztő tetőfóliák 1998-ban je-

lentek meg először a piacon. Könnyű kezelhetőségük 

– nem utolsó sorban áruk – nagyon hamar közkedvelt 

típussá tették, mind a felhasználók, mind a gyártók kö-

rében. Mint minden új fejlesztést, a gyártók (természe-

tesen a lelkiismeretesebb, hosszú távon gondolkodó 

gyártók) ezeket is szigorú, gyorsított nyúzópróbáknak 

vetették alá. A szabványos vizsgálatok megnyugtató 

eredménnyel zárultak, tehát megindult ezen típusok pi-

aci térhódítása. A Dörken szakemberei azonban ezzel 

nem pipálták ki a terméktípussal kapcsolatos felada-

tokat egyszer s mindenkorra, hanem időről-időre elle-

nőrizték a terméket a valós életben. Az ilyen ellenőrzé-

sek során lettek figyelmesek egy-egy elvétve jelentkező 

teljesítmény csökkenésre, amelyek nem illeszkedtek a 

gyorsított öregedési vizsgálatokból következtethető fo-

lyamatokba. 

MIÉRT KERÜLT ÉPPEN MOST ELŐTÉRBE A
 TETŐALÁTÉTFÓLIÁK UV-ÁLLÓSÁGA?

Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem:

„Amikor még én tanultam az építészetet, és kezdtem az oktatói pályafutásomat az volt az 

elv, hogy csak katedra érett szerkezeteket tanítunk, …” Dr. Petró Bálint DSc, az ÉMSZ alapító 

tagja. Azt már csak én teszem hozzá, hogy ezek után azokat a „katedra érett” szerkezeteket, 

és anyagokat használta az építőipar.

Mit jelent a katedra érett?
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Mintegy nyolc éve ezen felismerések hatására kezdőd-

tek el a részletesebb, a valós körülményeket a lehető 

legjobban megközelítő tesztelési eljárások kidolgozá-

sa, és természetesen az ebbe a típusba tartozó külön-

böző gyártmányok vizsgálata.

Ezen vizsgálatok elsődleges célja az volt, hogy össze-

függést találjanak a termékek mérhető műszaki para-

méter változása, valamint a tényleges öregedése között, 

hogy aztán a fejlesztések során meg lehessen találni azt 

a megoldást, amely biztonsággal kiküszöböli a termék 

idő előtti funkció csökkenését, illetve funkció vesztését.

Az alátéthéjazatot károsító fő tényezők az UV-sugárzás 

és a hőmérséklet, egy ennek megfelelő teszteljárásban 

5 alátétfólia került bevizsgálásra. Egy éves tartós hő-

terhelés hatására a vizsgált fóliák vízzárósága – ugyan 

csökkent – de a minimumkövetelményeknek megfelelt 

(ld. 1. ábra). 

Ebből arra következtethetünk, hogy a tiszta hőterhelés 

az alátétfóliáknál nem okoz túl nagy problémát. 

 A tartós hőhatással ellentétben a tartós UV-sugárzás 

egyértelműen problematikusabb.  Az UV-sugárzás – egy 

nem megfelelő UV-stabilitással rendelkező fólia esetén 

– olyan mértékű előkárosodást okozhat, melynek követ-

keztében a fólia – a lefedés ellenére is – néhány éven 

belül elveszítheti működőképességét (ld. 2. ábra). 

Ráadásul az UV-terhelés évszaktól, földrajzi elhelyezke-

déstől, és a lefedési időtől függően akár extrém nagy 

is lehet. Amennyiben egy a lefedési időben károsodott 

alátétfedést lefednek, a további UV-sugárzástól megóv-

ják, azonban továbbra is ki van téve – még ha kisebb 

mértékben is – a hő, nedvesség, légmozgás hatásainak, 

és ez így együtt, évek múlva a fólia fő funkciójának, a 

vízzáróságának az elvesztéséhez vezet.

Erről a több éves vizsgálatról készült tanulmányunk a 

honlapunkról letölthető, ebből csak ízelítőként idéz-

tünk néhány érdekesebb részt, ami természetesen csak 

figyelem felkeltésnek elég. Aki mélyebben érdeklődik a 

téma iránt mindenképp töltse le a „Tanulmányt”, bizto-

síthatom, hogy sok érdekességet és hasznos informáci-

ót talál benne.

Hogyan is kapcsolódik ez az egész a cikk elején álló idé-

zethez?

Vannak gyártók, akik maguk is szeretnének „katedra 

érett” termékeket az emberek örömére a piacra hozni 

és ezért áldozatokat is vállalnak, a pillanatnyi piaci ér-

dekeket (pillanatnyi profit érdekeket) kissé hátrébb so-

rolva. 

Ha már idézettel kezdtem álljon itt egy másik idézet, 

amelyet szintén személyesen hallottam mintegy 15 év-

vel ezelőtt:

„Eszem ágában sincs a tőzsdére vinni a cégemet, 

mert nem szeretném, hogy az, amit a nagyapáim 

rám hagytak a pillanatnyi profithajhászás áldozatá-

vá válljon.”  Karl Dörken, a Dörken családi vállalkozás 

fő tulajdonosa.

Farkas Imre
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VELUX BEÉPÍTÉSI TANÁCSOK ÉS MEGOLDÁSOK:
KORCOLT FÉMLEMEZFEDÉSHEZ  

A korcolt fémlemezfedés és a tetőtéri ablakok csatlakozása mindig izgalmas kihívás. A beépítések minőségének 
javításához azonban szükséges, hogy felhívjuk a fi gyelmet a fedés alatti szerkezetekhez történő csatlakozások 
fontosságára és helyes kialakítására.  

Melyiket a három közül?

Az 1. ábra ÉMSZ által kiadott Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei és a Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai 
alapján is kiesik a lehetséges megoldások közül. Lakott térnél és átszellőztetett légrésnél nem elégséges csupán a fedés alatti elválasztó 
réteget felhajtani az ablak oldalára, a légrésben szigetelés felett hiányzik az alátétfólia. 

A 2. ábra az, amelyikkel a legtöbb esetben terveken és kivitelezéseken találkozunk, de vizsgáljuk meg jobban, hogy a valóságban meg 
lehet-e oldani a beépítést az ábrázolt módon. Ha az alátétfóliát boríték alakban kivágjuk és felhajtjuk az ablak oldalára, akkor megvalósul 
az ábrázolt vonalvezetés, de a felső és alsó sarkokban – ahol a védelmet még ki kell alakítani – ezt nem lehet kivitelezni, mivel az ablak 
rögzítővasai a vonalon kívül esnek. A ritkított deszkázat oldalirányba több méter távolságra is elvezeti a vizet, és nincs annál kellemet-
lenebb, amikor az ablak felett emiatt jelenik meg ázásnyom és vissza kell bontani a fedést és szerkezetet. A tetőre ható igénybevételek 
alapján egy manzárd tető esetén például vízzáró csatlakozást kel kialakítani, ami az ábrázolt módon nem valósítható meg. 

Álláspontunk szerint a 3. ábra mutatja az egyik lehetséges helyes megoldást. Az ablak beépítése egy szerelőkeretbe történik, ahol a 
keret magassága megegyezik a deszkázat külső síkjának pozíciójával. A keretben beépített ablakot a keret külső oldalán lehetséges akár 
vízzáró módon is csatlakoztatni az alátéthéjazathoz. A keret többféleképpen is kialakítható, de fontos, hogy legyen mire feltámasztani a 
ritkított deszkázatot. 

Kommunikáció, Koordináció, Kooperáció 
A helyes kialakításhoz a kivitelezésen együtt, egymást követően dolgozó szakemberek kommunikálására, koordinációjára és kooperáci-
ójára egyaránt szükség van. A ritkított deszkázat előtt kellene beépíteni az ablakot és csatlakozni az alátéthéjazathoz, vagy a felraká-
sakor az ablaktól egy szarufaköznyi távolságra meg kell állni a szerkezetépítéssel. 
A tapasztalok alapján ha csak ablak+hőszigetelő keret méretű nyílást hagy valaki a deszkázatban, az nem könnyíti meg az ablakbe-
építését végző brigád munkáját, mert nekik rögtön bontással kell kezdeniük, ami azonnal plusz költség, idő és ráfordítás, ráadásul egy 
szépen kivitelezett munkát is elcsúfíthat. 

Standard
beépítési
szint (Piros)

Standard
beépítési
szint (Piros)

Standard
beépítési
szint (Piros)

Jó tudni!
A VELUX gyárt burkolókereteket EDE, 
EKE, EFE kóddal korcolt lemezfedéshez, 
önálló és csoportos beépítéshez egyaránt! 

Ez az egyedüli szituáció, amikor a gyári 
burkolókeret elhagyható és a bádogos a 
tetőfedő anyagból alakítja ki a csatlako-
zást egyedi szabásminta alapján. 
Ilyenkor viszont a ZWC takarólemez 
csomagra van csak szükség, ami az ablak 
oldalán és alján biztosítja a lezárást. VELUX Magyarország Kft.

+36 1 436 0601 • vevoszolgalat@velux.com
Várjuk tapasztalataidat, fotóidat a VELUX Beépítők Klubjában a Facebook-on!

min. 250 mm min. 250 mmLemez szabása és hajtása
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TÖKÉLETES MEGOLDÁS A HŐHIDAK ELLEN.

KORSZERŰ 
ÉPÍTŐANYAGOK 

SZAKKERESKEDÉSE

A FOAMGLAS®
PERINSUL - egy habüveg anyagú hőhíd megszakító elem, amely megoszló nyomással 
terhelhető, teljesen víz- és páraálló. Szerkezetében hőszigetelt kapcsolatot alakít ki 
padlók, falak, tetők és nyílások csatlakozásainál.

LAMBDA SYSTEME KFT. 
1106 Budapest, Akna u. 2-4. 
+36 20/970-7114
www.lambda.hu

HŐSZIGETELÉS, 
AMELYRE ÉPÍTHET
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A cégcsoport 1931-es alapítása óta rengeteg fejlődésen 

ment keresztül. Sok cég törekszik arra, hogy alkalmaz-

kodjon a piaci kihívásokhoz, a gazdasági helyzethez, a 

vevői igényekhez. Ezek mind fontos és nélkülözhetetlen 

dolgok. Azonban van egy ennél sokkal fontosabb do-

log. Ez pedig a kutatás és fejlesztés. 

A fejlesztési irányokat néha a kényszer szüli. A II. Világ-

háború olyan szellőztetési megoldásokat követelt, amik 

nem engedik ki a fényt a gyárakból és hadihajókból, de 

a frisslevegőt biztosítják. Így a bombázók számára éj-

szaka nem látható a gyár. Így született meg a „Blackout” 

zsalus szellőző, ami a későbbi nagy teljesítményű Colt 

Labyrinth és Aerox időjárás-független szellőztetők őse.

Az 1930-as 40-es években a hő és füstelvezetés nem 

volt egy szabályozott terület. Nem is volt elvárás gyártó-

csarnokok építésénél. Ezért először a lakossági kémé-

nyek hatékonyságának növelésével szerzett tapasztala-

tot a cég a füstgázok elvezetésének területén.

A nehézipar előretörésével egyre több egyterű, nagy 

belmagasságú gyártócsarnok épült Angliában. Ez új 

problémákra világított rá. A gyártás során keletkező hő 

elvezetését meg kellett oldani, hogy a munkakörülmé-

nyek elviselhetőbbek legyenek, ehhez pedig a szellőz-

tetés hatékonyságát kellett megnövelni. Ehhez új meg-

közelítésre volt szükség. 

Mi kell ahhoz, hogy egy vállalat közel 90 éven keresztül fent 
maradjon és növekedjen? Hogyan jut el egy angliai cég 
odáig, hogy jelenleg már több mint 75 országban képvisel-
teti magát, köztük Magyarországon is? És hogy jön ide a Hő- 
és füstelvezetés?

Colt aerodinamikai tesztlabor és szélcsatorna a 30-as években.

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS KORAI ÉVEI 
ÉS A COLT CSOPORT
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A Colt csoport elsők között alkalmazta a nagyszilárdsá-

gú alumíniumot a tetőszellőztetők építéséhez a koráb-

ban alkalmazott nehéz acélszerkezetek helyett. A köny-

nyű alumínium szerkezetek nem igényeltek erős statikai 

alátámasztást, és a telepítésük is könnyebb. 

Azonban adódott egy súlyos biztonsági probléma az 

ilyen nagy gyárak üzemelése közben. Tűz esetén a füst 

nem tudott távozni az épületből megfelelően, ezért a 

füstmérgezés komoly veszélyt jelentett a dolgozók-

ra, még kisebb tüzek esetén is. Továbbá a felgyülem-

lett füst és forró gázok képesek begyújtani az éghető 

berendezéseket és maga a forróság képes meggyen-

gíteni annyira a tetőszerkezetet hogy az épület teteje 

leszakadjon. Ez az ún. „flashover” jelenség az egyik leg-

veszélyesebb következménye az épülettüzeknek.

A Colt mérnökei egy olyan megoldással álltak elő, ami 

szembe ment az addigi gyakorlattal, hiszen korábban 

úgy tartották, hogy a tüzet el kell zárni a levegő után-

pótlás elől, hogy ne táplálja azt. A Colt laboratóriumi 

tesztekkel és gyakorlati kísérletekkel igazolta, hogy a 

füst kivezetése jelentősen késelteti a „flashover”-t, mert 

a csarnok nem telik meg füsttel. Ez hozzájárul a bent 

dolgozók könnyebb kimeneküléséhez, a füstmérgezé-

sek elkerüléséhez, és az oltás megkönnyítéséhez a jobb 

látási viszonyok miatt.

A Hő és Füstelvezetés történelmi mérföldköve volt, 

amikor a Colt a világon elsőként tervezett be és épí-

tett ki füstelvezető rendszert a General Motors Luton-i 

gyárába Angliában.  Ez fektette le a mai nap már kö-

vetelménynek számító ipari füstelvezetés alapjait. Ami 

ma már magától értetődő, mint például a füstszakaszok 

elhatárolása, vagy a frisslevegő bepótlás füstelvezetés 

esetén, mind komoly kutatás és fejlesztés eredménye.

A Colt csoport mindig is törekedett arra, hogy élen jár-

jon az új technológiák bevezetésében.  Így amellett, 

hogy jobb körülményeket teremt a gyártócsarnokok-

ban és ipari épületekben a fejlesztéseknek köszönhe-

tően még életeket is ment. Legszembetűnőbbek, leg-

megfoghatóbbak az előnyök nagy ipari csarnokoknál, 

ahol a belső hőterhelés nagyon intenzív. Ilyen helyekre, 

csak utolsó példaként olyan termék került kifejlesztésre, 

amely bevizsgált hő-, és füstelvezető, de egyben nagy 

áteresztő keresztmetszete miatt nagyon hatékony ter-

mészetes szellőztető is. Mindezt oly módon, hogy eső-

ben is nyitott lamellái révén a legkülönbözőbb időjárási 

körülmények között is biztosítja a hatékony gravitációs 

szellőztetést. (Aerox berendezés)

Hirdetés
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Felmerül a kérdés, hogy miért szükséges egy tetőszer-

kezetet kiemelten kezelni a tervezés során és a jól meg-

szokottnál valamivel több időt eltölteni vele. A választ a 

felelősségteljes gondolkodás diktálja és igen egyszerű: 

egy gondosan és precízen megtervezett tető megta-

karítást hoz. A pluszban rászánt percekkel idő és pénz 

nyerhető, akár napok és hetek fáradságos munkája is 

megspórolható a kivitelezés során, amit a később fel-

merülő problémák okoznának.

A hibás tervezést több szemszögből is meg lehetne 

közelíteni, ám nagyrészt ezek szorosan összefüggenek 

egymással, így inkább komplex szemléletet igényel 

a következmények elemzése. A gazdasági és erkölcsi 

szempontok talán a legfontosabbak. Egy kellően nem 

átgondolt, illetve hibásan tervezett tetőszerkezet első 

problémáját a jelentős többletköltség fogja jelenteni. 

Ez állhat utólagosan beépített anyagokból, határidő 

eltolódásból és az ebből adódó kötbérből vagy akár 

újratervezési díjból. (Amit nagy valószínűséggel a tulaj-

donos pénztárcája is bánni fog.) Ezért talán érezhető, 

hogy mekkora kárt okozhat egy rossz terv. A helyszíni 

improvizatív módosítások szinte biztos, hogy nem mű-

A jelenlegi jogszabályok a legtöbb esetben előírják a tetők kiviteli tervének elkészítését, 

ami általában az építész vagy a statikus feladata. Azonban az oktatási rendszerben a faszer-

kezetek nem kapnak elég hangsúlyt, így gyakran születnek hibás tervek.

TETŐSZERKEZETEK TERVEZÉSE
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ködőképesek. Ez egyrészt a szakképzett munkaerő je-

lentős hiányából, másrészt a szakemberek leterheltsé-

géből fakad. 

A kiviteli tervektől való eltérés ráadásul a felelősség-

vállalás kérdését is felveti. Ma már elképzelhetetlen az 

épületgépészet vagy a villamoshálózat tervezése szaká-

gi tervezők bevonása nélkül. A tetőszerkezetek tervezé-

sét is érdemes a nagy szakmai tapasztalattal rendelke-

ző, erre specializálódott mérnökökre bízni.

Már az előzetes tervek készítésekor érdemes a szerkezet 

háromdimenziós modelljét elkészíteni. A Larex-Trade 

Kft. SEMA tervezői programja és a szaktervező mér-

nök kollégák biztosítják, hogy a megfelelő méretű és 

minőségű anyagok, rétegrendek és csomópontok sze-

repeljenek majd a kiviteli terveken. Az erre alkalmas 

faépítészeti szoftver segítségével könnyen kinyerhető 

az anyagszükséglet és a tető geometriai adatai a to-

vábbi számításokhoz. Az előzetes költségkalkulációt és 

az árajánlat adást is nagyban segíti és pontosítja ez a 

módszer. A tető kivitelezésének megkezdése előtt az 

elkészült fogadószerkezet pontos visszamérése után a 

modell a valós méretekhez igazítható. 

A tetőszerkezet számítógép által vezérelt automata sza-

bászgéppel méretre előre legyártható. Az így elkészült 

faanyagokat a helyszínen már csak a dokumentáció 

alapján össze kell szerelni, amivel jelentősen csökkent-

hető a kivitelezési idő, az élőmunkaigény és a hulladék 

mennyisége is. A jelenlegi bérszint mellett reális alter-

natíva az előre megmunkált szerkezetek gyártása, hi-

szen a munkabér költsége mellett az anyagoptimalizá-

lásból fakadóan a faanyag 15-25 %-a is megspórolható.

Összegzésképp elmondható, hogy a virtuális modell 

elkészítésével egyszerűbb lesz a tervezők és a kivitele-

zők munkája is. A program lehetőséget nyújt például a 

pontos, gyalult keresztmetszeti értékek alkalmazására, 

a különböző fakötések, az egyes alkatrészek, vasalatok 

pontos pozíciójának megadására. Ezeknek a beállítá-

soknak köszönhetően már a tervezési fázisban felmerü-

lő problémák is hatékonyan megoldhatók, a kivitelezés 

pedig zökkenőmentessé és gyorsabbá tehető.

Larex fatelep tervezői csoport

Hirdetés
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A németországi cég 2011-ben alapította leányvállalatát Magyarországon. A Büsscher & 
Hoffmann Kft. azóta folyamatosan fejlődik és mára a minőségi bitumenes szigetelő anya-
gok forgalmazói között jelentős tényezővé vált. Ez köszönhető a minőségi modifikáltbitu-
menes anyagoknak és azoknak a munkatársaknak, akik 20 évnyi tapasztalattal a szigetelés 
területén viszik a termékek és a vállalkozás jóhírét szerte az országban.

A Büsscher & Hoffmann cégcsoportot a folyamatos fej-

lesztés és innováció jellemzi, hogy a partnerei igényét 

mindig a lehető legmagasabb szinten tudja kiszolgálni. 

A gyárban összegyűlt tapasztalatokat a magyarországi 

munkatársak adják tovább a beruházóknak, kereske-

dőknek kivitelezőknek.

Az említett innovációknak sok szép példáját találjuk 

meg a kínálatban. A mai munkaerő ínséges időben 

fontos, hogy a jó műszaki tartalom csorbítása nélkül, 

a munkafolyamatokat egyszerűsítve lehessen a kivi-

telezést végezni. Akár a meglévő lapostetők termikus 

felújításkor, amikor a meglévő szerkezetre kiegészítő 

hőszigetelést teszünk, akár új építésű lapostető esetén 

kiválóan alkalmazható a felső szigetelés alátétleme-

zeként az öntapadó lemezek valamelyike. A lemezek 

jellemzően üvegszövet hordozóval készülnek 2,5 – 4,0 

mm vastagságban. Ezen lemezek közül kiemelkednek 

a 3,0 és 4,0 mm vastagságú Relax Protect System alsó 

felületű lemezek, amelyek kialakításuknál fogva bizto-

sítják a hőszigetelés esetleges mozgását, zsugorodást 

anélkül, hogy az ebből származó erők a zárólemezre 

kerülnének. 

Azzal, hogy öntapadó lemezt használunk, csökken az 

élőmunka igény, egyszerűsödik a kivitelezés és az elért 

eredmény is jobb, mint korábbi rögzítési (dübelezés) 

rendszerrel, mivel az öntapadó lemez teljes felületén 

rögzül az alatta lévő hőszigeteléshez. A palás záróle-

mez hagyományos lángolvasztásos módszerrel kerül 

kivitelezésre. A technológiáról a csehországi PAVUS 

Intézetben szélszívásos vizsgálat is készült, így a terve-

zők jogszerűen, a kivitelezők pedig teljes biztonsággal 

építhetik ezzel a módszerrel a bitumenes lapostetőket.

Az elkészült épületek esetén fontos a lapostetők folya-

matos felügyelete, karbantartása, esetleges javítása. Ez-

zel megelőzhető a szigetelés sérüléséből adódó olyan 

káresemények sora, ami az épület használhatóságát, il-

letve az épületben található értékek károsodását okoz-

hatják. A folyamatos ellenőrzés egy lehetséges megol-

dását dolgozta ki a Büsscher & Hoffmann egy speciális 

elasztomerbitumenes lemez segítségével. 

A BÜSSCHER & HOFFMANN 
21.SZÁZADI TECHNOLÓGIÁJA
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Az elv: ha a vízszigetelés alatt ki-

alakítunk egy összefüggő elekt-

romosan vezető felületet, amit bekötünk az épület föl-

delési rendszerébe, akkor egy erre alkalmas készülék 

segítségével – felhasználva a leföldelt felületet – elekt-

romos kisülést hozunk létre ott, ahol a szigetelés meg-

sérül. Ezt fény- és hangjelenség kíséri, ami alapján a 

szigetelésben keletkezett lyuk pontosan behatárolható.

A Büsscher & Hoffmann által kifejlesztett technológia 

ezt teszi felújított régi lapostetők esetén. A rögzített 

hőszigetelésre kerül az alul öntapadó felülettel ellátott 

E-plax lemez, amely a hosszanti oldalain elektromosan 

vezető sávokkal van ellátva. Ezek a sávok segítenek az 

elektromosan vezető felület kialakításában, illetve a le-

mez hosszoldalán lévő piros csík jelzi a szükséges át-

fedés mértékét. Különösen gondosan kell eljárni a le-

folyók környékén, hogy a kialakuló hálózat folyamatos 

legyen. Az E-plax lemez egyesíti az öntapadó lemezek 

jó tulajdonságait a megfelelő ellenőrzés lehetőségével.

Az elkészült alsó réteg elektromosan vezető részét az 

épület földeléséhez kötjük. Záró rétegként bármely pa-

lás elasztomerbitumenes Büsscher & Hoffmann lemez 

alkalmazható lángolvasztásos rögzítéssel. Az így elké-

szített lapostetőt – mint minden lapostetőt – célszerű 

legalább évente egyszer ellenőrizni. Az E-plax techno-

lógiával készült tető átvizsgálásához egy olyan készü-

lékre van szükségünk, ami az épület földeléséhez van 

kötve és nagyon alacsony áramerősség mellett nagy fe-

szültséget gerjeszt. Ezt egy réz „seprűszerű” szerszám-

hoz vezetjük. A seprű folyamatos mozgatásával a teljes 

tetőt átvizsgáljuk, és ahol lyuk van a tetőn ott egy jelleg-

zetes csattanás kíséretében elektromos szikra keletke-

zik. Ezzel egyibőben a készülék is csipogó hangot ad 

figyelmeztetve a kezelőt. Ezzel a módszerrel a tetőszi-

getelésen lévő lyuk pontosan behatárolható.

Ezekkel, és még további, innovációkkal szolgál a 

Büsscher & Hoffmann ügyfeleinek, vásárlóinak, hogy 

mind gazdaságilag, mind műszakilag a lehető legjobb 

épületeket hozhassák létre és azok hosszú időn keresz-

tül tudjanak mindenki megelégedésére szolgálni.

Roszkopál Miklós

okl. építészmérnök

Alsó oldal

Felső oldal 8 cm átfedő sáv az alu vezető sáv után

Hirdetés
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Túl 500 homlokzati hőszigetelés szakértői vizsgálatán/

értékelésén felelősen kijelenthető, hogy a hazánkban 

fél évszázada alkalmazott ez irányú megoldások meg-

valósítása ugyancsak sok kívánnivalót hagy maga után.

A FELKÉRÉSRŐL

Jelen cikk megírására inspiráló felkérés a „piac aktuális 

hazai problémái” megközelítést tartalmazta. A „prob-

léma” sok-összetevős. Vannak résztvevői gondok. Az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

kormányrendelet által meghatározott résztvevők: épít-

tető, tervező, vállalkozó kivitelező (beleértve az al- és 

szub-alvállakozókat is!), felelős műszaki vezető, tervezői 

művezető, építési műszaki ellenőr) Mindegyik „szinten” 

vannak visszatérő, már-már állandósult problémák. 

Jogszabályilag nem tartoznak a „résztvevői” körbe, de 

gyakorta ugyancsak érintettek a gyártók, THR (Teljes 

Hőszigetelő Rendszer) esetén rendszergazdák. Mivel 

külön írást érdemelne a fentiek valós jogi-, erkölcsi- és 

etikai bemutatása, ezért jelen összeállítás elsődlegesen 

közvetlenül a megvalósításra korlátozódik.

VÁZLATOSAN

Tekintve, hogy terjedelmi okok miatt nem fejthető ki 

minden jellemző- és visszatérő (néha ritka) hiba, ezért a 

leggyakoribb hibákról felsorolásszerűen:

1./ Nincs terv, vagy hibás

2./ A szigetelendő homlokzat nincs felmérve

3./ Nem THR készül

4./ Kivitelező nem kompetens, nincs felelős műszaki ve-

zető

5./ Kivitelezés nincs összhangban a környezeti viszo-

nyokkal

6./ Állványozás nincs összhangban a THR sajátosságaival

7./ Nem készül felületelőkészítés / tisztítás

8./ Nem készül elő/alá-hálózás

9./ Hibás ragasztási mód

10./ Hőszigetelés szabási- és beillesztési hibái

11./ Dűbelezési hibák

12./ Hibás hálózás (ragasztó-alákenés, felületfolytonos-

ság-, többlethálózások szükségesek)

13./ Száradási hiányosságok 

14./ Vakolási hibák

Mottó: Attól, hogy nem esik le egy homlokzati hőszigetelés, még nem megfelelő! Miként 
egy ház sem jó ház még attól, hogy nem dől össze.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEK HIBÁI

Borzák Balarám Béla
Építészmérnök, igazságügyi építési szakértő
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Ha mindenki a helyén- és helyzete magaslatán van s ma-

radéktalanul végzi kötelezettségeit (nem többet „csak” 

legalább azt!) akkor az első (s talán a legfontosabb!)  

hibaforrás már ki is küszöbölhető, de sajnos a THR-ek 

megvalósulásából is legtöbbször akár több érintett is 

hiányzik, vagy nincs a helyzet magaslatán.

A homlokzati hőszigetelés abba az építési tevékeny-

ségkörbe tartozik, ahol ugyan nincs harmonizált MSZ 

EN rendszerszabvány- (hiába létezik az EPS alapú EN 

13.499, vagy az MW alapú 13.500), sem hazai MSZ, az 

elkötelezett hazai THR rendszergazdákat és alkotóelem 

Beszállítókat is tömörítő Magyar Építőkémia és Vakolat 

Szövetség (MÉVSZ) 2010-ben Műszaki irányelvet, 2014-

ben Kivitelezési irányelvet adott közre („Bevonatréteg-

gel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati 

hőszigetelő rendszerek /ETICS – THR/ kialakítása” cím-

mel – közkeletűen: THR Szakmai irányelvek) 

Az irányelvek mára nem csak kivitelezői körben alkalma-

zottak, de az igazságügyi szakértői, sőt a közjegyzői- és 

bírói gyakorlatban is eredményesen kerülnek idézésre.

IZELÍTŐÜL A HIBÁKBÓL

Mikor nincs terv, vagy ha van is hibás/hiányos. 

A már hivatkozott 191-es kormányrendelet az építtető/

megrendelő/beruházó kötelezettségeként jelöli meg a 

megfelelő tervek biztosítását, mégis ha van is gyakorta 

felszínes, pongyola, részletkerülő, pedig a jogalkalma-

zói gyakorlat szerint a kivitelezőnek azt kell végrehajta-

nia, amiről adott terv szól, terv alapja pedig általában 

szabvány-, szakmai irányelv-, gyártói utasítás. Ha nincs 

terv, vagy hibás/hiányos, akkor következik az „- Ahogy 

szoktuk!” – általában helytelenül! 

Visszatérő súlyos hiba, hogy az ún. N+F (nút-féderes, 

csaphornyos illesztésű) falazóelemek esetén nem kerül 

előírásra a külső vakolás, pedig mindegyik ilyen falazat 

csak akkor teljesíti a kötelező légzárás feltételeit, ha kül-

ső-belső vakolat készül.

Idézet a MÉVSZ THR Kivitelezési irányelvből: 

„…1.6. A THR egy hőszigetelési- és jellemzően egy 

összetett homlokzati felületképző megoldás, de nem 

feladata a./ légzárás b./ vízzárás c./ hangszigetelés d./ 

tűzvédelmi teljesítmény önálló biztosítása, valamint 

esetleges épületmozgásból eredő igénybevételek 

károsodás nélküli elviselése (pl. szerelt technológiájú 

épület esetén)! E tulajdonságokkal a térelhatároló szer-

kezeteknek önmagukban rendelkezniük kell és olyan 

mértékben, amit az épület rendeltetése megkíván. 

 A THR-ek ugyan rendelkeznek légzáró-vízzáró-hangszi-

getelő-tűzállósági-rugalmasssági teljesítményekkel, de 

azokat a teljes térelhatároló szerkezet szempontjából 

nem lehet figyelembe venni kivéve, ha a szerkezettel 

együtt lett beminősítve…”

Mivel a hivatkozott Szakmai irányelvek (szándékosan) 

nem tartalmaznak csomópont-kialakítási megoldáso-

kat, ezért álljon itt pár fontos részletmegoldási javaslat.

Káva folyamatábra

1.
üvegháló-sáv 
kávába ragasztása 

2. 
homlokza� hőszigetelés 
felragasztása 

3.
káva „béllet” hőszigetelés 
beragasztása 

4. 
elő/alá-hálózás ragasztóba 
ágyazása a hőszigetelésen 

6. 
alapozás + színezés 

5. 
felüle� hálózás 

Szakcikk
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Zárásként fontos a perem+pont ragasztási módszer 

szükségességének megvilágítása. Amennyiben ez el-

marad, úgy a hőszigetelőtáblák szélei rögzítetlenek, az 

ott alkalmazott dűbelek alátámasztás nélküliek! Hőmoz-

gás hatására az EPS táblák gyorsan elfárasztják a kérget, 

repedések keletkeznek, melyeken nedvesség jut be 

(döntően hajnali páralecsapódás) a hőszigetelőanyag 

elnedvesedik, hőszigetelési hatékonysága leromlik, a 

rendszer „belülről” fárad el idő előtt. 

m
in

. 1
0 

cm
 

m
in

. 3
0 

cm
 

m
in

. 1
0 

cm
 

min. 10 cm 

m
in

. 3
0 

cm
 

Homlokzati égéstermék kivezetés

Hőszigetelőanyag ajánlások: 
 
- Homlokzaton: EPS 80, vagy vakolathordó MW 
- A�ka belső „lábazatán” : vakolathordó zártcellás 
- At�kafedés ala�: min. lépésálló anyag�pus 

Lefedés rétegrendi ajánlása: 
 
- Állókorcos vízorros fémlemezfedés  
- Szerelőlemez (pl. OSB, CK, stb.) mechanikai rögzítéssel 
- Üvegszövetháló-erősítésű kérgesítés rendszerragasztóban 
- Lejtésképzés 

Attikalefedés Kávaszemöldök és párkány folyamatábra 

1. 
üvegháló-sáv 
kávába ragasztása 2. 

homlokza� hőszigetelés 
felragasztása 

3. 
káva „béllet” hőszigetelés 
beragasztása 

4. 
elő/alá-hálózás ragasztóba 
ágyazása a hőszigetelésen 

7. 
alapozás + színezés 

6. 
üveghálós vízorrprofil 
felragasztása 

5. 
felüle� hálózás 

1. 
üvegháló-sáv 
kávába ragasztása 

2. 
homlokza� hőszigetelés 
felragasztása 

3. 
káva „béllet” hőszigetelés 
beragasztása 

4. 
elő/alá-hálózás ragasztóba 
ágyazása a hőszigetelésen 

5. 
felüle� hálózás 

7. 
párkányburkolás 

6. 
alapozás + 
színezés 



A tetőcserepek
új generációja

t e rran - g en e ron . hu

A nap éltető energiája kimeríthetetlen. Ezért a természet végtelen erejét használva létrehoztuk a forradalmian új 
napelemes tetőcserepet. Válassza a stílusosan környezettudatos GENERON napelemes tetőcserepünket!

Látogassa meg a www.terran-generon.hu honlapunkat, ahol árajánlatot kérhet és feliratkozhat hírlevelünkre, hogy első 
kézből értesülhessen a Terrán Generon napelemes tetőcseréppel kapcsolatos friss információkról. 

A Terrán elnyerte a neves „Best Buy Award” díjat, azaz a vásárlók a Terránt nevezték meg a legjobb ár/minőség arányú 
tetőcserépmárkának Magyarországon.

A NAPRAKÉSZ TETŐ

A stílusosan környezettudatos 
napelemes tetőcserép. 

Esztétikus energiatermelő 
megoldás, amely tökéletes a 
tetőfedésre és a napenergia 
felhasználására egyaránt.



Az Ön előnyei 
y kompetens szaktanácsadás
y közvetlen kapcsolat
y versenyképes kondiciók 
y gyors tervezés és szállítás 
y német minőség és precizitás, 
  több mint 50 éves tapasztalattal

Think pure.                       

Közép-kelet-európai 
kirendeltség:                                             
2045, Törökbálint 
Tópark utca 3.
info@puren.hu* További információk a vizsgálat specifikus felépítményekről  kérésre. 

PIR hőszigetelés -   
bármely feladat 
megoldásához 

B REI 15*


