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MIÉRT TAKARNÁ EL

ami szép?

Terrán GENERON. A tető a ház éke szolártechnológiával is.
A stílusosan esztétikus napelemes tetőcserép egy forradalmi innovációnak köszönhetően lépést tart a lakosság elvárásaival, 

és professzionális választ ad korunk technológiai kihívásaira. A tetőcserepek új generációja a megszokott szerepeken túl még 

egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül. 

Legyen Ön is naprakész! Válassza otthona fedésére Generon napelemes tetőcseréppel kompatibilis Terrán Zenit vagy 
Rundo tetőcserepeket! Kérjen ingyenes és automatikus egyedi árajánlatot a terran-generon.hu weboldalunkon!

ZENIT

Nézze meg, mennyivel esztéti-
kusabb és stílusosabb fedéské-
pet eredményez a Generon nap-
elemes tetőcserép beépítése!



Korábban bizakodó voltam abban, hogy a vírushelyzet 

véget ér, végre a szakmai kihívásokkal kell csak megküz-

denünk. Ma már látom, hogy még egy darabig együtt 

kell élnünk ezzel a problémával. Ez mindannyiunknak, 

így a Szövetségnek is egész évben kihívást jelentett. 

Konferenciáink részben vagy egészben online térbe 

költöztek. Szerencsénk, hogy olyan értékes információ-

kat tudunk közvetíteni, ami biztosítja sikerünket ebben 

a formában is.

Ma a személyes beszélgetések, a találkozások, bár fonto-

sak lennének, de mindannyiunk érdekében kerülendővé 

váltak. Egy barátságra épülő Szövetségnek így még nehe-

zebb. A focikupánk elmaradt, és még nem tudtuk megtar-

tani az ÉV TETŐJE 2020 ünnepélyes díjátadóját sem. Ez 

nem jó, de az élet most minden hagyományt felülírt. Van 

azonban egy, az ÉMSZ Hírek, amit tagjaink, partnereink 

kézhez kapnak, lapozhatnak, így legalább egy kicsi szele-

tet mindannyian látunk a Szövetségünkből. 

Mindenkinek kitartást kívánok ezekben a nehéz idők-

ben! Biztos vagyok benne, hogy 2021-ben - visszatérve 

hagyományainkhoz, kiegészülve az új tagokkal, új tá-

mogató partnerekkel és a most bevezetett sikeres újí-

tásokkal - szövetségünk még erősebben folytatja mun-

káját. Minden olvasónknak elsősorban jó egészséget, 

sok sikert és kellemes időtöltést kívánok kiadványunk 

lapozásához! 

Tisztelt Partnereink, Kedves Kollégák!

Puskás András
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Kronológiai sorrendben - a teljesség igénye nélkül - szeretném összefoglalni a kihívásokkal teli 2020-

as év legfontosabb történéseit a Szövetség életében. A koronavírus okozta súlyos járványhelyzet 

számos esetben megnehezítette a munkánkat, folyamatosan alkalmazkodtunk a kihívásokhoz, újra 

terveztünk annak érdekében, hogy a terveinket megvalósítsuk és a lehető legbiztonságosabb kö-

rülményeket teremtsük meg a konferenciákon, továbbképzéseken, klubesteken, megbeszéléseken. 

Partnereink visszajelzéseiből következtetve sikerült helyt állnunk. 2021-ben ugyanezzel a lendülettel 

és lelkesedéssel folytatjuk majd a munkánkat; bízom benne, hogy kevésbé nehezített pályán.

ÉMSZ delegáció tárgyalt Stuttgartban a DACH+HOLZ-on a 2020-as pekingi és a 2022-es budapesti Fiatal Tetőfedők Világbajnok-

ságának előkészítéséről a kínai szervezőkkel és az IFD Vezetőségével. Célunk az volt, hogy az akkor még 2020 októberére tervezett 

pekingi feladat kiírásokat egyeztessük a kínai szervezővel és lobbizzunk a saját budapesti VB-nk erősítése céljából.

JANUÁR 28-31. STUTTGART DACH+HOLZ SZAKKIÁLLÍTÁS - CSOPORTOS SZAKMAI ÚT AZ ÉMSZ SZERVEZÉSÉBEN

ÉMSZ MAGASTETŐS SZAKMAI FÓRUM – 2020. FEBRUÁR 15-16.

Nagysápon a Granárium Központban Magastetős Szakmai Fórumot szerveztünk az ács, tetőfedő és bádogos tagok számára meghívá-

sos alapon. A rendezvény két vezetőségi tagunk, Urbanics János és Kovács Sándor szakmai összefogásában valósult meg, több, mint 

40 fő részvételével. A Szövetség rendes tagjai közül a szervezőkön túl előadott Sándor Mátyás, Horváth Sándor, Bagács Nagy József, 

Farkas Imre és Katona Szabolcs. A résztvevők visszajelzései alapján a rendezvény hasznos és élményekben gazdag volt. A második 

napon két nívódíjas projekt helyszíni megtekintésére is lehetőség volt. Urbanics János a Búbánat völgyi Zen Buddhista templomhoz 

tartozó – 2018-ban épült - kolostor épületet, Kovács Sándor pedig egy dunabogdányi családiház ökörszemablakos és német vápás 

tetőjét mutatta be a tanulni vágyó résztvevőknek.

2020. ÉV TÖRTÉNÉSEI AZ ÉMSZ ÉLETÉBEN
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ELKÉSZÜLT AZ ÉMSZ ÚJ, HIÁNYPÓTLÓ SZAKKIADVÁNYA, 
A LEESÉS ELLENI VÉDELEM TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IRÁNYELVEI

Az új irányelv kiadásának legfontosabb célja az, hogy a munkabalesetek és a kivitelező-

ket sújtó bírságok száma jelentősen csökkenjen. A kiadvány küldetése a hazai tervezők 

és minden kapcsolódó szakmagyakorló edukációja, mivel nagyon fontos, hogy a terve-

ző előre gondolkodjon. Ha a leesés elleni védelem szerkezetei nincsenek betervezve, 

nem szerepelnek a költségvetésben, akkor a kivitelező saját költségén nem fogja beépí-

teni azokat.

ÉMSZ BÁL ÉS KÖZGYŰLÉS - 2020. FEBRUÁR 21-23.

A 32. ÉMSZ Bált és Tisztújító Közgyűlést egy egész hétvégés csa-

ládi programmal együtt a szilvásváradi La Contessa Kastélyszálló-

ban rendeztük meg, majdnem 200 fő részvételével. Számos szak-

mai, családi és esti programmal is készültünk. Sándor Mátyástól 

Puskás András vette át ünnepélyesen az elnöki stafétát a bádogos 

szekció képviseletében. Az új elnökség tagjai: Valyon András a 

szigetelő, Hidasi Tibor a bádogos, Urbanics János a magastetős és Horváth Sándor az oktató szekció képviseletében. A rendezvényen 

kiosztottuk az idei Aranytű díjakat is. A 2020-as év ÉMSZ Aranytű díjazottjai: Bagács Nagy József ács és tetőfedő mester, bádogos, mes-

tervizsga bizottsági elnök, valamint Farkas Imre okleveles gépészmérnök, okleveles épületfenntartási és felújítási szakmérnök.

Szövetségünkről
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Az idei évben a rendezvények szervezésének korlátozása miatt összesen 2 szakkivitelezői klubest került megrendezésre a tervezett 8 

alkalom helyett. Az első klubot szeptember 10-én Kujbus Mihály területi titkár szervezte meg Debrecenben Matejkó József segítsé-

gével, a VELUX és a PREFA közreműködésével, a másodikat október 6-án Filep András szegedi területi titkár Filus Róberttel és Kárász 

Ervinnel közösen hozta tető alá Szegeden a FAKRO és a DÖRKEN közreműködésével. A magastetős rendezvényeken az érdeklődő 

szakkivitelezők lehetőséget kaptak arra, hogy tapasztalt mesterekkel egyeztessenek a mindennapi életüket érintő szakmai aktualitá-

sokról. A 2021-es rendezvény-koncepciónk középpontjában a szakmai klubok szervezése áll. Az ÉMSZ területi titkárainak bevonásá-

val 20-25 klubestet tervezünk országosan.

ÉMSZ SZAKMAI KLUBOK – SZEPTEMBER 10. DEBRECEN ÉS OKTÓBER 6. SZEGED

Május 12-én ÉMSZ Webinárium néven Online Szakmai továbbképzés sorozatot indítottunk el az építőipari szakmagyakorlók, főleg 

tervezők, szakkivitelezők és szakértők számára. A szakemberek időbeosztásához rugalmasan igazítható 5 modulból álló továbbkép-

zés célja a szakmai tudás frissítése egyetemi oktatók, építőanyaggyártók alkalmazástechnikai szakemberei és kivitelező mesterek 

bevonásával. A képzésünk rendkívül népszerűnek bizonyult, összesen 539 modult végeztek el sikeresen, tehát ennyi főre adtunk ki 

továbbképzési pont igazolást. A MÉK tagok és az érdeklődő szakkivitelezők összesen 3209 alkalommal tekintették meg a Youtube-on 

elhelyezett oktatási moduljainkat.

ÉMSZ WEBINÁRIUM – 2020. MÁJUS 12.

Szakmai tevékenységük elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke március 15-e alkalmából Horváth Sándor építészmérnök 

részére és Pataky Rita építészmérnök részére megosztott Széchenyi-díjat adományozott. A hazai épületszerkezetek színvonalának 

emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk elismeréséért kapták meg a díjat.  A méltatásban kiemelték, hogy munká-

juk során nagyban hozzájárultak az építészeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti harmónia megterem-

téséhez. Mindemellett a nevükhöz fűződik számos emblematikus műemléképület rekonstrukciója is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. 

Horváth Sándorral interjút olvashatnak a 30-31. oldalon.

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT HORVÁTH SÁNDOR ÉS PATAKY RITA – 2020. MÁRCIUS 15.
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ÉV TETŐJE 2020

MEGÚJULT AZ ÉMSZ HONLAPJA – 2020. OKTÓBER 31.

Gondos előkészítő munka után október végén megújult a honla-

punk. A tervezés során törekedtünk arra, hogy felhasználóbarát, 

könnyen áttekinthető oldalt hozzunk létre. A régi oldal struktúrá-

ját részben megtartottuk, viszont számos új elemmel bővítettük, 

melynek eredménye egy formájában megújult, modern weboldal 

lett. Korszerűsítettük a rendezvénynaptárunkat, új menüpontként 

pedig létrehoztuk „Tudásközpont”-ot, ahol egyben átláthatjuk az 

ÉMSZ képzéseit, kiadványait és könnyen tájékozódhatunk az alkal-

mazástechnikai szakmatárban is. Szakember és szakértő kereső-

vel is bővül az oldal. Partnercégeink álláshirdetései is elérhetőek 

lesznek. Bízunk abban, hogy új oldalunkon sikerült könnyebbé és 

egyszerűbbé tennünk a keresett információk elérését. A weboldal 

kialakítását új külsős kollégánk, Szabó Noémi (www.szabonoemi.

com) készítette. Jó böngészést kívánunk!

CONSTRUMA 39. NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS - 2020. OKTÓBER 7-11.

A HUNGEXPO-val kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően idén is megjelentünk a CONSTRUMA kiállításon. Az 

eddigi szokásoktól eltérően, a járványhelyzet miatt a szakkiállítást október 7-11. között rendezték meg. Kiállítói standunk a Magyar 

Építész Kamara és az ÉVOSZ szomszédságában volt. A látogatók folyamatosan érdeklődtek a szakmai kiadványaink és az ÉV TETŐJE 

2020 tárlatunk iránt.

Az ÉV TETŐJE 2020 Nívódíj Pályázat lebonyolításának több sza-

kaszát is befolyásolta a vírus miatt kialakult helyzet. A nemzetközi 

zsűri online ülésen értékelte a pályázatokat, az eredményeket is 

online formában tudtuk csak kihirdetni. Az ünnepélyes díjátadót 

többször el kellett napolnunk, sajnos 2020-ban nem tudtuk meg-

rendezni. A nívódíjas pályázóknak a vándordíjakat egy „Nívódíjas 

reggeli” keretében október 16-án adta át Dr. Kakasy László, a zsű-

ri elnöke és Puskás András, az ÉMSZ elnöke. A díjazott munkákat 

bemutató vándorkiállítás modern, elegáns xbannereken kísért 

minket a rendezvényeken, a róluk készült film pedig része vala-

mennyi online képzésünknek (webinárium, online RSZN).

Szövetségünkről
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A konferencia témájának aktualitását és fontosságát igazolja, hogy több mint 700 fő (MÉK tagok) sikeresen elvégezte a képzést, és 

a Youtube csatornánkon 2600 fölött van a megtekintések száma. A szakmai konferencia felvétele online ingyenesen elérhető de-

cember végéig. A regisztrálók összetétele és a youtube megtekintések száma jelzi, hogy nemcsak a tervezőket érdekli a téma, de a 

generál- és szakkivitelezők, a munkavédelmi szakemberek és az üzemeltetésért felelős szakemberek is sokan megnézték. 

Köszönjük a fővédnöknek Dr. habil. Boros Anita, a Innovációs és Technológiai Minisztérium, Építésgazdaságért, Infrastrukturális Kör-

nyezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság államtitkárának, a két kiemelt támogatónak a DIADEM® APP Kft-nek és a 

LAYHER Kft-nek és a szakmai partnereknek, a BME Épületszerkezettani Tanszékének, a Budapesti Építész Kamarának, a Magyar Építő 

Zrt-nek, a KÉSZ Csoportnak és az ÉVOSZ-nak is a sikeres közös munkát! Jövőre megrendezzük a Biztonság a tetőn 2.0 konferenciát 

is, aminek a kivitelezők edukációja lesz a fókuszában.

BIZTONSÁG A TETŐN 1.0 ONLINE KONFERENCIA - DECEMBER 2.

RSZN – ORSZÁGOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Az idei évben sikerült az áttörés és ezáltal az ÉMSZ újra az egyik meghatározó szereplő lett a hazai építőipari konferencia- és kép-

zés-szervezők piacán. Ez annak is köszönhető, hogy az állandóan változó helyzetre hétről-hétre gyorsan tudtunk reagálni. A tervezett 

11 RSZN-ből a vírushelyzet miatt kettőt tavasszal lemondtunk, de a megrendezett 9 alkalom a résztvevők létszáma és a visszajelzések 

alapján nagyon sikeres volt. Debrecenben és Budapesten még teremben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen, Győrben és Szegeden 

hibrid formában: teremben vagy online, Kecskeméten, Pécsen és Gödöllőn már csak online lehetett részt venni a képzési napokon. A 

csúcs az utolsó, országosan meghirdetett gödöllői konferencia volt, amihez online összesen 669 szakember csatlakozott. Idén így ösz-

szesen 1757 szakember vett részt az ÉMSZ RSZN-eken. Köszönet jár a területi kamaráknak és a BME Épületszerkezettani Tanszékének 

az egész éves együttműködésért!
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Az elmúlt években számos szakmai sikert értél el. Hogyan in-

dult a pályafutásod?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német 

nyelvű mérnökképzésén szereztem meg az építőmérnöki diplomát 

és mellette párhuzamosan a német műszaki tolmács és szakfordító 

diplomát is. 2009 május elején kezdem el dolgozni a PREFA-nál 

építész tanácsadóként. A német nyelvtudásomnak, valamint kol-

légáim és a szakmai partnerek támogatásának köszönhetően a 

cég osztrák igazgatója még ebben az évben felkért a magyaror-

szági cég vezetésére. Immáron 11 éve vagyok a PREFA Hungária 

Kft. cégvezetője.

Hogyan kezdődött kapcsolatod az ÉMSZ-szel?

A PREFA-nál egyből bedobtak a mélyvízbe: már az első héten előa-

dást tartottam a cégről az ÉMSZ egyik Regionális Szakmai Napján. 

Ott, amint beléptem a terembe az első, akivel találkoztam Kassay 

Jenő volt, az ÉMSZ akkori ügyvezetője. Tárt karokkal szaladt felém, 

és régi barátként üdvözölt, hiszen mi egyetemi évfolyamtársak 

voltunk. Talán jobban nem is kezdődhetett volna a kapcsolatom a 

Szövetséggel.

És azóta már voltál az ÉMSZ megbízott ügyvezetője is, pont 

abban az időszakban, mikor komoly nehézségekkel küzdött

2014-ben 6 hónapra munkahelyet váltottam, majd visszatértem a 

PREFA-hoz. Ebben a fél évben gyakorlatilag ellenszolgáltatás nél-

kül vállaltam el az ÉMSZ ügyvezetői pozícióját. Ez egy rendkívül ne-

héz időszak volt. Jenő, aki szívvel lélekkel dolgozott a szövetségért 

munkahelyet váltott, magával vitte a tudását és azt az erőteljes mo-

tivációját, ami folyamatosan sugárzott belőle. Rengeteg munkával 

és kitartással sikerült csak átvészelnünk azt az évet. 

Tudomásom szerint a PREFA már sok-sok éve stratégiai part-

ner a Szövetségünk életében. Már 3,5 éve vagyok ügyveze-

tő, azóta folyamatosan látom, hogy a cég is és te, mint önálló 

szakember is nagyon sokat teszel a hazai bádogos szakmáért. 

Mindezen munkásságodért 2018-ban megkaptad az ÉMSZ 

legnagyobb elismerését, az ÉMSZ Aranytűt. A budapesti 

Euroskills versenyen te voltál a bádogos szakmai mentor és 

pótolhatatlan szakmai összefogást kovácsoltál a hazánkat 

képviselő versenyző köré. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a 

szakma népszerűsítéséért végzett munkásságodból?

Egyértelműen a 2018-as budapesti Euroskills verseny sikerére, és 

arra az általad is említett összefogás-

ra, ami azt hiszem, mindannyiunk szá-

mára lenyűgöző volt. Ez a verseny egy 

olyan alkalom volt, ami bebizonyítot-

ta, hogy az ország legkülönbözőbb 

pontjain élő és dolgozó szakemberek 

egy emberként tudnak, és akarnak 

tenni a szakmájukért. Ez a verseny 

volt az első olyan a Euroskills törté-

netében, melyen magyar bádogos 

versenyző is részt vehetett, Sándor István személyében. Az első, az 

ÉMSZ és a MKIK közötti tárgyalások után én vettem át a szervezési 

feladatokat a Szövetségtől, hiszen addigra már zajlott a rigai Fiatal 

Tetőfedők Világbajnokságán történő magyar részvétel előkészí-

tése is. A PREFA biztos „hátországként” ezt a tevékenységemet is 

támogatta, sőt, fő szponzora lett a bádogos versenynek. A PREFA 

mindig is sok szálon keresztül kapcsolódott az ÉMSZ szakmai te-

vékenységéhez, az oktatáshoz, a képzésekhez és a versenyek tá-

mogatásához, de legalább ilyen fontos a cég számára a szakma 

hírnevének öregbítése, a jogalkotás, vagy akár a szabványosítás 

kérdése. 

2018-ban az megkaptam az ÉMSZ legnagyobb elismerésének szá-

mító ÉMSZ Aranytűt, amiért sosem lehetek elég hálás. Jó érzéssel 

tölt el, hogy ilyen nagyra tartják a munkámat.

Jelenleg, hogy látod a szövetség működését, szakmai tevé-

kenységét?

Azt látom, hogy a jelenlegi titkárság alatt az ÉMSZ visszatalált az 

eredeti értékeihez. Az oktatás, a jogalkotás, a szakmai rendezvé-

nyek, a kapcsolatépítés területén egyaránt erősödik és egyre töb-

bet tesz a szakmák jövőjéért is. Ez az oka annak, hogy elvállaltam 

a területi titkári tisztséget. Számomra is fontos, hogy a kivitelezők 

lássák, hogy ez egy olyan 30 éves múltra visszatekintő szervezet, 

ami nagyon sokat tud még tenni a szakmáért, értük. Úgy érzem, 

hogy meg kell fordítani az emberekben a kérdést az ÉMSZ-szel 

kapcsolatban. Nem az a helyes kérdés, hogy „Mit tesz az ÉMSZ ér-

tünk?”, hanem az, hogy „Mit tehetek én a szakmámért?” Érdemes 

ezen komolyan elgondolkozni. A szakmáért sokkal hatékonyabban 

tudunk egy közösség részeként – a Szövetség országos szerveze-

tének háttér munkáját, támogatását élvezve – tenni, mint egyedül. 

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: NEMERE JUDIT - GÖDÖLLŐ

Szövetségünk működésében eddig is fontos szerep hárult a területi titkárokra, akik az ÉMSZ regionális szak-
mai életének szervezéséért felelősek és kétévente tevékenyen részt vesznek a tisztújítás előtt a Jelölő Bi-
zottság munkájában is. A következő időszakban az a célunk, hogy közösen tovább erősítsük a szövetséget, 
ezért folyamatosan bővítjük a létszámukat. A jövő évben 20-25 szakmai klubestet szervezünk országosan 
helyenként 30-40 szakkivitelező részvételével. Ezen rendezvények sikeres szervezésében és lebonyolítá-
sában a titkárság és az ügyvezető munkájának helyi megtámogatása kiemelt feladata lesz a területi titká-
roknak. „A következő mini interjúkban szeretném bemutatni az ÉMSZ új területi titkárait. Őszintén bízom 
abban, hogy munkánkkal közös sikereket érhetünk el, országosan megerősíthetjük a szövetség pozícióit, 
így még hatékonyabban tudjuk működtetni országos gépezetünket.” - Szalai Levente, ügyvezető

ÚJ TERÜLETI TITKÁRAINK BEMUTATÁSA
Szövetségünkről
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Oktatóként végzett munkádat hazai és nemzetközi porondon is 

elismerik, volt diákjaid számtalan versenyen kiemelkedő ered-

ményeket értek el, 2015-ben pedig megkaptad az ÉMSZ Arany-

tű díjat. Mindig is erre a pályára készültél?

Korántsem. 2000-ben tetőfedő végzettséget szereztem és az akkor 

még Szakma Kiváló Tanulója nevű országos tanulmányi versenyen 

elért 2. helyezésem eredményeként kitűnő bizonyítványt kaptam. 

Ezután elindítottam a saját vállalkozásomat, mely a 2008-as válságig 

működött. Ebben az időszakban kaptam gyakorlati oktatói felkérést 

a volt iskolámtól, elfogadtam az ajánlatukat és így lettem akkor a 

veszprémi Medgyaszay István Szakképző Iskola oktatója. Ezután dol-

goztam külföldön, majd a FAKRO Magyarország Kft–hez kerültem. 

Több mint 4 éve érkeztem a PREFA HUNGÁRIA Kft. csapatába, mint 

oktató-alkalmazástechnikus. Azóta is folyamatosan képzem magam.

A munkád során kerültél kapcsolatba az ÉMSZ-szel is.

Az iskola tagja volt az ÉMSZ-nek, sok rendezvé-

nyen szerepeltünk közösen, karöltve a „Tetőfedő 

Szövetséggel”. Az ÉMSZ vezetősége megismer-

kedett a munkásságommal, látták hogyan és mi-

lyen módszerekkel, hatékonysággal és szakmai 

színvonalon dolgozom. Azt gondolom, hogy 

oktatói munkámnak és a szakmai előéletemnek 

köszönhető, hogy 2010-ben a Szövetség akkori vezetősége felkért, 

hogy mentoráljam az IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán sze-

replő magyar tetőfedő csapatot. Örömmel vállaltam a megtisztelő 

feladatot. 2010-től a mai napig, valamennyi megrendezett világe-

seményen én láttam el az ÉMSZ felkérésére a hazai tetőfedő team 

mentori teendőit. Remélem, hogy a 2022-es pekingi VB-n is én le-

hetek a team mentora.

Területi titkárként milyen fontos célkitűzéseid vannak?

Nagy felelősség hárul ránk, területi titkárokra, hiszen az adott tele-

pülésen, megyében, régióban mi képviseljük a Szövetséget, mond-

hatjuk úgy is, hogy mi vagyunk a Szövetség arca. Céljaim között sze-

repel az ÉMSZ népszerűsítése, a tagtoborzás és aktív, a szakmáért 

tenni akaró közösség kialakítása, szakmai klubok szervezése. Jövőre 

szeretnék legalább 1-2 szakmai klubot szervezni 30-40 fő részvéte-

lével.  A hosszú távú célom pedig az, hogy olyan magas színvonalon 

dolgozó szakemberekkel bővítsem a tagságot, akikkel a Szövetség 

folyamatos működését biztosíthatjuk. Egyre több szakirodalom, 

irányelv, aktualizált anyag jelenik meg az ÉMSZ gondozásában, az 

e téren végzett munka pedig közvetlen hatással van a képviselt szi-

getelő, tetőfedő, bádogos és ács szakmák fejlődésére. Az ÉMSZ-nek 

folyamatosan erősödő szakma formáló szerepe van, amire tudok 

építkezni területi titkárként.

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: VIRTH CSABA – VESZPRÉM / ZIRC

Már évek óta proaktívan részt veszel a Szö-

vetség életében: az elmúlt két évben oszlo-

pos tagja voltál a Vezetőség oktató szekció-

jának és idén februártól a szigetelő szekció 

tagjaként „tolod az ÉMSZ szekerét” velünk, 

a titkársággal együtt. Területi titkárként mi-

lyen új kihívásokat látsz magad előtt?

Az ÉMSZ felkérésére Vas megye területi képviseletét látom el. Fon-

tos megemlíteni, hogy ebben a régióban nagyon kevés tagja van 

a szövetségnek, ezért a szakmai klubok szervezése mellett kiemelt 

feladatom lesz, hogy ezen változtassak. Új partnerkapcsolatokat 

szeretnék kiépíteni azon cégekkel, vállalkozásokkal, melyek érde-

keltek és érdemesek lehetnek az ÉMSZ tagságra.

Tapasztalataid alapján mit gondolsz, miért van a megyében 

ilyen kevés tagunk?

Sok olyan cég van, melyek szakmai irányítása alatt képzett, vagy 

képzetlen dolgozók működnek. Számukra a szövetségi tagság 

nem jelent kihívást és rangot. Viszont azokból a szakmai szempont-

ból magasan kvalifikált vállalkozásokból, akik alkalmasak lennének 

az ÉMSZ tagságra, elég kevés van. Én olyan cégeket szeretnék be-

hozni az ÉMSZ-be, akik munkássága, szakmai háttere méltónak bi-

zonyul arra, hogy belépjen ebbe a szakmai kötelékébe és büszkén 

ajánlhatjuk őket a partnereinknek. A célom nem a létszám, hanem 

a minőségi tagság növelése. 

Milyen üzenetet szeretnél eljuttatni ezekhez a cégekhez? 

Szeretném őket meggyőzni arról, hogy érdemes belépniük a Szö-

vetségbe, hiszen ebből ők is profitálhatnak. Az ÉMSZ küldetése, 

hogy a lehető legtöbb eszközzel és a legjobban szolgálja az épü-

letszigetelő, tetőfedő, bádogos és ács szakma fejlődését és érdek-

védelmét. A szakmai partnereken, szponzorokon keresztül ezeknek 

a cégeknek lehetőségük nyílik arra, hogy fejlesszék a szakmai kép-

zettségüket, megismerjék más tagok munkásságát valamint elisme-

résekben, támogatásban is részesülhetnek. 

Hogy látod a szakmai utánpótlás helyzetét? Miért lenne fontos 

jövőre Vas megyében szakkivitelezői klubokat szervezni?

Manapság a fiatalok számára nem igazán vonzók a kétkezi munkát 

igénylő szakmák. Amellett, hogy az építészek/mérnökök képzése az 

ÉMSZ körzeműködésével a rendszeres szakmai konferenciákon fo-

lyamatos, fontosnak tartom azt is, hogy a szakmai információk azok-

hoz is eljussanak, akik ezeket a munkákat elvégzik. A jelenlegi épí-

tőipari rendszerre jellemző, hogy nem mindig van a kétkezi munkát 

végző dolgozó felett olyan közvetlen irányító, aki az ő fejlődésüket 

szakmai tanácsokkal biztosítaná. Gyakorlatilag hiányzik egy összekö-

tő szint az építészek/mérnökök és a szakmunkások között.  Fontos, 

hogy az RSZN-ek megszervezéséhez hasonló erőfeszítéseket te-

gyünk a szakmunkások, szakkivitelezők képzése, szakmai tájékozta-

tása céljából is. Ennek a háttere biztosított, hiszen építőanyag-gyártó 

partnereink felkészültek és szakembereik közreműködésével, egész 

évben együttműködve hatékony tudás-transzfer működtethető an-

nak érdekében, hogy az általuk gyártott anyagokat minél szaksze-

rűbben használják fel a kivitelezők. Tulajdonképpen ezt a törekvést 

erősítem, amint veled és a titkársággal összefogva sikerül elindítani 

Szombathelyen is a szakkivitelezői klubesteket. 

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: STUBÁN MARGÓ - SZOMBATHELY
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Mesélj magadról, hogyan lettél, mióta vagy a szövetség tagja? 

Kalandos a történetem. 1991-ben végeztem a Békéscsabai Ipari 

Szakmunkásképzőben karosszérialakatosként. Ezután egy kisebb 

asztalosműhelyben is dolgoztam, ahol úgy éreztem, hogy ebben 

a szakmában számomra több lehetőség is van, ezért 1999-ben be-

iratkoztam egy ács-állványozó felnőttképzésre. 2000-ben vizsgáz-

tam, tehát pont 20 éve vagyok ács. 2013 óta vezetem saját vállal-

kozásomat egyéni vállalkozóként, melyre jellemző, hogy munkáink 

nagyobb részét a tetőfelújítások teszik ki. Fontosnak éreztem, hogy 

sikeres szakmunkásként megszerezzem a legmagasabb szakmai 

képesítést, a mesterlevelet, ezért 2017-ben Békéscsabán az Iparka-

mara szervezésében letettem a mestervizsgát. Négy éve vagyok az 

ÉMSZ tagja. Tavaly kaptam először felkérést, hogy tartsak előadást 

a kecskeméti RSZN-en, így ezzel elkezdődött a szövetségi munkám 

szakmailag aktívabb szakasza, mely azóta is tart, például idén részt 

vettem az ÉV TETŐJE 2020 zsűrijének munkájában is. Mindemel-

lett előadtam az idei webináriumon és előadtam az ÉMSZ közre-

működésével Békéscsabán tartott mérnök konferencián is.

Területi titkárként elsősorban milyen feladatokat látsz magad 

előtt?

Fő feladatom, hogy saját területemen, Békés megyében, klubes-

teket szervezzek a szakkivitelezőknek segítve a kollégák szakmai 

fejlődését. Ezeken az ingyenes rendezvényeken nem csak az ÉMSZ 

tagjai vehetnek részt. Meglátásom szerint számos technológiai 

fejlesztés, tudás hiányzik a határon túli régió „mestereiből”, ezért 

elképzelhetőnek tartom az ottani kollégák érdeklődését is az ÉMSZ 

fórumai iránt. Biztos vagyok abban, 

hogy a szövetség szervezésében meg-

valósuló szakmai továbbképzéseknek 

komoly, előrelendítő szerepe van a 

régiónkban is.

Milyen az ÉMSZ megítélése a régiódban?

A környék mesteremberei közül kevesen vagyunk tagok, de a leg-

többen ismerik a Szövetség munkásságát.  Úgy látom, hogy sokan 

inkább „elvannak a maguk kis világában”, és nem szeretnének tartoz-

ni sehová, ezért nehéz rávenni őket, hogy csatlakozzanak. Minden-

esetre remélem, hogy a személyes példám és a titkári tevékenysé-

gem többeket meggyőz majd, hogy érdemes a szövetség nyújtotta 

előnyöket a saját szakmai-üzleti fejlődésük szolgálatába állítani.

Hogyan látod a szakmai utánpótlás helyzetét Békés megyé-

ben?

Tudtommal itt összesen egy iskolában oktatnak ács szakmát, ezért 

elég nehéz helyzetben vagyunk. Manapság nem vonzó a fiatalok 

számára ez a szakma, annak ellenére sem, hogy egyre nagyobb 

a kereslet, egyre jobban megfizetik a minőségi munkát. Például a 

cégemnek nincs is szüksége hirdetésre, mert akkora az igény, hogy 

anélkül is jóformán kézről-kézre adnak a megrendelők. Az első látás-

ra ijesztőnek tűnő fizikai munka pedig manapság egyre kevesebb 

szerepet játszik a szakmában, hiszen egyre többet dolgozunk elő-

re legyártott elemekkel. Bízom benne, hogy a jövőben tudok tenni 

azért, hogy minél több fiatal válassza az ÉMSZ által összefogott szép 

mesterségeket.

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: TÖRÖK JÓZSEF – BÉKÉSCSABA / ÚJKÍGYÓS

Édesapád az ÉMSZ alapító tagja volt, te pedig több, mint 10 éve 

léptél be a szövetség kötelékébe. Mondhatjuk azt, hogy a tag-

ság nálatok családi hagyomány?

Igen mondhatjuk, pont úgy, ahogy az építészetre is. Nagyapám és 

édesapám is építész volt, én is az lettem. Úgy vélem, hogy a területi 

titkári kinevezésemmel pedig még szorosabbra fűzzük a kapcsola-

tunkat az ÉMSZ-szel. 

Fontos számodra a szakmai utánpótlás képzése és a saját vállal-

kozásod is, mivel az építész irodátok vezetése mellett, a Pécsi 

Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán is oktatsz.

Ez a kettő összefügg. A szakipari és az építészeti tervek készítése ál-

tal benne vagyok a napi gyakorlatban, így az elméletet úgy tudom 

oktatni, hogy közben naprakész szerkezeti és technológiai tudás 

van a birtokomban. A terepmunka, a tervezésben és a kivitelezés-

ben való aktív részvétel segít abban, hogy megismerem az alkal-

mazott technológiákat, a szakmai fogásokat és a különböző prob-

lémákhoz kapcsolódó megoldásokat. Ezeket aztán beépítem az 

oktatásba, ha katedra érettnek ítélem. Fontos, hogy lássam, hogy 

mi az, amire szüksége van a szakmának, ehhez mit kell tudnia egy 

szakembernek, és valójában ez az, amit meg kell tanítani a hallga-

tóknak. Gyakran kivisszük a hallgatókat a terepre is, mert igénylik, 

hogy élőben láthassanak egy-egy építkezést.

Egyetemi docensként hogyan látod az ÉMSZ munkáját a szak-

mai képzések területén?

Véleményem szerint az ÉMSZ tökéletesen látja az elméleti és gya-

korlati tudás szétválaszthatatlanságát. Ez jól látszik a Regionális 

Szakmai Napok felépítésén is, ahol a professzori előadásokhoz 

kapcsolódóan a gyártók és egyre gyakrabban a szakkivitelezők is 

hozzáteszik a gyakorlati, technológiai, anyagtani ismereteket. Így a 

kettő, egymást kiegészítve szolgálja az elméleti ismeretek rendsze-

rezését és a gyakorlati tapasztalatok átadását.

Területi titkárként milyen feladatokat látsz magad előtt?

A szakmai klubok szervezése mellett folytatni szeretném a fent em-

lített képzési gyakorlatot. Nálunk Pécsett, Tolnában, Baranyában 

ezen a téren sajnos kevésbé aktív a szakmai közösség, ezt szeret-

ném megváltoztatni. Feladatomnak tartom azt is, hogy segítsem 

az ÉMSZ és a helyi szakmagyakorlók egymásra találását. Látom, 

hogy az ÉMSZ elkötelezett a szakemberkép-

zés területén, és ez nagyon fontos, mert az 

épületszigetelő szakma sokáig nem is volt 

része a szakmunkásképzésnek. Elengedhe-

tetlen, hogy legyen az országban egy olyan 

egységes rendszerbe foglalt oktatás, ami az 

alapvető tudást átadja.

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: PERÉNYI LÁSZLÓ MIHÁLY – PÉCS
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Az ÉMSZ idén 10 éve szakmai védnök a Várépítő Pályázatban és 

évente felajánlja tagjai és partnerei összefogásával, hogy elvég-

zi egy vagy két rászoruló gyermek-oktatási intézmény tetőjének 

fedését adomány formájában. Mivel a Szövetségünk küldetése, 

hogy az általunk képviselt szakmákban tevékenykedő minőségi 

kivitelezőket erősítse és növelje a hazai presztízsüket alapvető, 

hogy a jótékonykodásból is kivegyük a részünket. Az idei évben 

nagyon optimisták voltunk és 4 projektben vállaltunk társadalmi 

munkát, de sajnos a rendezvények korlátozása miatt csak kettő 

fedését sikerült megvalósítanunk: egyet Dömösön a Terránnal és 

egy másikat Szakmáron a Bramac-kal. A szokolyai és a gávaven-

csellői óvodák PREFA-val közösen felajánlott munkáját sajnos el 

kellett halasztanunk jövő évre.

A Dömösi Szivárvány Óvoda cserépfedését a Terránnal közös pro-

jektben június 26-27-én végeztük el. A 24 fős ÉMSZ tagokból és 

kollégákból álló brigád tagjai voltak: Puskás András, Bagács Nagy 

József, László Miklós, Fási Tibor, Filus Róbert, Filus Roland, Paprika 

Zsolt, Beke Patrik, Matejkó József, Matejkó Balázs, Urbanics János, 

Urbanics Áron, Kárász Ervin, Ördög Attila, Tuli Szilárd, Tuli Bálint, 

Kovács Zoltán, Kovács Norbert, Kovács Roland, Kegyó Tamás, Hor-

váth Krisztina, Kincses Erika, Szalai Levente. A 10. várépítős tetőt, 

a szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola tetőjét a Bra-

mac-kal közösen fedtük be szeptember 4-5-én. 

A szakmári brigád tagjai: Filus Róbertné Annamària, Puskás And-

rás, Viniczai Róbert, Matejkó József, Fási Tibor, Nagy Bagács Jó-

zsef, Tuli Szilárd, Trombitás Zoltán, Beke Patrik, Paprika Zsolt, Filep 

Andràs, Matejkó József, Kovács Sándor, Garaguly Sándor, Palásti 

Sándor, Tóth Bálint, Kovács Zoltán, Kovács Roland, Kovàcs Nor-

bert, Fegyó Tamàs, Csóka Tibor, Drong György, Drong Péter, Filus 

Róbert, Filus Roland, Major Róbert, Kránicz Patrik, Dékány Zsolt és 

Szalai Levente.

SZÖVETSÉGÜNK IDEI FELAJÁNLÁSAI A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
Társadalmi szervezetként nagyon fontos számunkra a Várépítő Pályázatban 
történő aktív részvétel, ami egy nemes célú összefogás. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a szövet-

séggel?

Édesapám ÉMSZ tag volt, 1986-ban kez-

dett el dolgozni a vízszigetelő szakmában. 

Rajta keresztül már korán megismerhettem 

a szervezet működését, munkáját. Többek 

között ezért is volt számomra megtisztelő, 

amikor felkérést kaptam, hogy vállaljam el a területi titkári pozí-

ciót Szegeden. Jó érzéssel tölt el, hogy ezzel elismerik a szak-

mai munkásságomat, tudásomat és büszke vagyok arra, hogy 

része lehetek egy ilyen nagymúltú szervezetnek, képviselhetem 

a szakmában dolgozókat. Területi titkárként fontosnak tartom, 

hogy a saját szakmámon túl a bádogos, az ács és a tetőfedő 

szakmákat is képviseljem. 

Ezek szerint édesapádtól átörökölted a szakma szeretetét.

Igen, mindössze 8 éves voltam, amikor édesapám először fel-

küldött a tetőre, hogy „belekóstoljak a munkába”. Így talán 

mondhatjuk, hogy régóta vagyok a szakmában. Az informatikusi 

diploma mellett építésztechnikusi végzettséget szereztem és 

letettem a vízszigetelő szakmai vizsgát is, melyhez az ÉMSZ szer-

vezte a képzést. A Szövetségnek úgy gondolom, hogy rendkívül 

fontos szerepe van a hazai szakemberek oktatásában. 

Ugye te elsősorban a vízszigetelő szakmára és a jelenleg 

épp kifutó vízszigetelő-melegburkoló OKJ-s képzésekre 

gondolsz. Mi a titkárságon szintén azt látjuk, hogy hatalmas 

szükség van ezekre a képzésekre, épp most indul még egy 

harmadik tanfolyam Szegeden, „nálatok”. A korlátozások 

miatt az elméleti képzést a titkárságról online fogják meg-

tartani.

A szakmánk küzd a megfelelő utánpótlás kinevelésével, ezért is 

van nagy jelentősége annak, hogy a vízszigetelő szakemberek-

kel összefogva az ÉMSZ OKJ-s szakképzést indít. Ilyen volt pél-

dául az utolsó, szegedi tanfolyam is, ahol kapcsolatban álltam 

a Szegedi Szakképzési Centrummal. Az ÉMSZ támogatásával 

megszerveztük az oktatást és elindítottuk a képzést. 

Területi titkárként milyen teendőket látsz magad előtt?

Új területi titkárként első feladatom volt, hogy részt vegyek az 

idén ősszel megrendezett szegedi szakmai klub megszervezé-

sében. Mivel az én fő területem a lapostetők szigetelése Filus 

Róbert és Kárász Ervin segítettek a feladat megvalósításában. Ez 

az októberi szakmai előadással egybekötött interaktív beszélge-

tés nagyon sikeres volt. Szeretnék segíteni abban, hogy évente 

minél több szakmai klubot tudjunk közösen megszervezni, de 

természetesen ott segítek, ahol szükség van rám. Egyelőre még 

ismerkedem a területi titkársággal járó feladatokkal és lehető-

ségekkel. Bízom benne, hogy az alapvető feladataim mellett 

számos új módot találunk az ÉMSZ tagokkal közösen a szervezet 

építésére is. 

AZ ÉMSZ ÚJ TERÜLETI TITKÁRA: FILEP ANDRÁS - SZEGED



• A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a tető vagy homlokzat építtetője, 
kivitelezője vagy tervezője (kivitelezővel együtt).

• Pályázni lehet minden olyan Magyarországon építés jogilag rendezett engedélyek alapján megépült lakó-, köz-, ipari vagy 
mezőgazdasági épület tetőjével vagy homlokzatával, mely 2019. január 1. és 2020. december 31. között került átadásra és 
teljesen elkészült. (A teljes épület használati engedélyének megléte nem pályázati feltétel).

• A munka jellege új építés vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan 
külön bírálható tető- illetve homlokzati egység) egyaránt lehet.

• A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és 
az anyaggyártó vagy forgalmazó a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást.

• Egy pályázó több tetővel is pályázhat, melyek külön-külön önálló pályázatnak minősülnek.
• Egy épületet több kategóriában is lehet indítani, ezek szintén külön-külön pályázatnak minősülnek.
• Minden pályázatot külön-külön kell benyújtani.

Pályázat meghirdetése: 2020. december 17.
Pályázat benyújtásának kezdete: 2021. január 25.
Pályázati határidő: 2021. február 10.
Előzsűrizés határideje: 2021. február 19.
Eredményhirdetés: 2021. április 16.

FONTOSABB DÁTUMOK2020-BAN BEVEZETETT 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.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok össze-
hangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők nép¬szerűsítése. A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása.

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 kerülnek 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

A Nívódíjas pályázók a vándordíj mellé 100.000 Ft, a kategóriadíjak 40.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.

Ácsszerkezet szekció – „Aranyszekerce” vándordíj

Homlokzatburkolat szekció – 
„Aranysalejzni” vándordíj
• bádogos technikával készült homlokzat
• egyéb szerelt technikával készült 

homlokzat

Tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj

Elismerő oklevél: 
• kimagasló részlet megoldásért 

járó elismerés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Hogyan találkoztál a bádogos szakmával „testközelből”?

Édesapámé a főszerep ebben, aki a Tectum Kft. egyik alapítója, 

szigetelő szakember. Ő nagyon jóban volt a Szántó testvérekkel 

és már gyermekkorunkban felvitt minket a tetőre a testvéremmel. 

Hetedikes koromban 3 szakmát jelöltem meg a pályaválasztási 

adatlapon: kamionsofőr, rally versenyző és bádogos. A nyolcadik 

osztály elvégzése után az apám sugallta, hogy válasszam ezt a 

szép szakmát. Nem hezitáltam, megfogadtam a tanácsát. Márió, 

az öcsém, akkor még csak 11 éves volt. 16 évesen vállaltam elő-

ször, hogy a nyári szünetben eltöltök 3 hetet a Szántó Fivérek és 

Kozma Kft-nél. A bádogos szakma szépségét testközelből igazán 

akkor láthattam meg. 

Hol szerezted meg a szakmai képesítésedet?

A bádogos mesterséget a zuglói Bokányi Dezső Szakiskolában ta-

nultam meg 3 éves nappali képzés keretében. Az oktatás 2 hetes 

gyakorlati és 2 hetes elméleti képzésből állt felváltva. A gyakorla-

tot Szántó Laciéknál végeztem, nagyon sokat tanultam Lászlótól, 

Gábortól és természetesen Kozma Gyulától is. Igazából Gyula tett 

a legtöbbet azért, hogy igazán beleszeressek ebbe a szakmába. 

Mindenképpen meg kell említenem az édesanyám támogatását 

is, mivel az ő odaadó gondoskodása nélkül nem lehetett volna 

megoldani a hajnali kelést és a logisztikát (az utazás napi 4 óra 

tömegközlekedést jelentett utanként 3-4 átszállással Sóskút és 

Angyalföld között).

Van céged, saját vállalkozásod?

2009-ben alapítottam meg a Lemezlovag Bt-t, ami 9 évig műkö-

dött. Egy év után a testvérem, Márió is belépett. 2018-ig 2 és 10 

fő között változott a létszám folyamatosan, nehéz kezdés volt. Két 

éve megalakult a Cse-So Tető Kft., annak ketten vagyunk tulajdo-

nosai a feleségemmel, Orsolyával. Ő az ügyvezető.

Melyik projektedet emelnéd ki a többi közül?

Talán egy Andrássy úti társasház fémlemez fedése és a Sóskúti 

Ipari Park csarnokának külső-belső burkolása több, mint 10.000 

m2-es az a két projekt amit kiemelnék.

Tavaly Bükön a Bádogos Szakmai Fórumon találkoztunk elő-

ször, de te biztosan nem akkor szereztél tudomást az ÉMSZ 

létezéséről.

Nagyon szeretem a bádogos szakmai közösséget és az összes 

rendezvényt, ahol kicsit frissítheti az ember a tudását. Az ÉMSZ 

tagok közül Vásárhelyi Robival például sokat dolgoztam együtt 

korábban. Szántó testvérektől, Kozma Gyulától és Szabó Illéstől 

sokat hallottam a szövetség körül zajló életről.

Van olyan szabadidős tevékenység, aminek rendszeresen hó-

dolsz?

A kedvenc hobbim a pecázás, de ez persze szigorúan csak a csa-

lád után következik.

2020. második félévében sikeresen folytat-
tuk a szövetség országos tagságának bőví-
tését, sok új tagot köszönthetünk az ÉMSZ 
szakmai szervezetében. Az alábbi mini inter-
júkban szeretnénk őket bemutatni, így kicsit 
rávilágítunk arra is, hogy milyen sokrétű is 

ez a társaság. Sajnos az elmúlt napokban 
belépett tagokkal már nem volt lehetőség 
interjút készíteni, ők a tavaszi lapszámban 
kerülnek bemutatásra. Az interjúkat Szalai 
Levente készítette.

AZ IDEI MÁSODIK FÉLÉV ÚJ BELÉPŐI

CSERNYÁK ZOLTÁN - SÓSKÚT
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Előszöris szeretnék gratulálni ahhoz, hogy megnősültél! Jó 

volt az időzítés, ősszel még pont lehetett lagzit tartani.

Hogyan ismerkedtél meg a szakmával? Hogyan oldod meg, 

hogy itthon is és Ausztriában is munkát vállalj?

A szakmával inkább az édesapám által ismerkedtem meg, mivel 

Zolival sokszor felvitt minket a tetőre. A bádogos szakmát szin-

tén Budapesten, a Bokányi Dezső Szakiskolában tanultam 3 éves 

nappali oktatás keretében. 8 éve Sopronba költöztem, öt éve 

vagyok egyéni vállalkozó. Jelenleg brigádvezetőként dolgozom 

Ausztriában egy generálkivitelező cégnél mint bádogos. Ezt hét-

köznap csinálom, a hétvégéken Magyarországon dolgozom, mint 

bádogos egyéni vállalkozó.

2009-ben a szentpétervári Fiatal Tetőfedők Világbajnoksá-

gán aranyérmet szereztél a magyar csapat tagjaként. Mondj 

erről 3 mondatot légy szíves.

Mindenképpen ki szeretném emelni, hogy a szentpétervári VB-n a 

csapattársam Vlkovszky István, a felkészítő mentorunk Kozma Gyu-

la volt. Fontos még megemlíteni, hogy már Szentpétervár előtt is 

részt vettem a Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán, mégpedig Prá-

gában, ott negyedik helyezést értünk el csapattársammal, Ziman 

Zoltánnal. Nagyon komoly előny volt másodszor is versenyezni, a 

prágai tapasztalatok szó szerint „aranyat értek”. A felkészülés sem 

és a versenyen való részvétel sem tudott volna megvalósulni az 

ÉMSZ szakmai támogatása és finanszírozása nélkül. A Szántó Fivé-

rek és Kozma Kft-nél szereztem mega legjobb szakmai tapasztala-

taimat és hatalmas támogatást kaptak tőlük a VB-k idején is

Van időd hobbira a 7 napos munkahét és egy 2,5 éves kisfiú 

mellett?

Mostanában elkezdtem drónozni, egy hegykői és egy soproni 

projektet is felvettem már. Épp vágásra vár a nyersanyag.

CSERNYÁK MÁRIÓ - SOPRON

Hol végeztél és merre laksz most?

Ács vagyok, de a kisebb bádogos feladatokat, mint a csatorná-

zás, is el tudom végezni. A Debrecenhez tartozó Bánkon lakom. A 

debreceni Povolny Ferenc Szakképző Iskolában végeztem 1996-

ban 3 éves nappali képzés keretében.

Hány évesen döntötted el, hogy ács leszel?

Nyolcadikos koromban keltette fel az érdeklődésemet ez a szakma, 

amikor a falumban az ácsok egy szép munkát csináltak. Nagyon 

megtetszett, hogy a magasban járkálnak és hogy szép, látványos 

és maradandó gyümölcse van a munkájuknak. Kovács Robival sok 

közös munkánk volt a korábbiakban és Virág Zsoltival, aki ajánlotta 

nekem az ÉMSZ tagságot, tulajdonképpen ő hozott be a szövet-

ségbe; osztálytársak voltunk a szakmunkásképzőben.

Milyen vállalkozás formájában űzöd az ács mesterséget?

Az ács pályámat alkalmazottként kezdtem, kevés volt a fizetésem, 

ezért sofőrködtem is munka mellett. Valójában jelenleg is busz-

sofőr vagyok főállásban és másodállásban csinálom az ács mun-

kákat egyéni vállalkozóként. Mivel az elmúlt 2-3 évben rengeteg 

megrendelést kaptam nemrég eldöntöttem, hogy felhagyok a 

sofőrködéssel és 2021-től csak egy tevékenységem lesz. Ha nem 

kell végre két fronton is megfelelnem több időm lesz a családomra.

Van olyan hobbid, szabadidős tevékenységed, amit kiemelnél?

Hobbim a siklóernyőzés, a méhészkedés és a motorozás. 

KEMÉNY ZOLTÁN - BÁNK / DEBRECEN

Szövetségünkről
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Mióta vagy a szakmában, hol van a telephelyed és mikor ala-

pítottad meg a saját vállalkozásodat?

A Kiskunmajsa és Kiskunhalas között található Harkakötönyben 

lakom. 2012-ben Kiskunhalason szereztem meg az ács-állványo-

zó szakképesítésemet. Ezt követően rögtön elkezdtem dolgozni 

Paprika Zsolt ács-állványozó mester vállalkozásában, ahol renge-

teg szakmai tapasztalattal gyarapodtam. 2018-ban alapítottuk 

meg közösen a Paprika és Társa Kft -t, ezzel párhuzamosan elindí-

tottam egyéni vállalkozásomat is. Részt veszek közbeszerzéseken 

is, de jellemzően inkább lakossági munkáim vannak.

Milyen referenciamunkát emelnél ki a munkáid közül?

Amire a legbüszkébb vagyok, az egy közös munka Paprika Zsolt-

tal, a Kiskunhalasi Technikum sportlétesítményének tetője, melyet 

néhány éve csináltunk.

Mit vársz a szövetségi tagságtól?

Két alkalommal kísérőként részt vettem az ÉMSZ által is támo-

gatott Várépítő projektben, jótékonysági cserepezésen. Bízom 

benne, hogy a jövőben még számos társadalmi munkában is köz-

reműködhetek.  A tagságtól kapcsolatépítést várok és szeretnék 

fejlődni, tanulni a szakmámban, melyhez bízom benne, hogy ka-

pok segítséget, jó tanácsokat. 

Milyen hatással volt a járványhelyzet a megrendeléseitekre?

Összességében elmondhatom, hogy a helyzet egész jó, szeren-

csések vagyunk, mert jellemzően a városunk 30 km-es vonzáskör-

zetében dolgozhatunk. A vírushelyzet miatt körülbelül 10-15 %-os 

rendelés csökkenést vettünk észre.

BEKE PATRIK - HARKAKÖTÖNY

Már évek óta beszélgetünk arról, hogy 

belépsz a Szövetségbe. Sokan örülnek 

majd a pozitív döntésednek. 

Motivációként a mai fiatalság számára fon-

tos kihangsúlyozni, hogy én nagyon mélyről 

indultam, de kitartással, szorgalommal és 

elszántsággal sikerült nevet szereznem a 

hazai bádogos szakmában. 

A legtöbb ismerősöm már ÉMSZ tag, az ő 

hívó szavukra és néhány gyártó ajánlása mi-

att döntöttem el, hogy belépek. Úgy gondo-

lom, hogy a tagság által lehetőséget kapok, hogy tovább fejlődjek 

szakmailag. A szakmai közösség részeként sokkal hatékonyabban 

tudok majd tenni azért, hogy a bádogos szakma elismertsége, 

presztízse nőni tudjon.

Hogy látod a hazai bádogos szakma megítélését, helyzetét?

Sokkal több feladat van, mint amit a hazai bádogos társadalom 

meg tud csinálni. Ebből adódik, hogy sokszor olyan piaci szerep-

lők is megrendeléshez jutnak, akik nincsenek épp ’topon’ szakmai 

tudásukat tekintve. Ha új embert kell felvennem, akkor általában 

olyan jelentkezik, aki tanulni akar, de amint tapasztalatot szerez 

azonnal próbál önálló útra térni. Ahhoz, hogy egyedül is megállják 

a helyüket sokkal több tapasztalatra lenne szükségük, amit sokéves 

közös munka útján szerezhetnének csak meg. 

Ha jól tudom komoly külföldi szakmai tapasztalattal rendel-

kezel? Mi a legnagyobb különbség, mit tanulhatnánk tőlük? 

Durván 6 évig dolgoztam Norvégiában és Svédországban. A leg-

nagyobb különbség a műhelyek felszereltségének színvonalában 

van. Kint a bádogos átlagfizetés havi 25.000 Korona, tehát durván 

800.000 Ft, ami a hazainál jóval magasabb. Itthon sokan nem a tu-

dásuknak, tapasztalatuknak megfelelő fizetésért dolgoznak és ez 

általánosságban jellemzi a szakmunkások bérezését is. A népsze-

rűséget tekintve a kétkezi mesterségekhez képest sajnos az irodai 

munkák élveznek előnyt. Ez néhány évtizede még máshogy volt. 

Szerencsére kezd kinyílni a fiatalok szeme, látják azt, hogy szük-

ség van megbízható és jó szakemberekre az országban, de sajnos 

nem találkoznak olyan reklámmal, ami segítené őket abban, hogy 

a komoly egzisztenciát biztosító mesterségek mellett döntsenek. 

Sajnos senki sem szembesíti őket azzal, hogy például egy jó közép-

vezetői fizetést egy bádogos játszva megkeres.

Tavaly februárban hazánkat képviselve kiutazott - egy az ÉMSZ 

nevével fémjelzett - delegáció az Orosz Tetőfedő Szövetség 

nemzetközi bádogos találkozójára. A csapat tagja voltál Bíró 

Dani és Tajthi Gábor mellett. Milyen haszna volt számodra a 

minszki utazásnak?

Azért volt számomra igazán hasznos az út, mert láttuk azt, hogy 

odakint hogy dolgoznak, például hogy csinálják a saját techni-

kájukkal a korcolt fedéseket; jellemző például, hogy ott a függő 

ereszcsatorna használata helyett a duplán korcolt ún. svéd csator-

nát részesítik előnyben.

Ezt az élménybeszámolót folytatjuk A BÁDOGOS című márci-

usban megjelenő lapban.

NAGY ALBIN  - BUDAPEST
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Mióta dolgozol a szakmában? 

A szakmát 15 éves koromban kezdtem el, de már 13 évesen 

tudtam, hogy ács szeretnék lenni. Édesapám betanított ácsként 

dolgozott, ezért eljártam vele hétvégente és a nyári szünetben. 

Gyerekkoromban mindig is felnéztem a tetőn dolgozó ácsokra és 

nem csak azért, mert fent voltak a tetőn. Láttam, hogy egész nap 

szegeltek, motoros láncfűrésszel dolgoztak és ez nekem nagyon 

megtetszett. Én 18 éves koromtól kezdve magamnak dolgozok.

Mit tudhatunk a vállalkozásodról?

Korábban egyéni vállalkozásom volt, jelenleg a KOV-ÁCS Test-

vérek Kft. ügyvezetője vagyok, mely 2018-óta működik. Főként 

két testvéremmel, de többnyire 4-5 fővel dolgozunk, ez változó. 

Sokszor besegít nekünk egy másik ács és egy bádogos barátom 

is, így akár hatan is összejöhetünk egy nagyobb munkára. Szeren-

csére a vállalkozásom minden évben fejlődik, elérem a kitűzött 

céljaimat.

Mi a célod a szövetségbe történő belépéssel?

Egyrészt szeretnék ehhez a remek szervezethez tartozni, örülök an-

nak, hogy az ország legjobbjai között lehetek és tudom, hogy a ki-

váló szakemberektől sokat tanulhatok. Sok segítőkész, önzetlen em-

bert ismertem meg itt és ideje volt, hogy én is csatlakozzak hozzájuk.

Az utolsó társadalmi munkánkon te szolgáltattad a zenét a bu-

lihoz. Van valamilyen különleges hobbid a zenélés mellett?

Igen, jó kis buli volt, Trombibá is kitett magáért. Amatőr szinten 

DJ-skedek, régi álmom, hogy ezt egy kicsit komolyabban csinál-

jam. Szeretek motorozni, de az utóbbi időszakban ez háttérbe 

szorult. Gyűjtöm a láncfűrészeket, már van vagy 45 db, ezen kívül 

gyűjtök még kalapácsokat, és az ács szakmához kapcsolódó régi 

gépeket. Ezek között igazi ritkaságok is megtalálhatók, például 

30-35 éves, gyári állapotú gépek. Jelenleg készül egy bemuta-

tóterem is, ahol ezeket kiállíthatom. Mindezek mellett 2 éve ba-

romfitartásba kezdtem.

KOVÁCS ZOLTÁN -PILISVÖRÖSVÁR

A BMI Bramac alkalmazástechnikai vezetőjeként miért döntöttél 

úgy, hogy magánszemélyként is csatlakozol a Szövetséghez?

Lassan 17 éve dolgozom a Bramacnál, emiatt mindig is látókö-

römben volt az ÉMSZ. Amióta a szakmai vezetői pozícióba ke-

rültem, még szorosabban dolgozunk együtt rendezvényeken, 

kiállításokon, konferenciákon, társadalmi munkában. A segítő 

szándék és a jó társaság adta, hogy igent mondtam a felkérésed-

re. Ezt csak még jobban erősítette, hogy az elmúlt évben több 

Bramac-os tetőfedő barátom is csatlakozott a szövetséghez. A 

Bramac és az ÉMSZ között szeretném tovább erősíteni a szakmai 

kapcsot a személyes tagságommal is. Illetve szeretem a szép te-

tőket és minden elismerésem a gyönyörű és szakmai finomsá-

gokkal fűszerezett tetők megalkotóinak.

Milyen a piaci helyzet jelenleg, hogyan befolyásolta a jár-

ványhelyzet a megrendeléseiteket?

Inkább az év második felében lehetett tapasztalni a megtorpa-

nást, amit az ÁFA visszaemelése 2020-ra egyébként is prognosz-

tizált, a vírushelyzet ezt szerintem csak némileg erősítette. Megy-

győződésünk, hogy a jövő évben, ha normalizálódik a helyzet és 

bejönnek a felújítást célzó intézkedések és az újbóli kedvezmé-

nyes ÁFA, egyéb építőipart segítő támogatások, valamint a kivite-

lezők is bírják kapacitással, visszaállhat a rend.

Hogy látod a szakember utánpótlás helyzetét?

Jelenleg tragikusan. Látjuk, hogy töredéke a tanulószám az elvárt 

minimumnak. Sajnos nagyobb az esélye, hogy a munkanélküli 

bölcsész lesz építőipari melós, minthogy szisztematikusan nevel-

né ki a jól menedzselt duális oktatási rendszer a jövő szakembe-

reit.  Az Ágazati Készség Tanács tagjaként mondhatni közvetlen 

közelről látom az oktatási rendszer átalakítás szándékát és folya-

matát, de az alapvető helyzetet ez még nem fogja megoldani, 

miszerint nincs elegendő szakmát tanulni akaró gyerek, vagy arra 

a gyerekét orientálni kívánó szülő. A szemléletváltáshoz, a szak-

mák vonzóvá tételéhez, azok perspektívát kínáló bemutatásához 

mindannyiunknak sokat kell még tenni.

VINICZAI RÓBERT - SZÉKESFEHÉRVÁR
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Te is építőipari szakmagyakorló vagy, de nagyon speciális 

a területed, „távolról, de valójában nagyonis közelről” állsz 

kapcsolatban az ÉMSZ által képviselt szakmákkal. Hogyan, 

kitől szereztél tudomást a Szövetség létezéséről?

A Szövetségről legelőször Varga Attilától hallottam, aki akkor 

még az ÉMSZ Vezetőség szigetelő szekciójának tagja volt, nem 

csak a területi titkára. Épp egy projekt kapcsán említett bennete-

ket, amiben én voltam a munkabiztonsági szakértő. 

A munkavédelem területén évtizedes tapasztalattal bírsz, 

ezért is vállaltad el a munkát egy éven keresztül a március-

ban megjelent Leesés elleni védelem irányelv szerkesztőbi-

zottságában. Pontosan mi is a szakterületed?

Munkabiztonsági szakmérnök vagyok a tevékenységem a bá-

nyászat és a vegyipar kivételével az ipar és mezőgazdaság ösz-

szes területének munkabiztonságát lefedi. A területek: gépek és 

technológiák munkavédelmi vonatkozásai, a kapcsolódó oktatás, 

biztonsági- és egészségvédelmi terv készítése, gyakorlati megva-

lósítás, igazságügyi szakértés. A leesés elleni védelem témájában 

már az ÉMSZ-t megelőzve készítettem szakmai kiadványokat kb. 10 

éve, de azok inkább olvasmányos, gyakorlati megközelítésű anya-

gok voltak és az egyéni leesés elleni védelemre tértek ki leginkább.

Melyik projekteket emelnéd ki érdekességként azok közül, 

amelyekben dolgoztál?

A jelenlegi legnagyobb futó pro-

jektem a Néprajzi Múzeum, de 

nagy projekt volt még a Miskolctapolcai Uszoda vagy az MTK Sta-

dion. Ezekben a projektekben én voltam a biztonság- és egész-

ségvédelmi koordinátor, tehát közreműködtem a leesés elleni 

védelem megvalósításában.

A Biztonság a tetőn 1.0 konferenciát várakozáson felüli siker-

rel szerveztük meg az építőipari szakmagyakorlók személé-

letformálása céljából. Ezen felbuzdulva elhatároztuk, hogy 

egy szakmai oktatófilm forgatásával folytatjuk a szemlélet-

formálást, melyben neked fontos szerepet szánunk.

Ezúton is köszönöm, hogy egy újabb felkérést kaptam az ÉMSZ-

től immáron a tagjaként. Ahhoz, hogy az általános munkavédelmi 

tudást hatékonyan meg tudjuk jeleníteni egy filmben nagyon sok 

mindent figyelembe kell vennünk. Fontos, hogy a forgatókönyv el-

készítésénél és a gyártásnál is jelen legyen az én szemléletmódom 

is. A filmnek szólnia kell a beépítésről, az alkalmazásról és a vizsgá-

latról is. Nagyon fontos, hogy minden témánál be legyenek mutatva 

szemléletes módon mind a kollektív, mind az egyéni védelem esz-

közei, az alkalmazás módszertana és a helyes gyakorlata. Az alapok 

bemutatása mellett nagyon fontos azt is folyamatosan figyelembe 

venni, hogy mi a munkavédelmi előírás. A magasban végzett mun-

kák a kedvenc területem, alig várom, hogy elkezdődjön a forgatás.

DÉRI MIKLÓS - ZALAEGERSZEG

Mutasd be légy szíves a cégedet és a szakmai tanulmányaid-

ról, tapasztalataidról is szeretnék kérni tőled egy rövid ösz-

szefoglalót.

A cégem a bádogos munka és a lapostető szigetelés mellett 

komplett acélszerkezetek építésével is foglalkozik. Kisebb ipari 

csarnokok építését is vállaljuk. Jelenleg 12 fős a csapat: 9 fős a 

fizikai állomány (6 szigetelő/bádogos, 3 segédmunkás/lakatos), 2 

fő irodában dolgozik és én vagyok az ügyvezető. 

A szakmám bádogos, 1991-ben végeztem Szombathelyen a 

MÜM 405-ös Szakmunkásképzőben 3 éves nappali képzés kere-

tében. A 3 éves képzés nagyon jó volt arra, hogy az ember tényleg 

elsajátítsa a szakmát, megkapja a megfelelő alapokat. Fiatal szak-

munkásként néhány évig egy cégnél dolgoztam, majd egyéni vál-

lalkozó lettem. 2005-ben alapítottam 

meg a Vasi Bádogos Kft-t. Akkoriban 

sokat dolgoztam együtt alvállalkozó-

ként a Metál Hungária Holdinggal, így 

kerültem folyamatos kapcsolatba a 

szigetelőkkel, akik a munka során na-

gyon fontos szakmai ismereteket ad-

tak át nekem. Az évek során megtanul-

tam azt, hogy nem csak nekem, hanem 

a csapatomnak is naprakésznek kell 

lennie az alkalmazástechnikai ismere-

teiket tekintve, ezért a SIKA és a Mapei 

képzéseire rendszeresen elküldöm a kollégáimat, így a fiaimat is.

Ugye a fiaid egyben a kollégáid is?

Az iker fiaim 22 évesek, mindketten a cégnél dolgoznak: Tamás 

Esztergomban tanult magasépítő technikusnak és idén felnőtt-

képzés keretében a szigetelő szakmát is megszerezte az ÉMSZ 

közreműködésével elindított csoportban. Dominik tetőfedő és 

bádogos, mindkét szakmát Szombathelyen tanulta a Hefele 

Menyhért Szakképző Iskolában. 

Mesélj kicsit légy szíves a cég szakmáinkhoz való kötődéséről 

és a terveidről.

Stubán Margó ÉMSZ területi titkárral rendszeresen konzultálunk 

és az építési területen is gyakran összefutunk. Tulajdonképpen ő 

kapacitálta Tamást arra, hogy beiratkozzon a szigetelő képzésre.

Sok fiatalt indítottam már el az úton, sok tehetséges szakember 

tanult nálam, nagyon ügyes építmény-szigetelő szakembereket, 

akiknek a szakmai tudása meg van, de a papírjuk még hiányzik.

Ha indulnának Nyugat-Magyarországon további képzések biztos 

vagyok benne, hogy gyorsan betelnének a helyek. Az idei képzé-

sen Tamás olyan gyakorlati tudást szerzett, ami nagyon komoly 

mérföldkő a szakmai fejlődésében. Itt ki szeretném hangsúlyozni, 

hogy a képzés Varga Attila és Haraszti László közreműködése nél-

kül nem valósulhatott volna meg.

A VB-re a Szövetség figyelmébe ajánlom a fiaimat, mint potenciális 

magyar versenyzőket. A koruk miatt a 2022-es pekingi VB-n és a 2024-

es budapesti VB-n is indulhatnának, mint a magyar csapat tagjai.

VASI BÁDOGOS KFT./PAPP ATTILA  - TÁPLÁNSZENTKERESZT
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Honnan szereztél tudomást az ÉMSZ létezéséről, vettél-e már 

részt ÉMSZ által szervezett szakmai rendezvényen? Ha igen 

mi volt a benyomásod?

Még az ezredforduló környékén, egyetemista koromban találkoz-

tam először az ÉMSZ nevével és tevékenységével. Barta Ferenc 

és Csott Róbert mellett eltöltött tanulóéveim alatt és az elmúlt 20 

évben végzett épületszerkezet tervezési munkáink során renge-

tegszer kerültek és kerülnek kezem ügyébe az ÉMSZ irányelvek, 

amelyek a szigetelések területén abszolút irányadók a szakmá-

ban. Az ÉMSZ szervezetéhez kapcsolódó élményeim közül a foci 

kupákat emelném ki, amelyeken többször is indultunk egykori 

szigetelő szakmérnökis csoporttársaimmal. A SZIGSZAKIK nevű 

csapatunkkal ott voltunk Kehidakustányban, Zánkán és Szegeden 

is, ha jól emlékszem. A z ÉMSZ-ről mint szervezetről fontos meg-

említeni, hogy a szövetség nem csak egy téma vagy szakma köré 

szerveződik, hanem a teljes épületburok témát lefedi tevékeny-

ségével. Fontos hidat képez az egyes területek, szakmák között 

és folyamatos tapasztalatcserét biztosít, ami nagyon komoly hoz-

záadott értéket jelent. Az ÉMSZ focikupa is lehetőség arra, hogy 

az összes tetős szakma csapatai együtt sportoljanak, szurkoljanak, 

egyfajta közös csapatépítés a számukra.

Mi volt a célod a Szövetségbe történő belépéssel? Milyen 

változásokat vársz a belépésed által?

Az elmúlt évek során többször felmerült már bennem, hogy be 

kellene lépni a Szövetségbe, de az utolsó lépés mindig hiányzott 

ehhez, a gondolatot soha nem követte cselekedet. A nyár folya-

mán aztán a legújabb irányelv beszerzése céljából ellátogattam 

Zuglóba a szövetség irodájába és végre rászántam magam a 

belépésre. Valójában mindig csak egy kis lépés hiányzott, amit 

idén megtettem. Hosszú távon szeretnék majd bekapcsolódni 

az ÉMSZ mindennapi életébe, minél több szakmai és gyakorlati 

tapasztalatot, visszajelzést szeretnék szerezni a tagok munkáiból, 

hogy tervezés közben minél több kivitelezési szempontot figye-

lembe tudjunk venni.

Hogy látod a szakember utánpótlás helyzetét? Milyen konk-

rét problémákat okoz az egyre növekvő szakember hiány a 

szakmai tevékenységedben?

Mindig, minden szakmának kulcsfontosságú része a szakmai 

utánpótlás kinevelése és a megszerzett tudás átadása a követ-

kező generációnak. Épületszerkezeti tervezőként is elmondható, 

hogy a megfelelően képzett kivitelező szakemberek hiánya visz-

szahat a tervezési folyamatokra is. Sokszor már a tervezés során 

kell lebeszélnem építész tervező partnereimet egy-egy túlságo-

san bonyolult részletmegoldás használatáról attól félve, hogy a 

beruházó nem fog tudni megfelelő szakembert találni az adott 

csomópont tökéletes kivitelezésére. Kevés lelombozóbb tapasz-

talat lehet egy építész számára, mint egy tökéletesnek kigondolt 

építészeti részlet, ami a valóságban sokszoros leegyszerűsítéssel, 

átdolgozással, „okosítással” készül el.

Mi volt a fő motivációd abban, hogy beiratkozz a szigetelő 

szakmérnöki képzésére?

Egyrészt a szakmérnöki képzés egyfajta szakmai örökség volt ak-

kori mestereim részéről, akiknek nyomdokaiban szerettem volna 

járni. Másrészt azt gondoltam, hogy egy ilyen képzés rendszerezi, 

összefoglalja addig megszerzett tudásomat és ez a tudás olyan 

ismeretekkel egészül ki a szakma nagyjaitól, amire aztán hosszú 

távon is építeni lehet. Ezek az előzetes elvárásaim nagyrész telje-

sültek is, de kiegészültek egy olyan közösség megismerésével, 

akikkel mind a mai napig tartjuk a lazább vagy szorosabb kapcso-

latot. Rengeteg közös programot szerveztünk az elmúlt 10 évben 

és sokukkal azóta több közös munkánk is volt. 

Mi az a hobbi vagy sporttevékenység, amire rendszeresen ál-

dozni szoktál a szabadidődből?

Igazából egy dolog van, ami a tervezési munkából, a napi forga-

tagból ki tud szakítani: a zene. Még általános iskolában kezdtem 

el trombitálni és több, mint 30 éve vagyok tagja Dunakeszin a 

helyi fúvószenekarnak, akikkel szinte a fél világot bejártuk. Szinte 

csak a zenekar heti próbái azok az alkalmak, amikor ki tudom kap-

csolni magamban az állandó szervezést, töprengést, az előttem 

álló feladatok megoldását és egy kicsit mással tudok foglalkozni. 

Ezen kívül rendszeresen túrázunk barátaimmal és amikor időnk 

engedi, az Országos Kék Túra újabb szakaszait teljesítjük és gyűj-

tögetjük a pecséteket a kis füzetünkben.

Szerinted milyen témában kellene kiadnunk a következő 

irányelvünket?

Az irányelvek, szabálygyűjtemények sorából számomra az üzemi 

és használati víz elleni szigetelések hiányzik még a fürdőszobák, 

konyhák, medencék, uszodák... stb. szigeteléseinek irányelvi sza-

bályozásával. Ezen kívül még a talán legrégebbi füzet, a Talajned-

vesség és talajvíz elleni szigetelések irányelvei érdemelnének 

egy újabb kiadást az elmúlt években megjelent és egyre széle-

sebb körben használt szigetelési technológiák kiegészítésével, az 

elmúlt évek tapasztalatainak frissítésével.

ÉPSZERKINFO KFT./NAGY KÁROLY  -DUNAKESZI
Mivel foglalkozik az Épszerkinfo Kft.?

Dunakeszin található irodánk főként épületszerkezeti tervezéssel, szakértéssel és tanácsadással fog-

lalkozik, amit olykor részben építészeti tervezéssel is kiegészítünk. Az Épszerkinfo Kft. - epszerk.hu ke-

retein belül számos állandó építész partnerrel, kisebb-nagyobb tervező irodával dolgozunk együtt a 

családi házas léptékű épületektől egészen a több tízezer négyzetméteres nagy beruházásokig.
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Szalai Levente:

Hogyan kerültetek kapcsolatba az ÉMSZ-szel?

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Mindennapi munkánk elengedhetetlen része, hogy naprakész 

ismeretekkel rendelkezzünk az új irányokkal, technológiákkal 

kapcsolatban, így folyamatosan keressük azokat az információkat, 

képzési lehetőségeket, melyekre egy-egy adott projektünknél 

szükségünk van. Magyarajkúként szinte kézenfekvő volt, hogy 

Magyarország felé is tekintsünk, így elkezdtünk online keresgélni 

az ottani képzések között és egy kiadvány megrendelése kapcsán 

rátaláltunk az ÉMSZ weboldalára, majd felvettük veletek a kapcso-

latot. Abban az időben hoztuk létre az IDEATIVA-t is, 2018-ban.

Szalai Levente:

Meséljetek a cégetekről, mit tudhatunk meg rólatok?

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Energiahatékony épületek, passzívházak tervezésével foglalko-

zunk, amit nagyon élvezünk. Rendkívül komplex folyamat egy 

egyszerű formát is úgy kialakítani, hogy az technikailag, épületfi-

zikailag és minden egyéb szempontból is megállja a helyét, va-

lamint időtálló legyen. Ideális esetben egy épületen 20-30 évig 

nem szabadna jelentős javításokat végezni. Törekszünk az új tech-

nológiák használatára, ilyen például a CLT (Cross Laminated Tim-

ber) technológia, melyet most készülünk alkalmazni egy családi 

háznál. A CLT előregyártott, így a felépítmény napok alatt szerke-

zetkész állapotba hozható, emellett szabadabban lehet bánni az 

épület formájával, jó a légtömörsége és nagyobb hasznos felüle-

tet enged a hagyományos szerkezetekhez képest. Az energiaha-

tékony épületek tervezése mellett már meglévő épületek átala-

kításának tervezésével is foglalkozunk. Itt elsődleges szempont, 

hogy az adott épületbe új funkciókat építünk be.

Szalai Levente

Az elmúlt időszakban milyen projekteken dolgoztatok?

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Nemrég fejeztünk be Kézdivásárhelyen egy passzív ház terve-

zését, melynek kivitelezésére tavasszal kerül sor. Fontos, hogy 

azonosulni tudtunk a megrendelő esztétikai elképzeléseivel így 

szívesen vállaltuk el a munkát. Mivel passzív házról volt szó, nem 

csak az esztétikai elvárásoknak kellett megfelelni, hanem az ez-

zel járó technikai kritériumoknak is, ami izgalmas feladat volt és 

egyben kihívást is jelentett. A napokban végeztünk még a ma-

roshévízi Urmánczy-kastély, B kategóriás műemléképület átfogó 

vázlattervének elkészítésével is. Épületátalakítással kapcsolatos 

projektjeink közül a nagyenyedi tanári lakások átalakítását em-

lítenénk még, 7 összefüggő épület, 7000 m2 felület, borospin-

cék, étterem, rendezvénytér, panzió és helyi mesterségek műhe-

lyei kaptak helyet az épületekben. Kiemelt projektünk volt még 

egy Bihar megyei idősek otthona energiahatékony épületének 

tervezése, ahol a költséghatékonysági szempontok mellett töre-

kedtünk arra, hogy a megfelelő életteret biztosítsunk az idősek 

számára, az akadálymentesítés és a napfény kiemelt szerepet 

kapott a tervezés során.

Szalai Levente:

Mi az, ami a legjobban jellemzi a cégeteket?

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Egyrészt az, hogy folyamatosan képezzük magunkat és keressük 

a fejlődési lehetőségeket. Erre már a kezdetektől figyelünk. Azt 

vettük észre, hogy ahogy telik az idő egyre nagyobb, felelősség-

teljesebb feladatokat kapunk, melyekhez mindig a lehető leg-

optimálisabb megoldást kell nyújtanunk. Másrészt fontos, hogy 

a tervezési fázis lezárása után nem engedjük el a megrendelőnk 

kezét, nem hagyjuk magára azzal, hogy egyedül keressen kivi-

telezőt és szerezze be az anyagokat. Együtt megyünk végig a 

folyamaton. A mi termékünk nem csak a tervezés, hanem maga 

a kész épület is, ezért szoros kapcsolatban vagyunk a gyártókkal, 

IDEATIVA ÉPÍTÉSZ MŰHELY - KOLOZSVÁR

Az alábbi interjúban bemutatkozik Albert-Tóth 

Csilla és Erdei-D Tímea, a kolozsvári IDEATIVA 

Építész Műhely alapító tulajdonosai.

TAGJAINK A HATÁRON TÚLRÓL
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kivitelezőkkel, beszállítókkal és ez egy nagyon jól működő 

kombináció.

Szalai Levente:

Ha jól emlékszem néhány ÉMSZ által szervezett szakmai képzésen 

is részt vettetek.

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Igen, például 2018-ban voltunk Debrecenben építményszigete-

lő konferencián, a segítségetekkel részt vettünk Budapesten a 8. 

Épületszerkezeti Konferencián, 2019-ben Miskolcon is jártunk, 

idén pedig az online konferenciákat követtük innen Kolozsvárról. 

Szakmailag tartalmas és minőségi előadásokat hallgathattunk 

végig nagyon jó időbeosztással. Pozitív volt, hogy az építőanyag 

gyártók és professzorok mellett a szakkivitelezők is előadtak és 

ez nagyon jó, mert pont ez a két oldal az, amit össze kell hozni. 

De a napokban vásároltuk meg az egyik előadás kapcsán Szán-

tó László Nagy tetőfedő bádogos e-book sorozatát is, ami igen 

hasznosnak bizonyult, grafikai ábrákkal, rétegrajzokkal, fotókkal 

nagy segítséget nyújt számunkra.

Szalai Levente:

Ezek a kiadványok értelemszerűen a magyar szabványokat tar-

talmazzák, de ezek szerint a romániai szabványokhoz igazítva is 

hasznosak lehetnek?

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Minden estben figyelembe vesszük az itteni előírásokat, ezektől 

nem tekinthetünk el, de van, ahol a magyarországi előírás részle-

tesebb, vagy pontosabb, vagy olyat is specifikál, ami nálunk nincs 

specifikálva. Tehát a kettő pont kiegészíti egymást. A magyaror-

szági tervezőkhöz hasonlóan heti szinten hasznát vesszük ezek-

nek a kiadványoknak, mintha Budapesten terveznénk.

Szalai Levente:

Korábban beszéltük, hogy a közreműködésetekkel és főszerep-

lésetekkel szerveznénk egy közös szakmai hétvégét Kolozsváron.

Albert-Tóth Csilla és Erdei-D Tímea:

Így van, volt róla szó. A főszerepben maradjanak az épületek: Ko-

lozsváron és környékén több izgalmas építkezés is zajlik, egyez-

tessünk erről jövő év februárjában! Reményeink szerint tudunk 

olyan érdekes épületeket mutatni, melyek szakmailag is különle-

gesnek számítanak.

Hogyan került kapcsolatba az ÉMSZ-szel? Úgy tudom, hogy 

Szántó Laci már többször kapacitálta és idén novemberben 

kapott pozitív választ Öntől: „Hadd menjen”?

Igen, most döntöttem el, hogy belépek. A CONSTRUMA szak-

kiállításon a PREFA standján és a bukaresti Fiatal Tetőfedők Vi-

lágbajnokságán is találkoztam már az ÉMSZ csapatával. Az ÉV 

TETŐJE ünnepélyes díjátadókon rendszeresen részt veszek, ott 

mindig barátként fogadnak a bádogos tagok.

Szeretnék aktívan részt venni a Szövetség munkájában, igaz 

nagy a távolság Gyergyószentmiklóstól, közel egy napot kell 

utaznom, ha Budapestre akarok menni. Azért járok oda, anyagot 

vásárolni vagy pl. Szántó Lacit meglátogatni.

Szántó László elmondása alapján a szakmai tudásával, tanul-

ni akarásával maga bőven megállná a helyét bádogos mes-

terként is, ha Erdélyben is létezne az itthonihoz hasonló mes-

terlevél.

Nyitott szemmel járok, az újdonságokat figyelem, azt, hogy más-

hol hogyan szervezik a munkát, milyen gépekkel dolgoznak. 

Nálunk csak a gyártók továbbképzései, tanfolyamai működnek, 

azokra is eljárok, mivel számomra nagyon fontos, hogy folyama-

tosan meg tudjak felelni a termékújdonságokhoz és az új tech-

nológiákhoz kapcsolódó kihívásoknak.

Folyamatosan tanulok, minden fontos bádogos témájú könyv, 

így Szántó Laci munkái is megvannak a polcomon.

Van, amire igazán büszke?

Leginkább a két fiamra, mindketten nálam dolgoznak bádogos-

ként, az egyiknek már papírja is van róla. Ezenkívül a Kiselemes 

fedés kategóriában a PREFA Év Bikája pályázaton egyszer első 

helyet értem el.

FERENCZI DEZSŐ BÁDOGOS – GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Szövetségünkről
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1990 előtt a szakmáink jelentős része hazánkban nem, vagy nem 

a jelenlegi formájában létezett. Az ács elvégezte a tetőfedő mun-

káját, hiszen az egyszerűbb elvárások és az akkori technológiák-

hoz igazodó, más jellegű igények miatt a hibákkal szemben is 

elnézőbbek voltak. A kőműves vállalta a szigetelési feladatokat 

is, bár 1990 körül még volt szigetelő képzés, igaz, hogy nagyon 

kevés tanulóval. A bádogos szakma volt talán az, aminek anno jól 

működött a képzése országos szinten. A szakemberek megkér-

dezése alapján az ács szakmára ez inkább a 80-as években volt 

jellemző.

Az ÉMSZ akkoriban feladatul tűzte ki maga elé, hogy a szakmai 

képzésben a lehetőségeihez mérten részt vállal. Ez egy sokrétű, 

nagyon küzdelmes és nagy kihívást jelentő feladat. A Szövetség 

operatív vezetőjeként eltöltött 3,5 évem alatt már megtapasztal-

tam, hogy mennyire az.

Egyrészt képezni kell a mérnököket, építészeket, hogy a terve-

zéskor már megfelelő minőségben készüljenek (ha készülnek) 

kiviteli tervek, hogy a kivitelező számára egyértelmű legyen, hol, 

mit, miből és hogyan kell beépíteni. A Szövetség a kezdetek óta a 

Regionális Szakmai Napok keretében a Magyar Építész Kamará-

val, a Budapesti Építész Kamarával és a Magyar Mérnöki Kamara 

Építési tagozatával, különösképpen a Budapesti és Pest Megyei 

Mérnöki Kamarának együttműködve törekszik gyártó és szakkivi-

telező tagjaival, partnereivel karöltve az ismeretek átadására. Ez 

elsősorban elméleti ismeret-átadást jelent, bár egyre gyakoribb, 

hogy szakkivitelezők is tartanak prezentációt a gyakorlati oldal 

bemutatása céljából. A jelenlegi helyzetben ezek a képzéseink 

először csak részben, aztán teljesen az online térbe költöztek. 

Várjuk, hogy visszaállhassunk a hagyományos, személyes jelen-

léttel megvalósuló konferencia üzemmódba, bár sok - főleg a 

résztvevők számára kézzelfogható – előnye van az online konfe-

renciáknak.

Másrészt folyamatosan képezni kell a végzett kivitelező szak-

embereket is, hogy a gyorsan változó elvárások, technológiák, 

anyagok adta kihívásoknak meg tudjanak felelni. Számukra a klu-

bestjeink keretében kínálunk – a résztvevő gyártók által - tanulási 

és alkalmazástechnikai kérdéseikkel kapcsolatban konzultációs 

lehetőséget az ország számos pontján évente többször is. A klu-

bok résztvevőinek csak töredéke ÉMSZ tag, de mindig figyelünk 

arra, hogy jelen legyenek tapasztalt, neves mesterek a csapatból, 

akiktől folyamatosan lehet kérdezni. 

Fontosnak tartjuk egy-egy aktuális téma, problémakör bemutatá-

sát, megvitatását. Ilyen például a Biztonság a tetőn konferencia, 

amin a tervezők mellett nagy számban vettek részt szakkivitele-

zők, sőt munkavédelmi szakemberek is. A jövőben még nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk arra, hogy gyakorlatorientáltan, az 

adott területet kiemelve naprakész ismeretekkel segítsük egy-

mást. Jelenleg a gyártók folyamatosan tartanak saját technológi-

áikhoz kapcsolódóan a kivitelezés szabályait bemutató gyakorlati 

továbbképzéseket. Hisszük, hogy ezt rendszerben összefogva, a 

Szövetség szakmai bel- és külföldi kapcsolatait kihasználva, ma-

gasabb szintre lehet emelni.

Harmadrészt valamilyen módon segíteni kell a jövő generáció-

it, hogy a továbbtanulásnál ezeket a szakmákat válasszák. A ki-

lencvenes években, amikor még több diák volt, viszonylag nagy 

számban tanultak ácsnak, tetőfedőnek, bádogosnak a tanulók. A 

szigetelő szakma a „Várna utcában” végzett utolsó csoporttal el-

vesztette nappali rendszerű képzését. Nem véletlen, hogy először 

ez a szakma érezte meg a szakemberhiányt.

A Szövetség a középfokú szakmai képzésben mind elméleti, 

mind gyakorlati szinten jelen van. 1992 óta veszünk részt vala-

milyen formában az iskolarendszerű gyakorlati képzésben. Szak-

máinknál soha nem volt probléma a gyakorlati képzőhely, hiszen 

tagjaink gyakran és szívesen vállalkoztak a tanulók oktatására. 

Ezért a tanulók Nyíregyházától Lengyeltótiig biztos, hogy a leg-

jobb mesterek mellett tudtak tanulni. Persze a gyakorlati képző-

hely önmagában még nem elég, tetőfedők esetében részt vál-

laltunk az iskolai gyakorlatok megvalósításában. Szántó László és 

Kozma Gyula a vonalas bádogos szerkezetek oktatásában segítet-

Legaktuálisabb feladatunk a szakmáink is-

mertségének és presztizsének visszaállítása

AZ ÉMSZ MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE
a szakképzésben és az oktatásban
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te a tetőfedőket. A bádogos iskolai gyakorlatban együttműködé-

si megállapodással vettünk részt Veszprémben, minek keretében 

Puskás András, Hidasi Tibor, Stang Ákos, Nemes Ferenc, Majer 

Tibor, Kozma Gyula, Szántó László szervezetten, heti rendszeres-

séggel tanították a bádogosokat 2010-ig. Kujbus Mihály pedig a 

Nagykállói, Debreceni, Nyíregyházi iskolákat karolta fel, segítette 

a bádogos és tetőfedő képzés szervezését, lebonyolítását. 

Ennél még példamutatóbb volt az a folyamat, melyben a szigete-

lők megszervezték a saját szakmai képzésüket felnőttképzés ke-

retében. A tanulókhoz előre leszervezve két éven keresztül érkez-

tek a szakma elismert emberei, hogy tudásukat átadva sokszor a 

saját határidős munkáikat félretéve vállalják az oktatást. A képzés 

motorja a szövetség részéről az akkori titkár Kassay Jenő volt, a 

szakmai szervezést Vladár Péter vállalta. Az oktatók többek között 

Horváth Sándor, dr. Kakasy László, dr. Fülöp Zsuzsa, Dobos Jó-

zsef, Vladár Péter, Haraszti László, Csóli Péter, Kürtös Zoltán voltak 

(biztosan legalább 10 név lemaradt, elnézést kérek tőlük!). Még 

az ínséges időkben is 20 fő fölötti létszámmal tudtunk oktatást 

szervezni. Az, hogy ma a szigetelő szakmában vannak szakembe-

rek, meggyőződésem, hogy főként ennek az emberfeletti mun-

kának köszönhető. A tetőfedő, a bádogos, a szigetelő képzés, ha 

jól szeretnénk csinálni, akkor nagyon költséges, ezért azt is ki kell 

hangsúlyozni, hogy rengeteg gyártó partner nyújtott támogatást 

a képzésekhez. Az építményszigetelő szakma neve aztán hirtelen 

megváltozott melegburkoló–vízszigetelőre. A két egymástól távo-

lálló szakma hatékony oktatása ebben a formában szinte lehetet-

lenné vált. 

Haraszti László vállalta, hogy a szakmák mostohagyerekének tűnő 

szigetelő képzést vállára veszi és hatalmas lelkesedéssel és kitar-

tással a lehetőségekhez képest kihozta belőle a maximumot. Ve-

zetésével, szakmai irányításával Szegeden és Zalaegerszegen, az 

ottani szakképző iskolákkal együttműködve indultak felnőttkép-

zések.

Fontos persze, hogy ne csak a középfokú oktatásból vegyük ki 

a részünket, így tagjaink aktív szerepet vállalnak a mestervizsga 

bizottságokban, két alkalommal mestervizsga tanfolyamot szer-

veztünk a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kö-

zösen.

A piaci helyzetet az elmúlt években a szakemberhiány tovább fe-

szítette. Komoly hiányosságokkal készülnek tetők, ami a későbbi-

ekben nagy problémát jelent majd a megrendelőknek. 

Már tavaly is katasztrofálisak voltak a számok, de idén komolyan a 

nullához közelítenek. Ezt mutatják a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttképzési Hivatal országos számai: jelenleg vízszigetelő képzés 

még nem indult el az országban, bádogosnak a tavalyi 12 helyett 

jelenleg 11 fő, tetőfedőnek a tavalyi 74 helyett jelenleg 46 fő, ács-

nak a tavalyi 547 helyett idén 511 fő tanul Magyarországon vala-

mennyi évfolyamot együttvéve. Ahhoz, hogy a szakemberhiány 

ne növekedjen tovább egyidőben, 3 évfolyamban szakmánként 

összesen 600 főnek kellene tanulnia. 

Az ÉMSZ-hez hasonló tetős szövetségek - lengyel, osztrák, szlo-

vák vagy akár a svájci - munkájában az a legfontosabb és egyben 

a legnagyobb kihívást jelentő feladat, hogy segítsék az általuk 

képviselt szakmák fennmaradását, boldogulását, fejlődését; az 

utánpótlásnevelést, a mesterségek ismertségének folyamatos 

fenntartását. 

Ezt az állam komoly szerepvállalása és folyamatos szakmai pár-

beszéd nélkül lehetetlen megoldani. A közösen megtervezett és 

az állam által finanszírozott kampányok az egyik alappillére an-

nak, hogy a fiatalok megismerjék az ÉMSZ által összefogott, ko-

moly egzisztenciát biztosító mesterségeket. Az pedig egy másik 

kampány célja kellene, hogy legyen, hogy a kétkezi mesterségek 

presztízse is emelkedjen. Mindkettőre vannak nagyon jó külföldi 

példák.

HOGY MI A JÖVŐ?

Szövetségünknek be kell kapcsolódnia a felnőttképzésbe, a szak-

embereink továbbképzésébe. Máshogy nem tudjuk megvalósí-

tani az Alapszabályban foglaltakat, miszerint: „Az egyesület célja 

annak elősegítése, hogy Magyarország területén az épületszige-

telések, bádogos szerkezetek, ácsszerkezetek, homlokzatok és 

tetőfedések szakterületén végzett szolgáltatás a lakosság és a 

közületek részére megbízható minőségben, az érvényben lévő, 

hatályos műszaki előírásoknak megfelelően készüljön.”

Részt kell vállalni a mestervizsgák tanfolyamainak szervezésében, 

a Kamarákkal karöltve a vizsgáztatásban. Csak így biztosítható, 

hogy a tanulók gyakorlati oktatásában színvonalas, jól képzett, 

modern ismeretekkel rendelkező szakemberek vegyenek részt.

Segíteni kell az Szakképzési Centrumokat, szakiskolákat. A közre-

működés a beiskolázás segítésétől a tanulók szakmai elméleti és 

gyakorlati képzésén át a pályájuk nyomon követéséig bezárólag 

meg kell valósuljon. A Szövetségünk elemi érdeke, hogy a hazai 

szakma magas színvonala a különféle nemzetközi megméretteté-

seken is visszaköszönjön. (Euroskills, Wordskills, IFD Fiatal Tetőfe-

dők Világbajnoksága.)

Felnőttképzést kell szervezni, hogy a szakemberek vállalkozásu-

kat kiegészítve meg tudják tanulni a rokon-szakmákat. Ez ma csak 

a Szakképzési Centrumokkal együttműködve lehetséges.

Ez rengeteg munka, melyben a siker csak lassan, sok év, sőt 

évtizedek alatt lesz látható. Tudom, hogy lesz hozzá elég 

erőnk, kitartásunk, hiszen a szándék, akarat és a tudás is meg 

van hozzá.

Szalai Levente

Oktatás
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Szalai Levente:

Mit kell tudni az iskoláról?

Hajdu István:

Intézményünk az 1938-as alapítása óta szakképzéssel foglalkozik. 

Eredetileg Várpalota iparosítása kapcsán hagyományos bányász 

iskolaként működött, majd az 1989-es rendszerváltást követően 

itthon ellehetetlenült ez az iparág, így frissíteni kellett a képzési 

kínálatot. Kijelenthetem, hogy mára sikeresen megtaláltuk azo-

kat a szakképzéseket, melyekben sikeresek lehetünk. Jómagam 

2000-óta dolgozom az iskolában és 2017-ben kaptam meg az 

igazgatói kinevezésemet.

Szalai Levente:

Jelenleg milyen a képzési palettátok?

Hajdu István:

Igazán széles képzési skálával rendelkezünk, igyekszünk rugal-

mas oktatási kínálatot nyújtani. 5 éves technikumi képzéseinken 

érettségit és szakmát is szerezhetnek a diákok. Ide az úgynevezett 

közszolgálati jellegű kurzusaink tartoznak, mint például a hon-

védelem vagy a rendészet és számos ipari, szolgáltatói ágazat is 

pl. informatika, logisztika, elektronika. A 3 éves szakképző isko-

lai képzésekben is piacképes ágazatok találhatók, mint például 

az építőipari, gépészeti, vendéglátóipari és szociális szektorhoz 

kapcsolódó képzéseink. 

Az elmúlt 3-4 évben komoly energiát fektetünk a felnőttek szak-

mai oktatásába is, melyet az építőiparban is meghonosítottunk, a 

tetőfedőink már másodévesek, burkolóink elsőévesek. 

Szalai Levente:

Az utóbbi években sajnos mindannyian azt tapasztaljuk, hogy az 

építőipari szakmák presztízse mélypontra került.  Számos esetben 

az iskolákban nem az jelenti a problémát, hogy nincs elég tanuló, 

hanem az, hogy kevés az elméleti vagy a gyakorlati oktató. 

Hajdu István:

Ez országosan változó, mi szerencsés helyzetben vagyunk. Ná-

lunk az építőipari alapszakmákban még egész jó az elméleti 

szakoktatói ellátottság, viszont a gyakorlati oktatókat nézve orszá-

gosan már nehéz építőipari szakembert találni és ez hatványo-

zottan igaz a tetős szakmákra. Ez a szakmacsoport alapból egy 

szűkebb szegmens. Az utóbbi időben számos gyakorlati oktató 

ment nyugdíjba, vagy a tanítás helyett inkább elhelyezkedett a 

szakmájában dolgozni. 

Szalai Levente:

Hogyan tudjátok mégis megoldani a gyakorlati oktatást?

Hajdu István:

Az elméleti oktató kolléga mellett a cégek, valamint a duális part-

nerek gyakorlati tevékenysége a meghatározó. A tanulók több 

konkrét szakkivitelező cégnél dolgoznak, így tulajdonképpen a 

szakmai gyakorlatot együttműködve az iskolával náluk végzik, al-

kalmazva az elméleti oktatás során elsajátított tudásukat. Duális 

partnerek nélkül nem is tudnám elképzelni a szakmai oktatást. 

Szalai Levente:

Miért volt fontos számotokra, hogy csatlakozzatok az Szövetséghez?

Hajdu István:

Építőipari alapszakmák képzésével kapcsolatban nagyon nagy  

kihívás áll előttünk, ezért úgy gondoljuk, hogy fontos használnunk 

és tovább építenünk a szakmák közötti szinergiákat. Szeretnénk 

A várpalotai PSZC Faller Jenő Technikum, 
Szakképző Iskola idén, 2020-ban csatla-
kozott az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bá-
dogosok és Ácsok Magyarországi Szövet-
ségéhez. Hajdu Istvánt, az iskola igazgatóját kérdeztem arról, hogy miért 
fontos számukra az együttműködésünk és hogyan látja a magyarországi 
szakképzés jövőjét. Papakozmász Péter magasépítési üzemmérnök, műszaki 
tanár pedig a gyakorlati oktatást részletezi.

EGYÜTT A SZAKMAI KÉPZÉSEKÉRT:

közösen gondolkodik az ÉMSZ és a PSZC Faller Jenő Technikum, 

Szakképző Iskola
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együtt gondolkozni a szövetséggel és hatékony megoldásokat 

találni arra, hogy minél több tanuló a lehető legmagasabb színvo-

nalú elméleti és gyakorlati oktatásban részesüljön. Az ÉMSZ segít-

ségével bővítenénk a duális szakmai partnereinket és szeretnénk 

megtalálni azokat a szakembereket, akik bevonhatók az oktatásba. 

Számos esetben ezt már most is alkalmazzuk, hiszen Papakozmász 

Péter a felnőtt csoportokban rendszeresen szakmai bemutatókat 

szervez és ott zömében ÉMSZ tagok vannak jelen. Az ÉMSZ part-

nerek segítségével szeretnénk a legújabb technológiai trendeket 

is behozni az oktatásba. Összességében a szakmai kapcsolatok 

megélénkülését várom az együttműködésünktől és ez mindkét 

irányba igaz lehet. Szeretnénk tevékenyen segíteni az ÉMSZ mun-

káját és részt venni az oktatásszervezésben.

Szalai Levente:

Péter, kérlek mesélj az ÉMSZ-hez kapcsolódó gyakorlati szakmai 

képzéseitekről.

Papakozmász Péter:

Ahogy István említette, a szakmai képzéseinkben, így a tetőfedő 

képzésünkben is nagymértékben számítunk a duális partnereink 

támogatására. Mi megnyitjuk számukra az iskola falait, ők pedig 

szívesen látnak bennünket gyárlátogatáson és előadással egy-

bekötött gyakorlati bemutatóikon. Az anyaggyártó- és forgalma-

zó cégek területi képviselői és alkalmazástechnikusai eljönnek 

az iskolánkba, ahol érdekes és szakmailag nagyon hasznos előa-

dásokkal járulnak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez. 

Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakmai innovációkkal 

naprakészek legyünk. A kapott kis ajándékcsomagokban az 

ajándéktárgyak mellett prospektusok és egyéb segédanyagok 

is szerepelnek, amelyeket felhasználunk az oktatás során. Ebbe 

a partnerkörbe tartozik a BMI Bramac, a Creaton South-East 

Europe Kft., a Tegola Ungarese Kft., a Terrán Tetőcserép Gyár-

tó Kft., a Wienerberger Téglaipari Zrt., a Dörken Kft., a  Fakro 

Magyarország Kft., az Austrotherm Kft. és a Thermofloc. Kivétel 

nélkül mindenki pártoló tagja az ÉMSZ-nek. 

A végzős, felnőttoktatásban részt vevő tetőfedő tanulóink tavasz-

szal tesznek szakmai vizsgát. Bízom benne, hogy továbbra is lesz 

érdeklődés a tetőfedő képzésünk iránt és ősszel sikerül egy újabb 

osztályt elindítani. Bizakodó vagyok a tekintetben is, hogy kiszol-

gálva az építési piac igényeit, sikerül a vízszigetelő részszakma 

képzését is elindítani, amelyben minden tekintetben számítunk 

az ÉMSZ támogatására, mind humán erőforrás, mind pedig a 

szakmai gyakorlathoz szükséges anyagok vonatkozásában.

Szalai Levente:

István, hogyan látod, mit tehetünk a tetős szakmák ismertségének 

növelése érdekében, milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre 

országosan az oktatás bővítésére?

Hajdu István:

Véleményem szerint ezeket a képzéseket a nulláról lehetetlen ösz-

szerakni. Azokban az intézményekben, ahol még valamennyire 

megtalálhatók ezek a képzések, elsősorban ott érdemes bővíteni, 

fejleszteni. Ahogy közösen néztük a számokat, láttuk, hogy ácsból 

még indulnak országosan képzések, tehát szerintem ezeket az isko-

lákat lehetne bevonni és elsősorban a felnőttek irányába elindítani 

az ÉMSZ szakmákhoz köthető képzéseket, hiszen itt megvan a tudás 

és az infrastruktúra is. Mindebben pedig be kell vonni az építőanyag 

gyártó és építőipari kivitelező cégeket is, duális partnerekként. 

Szalai Levente:

Ezt fontos hangsúlyozni, hiszen pont ezekkel az ötletekkel, gyakor-

lati javaslatokkal segíti az ÉMSZ munkáját az iskola. Ahogy említet-

ted is, néztük a számokat. Jelenleg országosan 11 ember tanul bá-

dogosnak, a tavalyi adatokhoz képest pedig 40%-kal kevesebben 

- összesen 46 fő - tetőfedőnek. Holott ideálisan évfolyamonként 

legalább 200 diák kellene. Tehát a következő lépés, hogy először a 

felnőttképzéssel tüzet oltsunk.

Hajdu István:

Így van, hogy ha a felnőttek szakmai oktatását ezekben az intézmé-

nyekben és a szakmákban meg lehet szervezni, akkor 2-3 csoportot 

sikeres elindulását követően a figyelem már ráfókuszálódik ezekre 

a szakmákra és könnyebb bevonni a tanulókat a nappali képzésbe 

is. Jelenleg sok diák inkább a technikumot választja. Tehát közösen 

meg kell teremtenünk a szakképző iskolai képzések presztízsét ah-

hoz, hogy jó képességű, tehetséges gyerekek ezeket a szakmákat 

válasszák. Abban bízom, hogy a színvonalas felnőttoktatás révén 

az iskola is felértékelődik, híre megy a képzésnek és így a nappalis 

tanulókat is könnyebben lehet bevonni ezekbe a szakmákba. 

Szalai Levente:

Milyen ÉMSZ szakmákhoz kapcsolódó képzéseket szeretnétek indí-

tani a jövőben?

Hajdu István:

Szeretnénk legalább kétévente tetőfedő csoportot elindítani – 

egyelőre felnőttek számára - és mellette párhuzamosan a köztes 

években az ÉMSZ-hez tartozó szakmában, szigetelő, vagy bádo-

gos képzést is indítanánk. Ha ez sikerül, akkor bővíthetünk a nap-

pali képzések irányába is. 

Oktatás
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A továbbképzés megvalósításában az ÉMSZ képviseletében ak-

tívan részt vett Haraszti László vezetőségi tag, Varga Attila (Ak-

vaszig Kft.) mérnök területi titkár, Stubán Margó területi titkár, 

Szalai Levente ügyvezető, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési 

Centrumtól Szeli Gábor tanfolyamfelelős, Szabó Károly kancellár 

és Vizlendvai László főigazgató. A szervezőknek és az oktatóknak 

köszönjük az aktív közreműködést, a hallgatóknak pedig gratulá-

lunk a tanfolyam sikeres elvégzéséért!

ELŐZMÉNYEK:

A 2000-es évek elején, az OKJ-s képzési rendszer bevezeté-

se előtt az ÉMSZ már komoly szakmai tanfolyamokat szervezett 

vízszigetelés témában. A 3 napos továbbképzések alatt a szak-

emberek gyakorlati bemutatóval kiegészített elméleti oktatáson 

vettek részt. A tanfolyam előadásainak tananyagait Banga Lász-

ló készítette, melyeket Zádor Oszkár és Haraszti László oktattak. 

A gyakorlati bemutatókat Védi József tartotta, a Villas Hungária 

Kft. képviseletében és támogatásával. Majd két évvel ezelőtt, 

2018-ban Laczi Ambrus, az AKVASTOP Szigetelő Kft. cégvezetője 

kezdeményezte és a Szegedi Szakképzési Centrummal közösen 

valósította meg az első szigetelő OKJ-s továbbképzést. E példa-

mutató és hiánypótló szakmai összefogásnak köszönhetően ösz-

szesen 20 tanuló tett sikeres szakvizsgát, átlagosan 98%-os mi-

nősítéssel. Az AKVASTOP Szigetelő Kft. a tanfolyam szervezésén 

túl egyedülállóan és önzetlenül támogatta a gyakorlatokhoz és a 

vizsgához szükséges valamennyi anyag biztosításával az eredmé-

nyes oktatást. Az akkori sikeren fellelkesülve kezdtük el szervezni 

a következő továbbképzést, melyet végül 2020. januárjában in-

dítottunk el és szeptember 11-én zártunk le. A képzési időszak 

záróvizsgával együtt általában 6 hónap, viszont ebben az évben a 

járványhelyzet következtében hozott szabályozások miatt 2,5 hó-

nap szünetet kellett tartanunk, mert a közvetlen kontakt oktatást 

számunkra sem engedélyezték. 

A SZERVEZÉS:

Az ÉMSZ részéről Szalai Levente és Stubán Margó feladata volt, 

hogy a zalaegerszegi és a környékbeli kivitelező cégek tudomást 

szerezzenek a továbbképzésről és delegálják rá az alkalmazottja-

ikat, kifizessék számukra a tandíjat. Végül a képzésre jelentkező 

cégek 4-8 főt is delegáltak, így összesen 14 tanulóval indítottuk el 

a tanfolyamot, úgynevezett duális képzés formájában. A résztve-

vő hallgatók hétfőtől csütörtökig dolgoztak és csütörtök délután-

tól szombatig elméleti és gyakorlati órákon vettek részt.

AZ OKTATÁS:

Az elméleti órákat Haraszti László független szakértő tartotta, a bi-

tumenes és PVC gyakorlatokat pedig Varga Attila vezette az épí-

tési helyszíneken. Varga Attila az Akvaszig Kft. cégvezetőjeként a 

gyakorlati oktatáson túl anyagokkal, helyszín biztosításával és 8 fő 

tanuló delegálásával is hozzájárult a képzés sikeréhez. 

 Alaptantárgyként a vízszigetelés és kapcsolódó részeinek elmé-

letét és gyakorlatát is oktatták, tehát munkajog ismereteket, visel-

kedéstant, építési-és biztonságtechnikai ismereteket. Továbbá a 

Örömmel írjuk, hogy 2020. szeptemberé-
ben 14 szigetelő szakmunkás tanuló végzett 
Zalaegerszegen, az ÉMSZ közreműködésé-
vel indított OKJ-s szigetelő szakképzésen. 

KÉPES BESZÁMOLÓNK A ZALAEGERSZEGI 
SZIGETELŐ KÉPZÉSRŐL
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résztvevő hallgatók gyorsított tanfolyam keretiben német nyelvet 

tanultak. Alapvetően minden tanulónak volt valamilyen középis-

kolai végzettsége és annak ellenére, hogy sokan a mindennapi 

gyakorlataikban PVC lemez szigetelést, vagy bitumenes lemez 

szigetelést készítenek tetőkön, könnyen elsajátították a padlószi-

getelést is. Általánosan elmondható, hogy a duális képzés nagy 

előnye mindamellett, hogy a résztvevő hallgatók hétköznap dol-

gozhatnak a munkahelyükön, az, hogy a hétvégén szerzett plusz 

tudást azonnal beépíthetik a gyakorlatba. 

A képzési idő alatt a hallgatók 4 írásbeli, úgynevezett modulzáró 

vizsgát teljesítettek sikeresen, a záróvizsgára pedig szeptember-

ben került sor. Az elméleti vizsgafeladat során a hallgatók szak-

számítással határoztak meg egy lapostető anyagigényeit, melybe 

beletartozott a beszerzéshez szükséges megrendelés kimutatása is. 

Ezt követően a gyakorlati vizsgán 10 négyzetméteres felületen 

egy sarkot szigeteltek le 2 rétegben bitumenes lemezzel. Ezt pár-

ban készítették, és az egyik réteget az egyik, a másik réteget a 

másik helyezte föl a szakmai szabályoknak megfelelően. A vizs-

gabiztos végig fényképezte, dokumentálta a feladat megoldását.

Összességében elmondható, hogy mindenki sikeres záróvizsgát 

tett, mind a 14 hallgató jóval 90% felett teljesített! A szakképzés 

zárásaként Varga Attila jóvoltából az Akvaszig Kft. üzemcsarnoká-

ban tarthattuk meg az ünnepi fogadást és az oklevelek átadását.

Az oktatás hangulatáról és a jövőbeni tervekről Haraszti László az 

ÉMSZ oktatásért felelős vezetőségi tagja ír: 

A résztvevő hallgatók nagyon aktívak voltak. Számomra megdöb-

bentő és megható volt, hogy a gyakorlatok során a munkapadon 

különböző lendülettel dolgoztak, de mindig átnéztek a másikra, 

hogy ki mit csinál és hogyan, és szóltak, hogy ha valami nem úgy 

készült, ahogy az szakmailag helyes lenne. Két erény mutatkozott 

meg: a szakmai fegyelmezettség és igényesség a saját munkájuk 

iránt, valamint a másikért való felelősségvállalás. 

Összetartó társaság volt, emberségből 5-ösre vizsgáztak.

Kijelenthetjük, hogy ma a szakképzett vízszigetelők hiányoznak 

a piacról. Sokan eddig nem vettek részt célirányos képzésben 

csak dolgoztak. Fontos, hogy tudatos legyen az a munka, amit 

egy szakember végez. Az elméleten keresztül érti meg azt, hogy 

a gyakorlatban mit lát. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy va-

laki egy adott problémára megfelelő, egyedi megoldást találjon. 

Azt, hogy ezek a fiúk jönnek-e 4-6 év múlva továbbképzésre nem 

tudjuk, de azt igen, hogy a szigetelő szakmunkás képzés ma Ma-

gyarországon szakmai színvonalában itt volt a legkomolyabb. 

Azt tervezzük, hogy a jövő évben is elindítjuk a képzést. Ugyan 

szeptembertől megváltozott az OKJ-s képzések tartalma, menete 

és a finanszírozási módszere, de már elkezdtük ebbe integrálni a 

kialakult megoldásainkat. Az ÉMSZ  már szervezi a tematikát és az 

akkreditációt. 

Évente leagább két tanfolyamot szeretnénk indítani.

Haraszti László, Szalai Levente

Oktatás
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Az indoklás szerint … „A kitüntetést Magyarország számára kivé-

telesen értékes, a hazai épületszerkezetek színvonalának eme-

léséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk, az építé-

szeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minősége 

közötti harmónia megteremtésén alapuló, számos emblematikus 

műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szakmai tevé-

kenységük elismeréseként kapták”. 

Horváth Sándor:

„Azért különleges ez az elismerés, mert ilyet építésznek csak na-

gyon ritkán adnak. Nagyon örülök, hogy a szakma kezdeményezte 

a jelölést: talán az adományozók az egész ágazat munkáját érté-

kelték ezáltal. Harminc éve ez a hivatásunk, ami nem az építőmű-

vészeti irány, de nagymértékben hozzájárul az épített környezet 

fejlődéséhez. A közmondás szerint az ördög a részletekben lakik: 

e részleteket nagyon jól kell tudni kezelni. Nem elég, ha egy lé-

tesítmény szép: az építőművész által megálmodott dizájnt, tö-

megformálást, főleg a ma divatos, egyszerű részletképzéseket 

sok esetben az épületszerkezeti részlettervezés háttérmunkájával 

lehet csak megvalósíthatóvá tenni.

Pataky Ritával közel harminc éve van közös szakértői, szakterve-

zői múltunk, 27 éve irányítjuk közösen irodánkat. Sokan úgy sejtik, 

hogy házaspár vagyunk, pedig nem. Azonban a sok együtt töltött 

év és a közös gondolkodás miatt merem állítani, hogy annyira is-

merjük egymás gondolatait és válaszait, hogy akár szakmai fóru-

mokon is helyettesíteni tudjuk a másikat. A jeles elismerést vél-

hetően az elmúlt bő 25 év szakmagyakorlási és szakmai közéleti 

munkánk elismeréseként kaptuk, de ezt nem lehet elválasztani az 

egyetemi oktatási tevékenységünktől sem.”

Pataky Rita és Horváth Sándor az 1990-es évek elején alapították 

építészirodájukat.

A Széchenyi-díjjal elismert szakemberek – nagyrészt irodájuk ré-

vén – az épületszerkezeti szaktervezés hazai alapjait teremtették 

meg. Ezt a XX. század utolsó évtizedeiben kialakult új elvárások 

– mint például a fokozott energiatakarékosság, a környezettuda-

tosság, a klímaváltozás, a komfortszint emelkedés – befolyásolták. 

Céljuk volt, hogy az építész az építész tervezők által megálmodott 

elképzelések kifinomult, és jól működő épületszerkezeti részlet-

képzéseken keresztül valósulhassanak meg. A mára jellemző 

sokszínűséget az anyagok és szerkezetek belső összefüggései 

határozzák meg, ami az új tudományágakban – mint például az 

épületfizika, az akusztika, az épületbiológia, az épületszigetelés 

– való jártasságra épül. Számos új megoldást dolgoztak ki, illetve 

Idén a legmagasabb magyar állami tudományos kitüntetésben részesült két ÉMSZ ta-
gunk, Horváth Sándor, a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék adjunk-
tusa, és Pataky Rita, a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék mestertaná-
ra; a Pataky és Horváth Építésziroda alapítói és irányítói. A Széchenyi-díj odaítélést még 
március 15-én hirdették ki, de - a járványhelyzetre való tekintettel - annak átadására csak 
augusztus 19-én került sor.

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT HORVÁTH SÁNDOR ÉS PATAKY RITA
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a követelmények rugalmas, mérnöki felelősségvállalással történő 

kezelésével új lehetőségeknek nyitottak utat, melyeket ma már a 

szakmában széleskörűen alkalmaznak.

Tevékenységük a generáltervező építészek munkájának kiegészí-

tése, az általános elvárásokat meghaladó megoldások kidolgozá-

sa, és terv szintű dokumentálása.

Építészirodájukban a pályájukat kezdő fiatal szakemberek ma 

többnyire az épületszerkezeti szaktervezési területen munkálkod-

nak. Ezzel iskolateremtőként nagy szerepet játszottak e hivatás 

létrejöttében és megerősödésében. 

A felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat tudományos 

alapossággal feldolgozva, a teljesítményelvű tervezés alapelveit 

követve teszik közzé publikációikban (szakmai cikkekben, köny-

vekben), vagy a tervezés alapjait képező irányelvekben, útmuta-

tókban. Ismert és maghatározó szereplői hazai és külföldi szakmai 

konferenciáknak. Szakmai közéleti munkásságuk több hazai és 

nemzetközi szervezetben való, többnyire vezetőségi, vagy mun-

kabizottsági szerepvállalással egészül ki.

Horváth Sándor:

„Az építész gyakran az építőművészeti részre szakosodott, mi pe-

dig arra, hogy vele szoros együttműködésben próbáljunk az el-

képzelései mögött, akár a legapróbb részletképzéseket is megfor-

málni. Mindezek eredménye, hogy olyan épületek születhetnek, 

melyek nem áznak be, nem hőhidasak, nem huzatosak, stb., így 

hosszútávon is megbízhatóan működnek. Ez leginkább akkor va-

lósulhat meg, ha az első pillanattól kezdve, már a koncepcióalko-

tás során együtt gondolkozhatunk. 

Már ekkor el kell dönteni, hogy milyen legyen egy rétegrend, 

milyen kiemelések, peremek szükségesek, mert ezek az épület 

tömegét is meghatározzák. A párkánymagasság az épületmagas-

sághoz kötött, ebbe bele kell férni a rétegeknek. Pontosítani kell az 

épület termikus burkát, a tűzvédelmi megoldásokat, stb.

Kissé át is alakult ilyen szempontból az épülettervezés, mert egyes 

termékek alapvetően befolyásolnak bizonyos síkkordinációkat; 

ilyen az árnyékoló szerkezet, ami visszahat a nyílászárók síkjára, a 

hőszigetelés vonalvezetésére, így végső soron a méreteket meg-

határozó termékké válik. Ilyenkor előfordul, hogy – az építész ter-

vezői vagy kivitelezői szándékkel ellentétesen - az épület érdekeit 

szolgáló megoldásokat kell keresztülvinni” 

Horváth Sándor eddigi munkássága során több, mint 2500 épü-

lettel kapcsolatban kapott kisebb-nagyobb feladatot. Egyik leg-

izgalmasabb szakmai kihívásának tartja a BKV Hamzsabégi úti 

autóbuszgarázs rekonstrukcióját, amelynek felelős tervezője volt. 

Horváth Sándor:

„Ez a gyönyörű korai vasbeton műemlékünk állapota az 1980-as 

évekre nagyon leromlott, korróziós, padlószerkezeti, tartószerke-

zeti problémái voltak, az íves tartókat összefogó vonórudakat le-

horgonyzó   kamrákat is fel kellett újtani. Büszke vagyok még a 

West End épületegyüttesére, az ICOMOS-díjas Zeneakadémia, a 

Kossuth Mauzóleum, valamint a budai vár néhány épületének fel-

újítására is. Egyes épületeknél részfeladataink adódtak, például a 

Mátyás-templomnak csak a huszártornya tartozott hozzám, de az is 

komoly kihívás volt; ilyen esetekben fontos a szakmai összefogás, 

az iparban elismert mesterekkel – az adott esetben Puskás Bandi-

val – folytatott konzultáció. 

A Kisföldalatti felújítása során a szigetelés, vagy a négyes metró 

egyes állomásainak a szaktervezése mind olyan különlegesség, 

melyek az életben csak egyszer adódnak. Az utóbbi időben meg-

szaporodtak az egyházi műemlékekkel kapcsolatos megkeresé-

sek: a közelmúltban fejeztük be az egri bazilika utólagos szige-

telésének tervezését, most a Bélapátfalvai Ciszterci Apátságon 

végezünk hasonló munkát, de az esztergomi bazilika felújításánál 

is segítségünket kérték.”

Díjazottak alapvető szerepet vállaltak a hazai építési szakipar 

fejlődéséhez nagyban hozzájáruló szakmai szövetségek mega-

lapításában, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésén, az ágazat sza-

bályozásának fejlesztésében is. Horváth Sándor az ÉMSZ alapító 

tagja, 2004-2006 között a szövetség elnöke volt, jelenleg is elnök-

helyettese, de 2005-2008 között elnöke volt a Nemzetközi Tető-

fedő Szövetségnek (IFD) is. Pataky Rita az ÉMSZ oktatási-szakértői 

szekció Vezetőségi tagja, és mindketten a „Zöldtetős szekció” ala-

pító tagjai. Tevékenységük teremtette meg a hazai szakipari te-

rületeken az irányelvi stílust. A német nyelvterületű országokban 

erős az épületszerkezetek létesítésére vonatkozó szabványosítás, 

de Magyarországon ez kifejezetten elmaradott. Itthon a szabvány 

alatti szinten az irányelv áll; e sajátságos szintű jogszabály-rend-

szer hazai kialakítása jelentős mértékben díjazottak nevéhez kap-

csolódik: először a szigetelő szakma, majd a nyílászárósok, épí-

téskémia szakága vette át ezt a szabályozási szemléletet.

A Széchenyi díjhoz ezúton is szívből gratulálunk!

Büszkeségünk
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Új menürendszer

Modern rendezvénynaptár

Új szolgáltatások

Tudásközpont

Szakemberkereső, Álláshirdetések, Képzések

Ahol egyben láthatjuk a képzéseket, kiadványokat és könnyen tájékozódhatunk 
az alkalmazástechnikai szakmatárban is

Átláthatóbb, könnyebben kezelhető felület

Saját képzések, konferenciák és partnercégek rendezvényeinek időpontjai

Jó böngészést kívánunk!

www.emsz.hu
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Szalai Levente: 

Kezdjük az elejéről, honnan indult a TECTUM és hogyan emlékez-

tek vissza az alapításra? 

Tamási József:

A céget 1990. szeptember 5-én kilencen alapítottuk. Az volt a 

cél, hogy olyan, a szigetelésekhez értő „csapat” alakuljon, ahol a 

mérnökök és szigetelő szakmunkások közösen valósítsanak meg 

feladatokat. Annak érdekében, hogy a céget minél hamarabb be-

jegyezzék, Pest megyét választottuk székhelyként.

Az alapítás előtt mindenki egy munkahelyen dolgozott, a Te-

tő-Szféra Kisszövetkezetben. Ezt megelőzően a TECTUM „szó-

szólói” (egyúttal az ÉMSZ alapító tagjai is) a KAS Szigeteléstech-

nikai Rt-ben voltak alkalmazottak 1989. július közepéig, ahol sok 

szigetelő szakmérnök dolgozott. Itt találtak egymásra a TECTUM 

„megálmodói”, tehát KAS nélkül - valószínűleg - ma nem lenne 

TECTUM. Itt fontos megemlítenem, Dr. Petró Bálint prof. emeri-

tus tanár urat is a Budapesti Műszaki Egyetemről, aki a szigetelő 

szakmérnöki társadalom alapító szülőatyja, így neki is köszönettel 

tartozunk azért, hogy a TECTUM megalakult.

Vladár Péter

Egyszerűen volt egy időpont amikor elhatároztuk, hogy a jól 

együtt dolgozó emberekből egy profi céget kell létrehozni. Nem 

voltunk képzett szervezetépítők, többek között ezt is meg kellett 

tanulnunk.

Kurucz Péter

Én Matolcsy Károlynak köszönhetően huszonhét éve, 1993. ok-

tóber 1-én léptem be a TECTUM-ba, mint kivitelezési irányító és 

a mai napig az vagyok. Vladár Péter egy olyan céget épített fel, 

ahol egyfajta családi szemlélet a jellemző, három-öt mérnök le 

tud ülni egy asztalhoz és képes sokféleképpen megvizsgálni egy 

adott problémát. Talán ezért is tudtuk nagyobb veszteségek, vagy 

bukások nélkül lehúzni ezt a 30 évet.  Itt mindig is az volt, hogy 

egy család részei vagyunk. Lehet egyedül is küzdeni, de nem ér-

demes. Számomra ez a természetes a mai napig. Ha jön olyan 

feladat, amihez mi túl kicsik vagyunk, akkor előszeretettel emeljük 

fel a telefont és vonunk be másokat is. Az ÉMSZ-ben van ennek 

hagyománya.

Szalai Levente: 

És gyakorlatilag 30 éve egy stabil szervezetet működtettek. Milyen 

volt a kezdeti időszak?

Tamási József:

Az elején nem igazán tudtuk, hogy mit és hogyan kellene csinálni. 

Kezdetben két ügyvezetője volt a cégnek. Aztán kellett egy erős 

vezető ahhoz, hogy a TECTUM eljusson odáig, 

ahol most van. Egy vezetőnek nehéz a dolga, mert 

„naponta” (gyorsan) kell dönteni. Jó vagy rossz 

döntést hoz, az idő majd igazolja, de dönteni kell! 

Vladár Péter ezt csinálta 25 évig. Vagy 20 éven ke-

resztül egy szobában ültünk, az én feladatom az 

üzletszerzés volt.

A szigetelő „szakmérnöki társadalom” (mondhat-

juk baráti társaságnak is) tagjai a ’90-es években 

különböző cégek vezetői pozícióiba kerültek. 

Emiatt a TECTUM-nál is volt egy bizonyos fokú 

elkötelezettség a beszállítók, a kereskedők és 

anyaggyártók irányába, habár a Magyarországon 

kapható szigetelőanyagok majd mindegyikével 

dolgoztunk. Példaként említeném Havas Györgyöt 

(RW Bautech Kft.), Pataki Mátyást (LAMBDA Syste-

me Kft.) és Papp Ferencet (AUSTROTHERM Kft.), akik személyesen 

és cégeiken keresztül is nagyon sokat segítettek nekünk. Aztán jó 

munkakapcsolatot ápoltunk a „nagyvállalkozó” Medgyesi And-

rással és Bagaméry Lajossal is (sajnos már nincsenek közöttünk), 

akik akkor már komoly és elismert szigetelő cégeket vezettek. A 

30 ÉVES A TECTUM KFT.

A TECTUM Mérnöki Szolgáltató és Vállalkozó 

Kft. alapításának 30. évfordulója alkalmából 

beszélgettem a tulajdonosok közül Tamási Jó-

zsef ügyvezetővel, Vladár Péter korábbi ügy-

vezetővel és Kurucz Péter műszaki cégvezető-

vel a TECTUM múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
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nevek felsorolását még lehetne folytatni …

Ehelyütt meg kell említenem azokat az állandó és eseti alvállal-

kozókat, akik segítettek nekünk munkáink sikeres megvalósítá-

sában. Ők is kellettek ahhoz, hogy a TECTUM sikeres vállalkozás 

legyen.

Vladár Péter:

Fontos, hogy az évek alatt megtanultuk az egész építőipari kom-

munikációt, hogy megértsük egymást. Kialakítottunk egy kivite-

lezési metódust, amit nevezzünk TECTUM-szisztémának. Pontos 

lépései vannak a mérnöki munkának, kivitelezésnek, egy projekt 

előkészítésének, és annak is, hogy mikor szabad elindítani egy 

megrendelést. A speciális szakmérnöki tudást, amit megszerez-

tünk az egyetemen ötvöztük a kivitelezéssel. Ennek a felfutása 

évekig tartott és az elején a mérnöki munkából éltünk, majd szép 

lassan fokozatosan fejlesztettünk pályázatokon keresztül. A fizikai 

dolgozókat minden évben oktattuk és oktatjuk a mai napig. Ezért 

van az, hogy ha most valaki a TECTUM-tól elmegy, azt bármire 

meg tudják bízni. 

Szalai Levente:

Aztán jöttek a 90-es évek. 

Tamási József:

A 90-es évek bennem úgy maradnak meg, mint a vad kapitaliz-

mus időszaka. Ismertek és elismertek lettünk. Rendszeres alvál-

lalkozói voltunk a nagyobb generálkivitelező cégeknek. Emlék-

szem, bizonyos időszakokban nagyon magas volt az infláció. 

Nem lehetett tudni/megbecsülni, hogy 1 hónap múlva mennyibe 

kerülnek az anyagok, tehát „azonnal” kellett vásárolni. Az import 

anyagok beszerzése sem volt egyszerű, sokszor előre ki kellett fi-

zetni az áru ellenértékét …

Vladár Péter:

Az első négy évben körülbelül olyan 120-140 mérnöki munka 

volt, tervezés, szakértés, amit a mérnök csapat végzett. Majd, any-

nyira felfutott a kivitelezés és a létszám, hogy volt olyan időszak 

is, amikor 23 és 25 fő között volt a cég saját munkavállalóinak lét-

szám, minimum 4 fizikai dolgozó brigáddal. Ez egészen 2017-ig 

tartott. Akkor még volt verseny, most keresleti piac van. Biztos, 

hogy egy idő után ez helyre fog állni. 

Szalai Levente: 

Mi volt az első nagy emlékezetes munkátok?

Tamási József:

Az első nagyon nagy munkánk készítésekor tudott kialakítani iga-

zi banki kapcsolatot társaságunk. Ez a Westend Bevásárlóközpont 

építési időszakára esik, a 90-es évek végére. Akkor beállt mögénk 

az egyik nagy kereskedelmi bank, kaptunk folyószámlahitelt és 

bankgarancia keretet, tehát „mindent”, ami kellett ahhoz, hogy 

egy nagyobb munkát is el tudjunk vállalni. 

Szalai Levente: 

Majd következett a 2000-es évek gazdasági válsága. Hogyan ke-

zeltétek és lendültetek túl ezen az időszakon?

Tamási József:

Ahhoz, hogy a TECTUM túlélte a gazdasági válságot, egy koráb-

bi jó tulajdonosi döntésnek is köszönhető volt. A megtermelt 

javakat, eredményeket nem éltük fel, hanem visszaforgattuk a 

vállalatba. Így az „akkumulátorainkban” hagyott pénzeszközök 

megmaradtak és túléltük a válságot. Aztán erre az időszakra esett 

a Paksi Atomerőműben végzett tevékenységünk II. üteme, ami 

folyamatos és biztos árbevételt jelentett nekünk. Ennél a pont-

nál fontos megemlítenem, hogy köszönettel tartozunk a megren-

delőinknek, a nagyobb generál kivitelezőinknek (számunkra ők 

fontos stratégiai partnerek) és azoknak az építtetőknek, akiknek 

direktben dolgozhattunk és dolgozunk ma is.

Szalai Levente:

Ha jól tudom a mai napig is nagyon sok anyaggyártóval tartjátok a 

kapcsolatot és abszolút tudatosan nem köteleződtetek el.

Tamási József:

A TECTUM vállalkozási filozófiájában szerepelt az (és ma is tartjuk 

magunkat ehhez az elvhez), hogy soha ne legyünk kizárólagosan 

elkötelezettek egyik anyaggyártó irányába sem, tehát maradjunk  



35

függetlenek. Mondhatom azt, hogy majd minden anyaggal dol-

gozunk (vízszigetelések tekintetében például: modifikált bitume-

nes lemezek, PVC, TPO/FPO, PIB), ami megvásárolható Magyar-

országon. Évek óta 8-10 nagyobb kereskedelmi partnerünk van. 

Az innovációra a TECTUM mindig is nyitott volt és szeretném, ha 

a következő időszakban ez így is maradna.

Szalai Levente:

Melyik munkára vagytok a legbüszkébbek?

Tamási József:

Talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy a 2000 -es évek elején 

bekerültünk a Paksi Atomerőműbe, ahol üzemidő hosszabbítás 

miatt a tetőszigetelést is fel kellett újítani, 50000 négyzetmétert 

szigeteltünk két ütemben. A kerítésen belül nagyon szigorú sza-

bályok uralkodtak. Olyan technológiával dolgoztunk, amelyre az 

anyaggyártó cég 30 év garanciát adott. RHEPANOL vízszigetelést 

építettünk be, ami - autós hasonlattal élve - a Mercedes kategó-

riájába tartozik. De nyilvánvalóan hiába a legjobb anyag, azt na-

gyon jól meg kellett csinálni. 

„Engedtessék meg az ügyvezetőnek”, hogy még egy kedves 

munkáról beszéljek. A székesfehérvári Fehér Palota bevásárló-

központ 8.000 négyzetméteres tetejének felújítását úgy végeztük 

el 8 hónap alatt, hogy minden réteget (a teherhordó födémig) 

elbontottunk, miközben az üzletek üzemeltek. A munkát gene-

rálkivitelezőként (tervezéssel együtt) készítettük, gépészeti és 

elektromos átalakításokkal együtt. Jelenleg is karbantartjuk a 15 

tetőfelületet (döntően extenzív zöldtetők vannak).

Mindig is figyeltünk arra, hogy optimális műszaki megoldásokat 

ajánljunk a megrendelőinknek. Nemhiába van sok mérnökünk. 

Ahhoz, hogy egy jó műszaki megoldás kialakuljon elengedhe-

tetlen a jó mérnöki szemlélet és kiforrott szigeteléstechnikai kon-

cepció. Ez így volt a múltban és nagyon remélem, hogy a követ-

kező 30 évben is így lesz.

Vladár Péter:

Nehéz kérdés. Több, mint 1000 kivitelezési projektünk volt az el-

múlt 30 évben és körülbelül olyan 8000 -10000 ajánlatot adtunk. 

A legkedvesebb projekt talán az utolsó balatonfüredi Állami Szív-

kórház, de ott van még a MOM Park, vagy az Ázsia Center zöld 

tetői is.

Van néhány belső mondásunk, például: nem elég egy munkát 

megnyerni, meg is kell csinálni, vagy ha valaki valamilyen szige-

telést nem tud megoldani hívja a TECTUM-ot. Benne vagyunk az 

első 5 olyan cégbe, aki bonyolult szigetelési problémákra is ké-

pes hatékony megoldást nyújtani.

Kurucz Péter:

Mindegyikre büszke vagyok. Inkább az az érdekes, hogy melyek 

azok a munkák, amik jó érzéssel töltik el az embert. Van olyan 

munka, amihez már kezdéskor érzelmileg kötődsz. Pont ilyen volt 

az utolsó, a balatonfüredi Állami Szívkórház. Egy kórházat felújí-

tani mindig plusz. Amikor ilyen kisgenerál munkát kapunk, akkor 

biztosak lehetünk benne, hogy a végeredmény csak rajtunk múlik 

és senki máson.

Szalai Levente:

Nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra a TECTUM-on belül és kívül 

is, hiszen az ÉMSZ oktató tevékenységében is aktívan részt vesz-

tek.

Tamási József:

Így van. Mikor időnk és energiánk engedi, a téli időszakban a 

munkatársainkat oktatjuk a saját raktártelepünkben. Emellett Vla-

dár Péter volt a veszprémi épületszigetelő szakmunkásképzés ok-

tatási részének vezetője a 2001 és 2014 közötti időszakban (Csóli 

Péter, most már nyugdíjas kollégámmal együtt, aki gyakorlati kép-

zésben vállalt szerepet). Ez iszonyú erőt és energiát emésztett fel, 

de ezzel támogattuk a szakmát és az ÉMSZ-t. 

Kurucz Péter:

Büszkék vagyunk arra, hogy sok mérnökünk van, ez az egyik nagy 

előnyünk, a másik viszont kint van a fronton, az építkezéseken. 

Azok az emberek, akik a mi tudásunkat le tudják fordítani olyan 

szintre, amiből épületszerkezetek lesznek. Nagy értékünk a kinti 

Szigetelés
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szakmunkás csapat. Vladár Péter kérése volt felénk, hogy a kép 

zésüket minden évben szigorúan tartsuk meg, hiszen folyamato-

san fejlődnek az anyagok, technológiák. Szerencsés helyzetben 

vagyunk, hiszen az ÉMSZ-ben az anyaggyártók is jelen vannak és 

folyamatosan hozzák az újításaikat, melyeket mi az elsők között 

ismerhetünk meg. 

Szalai Levente:

Az újításról jut eszembe: számos területen felmerül a generáció-

váltás, munkaerő pótlás egyre súlyosabb problémája. Ez hogyan 

érinti a céget?

Kurucz Péter:

A szakemberhiány abszolút napi szinten része az életünknek és 

nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt kívülről valaki meg 

tudja oldani. A szakembereket nekünk kell kinevelni. Ezért már 

15 éve nem szakembereket keresünk, hanem olyan fiatalembe-

reket, akik akarnak valamit, de még nem tudják, hogy mit. Az 

emberek zöme itt szokott elvérezni, hogy akar valamit, de nem 

hajlandó érte megdolgozni. A mi szakmánkra az a jellemző, hogy 

folyamatosan tanulni kell, ha elhiszed magadról, hogy te már min-

dent tudsz, elindultál a lejtőn és vár az alján a nagy pofon. Erről 

nagyon sokat tudnék mesélni. Mivel a mi szakmánk alapvetően 

vízszigetelésről szól ezért azt szoktam mondani, hogy ez egy di-

gitális szakma, vagy jó, vagy nem jó. Nincs 99%-os szigetelés, az 

ugyanúgy nem ér semmit, mint a nulla, vagy az egy. Csak a töké-

letesnek van értelmezhető tartománya. 

A kollégáknak kiadtuk, hogy ha találkoznak valakivel, akinek a 

szemében van egy icipici csillogás azonnal meg kell próbálni be-

cserkészni, mert ennek a szakmának van értéke, presztízse és nem 

kicsi tétje is.

Szalai Levente:

József, ha jól tudom lassan átadod a stafétát a TECTUM következő 

ügyvezetőjének. Hogyan oldjátok meg, hogy minél gördüléke-

nyebb legyen a változás?

Tamási József:

Öt évvel ezelőtt kaptam a tulajdonosoktól azt a felkérést, hogy 

vezessem a céget. Valamilyen szinten könnyű volt Vladár Pétert 

váltani, hiszen korábban cégvezető voltam. Egy „légtérben” ül-

tünk, az ügyek nagy részéről volt tudomásom.

Papírforma szerint 1.5 év múlva mehetek nyugdíjba, de az előre 

látás híve vagyok és már megvan az utódom. A következő idő-

szakban (2021. július 1-től) Harangi Lívia vállalkozási cégvezető 

veszi át tőlem a stafétabotot, „helyet cserélünk”. Ez cégen belül 

már egy évvel ezelőtt ismertté vált. Egy ideje folyik az átadás-át-

vétel. Jelenleg a cég legnagyobb tulajdonosa vagyok, döntő 

befolyással rendelkezem, ezért fontos, hogy az átmenet zökke-

nőmentes legyen.

Fontos megemlíteni, hogy alapítás óta van egy gentlemens’s 

agreement megállapodás: csak az lehet a TECTUM tulajdonosa, 

aki egyúttal alkalmazott is a TECTUM-ban. 

Szalai Levente:

Melyek voltak azok a kiemelt intézkedések, melyeket az elmúlt 5 

évben bevezettél? 

Tamási József:

Alapvetően folytatódtak az előző időszak „hagyományai”, azon-

ban néhány dolog nagyobb hangsúlyt kapott. A szervezeti fel-

építés nem sokat változott, azonban egyes személyek feladata/

hatásköre módosult. Másfél éve van egy úgynevezett szűkebb 

vezetés, közösen hozunk döntéseket, azonban a felelősség még 

az én vállamat nyomja.

Bevezetésre került egy feszes pénzügyi gazdálkodás (az év végi 

zárás a következő év március 15-ig realizálódik), ennek figyelem-

bevételével hónapról hónapra lehet értékelni a társaság telje-

sítményét. Ha jól megy a TECTUM-nak, akkor mindenki részesül 

belőle. 

Komolyan vesszük az aktuális év terveinek elkészítését. Ehhez 

sok alapadat áll rendelkezésünkre, többek között minden mun-

kát külön értékelünk egy általunk kidolgozott pénzügyi adatlap 

segítségével. 

Az utóbbi időszakban nagy bérfejlesztés történt, az építőipari 

átlaghoz képest lényegesen magasabb emeléseket léptettünk 

életbe.

Az idei évtől minden munkavállaló egészségbiztosítási csomag-

ban részesül, ami kiegészíti/bővíti a társadalombiztosítás által 

nyújtott szolgáltatásokat.

Szalai Levente:

És mindeközben tevékenyen részt vesztek az ÉMSZ munkájában is.

Tamási József:

Vladár Péter 2000-től 2 évig volt az ÉMSZ elnöke, a 2001 és 2014 

közötti időszak épületszigetelő szakmunkásképzés egyik „motor-

ja” volt (Csóli Péter, most már nyugdíjas kollégámmal együtt, aki 

gyakorlati képzésben vállalt szerepet). Kurucz Péter nagyon soká-

ig a szigetelő szekcióban végzett társadalmi munkát, jómagam 

a felügyelőbizottságban tevékenykedem jelenleg is. Amire még 

nagyon büszkék lehetünk, hogy a TECTUM csapata a legtöbb dí-

jat kapta az ÉV TETŐJE pályázatokon, nyolc alkalommal nyertünk 

fődíjat.

Szalai Levente:

Zárásként még egy utolsó kérdés, mik azok az alapelveid, melye-

ket fontosnak tartasz a TECTUM-ban?

Tamási József:

Nagyon fontos, hogy a megrendelőink elégedettek legyenek el-

készült munkáinkkal, hiszen minden egyes szerződés megköté-

sekor ez a fő cél. Szervezetünket alkalmassá tettük arra, hogy ez 

teljesüljön. 

Aztán - fradistaként - mit is mondhatnék, mint kedvenc csapatom 

jelmondatát, a 3E-t. A TECTUM sikere egy csapatmunka eredmé-

nye, ahol minden munkavállalónak a maga szintjén kell jól telje-

síteni! Meg kell lennie a megfelelő ERKÖLCS-nek, aztán EGYET-

ÉRTÉS-t kell mutatni minden irányba, hogy az ERŐ egy irányba, a 

TECTUM sikerek felé fókuszáljon!
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Puskás András:

Honnan indult az ISO-LINE Zrt.? Vannak emlékeim arról, mikor 

munkás ruhában mentem a budaörsi telephelyetekre, és te ott ül-

tél édesapád mellett a raktár árukiadójában. Azon gondolkodtam, 

hogy mit keres itt egy lány.

Holecz Edina:

Cégünk alapjait a 80-as években fektettük le. Mondhatni, hogy 

szinte klasszikus magyar cégtörténet a miénk, az alapítók édes-

apám Holecz László, Medgyesi András és Újhelyiné Gáspár Éva 

először GMK-ként, majd ISO-SYS Szigeteléstechnikai Kisszö-

vetkezetként működtek. Ez a kisszövetkezet volt a mai ISO-LI-

NE jogelődje. A 80-as években az állami gyárak anyagelosztási 

rendszere nem volt egyenletes, az anyagbeszerzés problémákba 

ütközött, ezért édesapám és társai önerőből gyárat alapítottak 

Budaörsön. Mikor már többet termeltünk, mint amennyire szük-

ségünk volt, elindítottuk a kereskedelmi vonalat és 2000-ben 

szétválasztottuk a kivitelezést a kereskedelemtől és a gyártástól. 

Jelenleg is az alapító két magyar család viszi a céget. Medgye-

si András halála óta feleségével, Benke Gizella elnökkel vezetjük 

közösen a céget, melynek menedzselésében testvérem Holecz 

László Sándor szintén szerepet vállal.

Puskás András:

Ezek szerint számodra mindig is egyértelmű volt, hogy a családi 

vállalkozásban dolgozol majd. Mi az első emléked a szakmáról?

Holecz Edina:

Első emlékem még a kisszövetkezeti időszakra tehető vissza. Bé-

kásmegyeren rengeteg tízemeletes ház tetőszigetelését csináltuk 

és édesapám amikor úgy ítélte meg, hogy már biztonságosan 

mozgok munkaterületen, felvitt a tetőre. Hatalmas élmény volt! 

Számomra nem volt kérdés, hogy a családi vállalkozásban szeret-

nék dolgozni. Időközben azért próbáltak másfelé is terelni, példá-

ul az élelmiszeranalitika területére, aminek később nagy hasznát 

vettem, de mindig a cég felé kacsintgattam.

Puskás András:

Hogyan tanultad meg a szakmát? Ahogy megismertelek, gyorsan 

rájöttem, hogy jó ÉMSZ rendes tag is lehetne belőled – édesapád-

hoz hasonlóan -, mivel rajongásig szereted amit csinálsz.

Holecz Edina:

A mai napig nagyon hálás vagyok az édesapámnak azért, amiért 

azt mondta nekem, hogy „Rendben, ha ezt akarod csinálni, ak-

kor azt a legelejéről kell kezdeni.” Úgyhogy először a laborban 

dolgoztam, utána a kereskedelmi részlegen számláztam, majd 

voltam területi képviselő, később pedig kereskedelmi igazgató. 

Amikor az előző elnökünk, Nádor Ottó nyugdíjba ment, megér-

kezett az életembe a gyártás, a minőségirányítás és a termék-

beszerzés is. Ottó avatott be a gyártás rejtelmeibe. Így szépen 

lassan megtanultam a dolgokat. Gyakorlatilag zsonglőrködöm az 

időmmel, próbálom összeegyeztetni a magánéletemet a munká-

val. Hálásan köszönöm a családomnak, hogy ebben maximálisan 

támogatnak. Fontosak a családi tradícióink. A cégen belül nagyon 

sok segítséget kapok édesapámtól és a testvéremre is mindig 

számíthatok. Gizellával is jól tudunk együtt dolgozni, rá is támasz-

kodhatok.  Édesanyám pedig biztos hátteret nyújt mindannyiunk 

számára. Nálunk a családi élet meghatározó eleme a cég. Véle-

ményem szerint, ha az ember nem szeretné a szakmáját, nem ez 

lenne a szenvedélye, egyben a hobbija, akkor nem tudna ennyi 

energiát belefektetni. 

Puskás András:

Tehát nincs olyan szegmense a cégnek, amit ne ismernél. Van ked-

venc területed?

Holecz Edina:

Engem a gyártás érdekel jobban, a testvéremet pedig a kivitele-

zés. Ő és édesapám a mai napig kiviteleznek. És hát igen, tulaj-

donképpen minden területen otthonosan mozgok.  Például az el-

múlt időszakban a járványhelyzet miatti szabadságolások idején 

visszaültem a számlázóba.

Az ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt. sta-
bil magyar családi tulajdonú cégként lassan 
40 éve van jelen a hazai szigetelőiparban; 
alapító, és 32 éve pártoló tagja az ÉMSZ-
nek is. Holecz Edina alelnökkel beszélgetett 
Puskás András, ÉMSZ elnök, a cég múltjáról, 
értékeiről és a Szövetséghez kapcsolódó 
szoros kötődéséről.

MAGYAR SZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ AZ ÉLVONALBAN
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Puskás András:

Milyen hatással volt a cégre a járványhelyzet? Amikor legutóbb 

találkoztunk mesélted, hogy komoly kihívásokkal kellett megküzde-

netek, de te harcos típus vagy, nem féltelek.

Holecz Edina: 

Nagyon kemény éven vagyunk túl és nem látom, hogy 2021 köny-

nyebb lenne. Igyekeztünk egy olyan élhető védekezést kialakítani, 

melyben még komfortosan érezhetjük magunkat, de be tudjuk 

tartani az előírt óvintézkedéseket. Gyorsan reagáltunk a helyzetre, 

szinte végig dolgoztuk az évet. Nagyon büszke vagyok a kollégá-

inkra, akik maximális megértéssel fogadták az új egészségvédelmi 

szabályokat. Mindenki törekedett arra, hogy ilyen nehezített körül-

mények között is jól és eredményesen dolgozzunk. Úgy gondo-

lom, hogy sikeresen vettük ezt az akadályt.

Puskás András:

Mondhatjuk ugye, hogy szinte gyerekkorod óta bekapcsolódtál az 

ÉMSZ életébe, hiszen ebben a közegben nőttél fel.

Holecz Edina:

Igen, édesapám Holecz László és az ÉMSZ Aranytű díjazott 

Medgyesi András a szövetség alapító tagjai, András nevéhez fűző-

dik az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat létrehozása is. Emlékszem a 90-

es évek elején még kislányként lenyűgözve néztem, ahogy anyu-

kámék a ruhákat válogatták az első ÉMSZ bálokra. Aztán a 20-as 

éveim elején, amikor elkezdtem dolgozni, szorosabb kapcsolatba 

kerültem a Szövetséggel. Az alapítói gondolatvonalból adódóan 

számunkra mindig is természetes volt, hogy pártoló tagként, stra-

tégiai partnerként támogassuk a Szövetséget.

Puskás András:

Hogyan látod a hazai építőipar helyzetét? Sokszor említetted a szak-

mai hármas egységet, ami a megfelelő gyártó, tervező, kivitelező 

egységét jelenti. 

Holecz Edina: 

Kevés a magyar tulajdonú cég, viszont közülük sok a jó anyaggyár-

tó. A kormány részéről most elindult egy kezdeményezés azért, 

hogy ezek a gyártók előtérbe kerüljenek. Én ezt már régóta szív-

ügyemnek tekintem. Az ISO-LINE kis magáncégként állja a sarat, 

bár a lehetőségeink korántsem egyenlőek a nagy multinacionális 

cégekhez képest. 

A másik nagy vesszőparipám, hogy egységesíteni kellene az épí-

tőanyagok jelölését, egyértelműsíteni azt, hogy melyik termék mi-

lyen kategóriába tartozik. Így könnyebb lenne a kereskedőnek és a 

vásárlónak is. Fontos, hogy a magánember jól válassza ki a termé-

ket, amit aztán a szakember beépít. És az is nagyon lényeges, hogy 

a megfelelő termék, megfelelő helyre, megfelelő szakember által 

beépítve kerüljön felhasználásra. Így itt megvan a gyártó, a tervező, 

a kivitelező hármas egysége. Ennek az egységnek kellene működ-

nie ahhoz, hogy maradandót és jó minőségűt alkossunk. Tehát ne 

a kőműves szigeteljen, hanem a szigetelő szakember. Sajnos ma a 

piacon sok olyan önjelölt szigetelő van, akinek nincs képesítése és 

azzal sincs tisztában, hogy ez egy külön szakma. Ennek a helyzet-

nek az orvoslása lenne, ha végre újra elindulna a nappali képzés.

Puskás András:

Itthon a vízszigetelő évtizedekig nem tartozott az alapszakmák közé, 

de tavaly elértük, hogy újra építőipari alapszakma legyen, ami ha-

talmas áttörés. Szerinted hogyan lehetne a fiatalokat erre a pályára 

terelni?

Holecz Edina:

Az ÉMSZ-hez kapcsolódó gyártókkal közösen, a Szövetség színei-

ben egy olyan kampányra van szükség, mellyel felhívjuk a fiatalok 

és a szülők figyelmét arra, hogy a vízszigetelő egy olyan fontos, 

presztízs értékkel bíró foglalkozás, melyhez átfogó szakmai tudás 

szükséges és nem utolsó sorban kiemelkedő kereseti lehetőséget 

biztosít. Tudatos és folyamatos kommunikációval le kell rombol-

nunk azt a társadalmi beidegződést, ami szerint a kétkezi munka 

csak annak való, aki már másra nem alkalmas. Tudatosítanunk kell 

azt, hogy egy jó mesterember a társadalom fontos, megbecsült 

tagja. Vonzó pályaképet kell számukra felmutatnunk azon második 

generációs mesterek bevonásával, akik sikeresek a szakmában. Az 

utóbbi időszakban veletek közösen részt vettem a marketing ülé-

seken, nagy esélyt látok rá, hogy a közeljövőben megvalósuljon ez 

a kampány, természetesen komoly kormányzati szerepvállalással.

Egy másik irány az oktatáson kívül, hogy fontos lenne megszólíta-

nunk a végfelhasználókat is annak érdekében, hogy a megvásárolt 

anyagot képzett szakemberrel építtessék be, akár válasszanak az 

ÉMSZ kivitelezői adatbázisából, ami garantálja a minőséget és a 

megbízható, jó szakembert.

Puskás András:

Még egy utolsó kérdés: hogyan látod a szakma és a Szövetség jö-

vőjét?

Holecz Edina:

Kitartok amellett és küzdök azért, hogy ne engedjük a szakmát és 

az építőanyagokat felhígulni. Például megteremtettük az ÉMSZ 

irányelveket. Nincsenek eléggé a köztudatban, de sok esetben 

ezekre hivatkoznak az igazságügyi szakértői vitákban. Azt gondo-

lom, hogy az ÉMSZ irányelveket még magasabb szintre lehetne 

emelni. A Szövetségünket most nagyon kemény és kitartó mun-

kával sikerült pozícionálni, de még rengeteg feladat áll előttünk. 

Biztos lesznek viták, de szerintem pont a véleménykülönbségek 

viszik előre a világot. A szakma szeretete nélkül nem tudnánk elérni 

ezeket dolgokat, ez tölti meg tartalommal a munkánkat. 

Szigetelés



Ami bizonyos: a következő években is változnak majd
az évszakok, de a házban a hőmérséklet és

a klíma egyenletes maradhat!
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Milyen problémákkal szembesülhetünk régi, felújításra szoruló 

tetők kapcsán?

• csekély mértékű, kiegészítésre szoruló hőszigetelés

• hőhidas tetőszerkezet (csak a szarufák között van némi hőszi-

getelés, mely nagymértékű hőveszteséggel, penészesedés-

sel, idővel akár épületkárral is járhat)

• nincs átszellőztetett légrés (nyári átmelegedés elleni véde-

lem)

• hiányos, töredezett tetőcserepek

• hiányos, nem létező vagy nem páraáteresztő tulajdonságú 

az alátétfólia

• kérdéses a tető légtömörsége

A legtöbb 90-es évek előtt épült háznál a fenti problémák szinte 

mindegyikével találkozhatunk, mégis sokan halogatják vagy elha-

lasztják a tetőfelújítást, mert eddig ez a belső lakótér megbon-

tásával járt. A belső burkolatok (pl. lambériák, gipszkarton) és a 

párazáró réteg lebontása után a szarufák alsó síkján kiegészítő 

hőszigetelést helyeztünk el, mely utóbbinak a mérete a helyhi-

ány miatt korlátozott, köszönhetően a folyamatosan szigorodó 

hőtechnikai követelményeknek. A lakótér belmagassága sze-

rencsés, ha 2,4méternél nem kevesebb, így sok esetben nincs 

lehetőség (hőszigetelés, tartószerkezet és burkolat) 15-20cm-t 

elvenni a belső tér magasságából. Ráadásul a fenti problémák 

komplexen csak külső megbontással (cserepek, ellenlécek le-

vételével) javítható ki. A BACHL tecta-PUR HD-plus poliuretán 

keményhab táblák szarufák síkján kívül elhelyezett hőszigetelő 

elemeivel nemcsak a hőszigetelés mértékét növelhetjük szinte 

korlátlan mértékben, hanem a már említett nehézségek is orvo-

solhatók. A táblák kétoldali, perforált üvegfátyol kasírozással és 

a felső oldalon átlapolható, öntapadócsíkok mentén lezárható 

páraáteresztő fóliával rendelkeznek, így külön alátétfóliát nem 

kell beépítenünk. A speciális kasírozás lehetővé teszi a meglévő 

hőszigetelés és a faanyag (szarufa, szelemen, fogópár) páraván-

dorlását az átszellőztetett légrés irányába.  A táblákat akár köz-

vetlenül a szarufákra is fektethetjük, alátámasztás nélkül, köszön-

hetően a PIR elemek magas szilárdságának. A táblák körkörösen 

csaphornyos élképzéssel lettek kialakítva, így a tetősíkon megsza-

kítások nélküli, összefüggő hőszigetelő réteget hozhatunk létre, 

mely még a táblacsatlakozások mentén is hőhídmentességet 

biztosít. A tetőre felkerülő poliuretán hőszigetelő táblák vastag-

sága 5 cm-től 24 cm-ig terjedő tartományból választhatók ki, így 

valamennyi hőtechnikai igény kielégíthető, de nem jár a belső tér 

méretének csökkenésével. A poliuretán a hagyományos hőszi-

getelő anyagokhoz képest 30-50%-kal kedvezőbb hőszigetelési 

értékekkel rendelkezik, így vékony rétegben is optimális hővédel-

met biztosít.

Példaként: meglévő, jó állapotú, szarufák közötti 12 cm szálas 

szigetelésünk tetejére helyezett 12 cm vastag poliuretán táblával 

teljesíthetőek a magyar követelmények, míg hagyományos sza-

rufák közti és alatti hőhidas szerkezeti kialakítással és anyagokkal 

32-40cm összes vastagság lenne szükséges.

A kivitelezést a cserepek és tetőlécek levételével kell kezdeni, 

majd fel kell helyezni a poliuretán lapokat (a rajta lévő alátétfó-

liával). Ezután felkerülnek az ellenlécek, és az ezeken keresztül 

hatoló csavarokkal a szarufához történik a rögzítés. Az ellenlécek 

magassága fogja biztosítani az átszellőztetett légrést, mely segít 

elkerülni a tető nyári átmelegedését. Az ellenlécekre merőlege-

sen felszegeljük a tetőléceket és felrakjuk a cserepeket. Használ-

hatjuk a régi tetőlécet és a cserepeket, de ha azok sérültek, töre-

dezettek, cseréljük őket.

A poliuretán táblákkal történő felújítási megoldással nemcsak 

tetőnk hőszigetelő hatását növeltük a többszörösére, hanem 

az egyéb felmerülő problémák, hiányosságok is orvosolhatók, 

mellyel évtizedekre szóló tartós megoldást kapunk, ráadásként 

mindez a belső lakóterünk megbontása és lecsökkentése nélkül 

végezhető el.

A poliuretán táblák a különböző kasírozásainak köszönhetően 

felújításokon túl újépítésnél is kiváló 

megoldást nyújtanak: magastetőknél, 

lapostetőknél, födémeknél, padlóknál 

egyaránt.

2021. január 1-től kiemelt összegű CSOK-ot lehet igényelni a többgenerációs otthonok létreho-

zására, vagyis kijelenthetjük, hogy jövőre a tetőtérbeépítések száma ugrásszerűen megemelke-

dik. Ahhoz, hogy a beruházás által élhető, komfortos lakórészt hozzunk létre, kiemelt gondot kell 

fordítani a megfelelő hőszigetelésre, hiszen tudjuk, hogy télen a hőveszteség 30%-a a tetőn át 

távozik, nyáron pedig a forróság teheti elviselhetetlenné a klímát.

TETŐTÉRI BŐVÍTÉS A KORSZERŰSÉG JEGYÉBEN
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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*
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Jelenleg Szombathelyen az APTIV csarnok 8000 m2-es tetőfelü-

letét, egy 90-es évek elején készült séd lemeztető felújításának 

munkálataira kaptunk megbízást. Itt a fő cél a hőtechnika korsze-

rűsítése, melyet a tőlünk telhető legjobb minőségben szeretnénk 

megvalósítani. Fontos számunkra, hogy kizárólag kitűnő minő-

ségű alapanyagokkal dolgozzunk, ezért folyamatosan törekszünk 

arra, hogy minden munkafázishoz tartozó anyagot szakszerű és 

igazolt minőséggel rendelkező gyártótól szerezzünk be. A már 

elkészült kimagasló referencia munkáink fontos szerepet játszot-

tak abban, hogy az APTIV Services Hungary Kft. végül cégünkkel 

kötött szerződést a szombathelyi csarnokuk felújítására.

A puren gmbh-val már évek óta jó kapcsolatban vagyunk. E válla-

lat 1968 óta kemény poliuretánhabos technológia egyik úttörője, 

ezen anyagot az építőiparban a legtöbben PIR hőszigetelésként 

nevezik. A puren, az egyre szélesebb körben ismert kétoldalt 

kasírozott PIR hőszigeteléseken felül, homogén PIR habtömböket 

is gyárt, melyből egyedi pontra- és vonalra lejtő elemeket kon-

szignál és vág méretre (melyek segítségével teraszok, lapostetők 

hőszigetelése és lejtéskialakítása egy kézből megoldható). Érde-

kes volt megismerni továbbá, hogy a PIR hab újrahasznosítható, 

továbbá, hogy a puren már a gyártáskor is hulladékmentes, ezáltal 

környezetkímélő produkciós folyamattal rendelkezik.  Számunkra 

a minőségen felül nagyon fontos a környezetünk megóvása is.

A puren kínálatában megtalálható az az anyag, ami számunkra 

tökéletesen megfelelt az APTIV csarnok tetőszigetelésének 

felújításhoz. Ez PIR hőszigetelő lemez (puren FD-L), ami kivá-

ló hőszigetelő jellemzővel (ʎD 0,022 W/mK) rendelkezik, mely 

egy pl. szálas hőszigeteléshez képest akár 45%-os vastagságbeli 

csökkenthetőséget tesz lehetővé. Azáltal, hogy lépcsős szélű a ki-

alakítása, egyrészt megkönnyíti a stabilan összefüggő beépítést, 

másrészt kiváló a hőhíd elkerüléséhez is, mivel a falcos szélnek 

köszönhetően a lemezek közötti hézagok teljesen kiküszöböl

A Vasi Bádogos Kft. szakkivitelezői tevékenységében a bádo-
gos munkák mellett a tetőszigetelések kivitelezése is fontos 
szerepet kap. Számos esetben végezzük el a már meglévő 
tetőszigetelések felújítását is. Sokéves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, igényesség, pontosság és precizitás jellem-
zi munkavégzésünket, éppen ezért minden általunk végzett 
munkára garanciát vállalunk.

A VASI BÁDOGOS KFT. ÁLTAL KIVITELEZETT 
SZOMBATHELYI APTIV CSARNOK TETŐFELÚJÍTÁSA
PUREN PIR HŐSZIGETELÉS

Szigetelés
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hetők. Jól és könnyen szerelhető, megfelelő odafigyeléssel a 

csomóponti kialakításoknál is szépen alkalmazható termék. A tol-

dásoknál ragasztottuk a paneleket. Tűzvédelmi szempontból is 

nagyon megbízható hőszigetelési alternatíva, mivel tűz ese-

tén nem ég csepegve. Ezen felül ÉMI tanúsítvánnyal rendel-

kezik magasbordás trapézlemezes rétegrendben (B REI 15)* 

A szigetelés korszerűsítése az alábbi rétegrendben került kialakításra: 

• meglévő, régi lemeztető (hőszigeteletlen)

• párazáró fólia,

• puren (FD-L) 100 mm-es kétoldalon alukasírozott, lépcsős 

szélű PIR hőszigetelő,

• 120 mg/m2 fúrásálló, hőkezelt geotextília

• Mapei M15 PVC szigetelés mechanikus rögzítéssel. 

Érdekességként és előnyként kiemelhető még a tapasztalatunk, a 

puren PIR nyomószilárdságával kapcsolatban. Ez 120 kPa (EN 

826 szerint). Mint ahogy a fotókon is látható, egy régebbi típu-

sú lemez fogadó felületre kellett dolgoznunk. Ennek a lemeznek 

a bordái viszonylag keskenyek, a bordaközök azonban nagyon 

szélesek. A PIR termék szilárdsági tényezője miatt lehetőség volt 

arra, hogy a már lefektetett táblák járófelületet biztosítsanak a 

munka során anélkül, hogy azok beszakadnának vagy eldeformá-

lódnának. A PVC számára egy tökéletesen sima, a vízelvezetési 

elvárásoknak mindenhol megfelelő felületet adtak. 

Gyors és költséghatékony munkák végezhetők a PIR-rel, nem hi-

ába nyit egyre több beruházó és tervező az ilyen jellegű hőszi-

getelés irányába. Akár egy régebben, más jellegű anyaggal ter-

vezett rétegrendet is elgondolkodtatónak látnák PIR-re átváltani. 

Ebben az őszi, csapadékos időben nagyon fontos érv a puren PIR 

választása mellett, hogy az esővíz sokkal kevésbé kritikus hatást 

tud gyakorolni a beépítés során, mint például egy szálas anyag 

esetében. 

*tanúsítvány részletei elérhetők a gyártónál

Papp Attila, a táplánszentkereszti Vasi Bádogos Kft. ügyvezetője, 

ÉMSZ tag



Bemutatkozik a CARBOLAND 
hőszigetelőanyag gyár
Cimmermann András, a gyártás kereskedelmi igazgatója me-
sél nekünk az alapításról, termékekről és a márka előnyeiről.

A CARBOLAND-ot, mely expandált polisztirolhab hőszigetelő 
anyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, 2017-ben 
alapította a közel 30 éves építőipari tapasztalattal rendelkező 
Bodrogi Bau Kft. 
Az általunk 2019. novemberében telepített világvezető gyár-
tástechnológia az elérhető legkorszerűbb komplett berende-
zés az iparágban. 

A legmodernebb labor felszerelésekkel, folyamatos minő-
ség ellenőrzés mellett gyártunk, ezzel garantálva a legjobb 
termék minőséget.
Precíziós műszerekkel mérni tudjuk a geometriát, a nyomó-és 
szakítószilárdságot, a hővezetési tényezőt és a tűzállóságot 
is!

Sikerünk alapja a magasan kvalifikált és motivált munkatár-

Amiben igazán kiemelkedőek vagyunk 
az a 3D lejtésképzés 

A CARBOLAND a lapostetők hőszigetelését, valamint a csapa-
dékvíz elvezetését biztosító speciális termékeket is kínál.

Ilyen estekben nyújthatnak megoldást a CARBOLAND-LK, 
lejtéskorrigáló elemek.

Ezek az elemek mindig az adott tető geometriájának és a víz-
szigetelés anyagára megkövetelt (akár több irányú) lejtésnek 
megfelelő, méretre gyártott, egymáshoz illeszkedő, jellemzően 
ék alakú táblák. A lejtéssel készített hőszigetelő elemek gyár-
tását minden esetben megelőzi a tervezővel és/vagy 
a kivitelezővel a tető terveinek egyeztetése.

A tetőn már csak „kirakós játékot kell játszani”, jóval kevesebb 
helyszíni munkával, hulladék képződése nélkül.

LEJTÉST ADÓ HŐSZIGETELÉS

A lapostetők csapadékvíz elvezetése - tervezett mélypontokra 
helyezett, méretezett - összefolyókon keresztül történik. 
Minden elem számozással jelezve, egységcsomagokban kerül 
a kivitelezés helyszínére. 

Alapesetben a hőszigetelő táblák 100 x 100 cm méretűek, terv 
szerint változó vastagsággal. A tetősíkok 45°-os szögben talál-
koznak. Ide egyedi vápa- vagy gerinc elemek készülnek.

LEJTÉST KORRIGÁLÓ HŐSZIGETELŐ ELEMEK

A csarnokok tetőszerkezete gyakran készül enyhe lejtésű héja-
zattal, vápákban kialakított vízelvezető pontokkal. Ilyenkor a csa-
padékvizet a lefolyók felé terelő lejtést korrigáló elemek beépí-
tésére van szükség.  A tetőfelépítmények vízfolyással szembeni 

sainkon túlmenően, hogy mindenben a legjobb minőséget 
választjuk. Legyen az alapanyag, technológia, közreműködő 
partner.
Folyamatosan a legjobb szolgáltatásra törekszünk, ezért 
alkottuk meg a CARBOLAND H80 termékünket, mely az EPS 
piacon jelenleg a legkedvezőbb hővezetési tényező értékkel 
rendelkezik (0,030 W/mK) és összetételéből adódóan kevés-
bé érzékeny a napfény káros hatásaira.

Az expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezek anyagtulaj-
donságai az idő múlásával nem változnak. A hab nem korhad, 
nem rothad. A helyesen beépített anyag felülete mindig 
eltakart, így védelméről csak a hosszú idejű tárolásnál kell 
gondoskodni.

A CARBOLAND termékek segítenek abban, hogy ne csak a 
környezetet védjük, hanem csökkentsük az energia-ráfordí-
tásainkat is. Télen a fűtési, nyáron pedig a hűtési költségeink 
csökkennek, így a hőszigetelés hamar megtérül. 

7 OK, AMIÉRT ÉRDEMES 
A CARBOLAND TERMÉKEIT VÁLASZTANI

• Legkorszerűbb EPS gyár Magyarországon
• Széles választék, 3D Lejtésképzés
• Világvezető technológia, Hatékony rakatos, UV-álló csomagolás
• Időtálló termékek
• Élő környezetre, természetre káros anyagot nem tartalmaz
• Méretpontos, folyamatosan ellenőrzött termékek
• Minőségi Magyar EPS hőszigetelő anyag

oldalainál is így kell eljárni. Régebbi lapostetők felújítása során 
különösen gyakori az utólagos lejtéskorrigálás szükségessé-
ge. 

A korrigálandó felületek mérete, formája, lejtésiránya minden 
tetőn más és más, ezért ezeken a felületeken sok élőmunkával 
és hulladékkal jár, ha a szokásos, 100 x 100 cm-es elemeket 
a helyszínen szabdalják méretre. 

Szigetelés
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Szalai Levente:

Lassan 5 éve, hogy belevágtál a vállalkozói létbe, három éve vagy 

tagja az ÉMSZ-nek és máris számos szakmai elismerést szereztél. 

Honnan indultál? 

Székely Jaroszláv:

Eredetileg el sem tudtam volna képzelni, hogy valaha is épít-

ményszigeteléssel fogok foglalkozni, de elkezdtem dolgozni egy 

igen nagy hírű szigetelő cégnél a TECTUM Kft–nél. A náluk látott 

és elsajátított technológiák, valamint a cég képzéseinek köszön-

hetően megszerettem ezt a szakmát és egy olyan mentalitás ala-

kult ki bennem, hogy egyre előrébb és egyre feljebb akarjak jutni 

az évek során. 7 évet töltöttem el a cégnél, az utolsó évben már 

brigádvezető helyettesi pozícióban. Nagyon jó viszonyban, épít-

ményszigetelő szakmával a kezemben váltam el tőlük és kezdtem 

bele a saját vállalkozásomba.

Szalai Levente:

Hogyan jellemeznéd a cégedet?

Székely Jaroszláv:

Lassan 5 éve működő és egyre feljebb törő vállalkozásként va-

gyunk jelen a szigetelő cégek piacán és azt szeretnénk, hogy egy-

szer majd a legnagyobbak között emlegessenek minket. Az évek 

alatt észrevettem, hogy a céljaim eléréséhez sok jó munkakap-

csolatra van szükség, így szereztünk fix munka adó partnereket. 

Ha már van munka, akkor csak ránk, szigetelőkre van szükség és 

nem utolsósorban az építőanyag gyártó partnerekre. A minőségi 

munkához minőségi építőanyagok kellenek, ezért mi csak ilyen 

gyártókkal dolgozunk és csak velük szerződünk le. Ilyen például 

a BAUDER Kft., aki régi kiemelt munkakapcsolatunk, szinte már 

baráti is. A ROOFSZIG munkáinak 50% -a tőlük van és azokat az 

anyagokat és abban a minőségben adják, amire nekünk szük-

ségünk van. Továbbá az EJOT Kft., mint minőségi rögzítő anyag 

forgalmazó cég is megbízható partnerünk, termékeiket bizalom-

mal építjük be lapostetőinkbe. Ezentúl dolgozunk még a FATRA 

vízszigetelő anyagokat gyártó cég termékeivel is. Itt megragadva 

az alkalmat szeretnék köszönetet mondani partnereinknek és re-

mélem a további sikeres együttműködést.  

Szalai Levente:

Ha jól tudom nemrég egy új partnert is szereztetek.

Székely Jaroszláv:

Igen, a Soudalt, velük nagyon kellemesen indultak a kezdeti ta-

pasztalataink és várjuk a folytatást. Részletezve: az egész az ÉMSZ 

Regionális Szakmai Napján is bemutatott balatonszárszói projek-

tünkkel kezdődőtt. A Bauder Kft. megkeresett bennünket egy tető 

felújítási munkával kapcsolatban, ahol a megrendelő csak a leg-

jobb minőségű anyagokat fogadta el, ezért olyan gyártókat keres-

tünk, akiről tudtuk, hogy igazolhatóan magas minőségű termé-

keket gyárt. Így dolgoztunk együtt a projekten a Bauder Kft-vel, 

a víz-és hőszigetelést forgalmazó partnerünkkel, az EJOT Kft-vel, 

akik a rögzítőket és azok terveit biztosították számunkra. Olyan 

vegyipari partnert kerestünk, akinek megbízható, műszaki adat-

lapokkal és teljesítmény nyilatkozatokkal ellátott tömítő és PUR 

ragasztóhabjai vannak. Itt jött szóba a Soudal. A megkeresésemet 

nagyon jól fogadták, továbbá rendkívül segítőkészek voltak az 

egész projektben és azóta is.

Szalai Levente:

Hogyan kezdtetek el együtt dolgozni? 

SIKERES SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A MAGAS MINŐSÉG JEGYÉBEN

Mindig örömmel osztunk meg olyan törté-
neteket, melyek a magas szakmai minőség 
jegyében a kivitelezők és az anyaggyártó 
partnerek sikeres együttműködéséről szól-
nak. Így van ez most is, Székely Jaroszlávval 
a ROOFSZIG vezetőjével közösen emlékez-
tünk vissza karrierje kezdetére, vállalkozásá-
nak alapítására és beszélgettünk jelenleg is 
tartó folyamatos fejlődéséről, partneri kap-
csolatainak bővítéséről és a Soudal Magyar-
ország Kft-vel kialakított együttműködésről.
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Székely Jaroszláv:

Megkeresésünkre felvette velem a kapcsolatot Drexler Péter a 

Soudal technikai menedzsere. Első körös egyeztetésünk alapján 

kiválasztotta a számunkra legmegfelelőbb anyagokat a termék-

palettájukból, ezeket díjmentesen elhozta a cégünk telephelyére. 

Így közösen kipróbálhattuk és össze tudtuk hasonlítani azokat az 

anyagokat, amiket ők ajánlottak és azokat az anyagokat, amiket 

mi használunk a lapostető szigetelésben. A végeredmény telje-

sen meggyőzött bennünket, már nem is volt kérdéses, hogy be-

vonjuk őket is a projektbe. Mindezeken túl a Soudal a felújítás 

helyszínén is jelen volt, elhozták az általunk kért anyagokat és a 

kezdetben felügyelték a használatukat.

Szalai Levente:

Milyen termékeket alkalmaztatok tőlük? 

Székely Jaroszláv:

Több terméküket is alkalmaztuk, például egy rendkívül gyorsan 

száradó PUR ragasztó habot, a Soudabond Turbo-t. A balatoni 

szeles környéken erre nagy szükségünk volt. Ahhoz, hogy le tud-

juk rögzíteni a hőszigetelő táblákat és azok a kivitelezés közben is 

a helyükön maradjanak olyan poliuretán ragasztó habra volt szük-

ségünk, ami először is gyorsan köt majd jó végső ragasztóerővel 

bír. A Soudabond Turbo ezt tökéletesen tejesítette. Meglepődve 

tapasztaltuk a gyakorlatban, hogy mennyire hatékony az átlagos 

habokhoz képest, fele vagy harmada a kötési ideje.

Szalai Levente:

Ahogy a képeken is látszik, nem csak ragasztásra használtátok.

Székely Jaroszláv:

Mindamellett, hogy ez egy ragasztóhab, tehát bármit összeragaszt 

szerkezeti erősséggel még nagyon jó réskitöltő képességgel is bír, 

így akár a normál PUR habot is helyettesíti. Az egyik fotón látszik is, 

hogy egy csőkivezetést is körbe fújtunk vele, gyakorlatilag hőszi-

getelésre ezt is alkalmaztuk, de használtuk még a Soudabond Tur-

bo-t az áttörések a rögzítésére is. Összességében több anyagon is 

kipróbáltuk és nagyon jó tapadást és ragasztást biztosított.

Szalai Levente:

Volt esetleg még más termék is, amit használtatok?

Székely Jaroszláv

Szükségünk volt még olyan anyagra, ami tömítő és ragasztó is 

egyben, amire hosszútávon számíthat a megrendelő is és mi is. 

A Soudaflex 40 FC poliuretán tömítő-ragasztó UV-álló, időtálló és 

megőrzi a rugalmasságát, amivel a karbantartási időszak is kitol-

ható. Nem utolsó sorban pedig a 90 °C-ig való hőállósága is jól 

jött a gázkémények körül.

Szalai Levente:

Ezek szerint sikeresen és eredményesen tudtatok együtt dolgozni. 

Lesz folytatás?

Székely Jaroszláv:

Nagyon bízunk benne. Számunkra öröm és presztízs olyan meg-

bízható gyártókkal dolgozni, akik stabilan minőségi anyagokat 

szállítanak. Immáron a Soudal Magyarország Kft-t is új partnere-

ink között köszönthetjük és várjuk a további együttműködést!

Szigetelés
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Hőszigetelés szélsőséges 
terhelésekhez! 

Ipari padlók hőszigetelése Hőszigetelés beépítése az ipari padlók alá

Teherhordó betonlap építése

A szigorú síkbeliség igénye miatt az ipari padlók kialakítása az egyik legigényesebb feladat az építőiparban. Egy igazán hozzáértő csapat a kivitelezés során arra 
is tekintettel kell legyen, hogy a padló esetleges későbbi túlterhelése, vagy a fedő beton réteg nem kellő teherbírással történő kialakítása során se legyen gond a 
szerkezettel. Az ipari padlók esetében mind a hőszigetelés kiválasztása, mind annak beépítése döntő fontosságú.

A várható padlóterhelést figyelembe véve, a tervező határozza meg
az ipari padlóba szánt FIBRANxps hőszigetelés szükséges nyomószilárdságát. 
Az extrém terhelésű padlók hőszigetelésének deklarált nyomószilárdsága 
300 és 700 kPa között van. Átlapoló „L” élképzésüknek köszönhetően a 
szigetelőlemezek egy rétegben is felhasználhatók. Egymáshoz képest eltolva, 
egymásba kapaszkodva, egy masszív alapot képezve kerülnek beépítésre.

Ezeknél a szerkezeteknél a DIN szabvány olyan zárt cellás szerkezetű 
hőszigetelést ír elő, mint például az extrudált polisztirol (XPS). Az XPS táblák 
csomagolásának címkéje a következő speciális műszaki jellemzőket vagy 
jelöléseket kell tartalmazza:

A tökéletes síkbeliség elérése érdekében a FIBRANxps lemezek alatt szükség lehet 
egy vékony szintező homok rétegre.

Az ipari padlólemez hőszigetelése FIBRANxps 500-L lemezekkel. Egyenetlen felület esetén 

finom homok használható az alap kiegyenlítéséhez.

A hőszigetelés fölé egy tömítő réteget fektetnek, amely fölé a kiírt acélháló kerül. 
A padlólemez méretétől függően dilatációs hézagokat igényelhet, lehetővé téve a 
hosszanti mozgást, amelyet a beton zsugorodása és a hőszigetelés tetején történő 
kúszása okozhat.
A FIBRANxps szigetelőlemezek az extrém terhelés mellett, mint például a 
repülőtéri hangárokban, rendkívül nagy nyírásnak és dinamikus igénybevételnek 
is ellenállnak. Ezért nagyon fontos a tervezőmérnök szerepe, aki kiszámítja az XPS 
táblák szükséges nyomószilárdságát.

• Deklarált nyomószilárdság 10% -os deformáció esetén  

  300 ≤ CS (Y \ 10) ≤ 700 [kPa]

• Hosszú távú vízfelvétel WD (V) 1 térfogat % (kiváló teljesítmény folyamatos  
  vízbemerítés esetén is).

• Hosszú távú vízfelvétel merítéssel WL (T) ≤ 0,7 térfogat. % (míg 0,7 tér fogat% 
  a rendelkezésre álló legjobb osztályozás, a FIBRANxps termékek tényleges  

  vízfelvétele még alacsonyabb, 0,2 és 0,4 térfogat% között van)

• A deklarált páradiffúziós ellenállási tényező MUi 50-150

• Deklarált hővezetési tényező 0,032 ≤λD≤ 0,036 [W / mK]

A beton vasalása és öntése előtt egy tömítő membránt fektetnek a hőszigetelő 
táblákra. A kopogó hanggátlás céljára zárt cellás polietilén hab használható.

Raktárhelyiség alaplemezének és padlólemezének hővédelme – A vízszigetelő réteg a 

FIBRANxps 500-L hőszigetelő réteg alá került.

Extrém terhelésű padlók szigetelése

Ne felejtsük el:

Az extrém épületszerkezetekben csak minősített termékek használhatók. Az ETA-17/0910 tanúsítja, hogy a termék az állandó és tartós szigetelő tulaj-
donságait legalább 50 évig megőrzi. Az ETA tanúsítja a termékminőséget a hőszigetelés terhelt szerkezetekben történő alkalmazásakor.

Ha extrém terhelésű padlóhoz használja a Fibranxps termékeket keresse 
szakértőinket, akik folyamatosan rendelkezésére állnak! Írjon nekünk a 

FIBRANxps 
500 és 700kPa

A repülőgép-hangár hőszigetelése a FIBRANxps 700-L segítségével.
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2200 m2 260 mm-es T4 típusú 2 rétegben 

és 1 réteg 260 mm-es Ready Block T4+ rétegben, 

fogazott lemezekkel és bitumenes membránnal.

Felületképzés: Rheinzink Fém állókorcos lemezfedés

Felépített FOAMGLAS® kompakt tető állókorcos fémlemez fedéssel

Az építészek nem szeretik a korlátokat ... Az „armadillo” alakú és fém állókorcos tetejű vízi park tetejének építészeti szempontból 

érdekes koncepciója szembesült az uszodák feletti tetők épületfizikájának súlyos körülményeivel. Szintén figyelembe kellett 

venni a tető U-értékére vonatkozó szigorú követelményeket Csehországban. A tetőfedés szakértői egyeztetését követően meg-

állapították, hogy a tető egyetlen lehetséges felépítésének típusa - a FOAMGLAS® kompakt tető - használható. Semmilyen más 

rendszer nem képes ilyen vonalvezetésű, egyben elegánsan vékony tető létrehozására, megfeleltetve a szerkezetet az extrém 

magas páraterhelés kihívásainak. A FOAMGLAS® kompakt tetőszerkezeten sima, megszakítás nélküli fém álló varratkialakítás 

lehetséges, amely folytonosan halad a tetőtől a homlokzatig.

Fa szerkezet és OSB lemez

Bitumenes alapozó

FOAMGLAS® T4 tábla 2 x 130 mm, kompakt tetőrendszer 

forró bitumenbe ragasztva

Vízszigetelő membrán (1 réteg)

PC® 15 rozsdamentes fogazott klipsz 15 x 15 cm 

Elválasztó réteg

Fémlemez
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További információ:  www.lambda.hu 

Korom-Vellás Miklós, +36 20 9707 114



51

A hőszigetelés vastagságát lapostetők esetében viszonylag köny-

nyen tudjuk növelni. És szükség is van erre, hiszen mind a javasolt, 

mind a rendelet szerint megkövetelt hőátbocsátási tényező ezen 

szerkezet esetében a legalacsonyabb. De van olyan eset, ami-

kor ezt mégsem egyszerű megvalósítani. Az attikafal magassága 

könnyen korlátot szab vágyainknak, különösen, ha a vízszigetelő 

lemezre előírt minimális lejtést is ki szeretnénk alakítani.

A nagy rétegvastagság előtérbe hozza az olyan kombinált megol-

dásokat, mint a lejtésképző hőszigetelés. Ebben az esetben elma-

rad a lejtbeton idő- és költségigényes kialakítása, és a szükséges 

lejtést a megfelelő minőségű hőszigetelő anyagból alakítjuk ki, 

amivel csökkenthetjük a szerkezet összvastagságát. A polisztirol-

hab táblából készített lejtésképzés kettős szerepet tölt be a fenti 

rétegrendben. Mivel a lejtésadás mellett a hőszigetelő funkciót 

is el kell látnia, ezért az anyag vastagsága a mélyponton, a lefo-

lyónál nem lehet kevesebb, mint 14-15 cm. De így nagy méretű 

tetők,  hosszabb vízelvezetési utak, és viszonylag nagy lejtés (> 

2,5%) esetén az attikafalnál a hőszigetelés vastagsága akár a fél 

métert is elérheti.

Ezt csökkenthetjük – ha lehet – az összefolyók jobb elhelyezésé-

vel, rövidebb lejtés kialakításával, illetve a vízszigetelés megvá-

lasztásánál a megfelelő ellensúlyozó megoldás (pl.: rétegszám, 

anyagvastagság, átfedés növelése, nagyobb teljesítőképességű 

anyag) alkalmazása mellett a lejtés mértékének csökkentésével. 

De szerencsésebb, és az esetek többségében gazdaságosabb, 

ha a hőszigetelő anyag helyes megválasztásával csökkentjük a ré-

tegvastagságot: az intenzívebb szigetelő anyagokkal egyszerűb-

ben lehet javítani a lapostető hőátbocsátási értékét.

Lapostetőkön két rétegben fektetik a hőszigetelő lemezeket az 

átmenő hézagok okozta hőhidak elkerülése érdekében. Lejtés-

képző hőszigetelés esetében ez többnyire úgy alakul, hogy egy 

alsó, sík lemezre a fektetési terv szerint helyezzük el az 1m x 1m-

es lejtésképző (vápa, nyereg, gerinc) elemeket. Fokozott hőszige-

telési igény esetében ezt az alsó, sík lemezt érdemes a tető funk-

ciójától és a terheléstől függően GRAFIT® 100 vagy GRAFIT® 150 

lemezekre cserélni, így azonos hőtechnikai teljesítmény mellett 

az attikafalnál akár több centiméterrel lejjebb is kerülhet a hőszi-

getelés. Ezzel esetleg el tudjuk kerülni az attikafal magasítását, 

ami különösen a járulékos költségeket figyelembe véve számot-

tevő ár előnyt jelenthet.

Tervezés, kivitelezés

Egy adott tető lejtésképzését a szükséges tervezési adatok is-

meretében (a tető pontos geometriai méreteit, a lefolyók he-

lye, attikafal magassága, igényelt lejtés, stb.) megtervezését az 

AUSTROTHERM Kft. elvégzi, és a közölt adatok alapján fektetési 

és elemkonszignációs terv készül. 

Az AUSTROTHERM lemezek szárazon fektethetők, ha a továb-

bi tetőrétegek rögzítését leterhelés vagy mechanikai rögzítés 

biztosítja. A hőszigetelő táblák oldószermentes bitumenes hi-

degragasztókkal, vagy egykomponensű poliuretán ragasztókkal 

is rögzíthetők, a gyártók által előírt technológiai és alkalmazás-

technikai utasítások figyelembevételével. Csapadékvíz-elleni szi-

getelésként mind műanyag, mind bitumenes lemez használható. 

Lágyított PVC lemez esetén a polisztirolhabra minden esetben 

védő-elválasztó filcréteget kell fektetni. Mechanikai rögzítésű 

tető esetén ugyan változó hosszúságú dübeleket kell alkalmazni, 

azonban az átadott fektetési terv és elemkonszignációs lap alap-

ján könnyen kiszámítható és kiosztható a szükséges rögzítőelem 

mennyisége és helye figyelembe véve a vonatkozó előírásokat.

HATÁR A CSILLAGOS ÉG?

Egyre többször szembesülünk azzal, hogy az elvárt hatékonyságú hőszigetelés nagyobb 
vastagságának nem könnyű helyet szorítani. Talajon fekvő padló, lábazat kialakításánál a 
fokozott követelmények miatt könnyen kerülhetünk szorult helyzetbe. Szerencsére lapos-
tetők esetében nem ez a helyzet, hiszen csak az ég szab határt felettünk. Vagy mégsem?

Hatékony hőszigetelés lapostetőkön

Szigetelés



BEMUTATKOZIK 
AZ INNOPAN TECH KFT. 
„A JÖVŐ PIR SZIGETELÉSE”

A 2019-es indulását követően Innovatív PIR Paneles hőszigetelő lemezek gyártásával és ér-
tékesítésével kezdte meg tapolcai gyárában a piaci igényeknek és a szigorodó energetikai 
követelményekre megoldást kínáló, kiváló minőségű termékeinek gyártását. Az építőanyag-
piaci igények folyamatos figyelembevételével a termék portfóliót is folyamatosan bővíti.

A tetőterek beépítéséhez szükséges kiegészítő rendszertermé-

kek is elérhetők már a kínálatában (páraáteresztő és párazáró 

fóliák, szegtömítő szalag, rögzítő csavarok, ragasztók, egyebek).

A cég fiatal múltjának ellenére, hazai gyártóként fiatalos lendület-

tel és csapattal vette fel a versenyt a hazai és külföldi PIR gyártók 

termékeivel szemben. 

Az InnoPan hőszigetelők 0,022 W/mK hőátbocsátási tényezővel, 

alumínium (alu/therm) és üvegfátyol (MF/therm) fegyverzettel, 

valamint két különböző standard méretben (2400x1200mm és 

1200x600mm) érhetőek el a hazai építőanyag kereskedésekben, 

akár készletről is.

Egyenes és lépcsős kivitelben kerülnek kialakításra az elemek.

Fontos tudni, hogy egyedi méretekben is történhet a táblák gyár-

tása tanácsadóinkkal való egyeztetést követően.

Lejtésképzés konszignálással és mennyiség számítással, valamint 

helyszíni szaktanácsadással is rendelkezésre állunk a szakembe-

rek és az ügyfeleink részére.

Egyre bővülő referenciáiban megtalálhatók társasházak, csarno-

kok és családiházak szerkezeti elemeinek hőszigetelései az or-

szág egész területén.

A gyárról:

A kiváló minőségű termékek a magyar tulajdonban lévő, Euró-

pa egyik legmodernebb gyártósorának köszönhetőek. Maga a 

gépsor ipari mennyiségű teherbírásra képes, megteremtve így az 

üzem nagyfokú és gyors kiszolgálási kapacitását.

Kapcsolati információk: 

www.innopan.hu/kapcsolat/

Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/InnoPan-Tech-Kft-527958047742571



Az 1961-ben, a németországi Ruhr-vidéken található Bottrop városában szé-

kelő, mindössze 25 alkalmazottal induló vállalkozás mára több, mint 2500 főt 

foglalkoztató, a világ 40 országában jelen levő cégcsoporttá nőtte ki magát, és 

meghatározó szereplőnek számít az építéskémiai termékek és technológiák 

nemzetközi piacán. Magyarországon több, mint 25 éve vagyunk jelen, a hazai és 

régiós piacokat kiszolgáló laborral is rendelkező modern gyárral, folyamatosan 

épülő beruházásokkal.

Ügyfeleink különböző piaci szegmensekből kerülnek ki, ezért az igényeik is 

egyediek és eltérőek aszerint, hogy betongyártással foglalkoznak, vagy éppen 

infrastrukturális, ipari és magasépítési ill. helyreállítási projektekben érdekel-

tek-e. Ennek megfelelően az MC a különböző piaci szegmenseknek kínál testre 

szabott megoldásokat.

Egyedi megoldások ipari projektekhez
Hidak, alagutak, parkolóházak, reptéri és kikötői létesítmények vagy csator-

narendszerek megépítése és felújítása összetett feladat. Ezért különösen fontos 

ezeknek a műtárgyaknak a stabilitását, ellenállóképességét, fenntarthatóságát 

hosszú távra biztosítani. Betonjavítás, felületvédelem, injektálás és hézagtömítés 

tárgykörében innovatív termékkínálattal állunk a tervezők, beruházók és kivite-

lezők rendelkezésére.

A beton tulajdonságainak optimalizálására irányuló megoldásokat biztosítunk 

a transzportbeton, betonáruk és előregyártott elemek ágazatban.  Az infrastruk-

túrális szektorban ipari, útépítési és közműhálózati infrastrukturális beruházá-

soknál alkalmazható megoldásokat kínálunk.

A magasépítési ágazat szereplőinek speciális termékrendszereket kínálunk 

ipari és lakáscélú építmények szigeteléséhez, védelméhez és helyreállításához. 

Rendkívül hatékony bitumenes és bitumen nélküli szigetelőrendszerekkel, 

falakon és födémeken alkalmazható nagy teljesítő- és ellenállóképességű be-

vonatokkal, illetve különböző esztichrendszerek, vakolatok és habarcsok állnak 

rendelkezésre a problémától függően.

A középületek, stadionok valamint műemlék jellegű épületek építéséhez és fel-

újításához is célzottan kifejlesztett különleges termékrendszerekkel tudunk szol-

gálni, amelyek hosszútávra biztosítják az épületek nedvességgel és káros sókkal 

szembeni védelmét, valamint érték- és állagmegóvását.

Korszerű termékrendszereinknek kulcsszerep jut a beton és betontermé-
kek gyártási folyamatának, illetve minőségének javításában, továbbá a 
bedolgozásuk és utókezelésük megkönnyítésében.

Széles termékpaletta a betongyártók rendelkezésére
Legyen szó kezdeti- illetve végszilárdságról, tömörségről, ellenállóképességről, 

felületminőségről vagy bedolgozhatóságról – adalékszereink segítségével a 

beton bármely felsorolt jellemzője teljesíteni fogja az előírt értékeket. Utókez-

előszereink megóvják a frissbetont a kiszáradástól. Leválasztószereink gondos-

kodnak arról, hogy a beton optimálisan elváljon a zsalutól és minőségi felületi 

jellemzőkkel bírjon, de átfogó betonkozmetikai programunk is van a beton utó-

lagos sérülésének kezelésére, mellyel makulátlan esztétikai hatás érhető el.

Minden igényt kielégítő iparipadló és dekorpadló rendszerek
A padló az épület legnagyobb igénybevételnek kitett szerkezeti eleme, ezért 

optimális és tartós védelme csak célzottan igényre szabott padlóbevonat-rend-

szerekkel biztosítható. Padlórendszereink a legmagasabb minőségi követelmé-

nyeknek eleget téve, az adott térhez funkcionálisan igazodva egyedi jellegű, 

dekoratív terek megalkotására alkalmas megoldásokat nyújtanak, legyen szó 

ipari vagy kereskedelmi célú hasznosításról. A reprezentatív épületek esetében, 

a céges arculat tükrözésére és az egyediség kihangsúlyozására irányuló meg-

növekedett igények megkövetelik a padlórendszerek variálható és esztétikus 

kialakításának lehetőségét. Az MC-Bauchemie termékpalletája számos egyedi 

megoldást kínál a megrendelők elképzeléseihez igazodva.

Képzett és innovatív szellemű munkatársaink készséggel 

és nagy körültekintéssel állnak a tervezők, beruházók, 

lakberendezők és kivitelezők rendelkezésére. Terméke-

inkről és kiadványainkról bővebb információt találhat 

weboldalunkon: www.mc-bauchemie.hu 

BIZTOSRA ÉPÍTVE: MC-BAUCHEMIE

Az MC-Bauchemie az építéskémiai termékek és tech-
nológiák piacának nemzetközi élvonalába tartozik. 
Az elmúlt bő 50 évből számos iránymutató megoldás 
fűződik az MC-Bauchemie nevéhez a beton minőségé-
nek javítása, valamint a műtárgyak védelme és állag-
megóvása terén.



 

.

nali varrat ellenőrzésre van lehetőség szemrevételezéssel
 nem

Alaplemez és falak betonozási munkái előtti 
fektetéssel, melynek következtében a filc beágyazódik 
és összetapad friss beton cementpépjével.

Utólag fektetett eljárás (és előre fektetés is  lehet) 
Falak és födémek mennyezeteire betonozási 
munkálatok után is felépíthető, köszönhetőleg a filc 
S  tartalmának.

RENOLIT ALKORPRO C  
RENOLIT ALKORPRO CS

RENOLIT ALKORPRO T  
RENOLIT ALKORPRO S

RENOLIT       ALKORPRO 
  tapadó 

e en
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A zöldtetőket, tetőteraszokat és parkolótetőket azaz a hasznosított lapostetőket legelő-
nyösebb fordított rétegrendűleg kialakítani. Ez esetben maradéktalanul lehet számolni 
a tető hosszútávú biztonságos üzemeltetésével és a fordított rétegrend nyújtotta elő-
nyökkel. Ahhoz azonban, hogy a mai és jövőbeli energetikai elvárásokat és előírásokat 
teljesítse a tetőszerkezet, azt minden esetben gondosan meg kell tervezni.

ÚJDONSÁGOK HASZNOSÍTOTT LAPOSTETŐKHÖZ

20 cm-nél vastagabb XPS hőszigetelések

A 7/2006 TNM rendeletben foglaltak szerint a szigoro-

dó hőtechnikai követelményeknek már csak 20 cm-nél 

vastagabb hőszigetelésekkel lehet megfelelni.  A lapos-

tető kialakításából adódó hőhídkorrekciós tényezők fi-

gyelembevételével minimum 22, de inkább 24-28 cm 

vastag hőszigetelésben kell gondolkodnunk fordított 

rétegrend esetén. A Ravago Building Solutions Hunga-

ry Kft. folyamatos termékfejlesztéssel követi a megnö-

vekedett igényeket. 

Jelenleg termékkínálatunkban a 28 cm vastagságú RA-

VATHERM XPS zártcellás polisztirolhab hőszigetelés is 

megtalálható. Ezek a termékek különleges hegesztési eljárással készülnek, mely igény esetén lehetővé teszi a jövő-

ben a termékpalettánk egészen 40 cm-es vastagságig való kibővítését. 

Az új termékek a megszokott kimagasló minőségben 

készülnek, a hővezetési tényezőjük nagy vastagság-

ban 0,035 W/mK lambda értékű, kisebb vastagságok 

esetén pedig még ennél is kedvezőbb, 0,033 W/mK. 

Így akár az R = 8,00 m2K/W hővezetési ellenállás ér-

ték is elérhető a csupán egy rétegben beépített 28 

cm vastag RAVATHERM XPS hőszigeteléssel, ami a 

gyakorlatban  0,15 W/m2K alatti hőátbocsátási ténye-

zőjű lapostetőt jelent.

Akár 8,00 m2K/W hővezetési ellenállás

A jó hőszigetelő-képesség mellett ugyanolyan fontos, hogy az XPS alkalmazási szabvány által támasztott szilárdsági, 

vízfelvételi követelményeknek is maradéktalanul megfeleljen. Az MSZ 7574 a fordított tető esetén nem csak megfe-

lelő nyomószilárdságot, hanem minimális tartós nyomószilárdságot (90 kPa/m2), olvadás-fagyás ciklussal szembeni 

ellenállást és vízbemerítéses, valamint diffúziós vízfelvételi értéknek való megfelelést is megkövetel.

Követelmények fordított tetőben

Szigetelés



Ismert, hogy a kavics leterhelésű és az alátételemekre helyezett járható fordított tetők esetén a csapadékvíz jelentős 

része a táblák alatt folyik el, ami a fűtési időszakban extra hőveszteséget okoz. Ezt korábban a hőszigetelés 1-2 cm-es 

túlméretezésével kellett kompenzálni. Erre a jelenségre megoldást jelent a páraáteresztő képességű, vízzáró víztere-

lő fólia alkalmazása, a hőszigetelés felső síkjára fektetett geotextília helyett. Ez a fólia a magastetőkben használatos 

alátéthéjazat elvén működik; 20 %-os átlapolással fektetve a csapadékvíz nagy részét a tetőösszefolyóhoz tereli a te-

tőn, tehát a víz közel 90%-a a hőszigetelés felső síkján fog elfolyni, elkerülve így a táblák alatt elfolyó hideg csapadék 

felmelegedésekor keletkező hőveszteséget. 

A vízterelő fólia szerepe

A felújítás minden esetben egy újabb hőszigetelő réteg 

elhelyezésével történik, ami a meglévő rétegrendre ke-

rül. Amíg a fordított tető a felújítás után is fordított tető 

marad, addig egy egyenes rétegrendű lapostető „plusz 

tető” lesz. Felújítás során az első lépés mindig a meg-

lévő rétegek megtarthatóságának vizsgálata. A vizsgá-

latoknál érdemes a tető – tartószerkezeten kívüli - két 

legfőbb elemére a vízszigetelésre és a hőszigetelésre 

koncentrálni. A vízszigetelés kritikus helyei a falcsatla-

kozások, dilatációk és szegélyek mentén, valamint a te-

tőösszefolyók környékén találhatók. A hőszigetelés ese-

tén annak szilárdságát és nedvességtartalmát érdemes 

ellenőrizni. Adott esetben a felújítás előtt elkerülhetetlen a meglévő vízszigetelés, vagy hőszigetelés javítása, cseréje. 

Fordított rétegrend felújítása során kifejezetten ajánlott a vízterelő fólia alkalmazása, így a két réteg XPS hőszigetelő 

táblák közé nem juthat csapadék.  Zöldtető kialakítása esetén elengedhetetlen a vízszigetelés cseréje FLL eljárás 

során gyökérállónak minősített csapadékvíz elleni szigetelésre. 

Az elmúlt több mint 4 évtizedben hatalmas lapostető felületek készültek zártcellás polisztirolhab hőszigeteléssel. 

Köszönhetően a fordított rétegrendnek ezek a tetők a mai napig beázás-mentesen működnek, de a korábban be-

épített – jellemzően 8-12, majd később 12-16 cm – hőszigetelés ma már nem felel meg a lapostetővel szemben tá-

masztott elvárásainknak. 2021-tól egy átlagos lapostetőn 24-28 cm hőszigetelésre lesz szükség.

Tetőfelújítás

Javasolt felújítási rétegrend

Elvi rétegrend és szabályok fordított tetők kétrétegű felújítása során (kívülről befelé)

• Kavics leterhelés (hasznosított tetők esetén + burkolat, vagy zöldtető)

• Vízterelő fólia (páraáteresztő, vízzáró fólia 15-20 cm-es átlapolással fektetve)

• RAVATHERM XPS zártcellás polisztirolhab hőszigetelés

• Meglévő zártcellás polisztirolhab hőszigetelés (amennyiben a vastagsága kisebb az utólag beépítésre kerülő 

RAVATHERM XPS vastagságánál, abban az esetben az új hőszigetelést kell alulra beépíteni.)

• Vízszigetelés (szükség esetén javítva, felújítva) megfelelő lejtéssel és szilárd aljzaton kialakítva

A kétrétegű fordított lapostető-felújítás gazdasági előnyei

• A meglévő hőszigetelés újabb beruházás nélkül továbbra is folyamatos energiamegtakarítást eredményez

• Igen jelentős hulladék elhelyezési költségek takaríthatók meg.

• A tető alacsony üzemeltetési/ karbantartási költsége nem változik

ravagobuildingsolutions.com/hu
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HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSEK 
TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI 
HIBÁI I.RÉSZ

A cikkben szereplő esetekkel kivitelezőként talál-
koztam az elmúlt 15-20 évben, és azért gyűjtöttem 
össze őket, hogy okuljunk belőle – „az okos ember 
más kárán tanul” mondásnak megfelelően.

A helyes megoldás:

Talajba kerülő szerkezetek szigetelése

A lábazatok szigetelésének védelmét szolgálja a kétrétegű dombornyomott lemez, mely a vízelvezetést is biztosítja azáltal, hogy a 

lemez felső oldalára kasírozott geotextília nem engedi a domborulatok eltömődését, a sima oldala pedig gondoskodik a terhelés 

egyenletes eloszlásáról. Mindezek ismeretében meglepődve tapasztaltam, amikor egy „szakkivitelező” az alábbi fotókon látható mó-

don építette be a felületszivárgót.

Szigetelés
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Lássunk egy hibás tervezői példát a szivárgó rendszer beépítésére:
Miért is rossz ez a részlet?

A dréncsövek beépítésének szabályai az alábbiak (a teljesség 
igénye nélkül):
1. a dréncsőnek az alapozási sík felett kell lennie – itt ugyan felet-
te van, de a szigetelés szakaszolása hibás
2. a dréncső legmagasabb alsó pontja legalább 20 cm-rel ala-
csonyabban legyen a vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés-
nél – itt ez nem teljesül
3. a dréncső lejtése 0,5-1% közötti legyen 
4. a dréncső nyíláskeresztmetszete min. 20 cm2/m 
5. a dréncső kapjon közvetlen geotextília borítást vagy a drén-
csövet 15-20 cm vastagságban 0/32 szemcsenagyságú homo-
kos kaviccsal kell körülvenni
6. a kavicstest felső szintje 30 cm-rel a vízszintes talajnedvesség 
elleni szigetelés fölé érjen 

Homlokzatok utólagos hőszigetelése

A homlokzatok utólagos hőszigetelése nagyon elterjedt, akár 
családi házakról, társasházakról, vagy meglévő ipari és középü-
letekről van szó. A hőszigetelés tervezése megfelelő hő- és pára-
technikai számítások után, a kivitelezés pedig a Magyar Építőké-
mia és Vakolat Szövetség által kiadott, „Bevonatréteggel ellátott, 
többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek 
kivitelezése” című irányelvek alapján kell, hogy történjen.
A szakszerű kivitelezés ki kell terjedjen a megfelelő anyaghaszná-
latra, a hőszigetelés kötésben történő elhelyezésére és rögzítésé-
re. A tervezésnél és kivitelezésnél figyelembe kell venni a hőhida-
kat, különösen, ha azok nem pontszerűek, hanem vonal mentiek. 
Éppen ezért volt számomra elfogadhatatlan a következő fotókon 
látható megoldás: a társasháznak csak 2 lakója rendelte meg a 
homlokzat hőszigetelését, de az alsó lakónál a lábazat és a korlát, 
valamint a kaputelefon mögötti falszakasz is kimaradt! 

A nyílászárók körül nagyon fontos szempont, hogy a sarkoknál 

ne találkozzon a hőszigetelésben illesztési hézag és kerülni kell a 

kisebb darabok alkalmazását. A következő képen az elkövethető 

összes hiba megtörtént…
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A helyes megoldás:

Minél jobban szigetelünk egy falat, annál kedvezőbb lesz ugyan 

a fal hőátbocsátási tényezője, de ugyanakkor nagyobb lesz a kü-

lönbség a hőhidaknál, ami azt is jelenti, hogy azokon a helyeken 

a fal belső hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a jól hőszigetelt 

szakaszon. Ez pedig akár páralecsapódáshoz és penészesedés-

hez is vezethet. Sajnos ezt a tervezők néha még új épület tervezé-

sénél is figyelmen kívül hagyják, mint pl. a következő ábrán a vb 

pillér miatt leszűkült hőszigetelés esete.

A helyes megoldás:

(A cikket a következő számban folytatjuk, a teraszok és lapostetők 

területén.)

Csobajiné Tóth Judit

okl.építészmérnök, épületszigetelő szakmérnök

az ÉMSZ alapító tagja

Akik ismerték, tudták, hogy a Kelet-magyarországi régió területén az általa 1993-ban megalapított 

Víz-Stop Vállalkozási Kft. az egyik legaktívabb  vízszigetelő vállalkozás volt. 1994-ben tagja lett 

Szövetségünknek és ettől kezdve még aktívabban vett részt a szakmai közéletben, az ÉMSZ-ben.

Elméleti szakmai ismereteit a debreceni Ybl Miklós Főiskola elvégzésével, a kivitelezői tapasztala-

tait pedig a pályakezdésétől, 1970-től különböző Észak- és Kelet-magyarországi állami cégeknél 

betöltött munkakörökön keresztül gyarapította.

A vízszigetelés területén több kiemelkedő munkája volt. Dinamikus, érvelő és állandóan teljesítményelvű tevékenysége eredményeként 

nagymértékű ismertséget és elismertséget szerzett. És amikor már a megnövekedett munkák mennyisége miatt egyedül nem tudta elvégez-

ni azokat, a szervezéshez és bonyolításhoz Enikő leányát és Péter fiát szervezte be a családi vállalkozásba, akik hűségesen, mind a mai napig 

vezetik és tovább viszik az Anyai hagyatékot, a cég hatékony, sikeres működését.

Lassan 10 éve folyamatosan adta át a Kft. vezetését gyermekeinek és inkább tanácsaival segítette munkájukat, s élvezte az unokái zsivaját, 

zaját, végső elalvásáig.

Évát 1995 óta ismertem, többször találkoztam vele. Rendkívüli, erős egyéniségű és temperamentumú nőnek ismertem meg. Sokan tisztelték 

és elismerték is ezért a következetes stílusáért és magatartásáért. Úgy gondolom, hogy méltón kerül be emlékezéseink szakmai panteonjába. 

Az ÉMSZ Tagsága képviseletében elköszön és búcsúzik

Haraszti László

BÚCSÚZUNK LÁNYI ÉVÁTÓL
Tisztelt ÉMSZ Tagok és Barátok!

Szigetelés
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illeszkedő felületvédelmi megoldást!

Válassza tetőfelújításhoz vagy épülő új otthonához!
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fényes felület

   Maximálisan öntisztuló felszín

   Kiemelkedő védelem 
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anyagában téglavörös szín
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1000 °C körüli hőmérsékleten

   Hosszantartó, fakulásmentes, 
UV álló szín

FusionColor

Tondach Megoldás tetőre
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Szalai Levente:

Mesélj egy kicsit a kezdetekről, honnan indultál? 

Kovács Sándor:

Kezdetekben alkalmazottként dolgoztam, végül két munkatár-

sammal közösen úgy döntöttünk, hogy saját vállalkozásba kez-

dünk és alapítunk egy betéti társaságot. Ez körülbelül három 

évig működött. Nagyon sokat dolgoztunk, viszont hiába voltam 

alapító tag, gyakorlatilag ugyanolyan alkalmazottként tekintettek 

rám, mint bárki másra. Ez sajnos a jövedelmemen is meglátszott, 

pedig a felelősségem sokkal több volt, mint a beosztottaké. Így 

nem éreztem jól magam, reméltem, hogy ettől többre vagyok hi-

vatott és kiszálltam. 

Szalai Levente:

Ezek után kezdtél saját vállalkozásba.

Kovács Sándor:

Így van, elindítottam az egyéni vállalkozásomat. A cégalapítás dá-

tuma 1995. február 27-e volt. Az elején rengeteg hitelt vettünk 

fel házépítésre, így nagyon sokat kellett fizetni. Viszont enélkül 

nem ment volna. Azért választottam ezt az utat, hogy hát, ha egy 

kicsit többet tudok keresni, jobban tudok gazdálkodni. A kezdet 

közel sem volt egyszerű. Nehezen találtam olyan munkát, amiből 

ki tudtam gazdálkodni a két alkalmazottam fizetését, a járulékokat 

és a hiteltörlesztést. Meg kellett alkudnunk azokkal a munkákkal, 

amiket kaptunk. Nem válogathattunk. A rendszerváltás után szűk 

volt a piac és sok, úgynevezett „felhajtó” fővállalkozó jelent meg, 

akiknek semmi köze nem volt a szakmához, csak felhajtották a 

megrendeléseket és olyan alvállalkozókat kerestek, akiknek pén-

zért kiadhatták a munkákat. Az első 4-5 évben ezeket is elvállaltuk. 

Szalai Levente:

Milyen fontos fordulópontokat említenél a cég életéből?

Kovács Sándor:

Két nagy fordulópontot tudok mondani, melyek külön jelentő-

séggel bírnak. 2000-ben lejártak a hiteleink, ami hatalmas köny-

nyebbség volt számunkra, anyagilag stabilabb lett a helyzetünk. 

Ebben az időben kerültünk be a szakmai körökbe is. A Bramac 

szaktanácsadója felfigyelt az egyik munkánkra és megkérdez-

te tőlünk, hogy nem indulnánk-e el a Bramac Tetőfedő Bajnok-

ságán? Elindultunk és az első alkalommal különdíjasok lettünk. 

Ekkor csatlakoztam a Bramac rendszermester csapatához, egy 

év alatt elvégeztem a szükséges tanfolyamokat. Számomra in-

nen indult az igazi szakmai karrierem. Ezt követően mindenféle 

pályázatokon indultunk nem csak a Bramacnál, a Creaton-nál is, 

jobbnál jobb munkákat csináltunk, utána pedig jött az ÉMSZ. Az 

első nívódíj megnyerését követően lettem ÉMSZ tag és 2012-ben 

vezetőségi tag. Emlékszem, még 2003-ban az ÉMSZ-es kollégák 

meggyőztek, hogy próbáljam ki magam az ÉV TETŐJE pályáza-

ton, így beadtam egy pályaművet, amiről akkoriban úgy gondol-

tam, hogy a legjobb. Aztán kiderült, hogy kicsit elszámoltam ma-

gam. Nívódíjat szerettem volna, de kategóriadíjat kaptam.

Szalai Levente:

Ez pontosan melyik munkád volt?

Kovács Sándor:

Ez egy abonyi kőműves vállalkozó tulajdonában lévő családi ház 

volt, nagyon szép épület. A megrendelővel már ismertük egy-

mást, tudtam, hogy nagyon igényes a saját munkájára és arra a 

munkára is, amit kér. Megvette a legjobb anyagokat. Végül sike-

rült egy kategóriadíjas tetőt csinálni, megnyertük vele az agyag-

cserépfedés kategóriát. Egy hajszálon múlott, hogy nem lett 

nívódíjas. Számtalan apró finomság maradt ki, amivel még nem 

voltunk tisztában és nem tudtuk alkalmazni. Nyilván ekkor úgy 

éreztem, hogy nem tudok eleget és beiratkoztam a Medgyaszay 

Tetőfedő Iskolába Veszprémbe. A kétéves képzésen rengeteg új 

dolgot tanultam és sok olyan nívós kollégával találkoztam, akiktől 

szintén sokat tanulhattam. Mindemellett dolgoztunk. 2003-2004-

ben úgymond kivirágzott a vállalkozás. Volt olyan időszak, hogy 

8-an is dolgoztunk, egyszerre több helyen, két tehergépkocsival. 

Ebben az időszakban úgy gondoltam, hogy megérkeztem, min-

den rendben, a csúcson vagyok! Hát mindez tartott talán 1 évig, 

elbíztam magam.

Szalai Levente:

Akkor ezzel elérkeztünk a második fordulóponthoz?

Kovács Sándor:

Valahogy így. Az a bizonyos 2004-es év volt a csúcs. Ezt az évet 

egy mai önmagam már nem tudná elviselni sem lelkileg sem fi-

zikailag. 2004-ben megcsináltam az ácsmesteri vizsgát, mellet-

te, ahogy említettem általában 2-3 helyen dolgoztunk az ország 

több pontján. Éjjel-nappal mentem. Ha nem dolgoztam, akkor 

valamilyen képzésen voltam, vagy éppen vizsgáztam. Nyilván 

több bevétel jött, de voltak mélypontok. Annál a munkánál, ahol 

keveset voltam az vitte a pénzt, ahol jobban részt tudtam venni, 

Kovács Sándor ács és tetőfedő mester, az 
ÉMSZ Magastető szekció vezetőségi tagja, 
számos szakmai fórum társszervezője, 25 
éve alapította saját vállalkozását, melyben 
azóta is dolgozik. 

25 ÉV VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT 
A TETŐFEDŐ SZAKMÁBAN
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az többet hozott. Tehát elég rapszodikus volt, de gyarapodtunk. 

Elkezdem azon gondolkozni, hogy ha ez így megy, még pár év és 

nyitok egy kis építőanyag kereskedést. Aztán 2005 tavaszán jött a 

hidegzuhany. Egyszerre 3 emberem mondott fel, mert Budapes-

ten jobb lehetőséget kaptak. Ez hatalmas zuhanás volt számom-

ra. Nem tudtam mit csinálni, eladtam az egyik tehergépkocsit. 

Maradt egy brigád és ez azóta is így van. Itt egy kicsit helyre rá-

zódtam. Rájöttem, hogy hosszabb távon kell felépítenem a célja-

imhoz vezető utat, nem egyik hónapról a másikra. Tudatosabban 

kell terveznem, tartalékolnom. 

Szalai Levente:

Jelenleg hányan dolgoztok a cégnél?

Kovács Sándor:

3 fővel dolgozom együtt, stabilan. Egyikőjük velem van már 1997 

óta, tehát 23 éve, a többiek pedig 1998 óta, 22 éve. Mások jöttek, 

mentek, nem állapodtak meg, mert itt süt a nap, fúj a szél, esik 

az eső, emelni kell, gondolkodni, elég összetett és ez nem megy 

mindenkinek. Találtak kényelmesebb munkát. Sok barátnak, ro-

konnak jelentettem ugródeszkát, amíg nem volt más lehetősé-

gük. Volt, aki már azóta visszasegítette. 

Szalai Levente:

Melyik az a munka, amire a legbüszkébb vagy?

Kovács Sándor:

Nehéz kérdés. Szakmai csúcsnak a negyedik ÉMSZ nívódíjas 

munkámat mondanám, a 2015-ös évből, a túrkevei Madarász 

Vendégházat. Ezt tovább vitték a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség 

(IFD) versenyére, ahol első helyezett lett. Viszont nagyon friss él-

mény az utolsó, Aranykalapács Vándordíjat nyert, dunabogdányi 

családi ház. A megrendelőnk kőműves vállalkozó bajban volt, 

mert aki eredetileg elvállta a munkát legyártotta a tetőt, de már 

nem tudta befejezni egy másik, uniós projekt miatt. Emlékszem, 

hogy nagyon nehezen mentem el felmérni a házat, ÉMSZ-es kol-

légánk, Urbanics Jani ajánlott és győzött meg. Az első helyszíni 

szemle után kölcsönös szimpátia alakult ki a megrendelővel, így 

segítettem neki. Eredetileg az volt a cél, hogy még a tél előtt el-

készítsük a fafödémet és fólia alá tegyük a házat, hogy ne ázzon 

be. Meg kell említenem, hogy az előző vállalkozó korrekt módon 

átadta az általa készített segédletet az összeállításhoz és kétszer 

is eljött egyeztetni. Izgalmas volt, hogy gyakorlatilag az ő szer-

kezetrajzai alapján készítettük el az alaptestet, amire azt a tetőt 

kellett ráépíteni, amit nem mi szabtunk ki. Végül minden klappolt 

és még a tél előtt lefóliáztuk a tervek szerint. A megrendelő - látva 

a hozzáállásunkat – felkért bennünket, hogy fejezzük be a tetőt. 

Két év telt el ahhoz, hogy be tudjam adni pályázatra. 

Szalai Levente:

Mik a terveid a következő évekre?

Kovács Sándor:

Jelenleg két nagyobb projekt előkészítése van folyamatban. Egy 

új épület, református óvoda, 1150 négyzetméteres tetőépítését, 

jövő tavasszal pedig a helyi református templom tornyát cseréljük 

le és építjük fel. Tornyot nem csináltam még, ezek teljesen leköt-

nek most. Mindkettő hatalmas kihívás lesz, aminek a végén talán 

kimondhatom, hogy nagyjából elértem mindent, amit szerettem 

volna a szakmában.

Hosszú távon pedig nem vetettem el azt a tervemet sem, hogy ki-

építem a kereskedői vonalat. Ennek érdekében először 2007-ben 

elvégeztem az építőanyag kereskedelmi tanfolyamot és négy éve 

egy nagyon jó, forgalmas környéken vettem telephelyet, amit je-

lenleg raktárnak használunk. Ide tervezném az üzletet. Ha van egy 

kis szabadidőm ezt építem, ahogy haladok még körülbelül 3 év 

és elkészül.

Szalai Levente:

Mindezek mellett az ÉMSZ zászlója alatt rendszeresen részt vesz-

tek a Várépítő projektekben is.

Kovács Sándor:

Igen. Rászoruló intézmények pályázhatnak épületfelújításra, 

amihez az anyaggyártók építőanyagot, a kivitelező cégek pedig 

munkaerőt ajánlanak fel. Az ÉMSZ-el eddig minden évben két 

munkát ajánlottunk fel erre a kezdeményezésre, egyet a Magas-

tető szekcióból, egyet pedig a Bádogos szekcióból. A cégemmel 

tetőfedést vállaltunk. Közel 10 alkalommal segítettünk már az in-

tézményeknek az ország több pontján.  Jó érzéssel tölt el, hogy 

olyan intézményeknek segíthetünk, akiknek erre valóban szüksé-

gük van és emellett népszerűsíthetjük az ÉMSZ-t is, azt a közössé-

get, ahova tartozunk.

A Várépítő projektek mellett persze más, szakmát népszerűsítő 

programokban is részt veszünk. Regionális szinten szervezünk 

ÉMSZ szakmai klubokat a kollégáknak. Az ideit például Nagysá-

pon tartottuk 45 fő részvételével. A szakma népszerűsítése érde-

kében pályaorientációs napokon veszünk részt az általános isko-

lákban és az utóbbi 3-4 évben megjelentünk a Szakmák Világa 

– pályaválasztási kiállításon is, Szolnokon, ahol egy olyan külön-

leges tető makettet készítettünk, amin a fiatalok a gyakorlatban 

is dolgozhattak.



A szendvicspanelek többnyire ipari, csarnoképületek 
térelhatárolásra szolgáló megoldásai. De a csarnok épületeken 
belül is szükség van iroda helyiségek kialakítására. Bővítés és 
funkcióváltás során sokszor utólag kell a tetővel határos térben 
helyiségeket kialakítani, és ilyenkor szükség van a tetőtéri ablakok 
csatlakoztatásának szakszerű kialakítására. 

A legutóbbi, Kujbus Mihály által szervezett ÉMSZ Klub alkalmával 
is felmerült ez a téma, és jogos észrevételek is elhangzottak, ami 
alapján felülvizsgáltuk a korábbi ajánlásainkat, ezért vegyük most 
újra górcső alá, hogy mi is lett ennek az eredménye.

Egyszerű beépíteni, kiváló hőszigetelő. Ezekkel a jellemzőkkel 
szokták illetni a paneleket. Mitől marad mégis tartós, ha a tetőtéri 
ablaknak áttörést készítünk rajta?

Korábban nagyvonalúan kezeltük annak a kérdését, hogy ebben 
a szerkezetben nincs alátétfólia és leginkább arra fókuszáltunk, 
hogy miként is lehet a csapadékvizet elvezetni és a burkolókeretet 
a panel külső lemezéhez csatlakoztatni. Játszunk csiki-csukit, 
vagy tegyünk rá egy kiegészítő lemezt? A csiki-csuki lényege 
az, hogy a fegyverzet alól kikapargatjuk a szigetelést, feltoljuk 
a burkolókeretet még az ablak rögzítése előtt és így fordított 
sorrendben helyezzük végül is el az elemeket. De be kell lássuk, 
hogy ez a kondenzáció és a páraáteresztő fólia felhelyezése 
szempontjából zsákutca. 

Az egyedüli járható út a panellel egyező színű és profi l 
típusú rátét lemezsáv. A lemezt viszont a gerinctől kell indítani. 
Ez jelentősen megdrágítja a beépítést, de a vízzáróságnak csak így 
tudunk megfelelni.

Jogos észrevétel volt az ÉMSZ Klub beszélgetés során, hogy 
ennek a rátétlemeznek a hátoldalán kondenzáció, párakicsapódás 
lesz, és ezt el kell tudni vezetni. Ennek kiküszöbölésére az ablakot 
öntapadó EPDM vízhatlan lemezgallérral kell csatlakoztatni 
a panel külső lemezéhez. Az ablak felső részénél ugyan 
folyásirány szempontjából nem kedvező, de az EPDM rendszer 
saját varrattömítő éllezárásával elfogadható csatlakozást lehet 
kialakítani. 

A párafékező réteg csatlakoztatása a panel belső oldalához történik 
a kiváltóra történő leszorító léccel, ami egyben a gipszkarton 
burkolatot hordó bordavázprofi l.  

Jó tudni! A szendvicspanelekbe történő utólagos beépítésekhez a 
külső lemezprofi lnak megfelelő burkolókeret választását javasoljuk: 
EDZ, EDW, EKZ, EKW típusokat.  

A Z szelemenek közé kiváltó keretet kell beépíteni, mert önmagában a 
panel nem tudja megtartani az ablak súlyát. A kivágott nyílás pereme 
lehajlana és az ablak beesne a nyíláson. Emellett a szendvicspanel 
nem alkalmas önmagában arra, hogy ahhoz direktben hozzárögzítsük 
az ablakot, emiatt a panel anyagvastagságához illeszkedve 
egy fogadó keret kialakítására van szükség. A 6 cm széles keretet, 
előre legyártott, 18 mm vastag vízgőz- és lúgálló rétegelt lemezből 
kell elkészíteni. A keretet PIR hab hőszigetelés tölti ki, 20 cm-ként 
távtartó-összekötő rétegelt lemez lapokkal. 

A korábbi ajánláshoz képest, amely egy a panel vértezete közé 
beszorított fa vagy fém merevítés elhelyezését javasolta, a 
szerelőkeret készítése egy jelentős változás, ami a stabil rögzítés 
mellett a hőhíd kialakulásának veszélyeit is igyekszik kiküszöbölni. 
A rögzítő kerethez folytonosan illeszkedik a BDX hőszigetelő keret is, 
amit az ablakkal együtt tudunk rögzíteni.

VELUX Magyarország Kft.
+36 1 436 0601 • vevoszolgalat@velux.com
Várunk a VELUX Beépítők Klubjában a Facebook-on!
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A németországi cég 2011-ben alapította a leányvállalatát Magyarországon. A Büsscher 
& Hoffmann Kft. azóta folyamatosan fejlődik és mára a minőségi bitumenes szigetelő 
anyagok forgalmazói között jelentős tényezővé vált. Ez köszönhető a minőségi modifi-
káltbitumenes anyagoknak és azoknak a munkatársaknak, akik 20 évnyi tapasztalattal a 
szigetelés területén viszik a termékek és a vállalkozás jóhírét szerte az országban.

BÜSSCHER HOFFMANN MAGASTETŐ PROGRAM

A Büsscher & Hoffmann cégcsoportot a folyamatos fejlesztés és 

innováció jellemzi, hogy a partnerei igényét mindig a lehető leg-

magasabb szinten tudja kiszolgálni. A gyárban összegyűlt tapasz-

talatokat a magyarországi munkatársak adják tovább a beruhá-

zóknak, kereskedőknek kivitelezőknek.

A jó vízelleni szigetelés nemcsak a talajjal közvetlenül érintkező 

felületek vagy a lapostetők esetén fontos, hanem éppúgy köve-

telmény a magastetők esetén is. Erre való tekintettel fejlesztette 

ki a Büsscher & Hoffmann a magastető programját. Ebben olyan 

alátétlemezek, ragasztó szalagok és egyéb termékek vannak, me-

lyek megfelelnek a legmagasabb műszaki követelményeknek és 

kiváló eszközök arra, hogy a tervezők, kivitelezők a legmagasabb 

szintű műszaki megoldásokat tudják a megrendelőnek nyújtani. 

ZIB lemezek

Magastetők építése során igénykén merül fel a tetősík felső felüle-

tének megfelelő lezárása. Ez alapvetően két esetben történik: be-

építjük a tetőteret és ennek 

megfelelő felső zárást szeret-

nénk, vagy beépítés nélkül 

marad a tetőtér (hideg tető), 

de gondoskodni szeretnénk a 

tető megfelelő zárásáról. Ezek-

hez a feladatokhoz kínálja az 

anyagok széles választékát a 

Büsscher & Hoffmann Kft. Néz-

zük sorba a lehetőségeket.

Beépített tetőtér

Ennek is két változata lehetséges: a hőszigetelés magasságban 

teljesen kitölti a szarufák közti teret (átszellőzés nélküli) vagy a 

hőszigetelés felső síkja 5-7 cm-rel a szarufa síkja alatt van (átszel-

lőztetett). Mindkét esetben célszerű a szarufák felett egy szilárd 

aljzatot kialakítani, hogy a felső síkra kerülő ZIB lemez teljes felüle-

ten feküdjön fel. Erre kerül az ellenlécezés, a lécezés és a héjazat. 

Külön gondot kell fordítania az alátétlemez és az ellenléc között a 

fokozott vízzárásra. Erre szolgálnak a Büsscher & Hoffmann szegzá-

ró tömítő szalagjai.

Átszellőztetett tetőtér kialakítására látunk egy megoldást az ábrán

Az egyes ZIB lemezek hosszanti öntapadós csíkkal rendelkeznek, 

melyek biztosítják az egymásra ráfedő lemezek korrekt csatla-

kozását. A nagyobb vastagságú lemezek egészen extra vízzárási 

igényeket is kielégítenek. Gondoljunk csak arra, hogy a mosta-

nábanfellépő viharok milyen hevesek, akár 100 km/ó feletti se-



bességgel, nagy erővel tolják felfelé a vizet. Szakmai körökben 

korábban úgy tartották, Magyarországon a víz 5 cm folyik „felfelé”, 

de ez a heves és intenzív szelek és esőzések hatására időlege-

sen akár a duplája is lehet. Ezért vannak a vastagabb, fokozott 

vízzárást lehetővé tevő ZIB lemezek. Szükség szerint akár teljes 

felületén öntapadó is lehet. Nem átszellőztetett tetők esetén gon-

doskodni kell arról, hogy a pára távozhasson a szerkezetből, de 

a víz ne jusson be. Erre valók a diffúzió nyitott lemezek, melyek 

ellátják ezt a funkciót. 

Erre látunk egy megoldást a képen. 

Természetesen a ZIB lemezek használata csak egy része a gon-

dos magastető rétegrend kialakításának. Figyelembe kell venni 

az egyéb követelményeket is. Gondolni kell a megfelelő hőszi-

getelés kiválasztására figyelemmel az energetikai, páratechnikai 

és tűzvédelmi követelményekre, a gondosan megtervezett és ki-

vitelezett részletekre, csomópontokra és nem elhanyagolható a 

belső megjelenés sem. 

A tetőterek mindig gondos tervezést igényelnek!  

Párazárás

Büsscher Difutex 10 (Sd= 10 m) vagy

Difutex Control (Sd= 2-6 m)

Hőszigetelés

Teljesen kitöltve a szarufa vastagságában

Deszkázat vagy építőlemez borítás

Büsscher diffúziónyitott alátétlemez

Difuplan SK 38 vagy Difuplan 230 SK

Szegzáró szalag

NB 60

Ellenlécezés

Lécezés

1

2

3

4

5

6

7

A tetők királynője

Ács-Tetőfedő
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 A SIXBAU előre gyártott tetőszerkezetei gyors és tökéletes meg-

oldást nyújtanak az építtetőnek, kompromisszumok nélküli minő-

ség garanciája mellett. A legkorszerűbb svéd gyártástechnológi-

ájának köszönhetően kifogástalan minőségben, kiszámíthatóan 

és pontosan készülnek a tetők. Az előre gyártott SIXBAU szeg-

lemezes tetőszerkezetek a helyszínen akár egyetlen nap alatt is 

összeszerelhetők, jelentősen csökkentve ezzel a kivitelezési időt, 

melyet az alábbi példán keresztül szemléltetünk.

Egy szegedi családi ház építése során a sűrűn beépített környe-

zet, vagyis a meglévő épületek szomszédsága, a tető összetettsé-

ge, valamint a szűkös időkeret miatt a hagyományos szerkezetek 

alkalmazása helyett SIXBAU építési technológiára, illetve szegle-

mezes tetőszerkezetre esett a választás. A döntésnek köszönhető-

en a kihívást jelentő körülmények és a speciális adottságok sem 

okoztak akadályt a kivitelezés során. A hozzávetőleg 120 m2 alap-

területű kétszintes családi ház végül igen rövid idő - mindössze 

három hónap - alatt készült el.

Szeglemezes tetőszerkezetek a SIXBAU-tól

Az egyedi megrendelésekre, gyári körülmények között készülő 

szeglemezes tetőszerkezetek Ausztriából beszállított KVH minő-

ségű alapanyagok felhasználásával, svéd technológiát alkalmaz-

va készülnek el. A magas minőségű tetőszerkezetek a precizitás-

ról és pontosságáról ismert, svéd Randek gépeken készülnek. A 

megálmodott tetőszerkezet digitális tervei alapján a gyártás fo

Egy épület tetőszerkezetének felépítése 
hagyományos ács technológiával komoly 
tudást és tapasztalatot igénylő szakmun-
ka. Bonyolultabb alaprajzok esetén a tető 
elkészítése különösen időigényes, jelentős 
élőmunkával jár és számos hibalehetősé-
get tartalmazhat a felhasznált anyagok mi-
nőségétől kezdve a munkavégzés legutol-
só mozzanatáig.

KIHÍVÁST JELENTŐ TETŐSZERKEZETEK 
GYORSAN, INNOVATÍVAN, 
KIFOGÁSTALAN MINŐSÉGBEN
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lyamatos minőség-ellenőrzés mellett nagyfokú precizitással tör-

ténik. A gyártási folyamat optimalizált, a klasszikus ácsolt tetőszer-

kezetekkel szemben gyakorlatilag hulladékmentes.

A kész tetőszerkezet megfelelő tűzgátlását, valamint penész-, 

gomba- és rovar-állóságát a faanyagok speciális vegyszerrel tör-

ténő merítéses kezelése biztosítja. Az előkészített alapanyagot a 

száradást követően a tervek alapján méretre szabják és szükség 

szerint megmunkálják. Ezt követi a tartószerkezetek összeállítása 

és a szeglemezek tervek szerint történő besajtolása. Az elkészített 

SIXBAU szeglemezes tetőszerkezetek a kivitelezés helyszínén to-

vábbi korrekciók nélkül, gyorsan és egyszerűen összeszerelhetők.

Kiknek ajánljuk a SIXBAU-t?

A SIXBAU gyártástechnológia precizitása és gyorsasága eredmé-

nyeképp akár néhány nap alatt elkészülhet egy komplett családi 

ház tetőszerkezete, ezért mindazoknak ajánljuk, akik gyorsabb, 

egyszerűbb építkezést szeretnének magas minőség és biztonság 

garanciája mellett.

Építészeti szempontból a szeglemezes tetőszerkezetek előnye 

a hagyományos tetőkhöz képest, hogy nem igényelnek közben-

ső alátámasztást, így az alattuk lévő terek kötöttségek nélkül, az 

építtető fantáziája szerint alakíthatók, akár utólagosan is. Továbbá 

mivel a szeglemezes tartókból összeállított tetőszerkezet egyben 

födémszerkezet is lehet, így megspórolható a zárófödém ára, 

ami összességében jelentős előnyt eredményez a hagyományos 

technológiák alkalmazásához képest.

A SIXBAU megrendelői között a tetőszerkezetben kompromisszu-

moktól mentes minőséget, időtállóságot és maximális statikai biz-

tonságot kereső magánemberek mellett az intézményi, vállalati part-

nerek egyaránt megtalálhatók itthon és a környező országokban.

További információval kapcsolatban látogasson el 
a https://sixbau.hu/ weboldalra vagy hívja 

a +36 62 573 330 telefonszámot.

Ács-Tetőfedő
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A “Just Clean” antibakteriális bevonat  
azonnal véd a baktériumok és gombák ellen.

Mert a kilincseink  
vigyáznak az Ön 
egészségére.

További információ:
www.rototetoablak.hu/ 

just-clean-antibakterialis-kilincs
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A 2020-as év elején keresett meg minket a megrendelő azzal a 

kéréssel, hogy szeretné a házának tetejét felújítani. A ház csendes 

kertvárosi környezetben Kispesten található. Néhány hét eltelté-

vel a helyszíni felmérés során nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy 

a tetőszerkezet állapota és kivitelezés hibái miatt tetőfelújítás 

nem jöhet szóba, csak egy komplett tetőcsere. A telek adottsá-

gai miatt nem volt elég hely az anyagok deponálására és új te-

tőszerkezet leszabására. Megrendelői igény volt többek között 

az, hogy a tetőtérben a teljes tetőszerkezet látszó legyen. Ennek 

tudatában kerestem fel Kárász Ervin ÉMSZ tagtársamat, hogy az 

általa használt CNC technológiával gyártsa le nekünk a teljes te-

tőszerkezetet.

A pontos felmérés és megrendelői egyeztetés után Ervin fel-

töltötte az adatokat egy programba és ez alapján az automata 

gépsor legyártotta a tetőszerkezetet. Ez idő alatt mi lebontottuk 

a régi tetőszerkezetet. Majd Ervin a helyszínre szállította az új tető 

elemeit és az összes faanyagot. Rendelkezésünkre bocsájtott egy 

összeállítási tervet, melynek segítségével szinte gyerekjáték volt 

a tetőszerkezet összeállítása. Ennek a gyártástechnológiának kö-

szönhetően a szerkezet milliméter pontos, a fakötések, tökélete-

sek és az elkészülési idő is lerövidül. 

Tekintettel arra, hogy a lakótér felől látszó a teljes tetőszerkezet 

ezért szárított hossztoldott lucfenyőt választottuk a szerkezet anya-

gául. A tetőtér jellegzetessége miatt hagyományos szálasanyag 

hőszigetelést nem lehetett készíteni ezért egy szarufa feletti PIR 

táblás hőszigetelő rendszert választottunk (16 cm). A szarufák te-

tejére hézagos deszka terítést helyeztünk, melyre a szarufákkal 

megegyező irányba szegtömítő szalagot tettünk. Erre került fel a 

hézagmentes párazárás ezután a PIR táblás hőszigetelő panel. Ezt 

követően szélzáró pára áteresztő tetőfólia majd ismét szegtömítő 

szalag az ellenlécek alá és ezen keresztül rögzítettük a hőszigete-

lő panelt a rendszerbe tartozó speciális csavarokkal. 

Elkészítettük a tetőlécezést. A kémények köré tűzgátló anyagot 

tettünk. A tetősík ablakok hőszigetelőkerettel és szélzáró fólia gal-

lérral lettek beépítve. A megrendelőnk a Terrán Zenit Moon Matt 

Clima Control tetőcserepet választotta a teljes rendszerében lett 

beépítve, beleértve a tetőfóliát, az ereszcsatornát és a lemezbur-

kolatokhoz használt síklemezt is. 

A tetőn teljes felületű hófogást alkalmaztunk és az utcával pár-

huzamos ereszmentén pedig hófogórácsot szereltünk fel. A 

megrendelői igénynek, a szakmai összefogásnak, az alkalmazott 

gyártás technológiának, valamint a beépített anyagok magas mi-

nőségének köszönhetően, egy igen magas műszaki tartalmú, jó 

minőségben elkészült tetőt tudtunk a megrendelő részére átadni.

Török József ácsmester

Török József ácsmester képes beszámolója 
egy különleges kispesti tetőcsere projekt-
ről, melyen közösen dolgozott Kárász Ervin 
ácsmesterrel. 

KÉT ÁCSMESTER EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
AZ ÉMSZ ÉGISZE ALATT

Ács-Tetőfedő



Bontásmenetes lehetőségek palatető esetén!

 385 51 83

Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

 +36 30 385 51 83

16

Bontásmentes
TETŐSZIGETELÉS és

TETŐFELÚJÍTÁS
egész Magyarországon

Telephely:
Nyitvatartás:

Iroda:
Tanácsadás:

Email:
Honlap:

4031 Debrecen, Határ út 3.
Hé ő-Péntek 8-15
(30) 538 31 37
(70) 385 51 83
info@adorjanrenova.hu
www.adorjanrenova.hu

ADORJÁN RENOVA KFT.

br. 30.000 Ft-ért  Tel:



GERARD kőszórt cserepeslemez az ADORJÁN RENOVÁTÓL!
Könnyű és a legszélsőségesebb időjárásnak is ellenáll

A GERARD ELLENÁLL A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB IDŐJÁRÁSNAK IS. MEGNYUGTATÓAN 
HANGZIK?

A PIACON ELÉRHETŐ LEGHOSSZABB IDEIG TARTÓ SZAVATOSSÁG
Mennyi ideig tart a tetőkre vonatkozó leghosszabb szavatossági idő? Megfordult a fejében, 
hogy vajon miért is vagyunk ilyen magabiztosak? Tudjon meg többet ennek há eréről.
IDEÁLIS BONTÁSMENTES TETŐFELÚJÍTÁSHOZ.

Az Adorján Renova pontos határidővel vállalja a GERARD lemeztetők elkészítését. 
Referenciánk köz tézmények és családi házak is találhatóak. Szoros gyártói 

ödés melle ervezzük és készítjük a cserepeslemez fedéseket.

A GERARD fedés tulajdonságai:

KÖNNYŰ ÉS FÖLDRENGÉSÁLLÓ: Takarítson meg pénzt a GERARD pehelykönnyű 
tetőrendszereivel!
SZÉL ÉS VIHARÁLLÓ: A hurrikánok egyre gyakoribbak manapság, de a GERARD tetők ala
nem kell tőlük tartania.
JÉGESŐÁLLÓ: A szélsőséges klímaváltozás hatalmas jégesőkkel járhat, amelyek 
megrongálhatják tetőjét.
HÓ ÉS JÉGÁLLÓ: Potenciális életmentő megoldást is beépítünk minden egyes GERARD 
profilba a kőzúzalékos bevonaton keresztül.
TŰZÁLLÓ: Nehéz tető ala ő ház összedőlhet, azonban a GERARD könnyű, acél tetője 
ala z sokkal kevesebb eséllyel történhet meg.
ZAJÁLLÓ: Zajcsillapítás szempontjából a GERARD tetők sokkal jobban teljesítenek a többi 
acél tetőfedő termékhez képest.

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,

úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

R E N O V A
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Szalai Levente:

Egészen az 1980-as évek végéig az Országos Szakipari Vállalatnál 

dolgoztál. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? 

Szántó László:

1977-ben vagy 15 fő frissen végzett építészmérnök leköltözött 

Miskolcra, épített a város egy kollektív házat, ott laktunk. Minden-

ki tervezett, én a kivitelezést választottam. Szakipari építésvezető 

lettem az ÉÁÉV-nél. 81-ben felhelyeztek Budapestre. Ekkor kere-

sett meg Matolcsy Karcsi és Gálócsy Elek, hogy igazoljak át az OR-

SZAK-hoz. Úgy lett. Akkor indult a szigetelő szakmérnöki, oda is 

beiskoláztak. 52 vízszigetelővel, 32 bádogossal és 6 tetőfedővel 

dolgoztunk. Akkor készült a Közlekedési Múzeum vörösrézlemez 

fedése. Csak a táblalemezeket ismertük, abból is a silányabb faj-

tákat. Ehhez a munkához szerb táblalemez érkezett és minden-

fajta színe volt, csak vörösréz nem. A helyszínen háromfelé vág-

ták a táblákat, elforgatták és kétszeres síkkorccal összeépítették 

azokat olyan hosszúságokra, amennyit igényelt a lejtéshossz. Ha 

kicsi volt a felület lejtése, akkor szegecseléssel és forrasztással ki-

vitelezték a toldásokat. Az így elkészült szalagokat összetekerték, 

felvitték a tetőre és ott nagy tetőfogókkal felhajlították a széleire a 

széleire a kis-és nagykorcot. És ez így ment hétről hétre.

Majd a 80-as évek végén – amikor megalapítottuk az ÉMSZ-t –, 

megjelent egy osztrák vállalkozó, aki elnyerte a Margitszigeti 

Grand Hotel bádogos munkáját és segítségre volt szüksége, én 

pedig az akkori hazai árak négyszeresét mondtam, melyet ő el-

fogadott. 1988-ban már Bécsbe is kimentünk hozzá, mégpedig 

dolgozni. Egy év múlva már nem az ORSZAK dolgozója voltam.

Szalai Levente:

Miért döntöttél úgy, hogy otthagyod az ORSZAK-ot és önálló vál-

lalkozásba fogsz? 

Szántó László:

Az anyagiak döntöttek egyértelműen, hogy munkahelyet vál-

tottam. 34 éves voltam, 10 és 8 éves gyerekekkel, a feleségem 

éppen munkanélküli volt. Sajnos akkor még nem saját gmk-val 

(gazdasági munkaközösség) dolgoztunk kint, nem volt pénzem 

ilyet megalakítani. De legalább kétszer annyit kerestem, mint az 

állami cégnél.

Szalai Levente:

Ebben az időszakban Bécsben és Magyarországon is dolgoztatok. 

Milyen különbségeket tapasztaltál a hazai és a bécsi szakmai vi-

szonyok, technológiák között?

Szántó László:

Láttam a két társadalom, illetve a két ország bádogos vállalkozá-

sai közti emberi, szakmai és technikai különbséget. Mi tötymö-

rögtünk itthon táblalemezekkel, fogókkal, cineztük a horganyo-

zott vaslemezt, mértük a normaidőket a teljesítményekhez. Kint 

szalaglemezekkel, előprofilozóval, motoros élhajlítókkal dolgoz-

tak, előregyártottak a műhelyben, az építkezésen csak szereltek. 

A csapatok többszemélyes furgonokkal jártak a munkahelyekre. 

Az ORSZAK-nál busszal vagy vonattal utaztak a dolgozók a kivite-

lezés helyszínére és majd érkezett az anyag, a gépek teherautóval 

és ott gyártódott minden.

Szalai Levente:

Hogyan történtek az első cégalapítási lépések?

Szántó László:

1991-ben alapítottam meg a saját cégem, a Zinnia Betéti Társasá-

got, mely alapítója lett a mostani cégünknek. Egyidejűleg itthon 

A Szántó Fivérek és Kozma Kft. ügyvezetőjével, Szántó Lászlóval, okl. építészmérnökkel 
és bádogos vállalkozóval, az ÉMSZ felügyelőbizottságának elnökével, alapító tagjával be-
szélgettem a kezdetekről, az elmúlt 30 év szakmai kihívásairól, változásairól, és a bádogos 
szakma jövőjéről.

30 ÉV VÁLTOZÁSAI A FÉMLEMEZFEDÉSBEN, A SZÁNTÓ FIVÉREK ÉS KOZMA KFT.ÉLETÉBEN
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is és Németországban is dolgoztunk. Ott már volt előprofilozó 

gép, kizárólag Rheinzinket és vörösrezet használtunk, alaposan 

megtanultuk a csomópontképzéseket eresztől a gerincig. Ren-

geteg olyan módszert, munkaszervezést stb. sajátítottunk el, amit 

idehaza még nem ismertek.

Kozma Gyulával már 1987-től együtt dolgoztunk. Bádogos felvé-

telt tartottunk az akkori cégnél és ő megjelent a lila színű zsigu-

lijával, ondolált hajával. Egyből éreztem, hogy ezzel az emberrel 

nekem még sok dolgom lesz. Lett is. 1993-ban Gabi öcsém haza-

jött külföldről. (Svédországban majd Németországban focizott). 

Vele és Gyulával megalakítottuk a Szántó Fivérek és Kozma Kft-t. 

Bementünk a cégbíróságra, de neve még nem volt az alapítandó 

cégünknek. Ki volt a cégbíró? Tamási Jóska felesége! Ő találta ki 

nekünk ezt a cégnevet. Kalandos kezdés volt, de a vágyaim las-

san, de kezdtek beteljesülni. A szakmai tudásunk folyamatosan 

csiszolódott, de akkor már felszereltségben is majdnem ott tartot-

tunk, ahol a külföldi bádogosok. Igen drága, de „profi’’ gépeket 

vásároltunk és dolgoztunk velük, amelyek jelentősen csökkentet-

ték a fizikai munkát, növelték a végeredmény minőségét.

Szalai Levente:

Hogyan emlékszel vissza az alapítás utáni első pár évre?

Szántó László:

Itthon is, külföldön is dolgoztunk. Magyarországon a kétezer fo-

rintos munkától kezdve mindent elvállaltunk, nem ismertek még 

bennünket. A családi ház csöpögő ereszének javítását is elvállal-

tuk. Az induláskor elhatároztuk, hogy az első két-három évben is 

csak korszerű gépek beszerzésére fordítjuk a nyereséget. Nem 

csak beszéltünk, hanem műveltük is ezt. Minden hasznosnak vélt 

tanfolyamon részt vettünk. Tanulók után kutattunk és úgy jutot-

tunk hozzájuk, hogy fizetni kellett azért, hogy nálunk végezzék a 

gyakorlati foglalkozásokat. Végül pedig a cégnél elsősorban a 

fiatalokra építettünk. Kezdetben tizenkét tanulót oktattunk, támo-

gattuk őket, hat fő meg is maradt nálunk. Német mester tartott 

tanfolyamot a műhelyünkben, a fiatalok már eleve a legkorsze-

rűbb ismereteket sajátították el. A cégnél dolgozók fele akkor 25 

évnél fiatalabb volt. 18 fő bádogos és 6 fő tetőfedő alkalmazott 

volt a cégnél, viszont 1996-tól már nem dolgoztunk külföldön. 

Szalai Levente:

Mi volt a legjellemzőbb erre a korszakra?

Szántó László:

A 90-es évek elején bejöttek az országunkba a nagy anyagy-

gyártó cégek, hozták a szalaganyagokat, egyéb termékeiket és 

a gépeiket. Csak kapkodtuk a fejünket. Nekünk szerencsénk volt, 

mert már több évet dolgoztunk „nyugaton”, ezeket használtuk. Az 

építészek sem ismerték a modern fémlemezfedéseket, de egyre 

inkább betervezték, tetszett nekik. Én úgy vállaltam a munkákat, 

ha megkapom azokat, akkor ingyen adom a csomóponti rajzokat, 

rengeteg munkánk volt. Én meg csak rajzoltam és rajzoltam, ce-

ruzával és görgős vonalzóval. 9 db 10 cm vastag dosszié telt meg 

pár év alatt. Már nem fért el otthon a polcon és kezelhetetlen volt. 

Aranykorszak volt, ami szembe jött velünk azt mind lefedtük kor-

colva, a csapatok mentek, mint a tankok. 

A FOLYTATÁS: 1997 - 2018

Szalai Levente:

Folyamatosan fejlődött a cégetek, mialatt aktívan szerepet vállal-

tál – illetve vállalsz ma is – az ÉMSZ-ben. Hogyan osztottátok fel a 

feladatokat?

Szántó László:

A 90-es évek végén Matolcsy Karcsi – az akkori elnök –, rábeszélt, 

hogy adjunk be pályázatot az „ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázatra”. In-

dultunk és nyertünk, újra indultunk és ismét nyertünk. Nálunk már 

olyan fogadások történtek évente a csapatok között – láda sörök-

ben mérve –, hogy ki fog jobb eredményt elérni az ÉV TETŐJE 

pályázaton. Nagyon élveztük, rengeteg sört ittunk. Vezetőségi tag 

voltam, jártuk Kassay Jenővel az ÉMSZ vidéki klubjait, előadtam, 

zsűriztem a pályázatokat, oktattunk Gyulával Veszprémben, elnök-

helyettes lettem, majd elnök. Az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázatra a 

szekcióknak vándordíjakat terveztem és legyártottunk. Ezek azóta 

is megtisztelő tárgyak a nyertesek részére. Elnökségem alatt világ-

bajnokok lettek a bádogos segédeink, melyre nagyon büszke a 

cég, a Gyula és én is. Ezek a feladatok mind-mind rengeteg szaba-

didőt vettek el az életemből, de őszintén csináltam, megérte. Nem 

tudtam volna mindezt végig csinálni, ha nem állnak mellém a mun-

Bádogos
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katársaim. Kollégáim tanfolyamokat vezettek az anyaggyártóknál. 

A Construma kiállításon nagyon sok pavilonban építettünk maket-

tet és még bemutatókat is tartottunk. Elkezdődtek a nappali és a 

felnőtt bádogos képzések a veszprémi iskolában, oda is jártunk ok-

tatni. A munkákkal nem volt baj, hat csapat termelt. A kivitelezések 

megnyerése után megrajzoltam a csomópontokat, leegyeztettem 

az építésszel, majd megkapták a csoportvezetők a tervcsomagot 

és azok szerint dolgoztak. Bekapcsolódtam a Magyar Kereskedel-

mi és Iparkamara bádogos mesterképző tanfolyamába is. 

Azóta csakis ÉMSZ mesterek bonyolítják, folytatják le a leendő 

mesterek vizsgáztatását.

Szalai Levente:

És mindemellett komoly sikereket értél el a szakmai kiadványaiddal is.

Szántó László:

2003-ban kiadta a szövetség a Bádogos munkák tervezési és 

kivitelezési irányelveit, mely szerintem egyedülálló volt Európá-

ban. Jól sikerült munka volt, de én hiányoltam, hogy nagyon ke-

vés benne az ábra és azokat is a németektől vettük át. A lányom 

akkor végzett grafikusként, megmutatott egy rajzoló programot, 

az Illustrator használatát és a kézzel rajzolt rengeteg színes ábrát 

digitalizáltam. Így kezdődött a könyvírásom. Jelenleg is folyama-

tosan dolgozom a kiadványon, szétszedtem 21 kötetre, mert így 

könnyebb kezelni. A munkáink továbbra is hozzák az újabb és 

újabb kihívásokat, csomópontokat. 

Szalai Levente:

Az ÉMSZ szervezésében bejártátok a világot, rengeteg országban 

megfordultatok. Kérlek mesélj erről kicsit, miket tapasztaltatok, lát-

tatok?

Szántó László

Sok országban jártam, mint magánember, mint a Tetőfedő Szövet-

ségünk képviselője és mint tanfolyamon résztvevő. Az osztrákok 

jó szakemberek és alaposak, a németek még alaposabbak és na-

gyobb a csapatszellemük, sokat köszönhet nekik a magyar bádo-

gos társadalom. A svédek a legkiválóbb korctechnikusok. A balti 

országokban a svéd vagy a finn technikát másolják. Az angolszász 

országok kitalálták maguknak az ólmot és annak csomópontjait, 

el vannak vele, nagyon jók benne, de a síklemez fedéseket nem 

nagyon szeretik. A franciák operett bádogosok, kiválóan forrasz-

tanak, de sajnos minden csomópontnál azt akarják alkalmazni, ezt 

közelről tudom, mert korábban 10 francia segéd volt a cégemnél 

1-1 évet. A keleti cégeknél a japánokat tisztelem, főleg a pago-

dafedéseiket. De, mint kiderült, 0,4-0,45 mm-es vörösrézzel vagy 

0,5-0,6 mm-es alumíniummal dolgoznak. Így könnyű! A kínaiak 

tömegáruban gondolkoznak pedig még a bitumeneslemez szi-

getelést sem nagyon ismerik. Pekingtől Sanghajig csak a német 

Nagykövetségen láttam korcolt fedést. Voltunk Szentpétervárott 

is egy hetet, ahol az IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnokságát a cé-

gem két fiatalja nyerte meg, mi készítettük fel őket, találtuk ki a 

nyerő csomópontokat. Tisztességes és jó orosz bádogosokkal ta-

lálkoztam, beszélgettem velük, információkat cseréltünk, kis vod-

kázás is volt. Megnéztük a csodaszép várost és tetőiket. Szerintem 

Ők most abban a cipőben járnak, mint mi annak idején.

A JELEN 

Szalai Levente:

Jelenleg hány alkalmazottal dolgoztok? Hogyan látod a cég jö-

vőjét? 

Szántó László:

Sajnos a korábbi gazdasági válság idején egyszerre vagy nyolcan 

hagyták el a céget és mentek külföldre dolgozni, illetve alapítottak 

vállalkozást idehaza. Ez az élet rendje – gondolom ezt most, akkor 

nem –, felneveled a gyerekeidet és aztán kirepülnek.  Jelenleg hat 

alkalmazottal dolgozunk, rengeteg a munkánk. Két fő egyfolytában 

csak gyárt az üzemben, két csapat – Gyulával és velem kiegészülve 

– dolgozik a helyszíneken. Megöregedtünk, lassan már 25 fok felet-

ti lejtésszögű tető kivitelezését már nem vállalhatom el. A cégünk-

nek csak úgy van jövője, ha egy korábbi fiatalabb „neveltünkkel” 

fog össze, akivel a folyamatosság biztosítva lesz.

Szalai Levente

Hogyan látod a szakma jövőjét?

Szántó László:

Bádogos tanulóképzés szinte nincs Magyarországon, a gyerekek 

nem választják a fizikai munkát, de ez így van a többi szakmában 

is. Egyelőre marad a felnőttképzés és majd, ha itthon is hasonlóan 

fognak keresni a bádogosok – mint Európa nyugatibb felén –, akkor 

szép lassan helyre fog állni a rend. Addig jó helyzetben vannak a 

bádogos vállalkozások, mert óriási a kereslet a tisztességesen és 

jól dolgozó cégek után.
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A BÁDOGOS
Új, hiánypótló szakmai magazin

az ÉMSZ kiadásában!

• Országos szakmakörkép

• Szakemberképzés helyzete – a szakma jövője

• Piaci helyzetelemzés elismert szakemberektől

• Sikeres bádogos munkák

Előregisztráció az ingyenes példányért: 

emsz@emsz.hu

ELŐZETES TARTALOM: Megjelenés: 2021. március
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TÁRSASHÁZ 
TETŐTÉRBEÉPÍTÉS
Budapest, Krúdy Gyula utca 11.

A ház története: Klauschek Ignác és neje Bill Fanni az 
1850-es évek elején vásárolták meg a telek tulajdonjo-
gát. 1898-ra az akkor még József utca 29. 58.500 forintért 
cserélt gazdát. Az új tulajdonos Reusz Henrik és neje lett. 
A nagybirtokos Reusz közgazdaság terén szerzett érdemei 
elismerésével magyar nemességet nyert, majd felvette a Rát-
honyi nevet. Bérpalotájának kapuján még épségben látszik 
erről árulkodó címere is: a koronán könyöklő kar, három 
búzakalászt tart. Az épület sorsa 1916-tól a Királyi Magyar 
Tudományegyetemi Alap kezelésébe került, majd 1917-től a 
Collegium Marianum Intézeteként működött, melyet a tanul-
mányaik miatt fővárosba került lányok számára alapítottak. 
A II. világháború idején 150 üldözöttnek is menedéket adott 
a ház. Az 50-es évektől, az államosítás után a Pázmány Péter 
Tudományegyetem fiúkollégiuma lett. 1956 óta lakóházként 
működik.

Az épület két „L” alakú szárnyból összeépített tömege egy 
„U” alakú tömeggel zárja körbe a belső udvart. 
Említésre méltók a ház utcai homlokzatai, melyek a Palo-
tanegyed építészetének egyik legszebb példái. Rendkívüli a 
ház markáns párkányzata, amit a korábbi befektető teljes 
igénytelenséggel és az épített értékek megóvásának figyel-
men kívül hagyásával elbontott. Sajnos a bontás előtt a pár-
kányzatról részletes felmérési dokumentáció nem készült. 
A birtokunkban lévő részletes fotódokumentáció, valamint 
egy egykori ortogonális fotó segítségével és a Vignolai osz-
loprendszer arányait figyelembe véve igyekeztünk az egy-
kori párkányzatot rekonstruálni. A padláson megtaláltuk az 
udvari homlokzatok felső párkányzatának gipsz konzoljait, 
ezek és az utcai homlokzatok alsó elemei segítségével for-
máltuk meg a felső konzolsort, amelyről a történeti kutatá-
sok ellenére semmi információnk nem volt. 
Az épület másik nagy értéke a lépcsőház és a kapualj. 
A lépcsőház jól tükrözi a valamikori fényűző épület különös 
hangulatát. Egyediségét az ovális plafon és az abba belemet-
sző nyolc fiókboltozat adja, melyeket korinthoszi oszlopfők-
kel díszített félpillérek tartanak. A ház legutóbbi írásos meg-
jelenése Somlai Tibor: Fent és lent, Pest-budai lépcsőházak 
1835-1945 című könyvében van.
A meglévő épületet két épületszinttel bővítettük, melyeket a 
tér és az utca felé karakteres párkány és tetőforma határol, 
melyek a meglévő épület karakterét megfelelő mértékben 
erősítik.

Tetőforma: Az utcai homlokzatmagasság meghatározásá-
nak előírásai a tömegformálás lehetőségét nagy mértékben 
korlátozták. A tér egy hangsúlyos eleme a templom. Érde-

kessége, hogy a környezet derékszögű rendszeréből kibillen. 
A tervezett emeletráépítés és tetőtérbeépítés tömege erre 
reflektál. A törtvonalú utcai tetőformából kivágott részek a 
templom irányába néznek, ezek a felületek adják a belső 
terek szükséges természetes megvilágítását. A tető fedését a 
PREFA Prefalz világosszürke lemezével oldottuk meg, mely 
a kiharapott részeken antracit színre vált.

Párkányzat megnyitása: Az utcai homlokzatokon a magas 
párkányzat a 4. szinti lakások természetes megvilágítását, tér 
felé történő megnyitását nagy mértékben korlátozza. Azon-
ban ennek ellenére is fontosnak tartottuk a régi párkányzat 
helyreállítását, megtartását, hiszen a ház egyik különleges 
éke. A párkányzat a homlokzatok felső lezárása, vége. A la-
kások új külső falát a meglévő homlokzati faltól függetlení-
tettük, így a szükséges természetes megvilágítás megoldott. 
Az új nyílásrendszer a párkányzat részét képezi. Az összes 
gipszkonzol közötti falszakasz üres nyílássá változik. 

Építtetői igények - a megváltozott minőségi igényekhez 
alakítani az épülő két építményszintet, mai, modern meg-
jelenés, könnyű fenntarthatóság, tartósság – maximális fi-
gyelembevételével próbáltunk egy izgalmas, a negyed épí-
tészeti minőségéhez illő tetőtérbeépítést tervezni, melyre 
a PREFA kiválasztott rendszere kellő szabadságot biztosított.

Schmölcz Gabriella és Perényi László - tervezők



BIZTONSÁG A TETŐN 
Az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Ma-
gyarországi Szövetsége (ÉMSZ) a Layher Kft. és a PREFA 
Hungária Kft. támogatásával „Biztonság a tetőn” címmel 
szakmai oktatófilmet készít a tetőn végzett munka bizton-
ságosabbá tétele érdekében. Ágazatunk sajnos élen jár a 
halálos munkabalesetek számában, pedig ezen balesetek 
jelentős hányada megfelelő tervezéssel és a tetőbiztonsági 
elemek alkalmazásával megelőzhető lenne!
A biztonság a tetőn kiemelten fontos számunkra. A profesz-
szionális és átgondolt tartozékok lehetővé teszik, hogy a ki-
vitelezők biztonságosan dolgozzanak a tetőn a kivitelezés, 
karbantartás és tisztítás során. Az eredeti PREFA tartozékok 
tökéletesen illeszkednek az alumínium burkolat anyagához, 
esztétikusak, és nem befolyásolja a tető működését.

A NON PLUS ULTRA PROFESSZIONÁLIS VÉDELEMHEZ:
Tetőbiztonsági termékeink a biztonsága érdekében:
1. Járórácsok és járórács-tartók
2. Tetőlépcsők
3. Biztonsági tetőkampók
4. PREFA talpakon álló tetőbiztonsági rendszer
5. Fúrósablon

JÁRÓRÁCSOK ÉS JÁRÓRÁCS-TARTÓK
A talpakon álló járórács-tartók a járórács szélességétől füg-
gően egy-vagy két tömített talppal rendelkeznek. A tartók 
12° és 55° közötti tetőhajlásszög tartományban állíthatók, 
és a deszkázatra történő rögzítéshez szükséges süllyesztett 
fejű csavarokkal kerülnek kiszállításra. A tartókhoz illesz-
kedő járórácsok 250 mm és 360 mm szélességben, és több 
választható hosszban érhetőek el. A kilenc standard színből 
álló választék biztosítja, hogy a rendszer illeszkedjen a tető 
megjelenéséhez.

TETŐLÉPCSŐK
A tetőn való mozgás a karbantartási, javítási, stb. munká-
latok során nem csak a járórácsokkal biztosítható a tetőn.  
A tetősíkokon való mozgás a tetőlépcsőkkel is biztonságo-
san kivitelezhető. A PREFA tetőlépcsők két tömített talpon 
állnak, 12° és 60° közötti tetőhajlásszöghöz illeszthetők, és 
a süllyesztett fejű csavarokkal együtt kerülnek kiszállításra.



BIZTONSÁGI TETŐKAMPÓK
A PREFA termékválasztékában két különböző biztonsági te-
tőkampó érhető el. Az egyszerű, beütőheggyel rendelkező 
biztonsági tetőkampó a szereléshez szükséges csavarokkal 
és takarólemezzel kerül kiszállításra. A szerelési iránnyal 
párhuzamos zuhanási irányban egy ember biztosítására lett 
minősítve, és kilenc standard színben érhető el. A szintén a 
szerelési iránnyal párhuzamos zuhanási irányra minősített 
talpakon álló biztonsági tetőkampó a PREFA összes kisele-
mes tetőfedéséhez alkalmazható. A rozsdamentes acél kam-
pó maximum két ember biztosítására alkalmas (melyből egy 
ember a mentést végzi), és egyedi rendelés alapján porszórt 
kivitelben, a standard színválasztékunkban is elérhető. A 
talpak rugalmas és gyors beépíthetőségének köszönhetően 
megtakaríthatjuk a takarósapka beépítésére és a korcok ki-
alakítására szánt időt.

A TALPAK MEGKÖNNYÍTIK A BEÉPÍTÉST 
ÉS A POZICIONÁLÁST
A tányértalpas-rendszer jelentősen megkönnyíti a termékek 
beépítését. A felületi szigetelésnek köszönhetően a külön-
böző elemek közvetlenül a kiselemes tetőfedésekre rögzít-
hetők – termékektől és a követelményektől függően a kö-
tőelemeket a szarufába (pl. biztonsági tetőkampó), vagy a 
teljes deszkázatba (pl. tetőlépcső) kell rögzíteni, tömítésük 
tökéletes lesz. Az öntapadó tömítés szintén megkönnyíti a 
kivitelezést. Használatával a kiegészítő takaróelemek megta-
karíthatók, az elemek pedig teljesen rugalmasan a megfelelő 
helyre helyezhetők el. Az elemek utólagos beépítése is kis 
ráfordítással lehetséges. Egy másik nagy előnye a tányértal-
pas rendszernek, hogy azonos technikával különböző kie-
gészítők is beépíthetők, pl. a napelemes rendszerek tartói.

SZARUFA FELETTI SZIGETELÉS - PONTOS RÖGZÍTÉS 
A FÚRÓSABLONNAK KÖSZÖNHETŐEN
A talpakon álló biztonsági tetőkampó szarufa feletti szige-
telésre is minősített. Ehhez egy külön csavarszett érhető el 
hosszabb csavarokkal. És mivel a PREFA számára fontos, 
hogy a bádogosok és tetőfedők munkáját a lehető legjobban 
megkönnyítse, a beépítéshez egy speciális fúrósablont fej-
lesztettünk ki, melyhez ütvefúró szárat is biztosítunk. Ezek 
segítségével a csavarok pontos behajtása biztosított.

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ÉVES ELLENŐRZÉSEK 
TÁMOGATÁSA
A kivitelezés megfelelő dokumentálása és a rendszeres elle-
nőrzések elkerülhetetlenek. Ezekkel támasztható alá, hogy 
a szakemberek személyes biztonsági felszerelésükkel csak 
hibátlanul beépített biztonsági tetőkampókon biztosítják 
magukat. A PREFA ehhez is megfelelő segítséget nyújt: A 
beépítési- és alkalmazási útmutató utolsó oldalán egyszerű 
dokumentációk másolatai találhatók. 

A PREFA SZAKÉRTELME
Nem kérdéses, hogy termékeinket mindig a jelenleg érvé-
nyes szabványoknak és előírásoknak megfelelően teszteljük. 
Ezen túlmenően, alkalmazástechnikai szakértőink tudásu-
kat a szabványalkotás területén is kamatoztatják, továbbá 
aktív támogatást nyújtanak a szakmai szövetségek és a szab-
ványügyi hivatalok számára. 

ERŐS, MINT A BIKA!

WWW.PREFA.COM
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Hidasi Tibor:

Emlékeim szerint eredetileg nem bádogos mesternek készültél. 

Mégis hogyan találtál rá a szakmára?

Biró Dániel:

A szakma sosem volt számomra idegen. Szinte születésemtől 

kezdve ismerem, hiszen édesapám bádogos. Már általános is-

kolás koromtól nyaranta sokat segédkeztem mellette és alkalma-

zottai mellett a műhelyében. Majd a középiskolában informatika 

szakra jártam és az akkori baráti társaságom egy része Budapes-

ten tanult. Érettségi után én is úgy döntöttem, hogy a fővárosban 

folytatom tovább, így kerültem a Budapesti Kommunikációs Főis-

kolára, a mai METU-ra. Az itt töltött fél évem inkább a saját út-

keresésemről szólt, mintsem az elméleti tananyag elsajátításáról, 

de egy idő után nem éreztem jól magam. Sokat gondolkoztam, 

hogy merre menjek tovább, hol folytassam a tanulást. Rossz ér-

zéssel töltött el, hogy édesapám rajtam kívül senkinek sem tudná 

átadni a kemény munkával felépített vállalkozását. Átértékeltem 

mindent, hogy mire mehetnék az akkori tanulmányaimmal és azt 

is, hogy egyáltalán én ezt szeretném-e csinálni. Rá kellett jönnöm, 

hogy a kommunikációs főiskola nem az én világom. Visszaköltöz-

tem Zalaegerszegre és elkezdtem apám mellett bádogosként 

dolgozni. Menet közben kiderült, hogy a kétkezi munkával is jól 

lehet keresni, dandárjában friss levegőn vagyok, és érdemi dol-

gokkal kötöm le a figyelmem. Általában jó a hangulat, akkor gyúj-

tok rá amikor akarok (akkoriban dohányoztam) és még sorolhat-

nám az előnyöket. Szóval megvan a szabadság érzése!

Hidasi Tibor:

Gondolom a bádogos szakképesítésedet azért még megszerez-

ted.

Biró Dániel:

Így van, az akkori Ybl Miklós Szakiskolában (most Wesselényi Mik-

lós), Budapesten, a XIV. kerületben. Még annak idején édesapám 

is oda járt, sőt még az Ő akkori tanára, Verebélyi Lajos tanár úr is 

tanított engem! Apám 40 éves volt, mikor én születtem, úgyhogy 

lehet számolni. Szegény Lajos bácsi már nincs köztünk, de renge-

teg jó szakembert tanított!

Hidasi Tibor:

Hol és kitől sajátítottad el gyakorlatban a szakmát? Ha jól tudom 

külföldön is szereztél tapasztalatot.

Biró Dániel:

Ifjú titánként édesapám vállalkozásában voltam alkalmazott egy 

évig, majd 4 hónapra kikerültem Svájcba. Ezt az időszakot te-

kintem a szakmai fejlődésem igazi kiindulópontjának, ugyanis a 

megszokottól eltérő munkamorálban kellett dolgozni. Az itthoni 

brigádban nem nagyon fértem hozzá a szakmunkához, mert leg-

fiatalabbként én voltam a culáger. Kint a szakik javarészt egyedül 

dolgoztak egy-egy építkezésen, mert a cég egy adott időszak-

ban több mint 100 bejegyzett helyszínen volt jelen, amiből egy 

építkezés magába foglalta 4-5 társasház mindennemű bádogos 

munkáját. Körülbelül 30-an dolgoztunk a vállalatnál, így az volt 

a stratégiájuk, hogy mindenhol lássanak legalább egyvalakit tő-

lünk, aki dolgozik. Az elején kaptam segítséget, aztán hamar be-

dobtak a mélyvízbe. Nehéz volt, de élveztem. Kezdtem felfedezni 

a sikert, azt, hogy egyedül is boldogulok. 

Hidasi Tibor:

2018-ban az ÉMSZ vezetősége kiválasztott, hogy képviseld Ma-

gyarországot Rigában, a Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán a de-

legált csapat húzóembereként, így nagy mértékben hozzájárultál 

a magyar bádogos szakma népszerűsítéséhez is. Hogyan kerültél 

kapcsolatba az szövetséggel? 

Biró Dániel:

Volt itt Zalaegerszegen egy munkám, ahol a megrendelő nemtet-

szését nyilvánította ki egy csomóponti kiképzéssel kapcsolatban. 

Évek óta dolgoztam már a családnak, sok munkát adtak, mindig 
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korrektek voltak. Szívem-lelkem beletettem ebbe a munkába is, 

de itt nézeteltérés támadt. Vissza akarták bontatni a fémlemezből 

kialakított falcsatlakozást. Ekkor felkerestem az anyagforgalmazó 

cég a PREFA Hungária Kft. alkalmazástechnikusát, aki eljött meg-

tekinteni a munkát. Felhívta a gazdát és tájékoztatta arról, hogy a 

munka első osztályú minőségben van elvégezve. Pár nappal ké-

sőbb aztán engem is felhívott még egyszer, hogy engedelmem-

mel beneveznék ezt a munkát az ÉV TETŐJE pályázatra. A zsűri 

látogatása során került szóba a világbajnokság is, amire aztán 

rábólintottam.

Hidasi Tibor:

És következett a felkészülési időszak.

Biró Dániel:

Így van. Ezt úgy tudtam megoldani, hogy a már megrendelt mun-

káimat átcsoportosítottam. Hónapokkal a VB előtt elkészítettem a 

versenymakettet. A támogatásoddal – melyet itt is köszönök – és a 

saját költségemen vettem hozzá anyagot és rengeteget gyakorol-

tam. A felkészülés Zalaegerszegen történt, Sándor István verseny-

zőtársam közel két hetet volt itt a verseny előtt. 

Hidasi Tibor:

Ki motivált a legjobban a felkészülés alatt?

Biró Dániel:

A szakma szeretetének köszönhetően sok ismerőst és barátot 

szereztem! Mindenki motivált, aki körülöttem volt és egyúttal tá-

mogatott, bármilyen formában is tette!

Hidasi Tibor:

Szakmai életutadat tekintve, milyen pozitív hozadékai voltak a vi-

lágbajnokságnak?

Biró Dániel:

Ott debütált nyilvánosan a saját találmányom és kivitelezési tech-

nikám. Ha nem is nyertünk, tudtam olyant mutatni felnőtt mes-

tereknek, amilyent még nem láttak: már ezért megérte! Hálás 

vagyok azoknak, akik végig kísértek ezen az egészen, a felesé-

gemtől kezdve a mentoromon át a kollégákig, akik támogattak! 

Mára ott tartok, hogy nemzetközileg is ismernek, elismernek. 

Örülök, hogy sok szakembert megismertem az országon kívül is 

és remélem, hogy még nagyon sok mindenkit és sok új dolgot 

megismerhetek, vagy épp én mutathatok meg másoknak! 

Hidasi Tibor:

A Világbajnokságot követően beléptél a szövetségbe és 2019 ja-

nuárjában ÉMSZ delegáltként részt vettél a Bádogos Találkozón 

Minszkben. Azóta is aktívan közreműködsz a hazai bádogos szak-

mát építő, népszerűsítő tevékenységekben. Kik azok, akiktől a leg-

többet tanultál és a legjobban inspiráltak?  

Biró Dániel:

Sokan vannak, sorolhatnám, de nem szeretnék kihagyni senkit! 

Van, aki a személyiségével, van, aki a szellemi tevékenységével, 

van, aki a szakmai és kétkezi tudásával. Mindenkinek megvan a 

maga erőssége, jellemvonásaikkal motiválnak! Jelzem, a szak-

mán kívül igaz ez mindenkire, akire fel tudok nézni! Igyekszem 

hozzájárulni a szövetség munkájához és megtiszteltetés számom-

ra, ha felkérnek a szakma képviseletére. 

Hidasi Tibor:

Akkor így visszaszámolva az éveket, mióta is dolgozol a szakmá-

ban?

Biró Dániel:

Most azt mondanám, hogy mindig is ezt csináltam! Persze ez nem 

így van, ha a tanulóéveimet is beleszámolom már vagy 10 éve, és 

jövő januárban lesz 7. éve, hogy vállalkozom.

Hidasi Tibor:

Mi jellemzi a vállalkozásodat?

Biró Dániel:

Vállalkozóként is csak a legjobb minőség ösztönzött. Minden-

képp ki akartam tűnni, felhívni a figyelmet arra, hogy lehet így is 

csinálni. Így, ahogy visszatekintek, túl szigorú voltam önmagam-

hoz, de ha nem lettem volna az, nem értem volna el olyan fejlő-

dést és eredményeket, amik elvezettek ahhoz, aki most vagyok, 

és amit most tudok. Mindennek ára van. Mostani fejjel kezdem 

megint átértékelni az egészet, de ami a legnehezebben megy 

mégis csak az, hogy a minőségből engedjek! 

Hidasi Tibor:

A munkáidat látva rendkívül kreatív vagy, olyan, aki folyamatosan 

az újításokat keresi. Saját terméket fejlesztettél, melyet Freehand 

Roller néven forgalmazol Magyarországon és a nemzetközi pia-

con is. Milyen szakmai kihívásra kerestél megoldást?

Biró Dániel:

A világbajnokságra való felkészülés idején találtam ki. 

Bádogos
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Egy viszonylag összetett csomópont kiképzésénél vakartam a 

fejem, hogy lehetne szépen és könnyen a törésvonalakat bele-

nyomni a lemezbe, hogy aztán már csak finoman kelljen más szer-

számmal hozzányúlni. Kizártnak tartom, hogy előbb-utóbb ne jött 

volna szembe ez az ötlet a munkám során!

Hidasi Tibor:

Kicsit mesélj erről, lényegében mitől különleges?

Biró Dániel:

Ez egy csapágyazott görgős szerszám, amivel a fémlemez hajtá-

sainak vonalán enyhébb-erősebb nyomást gyakorlunk, hogy azt 

majd még pontosabb, még esztétikusabb módon lehessen meg-

hajtani. Egyedi minták kialakításához is tökéletes kis darabszám 

esetén, ahol nem érdemes présszerszámot készíteni. Persze ez 

függ az összetettségtől, mélységtől stb.  A világ számos országá-

ba adtam már el belőle, az Egyesült Államoktól kezdve Európán 

át Japánig. Folyamatosan vannak megrendeléseim, a napokban 

Ausztráliába is küldtem. Ezt is lekoppintották, mint minden mást, 

de az igazi szakik megtisztelnek azzal, hogy tőlem veszik meg az 

eredetit!

Hidasi Tibor:

Esetleg van már más saját termék is, amin elkezdtél dolgozni?

Biró Dániel:

Van ötletem több is, de ezek megvalósításához más szakmát kel-

lett volna választanom! Ha engedi az időm és találok megfelelő 

szakembert - aki létrehozza azt, amit kitaláltam -, tovább fejlesz-

tem a repertoárt!

Hidasi Tibor:

Egyértelműen látszik, hogy tudatosan, rengeteg munkával építed 

a szakmai karriered és rövid idő alatt fiatalon szakmai ismertséget 

és elismertséget szereztél. Hogyan látod magad a jövőben, van-

nak konkrét rövid vagy hosszú távú terveid?

Biró Dániel:

Szeretnék megbízható alkalmazottat, akivel lehet a jövőben ter-

vezni. Vannak megkeresések nagyobb munkákra is, de sokukat 

nem tudom elvállalni, mert jobbára egyedül dolgozom. Jelenleg 

a legfontosabb számomra, hogy megtaláljam az aranyközép-utat 

család és munka között és folyamatos, biztos megélhetést teremt-

sek. Jelenleg két pici gyereket nevelünk feleségemmel: Kolen 

kettő, Zenna fél éves.

Van egy nagyon kedves kollégám, barátom (Mácsai Szabolcs), 

vele beszéltük, hogy nagyon is fennáll a kiégés veszélye. Kell egy 

évben legalább egy olyan munka, ami különleges, amit az ember 

szívvel-lélekkel csinál és tud benne fejlődni. A díszműbádogos 

szakma érdekel nagyon, szeretnék belekóstolni. Elsajátítani nem 

lehet, aki ezt mondja, az hazudik! Ez vonatkozik az épületbádo-

gos szakmára is: nincs két egyforma munka és hát vannak olyan 

építészek, tervezők, akik arra motiválnak, hogy a napi rutinból ki-

ugrasszanak minket.

Hidasi Tibor:

Magyarországon jelenleg körülbelül 300 bádogos szakember 

van, ami nem túl sok és komoly problémát jelent a szakemberhi-

ány. Hogyan látod, mivel lehetne előlendíteni azt, hogy minél több 

fiatal válassza ezt a szakmát?

Biró Dániel:

Egyáltalán a kétkezi szakmát! Mert így van, nagyon kevesen vá-

lasztják ezt az utat. Ha azt mondanám egy 14 éves gyereknek, 

hogy „Figyelj, nyáron meleg van - szakad rólad a víz, télen hi-

deg van, előfordul párszor, hogy bőrig ázol az esőben, elvágod 

a kezed (nem egyszer, nem kétszer), lehet közel harminc évesen 

már tropán lesznek a térdeid, fájni fog a könyököd, stb.!” Igazat 

mondok, vagy sem? Persze, hogy igen, de nem mondhatom ezt, 

mert egy pályaválasztásin megrémíteném őket. Meg kell mutatni 

nekik, hogy azon túl, hogy kétkezi szakma, sokkal több annál! Ha 

valaki színvonalasan akarja űzni, rendkívüli tudással és kitartással 

kell csinálnia azt. Lehet az időjárási viszontagságokra pozitívan is 

tekinteni, például erős immunrendszere lesz az embernek, vagy 

a folyamatos mozgás miatt ez egy fitt életforma! Ezen felül gon-

dolkodni, rajzolni, szerkeszteni kell, megoldást találni mindenre. 

Szavakkal nehéz leírni, képek formájában inkább. Mindenképp 

promózni kell a kétkezi szakmákat, ezen belül a miénket is! Meg 

kell ragadni a figyelmüket, az Ő fejükkel gondolkodni, ismerni 

kell a vágyaikat és ebből építkezni. Javítani kell a marketingen. 

Jelenleg szépen és jól mutatja be a szakmát, viszont nem ébreszt 

motivációt a fiatalokban! Pedig ez egy nagyszerű szakma. Minden 

nehézségével és kihívásával együtt úgy kell tekinteni rá, mint egy 

életstílusra: Aki egyszer beleszeret, az nem tud kiszeretni belőle!
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Szolgáltatásunk összhangban van a 275/2013 (VII.
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