


A tetőcserepek
új generációja

t e rran - g en e ron . hu

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

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

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

A NAPRAKÉSZ TETŐ

A stílusosan környezettudatos 
napelemes tetőcserép. 

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



Elismerésemet szeretném kifejezni Sándor Mátyásnak, 

az előttem szolgálatot teljesítő elnöknek. Sikeres te-

vékenységét szeretném folytatni, és amit csak tudok 

szándékomban áll hozzátenni vagy továbbfejleszteni. 

Örvendetes, hogy tagjaink száma a magastető és a bá-

dogos szekciókban is gyarapszik. Ezt a folyamatot erősí-

ti, hogy a munkájukat, szakmai tájékozottságukat egyre 

több területen, egyre több csatornán keresztül tudjuk 

támogatni.

Az idei év első felét a vírus-helyzet határozta meg, ami va-

lódi próbatétel volt számunkra is. Elfogadtuk a kihívást és 

válaszul online képzést, ÉMSZ webináriumot szerveztünk. 

Épp itt volt az ideje, hiszen ez nagy előrelépést jelent a 

gyártó partnereink és az építőipari szakmagyakorló tag-

jaink közötti folyamatos edukáció szempontjából. Feb-

ruár elejétől tárgyalásokat folytatunk a Fiatal Tetőfedők 

Világbajnokságának koronavírus miatti átszervezéséről. 

Nagyon sikeres, 2 napos magastetős szakmai fórumot 

rendeztünk. Márciusban megtörtént az ÉV TETŐJE 2020 

pályaművek szemlézése, majd a nemzetközi zsűri szavazá-

sára és az eredményhirdetésére már csak online kerülhe-

tett sor. Az ünnepélyes díjátadó már nem virtuálisan kerül 

megrendezésre, szokás szerint a CONSTRUMA pénteki 

napján, október 9-én lesz. A fontos és népszerű tavaszi 

rendezvényeinknek új őszi időpontokat kerestünk. Elké-

szült a Leesés elleni védelem témájú irányelvünk is. Mond-

hatom nálunk nem állt meg az élet!

Lapzártakor hazánkban szerencsére már tetőzött a jár-

vány, túl voltunk a nehezén. Mostantól a „tetőzés” fela-

data reméljük, már csak a miénk! A közös munkához, a 

szakmai, és ezzel az üzleti fejlődéshez a Szövetség tá-

mogatását és gyakorlati segítségét ajánlom!

Kedves Kollégák, Partnereink, Tisztelt Olvasó!

Puskás András
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épületszigetelő szekció

SÁNDOR MÁTYÁS
elnöki tanácsadó

HIDASI TIBOR
elnökhelyettes

HORVÁTH SÁNDOR
elnökhelyettes

URBANICS JÁNOS
elnökhelyettes

VALYON ANDRÁS
elnökhelyettes

KÜRTÖS ZOLTÁN LŐRINCZ KLÁRA RICZU GYULA ROZGONYI LÁSZLÓSTUBÁN MARGÓ

FILUS RÓBERT IGNÁCZ GYÖRGY KOVÁCS SÁNDOR NAGY BAGÁCS JÓZSEF NAGY SÁNDOR

PUSKÁS ANDRÁS
elnök

É M S Z  V E Z E T Ő S É G

magastető szekció
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BAUER TIBOR KUJBUS MIHÁLY MAJER TIBOR PÓNUSZ LÁSZLÓ STANG ÁKOS

CSOBAJINÉ TÓTH JUDIT DR.KAKASY LÁSZLÓ FARKAS IMRE HARASZTI LÁSZLÓ PATAKY RITA

DOBOS JÓZSEF SZÁNTÓ LÁSZLÓ TAMÁSI JÓZSEF

CSOTT RÓBERT HAVAS GYÖRGY KNITTEL FERENC KRUCHINA SÁNDOR KUGLER FERENC

DR.MATOLCSY KÁROLY NEMERE JUDIT

felügyelő bizottság

etikai bizottság

oktató-szakértő szekció

bádogos szekció

etikai bizottság
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Mit jelent neked a tiszteletbeli tagság?

Sem ács, sem tetőfedő, sem egyéb kapcsolódó szak-

mabeli nem vagyok. A dolog úgy indult, hogy az egyik 

ÉMSZ tag a feleségével (Bagács házaspár) hozzám jár 

karate edzésekre. Ezzel már el is árultam a foglalkozá-

somat - a Testnevelési Egyetemen végeztem - karate 

szakedző vagyok immár 34 éve. Az ÉMSZ egyik társa-

dalmi munkája hozott össze a Szövetséggel. Történt 

ugyanis, hogy Bagács Józsit elkísértem egy munkára 

és azóta folyamatosan részt veszek az effajta társadalmi 

szerepvállalásokban, mivel az ÉMSZ sokéve felajánlja 

évente legalább egy rászoruló iskola vagy óvoda tető-

jéhez az építőanyagok szakszerű beépítését.

És a folytatás?

Egyre jobban megtetszett a dolog, kollegiálisan fogad-

tak. Neves mesterekkel, köztük tetőfedő világbajnoksá-

got nyert szakemberekkel, a hazai élvonal hírességei-

vel „tettük a jót”. Köztük is soknak vannak tanítványai, s 

ezzel újabb közös pontot találtam, hiszen én magam is 

foglalkozom tanítással. 

Mester és mester között hamar jön létre szimpátia, 

akkor is, ha a tetőfedés és a karate között kevés az 

összefüggés. Talán a cseréptörés…

A társadalmi munka filozófiája szerintem abban rejlik, 

amit egy szólás fogalmaz meg: „Ha kapunk valamit 

megtelik a kezünk, ha adunk valamit, megtelik a szí-

vünk”. Az említett első várépítős munka után névre szóló 

köszönetet kaptunk a település vezetőjétől, amit máig 

nagy becsben tartok.

Más területen is végzek társadalmi munkát. Aktívan 

részt veszek a hazai madárvédelemben. Az „Otthont a 

vércséknek” program keretében ládákat helyezünk ki, 

hogy a pockokat természetes ellenségükkel gyérítsük. 

Fecskéknek is készült műtető: ez Bagács Józsi projekt-

je. (A Youtube-on megtalálható „Fecskefészekkész7”) 

Komplex madár lakótelep létesült kifejezetten „fecskelak 

típusú” kialakítással. Remélhetőleg jót tesz majd az egyre 

kevesebb kedves fecskepár családi boldogulásának. 

Azért engedj meg egy provokatív kérdést: dolgoz-

tál már szekercével?

A testvérbátyám, aki már sajnos nem él, asztalosként 

dolgozott, én meg sokszor ott barkácsoltam mellet-

te, sőt saját szekercém is van.  Ide tartozik, hogy gye-

rekkorom óta díszmadarakat is tartok, az ő kalitkáikat, 

röpdéiket, ketreceiket magam barkácsolom. Erre is jó a 

tagság: el tudok lesni fogásokat; most már ügyesebben 

barkácsolok.

Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre! További 

eredményes munkát kívánok a szakterületeden és 

az ÉMSZ-szel közösen is! Szálkamentes barkácso-

lást és madárcsicsergéses időtöltést kívánok!

Köszönöm! Mennem is kell, közeledik a hat órai edzés 

időpontja. Ez halaszthatatlan kötelességem: akár esik, 

akár fúj nem maradhat el. 

Pákozdi József

FÁSI TIBOR – TISZTELETBELI TAG 

Évek óta részt vesz az ÉMSZ által végzett társadalmi munkában: 
2019-ig külsősként, 2020-tól tiszteletbeli tagként aktívan közre-
működik a szövetség társadalmi szerepvállalásában. Ő az első, s 
mindeddig egyetlen - nem szakmabeli - tiszteletbeli ÉMSZ tag.
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Közel van a telephelyed az otthonodhoz?

Halászin élek, itt van az iroda és a műhely is egy telep-

helyen. Egy 4 fős csapattal dolgozom, plusz egy irodai 

asszisztens segít, aki megcsinálja helyettem a papír-

munkát. Így az időm 90 %-ában a kollégáimmal tudok 

lenni.

Mi volt az az impulzus, ami most a Szövetségbe hozott?

A végleges döntést Ignácz György hívó szavára hoztam 

meg, de sokéves előzménye van a dolognak. Gyurival 

benne vagyunk évek óta a BMI/Bramac Rendszermes-

ter Tanácsában és sokszor előkerült a téma, hogy itt a 

helyem a Szövetségben. A körülmények most alakultak 

úgy, hogy belépjek.

Mi a legfontosabb, amit az ÉMSZ-től vársz?

A Bramac-kal és a Velux-szal is szerződésem van, de na-

gyon fontos számomra, hogy a többi gyártó alkalmazás-

technikai újdonságaival kapcsolatban is folyamatosan 

képben legyek. Ezek az információk megfelelően elő-

készítve jutnak el hozzám az ÉMSZ csatornáin keresztül. 

Mivel folyamatosan újabb és újabb technológiai újdon-

ságok kerülnek ki a piacra nagyon fontos, hogy folya-

matosan frissíteni tudjam ismereteimet.

Milyen a piaci helyzet jelenleg?

Mostanában sokkal több a munka, mint tavaly, az az 

igazság, hogy a vírushelyzet nem gyakorolt semmilyen 

negatív hatást a megrendeléseinkre. Jobban állunk, 

mint tavaly ilyenkor.

Hogy látod itthon a szakmai utánpótlás helyzetét?

Annak idején minden évben tartottak hetedikes és nyol-

cadikos gyerekeknek szakmai napokat. Három éven ke-

resztül részt is vettem a rendezvényen önálló standdal. 

Próbáltam a gyerekeknek figyelemfelkeltő attrakciókat 

szervezni, de sajnos hiába. Szerintem a jelenlegi „osz-

tálykirándulásos” koncepció nem megfelelő. Ha a saját 

szülő és nem a tanár vinné körbe a gyerekeket sokkal 

hatékonyabb lenne a dolog, mivel a szülő ismeri igazán 

a gyermek érdeklődési körét és ő érdekelt abban, hogy 

megfelelő legyen a választás. Két tanulóm van jelenleg, 

az egyikük idén végez, őt - úgy néz ki - sikerül hosszútáv-

ra alkalmaznom. A 2,5 éves kisfiamról még nem tudni, 

hogy mi szeretne lenni, de nagyon örülnék neki, ha ké-

sőbb sikerülne megszerettetni vele ezt a szép szakmát.

FELBER TAMÁS

2020. első félévében sikerült folytatni a szö-
vetség országos tagságának bővítését: 9 új 
rendes taggal bővült az ÉMSZ szakmai szer-
vezete. Az ’újoncaink’ az ország különböző 
pontjain tevékenykednek Kótajtól Halásziig 
bezárólag. Mindannyian a magastetős és a bá-
dogos szekcióinkat erősítik, sokan közülük az 
ács, tetőfedő és a bádogos mesterségből ket-
tőt vagy hármat is űznek egyszerre. Az alábbi 
mini interjúkban kicsit rendhagyó módon sze-

retnénk őket bemutatni rávilágítva arra, hogy 
milyen sokszínű is ez a társaság. Tagságunk 
egy oktatási intézménnyel is bővült: a PSZC 
Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma is belépett a szövetségbe. 
Hajdú István igazgató úrral nagyinterjút készí-
tünk az őszi ÉMSZ Hírekben. 
Az interjúkat Pákozdi József, az ÉMSZ sajtóme-
nedzsere készítette Szalai Leventével közösen.

AZ IDEI ELSŐ FÉLÉV ÚJ BELÉPŐI Mini interjúk
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Egy régi ismerős az új tagok között. Kotrics Gábor az el-

múlt években komoly eredményeket ért el az ÉV TETŐJE 

pályázatokon és ha épp nem pályázott, akkor a zsűrizés-

ben is részt vett. Magánéletében nem túl bőbeszédű, de 

amint a szakmáról van szó megered a nyelve.

Hogyan értékeled az idei ÉV TETŐJE pályázatot?  

Izgalmas volt, számomra kimondottan. Szakmailag brutálisan 

sokat lehet tanulni pályázóként és zsűritagként is. Ez a verseny 

nagyon sok munkát igényel mindenkitől: a pályázóktól, a szer-

vezőktől és persze a zsűritől is. Nagyon jó volt a zsűri összetéte-

le és jó volt benne dolgozni is – na, nem azért mert én is benne 

voltam - remek szakemberek: különböző szakterületek különfé-

le ízlésű mesterei az ország minden szegletéből. 

Mit gondolsz a verseny presztízséről?

Sok szép és jó tető van mindenfelé, de akik ide kerülnek azok 

komolyan mind a legjobbak között vannak. A legjobbak közül 

pedig kiválasztjuk azokat, amelyekben úgymond „van egy kis 

fűszer”, amibe „belevisznek valami kis csavart”. Ettől lesz nívó-

ja, ettől lehet valami Nívódíjas. 

Olyan lelkesen beszélsz, úgy tűnik mesterséged nem csak 

a szakmád, de a hobbid is! 

Hát igen. Még a nyaralásunk közben is nyitva tartom a szeme-

met. Képes vagyok útközben akár megállni is egy jó tető ked-

véért. Persze figyelem a hibákat is a magam okulására.  Szóval 

a mesterségem kitölti az időmet: teszem hozzá, most éjjel fél 

11 van, de most is egy tető-megoldáson gondolkozom.

Lehet, hogy egyben szenvedélyed is a tetőfedés?

Igen, de szerencsés vagyok: van egy csodálatos feleségem, aki 

mindenben mellettem áll és megérti ezt a szenvedélyemet is.

Igazán nagyszerű: úgy tűnik nem csak falakat, de egy jó 

házasságot is sikerült tető alá hoznod! Mindkettőhöz to-

vábbi sok sikert és jó egészséget kívánok!

Három éve önálló vállalkozás-

ban készít ács- és tetőfedő munkákat s megy az üzlet.  

Mindig van olyan munka, amire ő lehet a legjobb vá-

lasztás.

Róbert! Mi vagy ki hozott a Szövetség köreibe?

Leginkább egy már régebbi ÉMSZ tag bíztatott. Kovács Sán-

dor, aki a „földim”, korábban ismertük egymást. Sándor remek 

szakember, tisztességes vállalkozó, jó kapcsolatban vagyunk. Ő 

hozott most az ÉMSZ-hez. Remélem hasznomra lesz a tagság.

Mióta vagy a szakmában?

Szolnokon 1989-ben kezdtem az iskolát, ’92-ben végeztem 

és ebben a szakmában helyezkedtem el. Egy rövid kitérő volt 

közben: egy évet hagytam ki, akkor egy szabászatban dolgoz-

tam. A kitekintés után visszatértem: tetőket szabni mégis jobb, 

s jobban is értek hozzá.  Jövő márciusban már hároméves lesz 

a szakmámban indított vállalkozásom.  

Sok megkeresés van?

Igen, de megvannak a határaim a vállalásban. Ketten dolgo-

zunk össze általában: egy asztalos festő alkalmazottam van, és 

jómagam, mint ács-tetőfedő. Néhányszor azért nagyobb fába 

is vágom a fejszémet: most egy 180, és 130-négyzetméteres 

munkán dolgozom.

Mi a legkedvesebb munkád?

Talán a Tiszaigari Arborétum főbejárata. A Tiszaigari képesla-

pok és weboldalak ma is gyakorta hoznak róla képeket. 

Az egy tető?

Afféle, 21 lábon álló kontytető, közepén egy tíz-tizenöt méter 

magas toronnyal. Persze ma már nem látszik ki mind a 21 láb, 

mert közben beépítették kis üzletekkel, kiszolgáló helyiségek-

kel, egyebekkel. Szép munka volt. Mai napig megvannak a raj-

zok és a képek a készítéséről. 

Nincs tériszonyod?

Nem jellemző. Ha néha előfordul egy magasabb munkaterüle-

ten, akkor hagyok magamnak időt, hogy megszokjam. Hamar 

megy, s azután már nincs vele gondom. 

Köszönöm, jó munkát, jó egészséget és hasznos ÉMSZ-tag-

ságot kívánok Neked!

SZABÓ RÓBERT

KOTRICS GÁBOR
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Igazából már régen szerettem volna belépni, aztán mostaná-

ban több szakmabeli barátommal is beszéltem, akik már bent 

vannak s a beszélgetéseinkből kaptam kedvet én is. Semmi 

konkrét oka ezen kívül nem volt. Na, de nem bántam meg, örü-

lök, hogy itt vagyok, inkább azt bánom, hogy nem előbb csat-

lakoztam. Olyan nevek mellett lehetek tag, akiket jól ismerek, 

emberi és szakmai szempontból is példaként tekinthetek rájuk. 

Van-e olyan újdonság az ácsmesterségben, amivel akár kül-

földön, akár itthon találkoztál már, de még nem próbáltad ki? 

Van bizony: ma a CNC-s tetők a menők, mivel manapság leg-

többször a gyorsaságot tartják fontosnak. Ezzel az előregyár-

tással az ácsmesterség hagyományainak egy nagyon fontos 

szelete tűnik majd el. A műhelyben leszabott tetőt odafent csak 

össze kell rakni, mint egy lapra szabott konyhabútort… Előbb-

utóbb meg kell ismerkednem ezzel a módszerrel is.

Hobbid van? 

Tagja vagyok egy motoros klubnak.

Jártál már a transzfogarasi szerpentinen? Egy ismerkedés 

erdélyi mesterekkel? Tőlük biztosan el lehetne lesni vala-

mit, akár kirándulás közben is! 

Igaz. Arrafelé amit tudnak az valóban a szakma csúcsa. Ang-

liában is voltam, ott dolgoztam 7 hónapot, de hazajöttem, és 

most itthon viszem a boltot.  

A koronavírus mennyire vetette vissza az üzletet?

Az idén már az ötödik tetőm fut, nem panaszkodom, a legna-

gyobb köztük egy 450 négyzetméteres vállalás.

Befejezésül – ahogy a motorosok elköszönnek: „Széles 

utat!” az ÉMSZ-ben is! Remélem, olyan barátokra is lelsz, 

akik előbbre visznek a CNC-s ismeretekben és gyakorlat-

ban, hogy több időd jusson az erdélyi motorozásra. 

Rátkai Gábor megjárta Erdélyt és Angliát más-más okok-

ból. Most itthon van és az ÉMSZ rendes tagjai közé lépett.

RÁTKAI GÁBOR

Kifejezetten a tetőablakok beépítésére specializálódtatok?

Nem. A tetőablakok cseréjére. A tetőre az ácsok vagy a tető-

fedők építik be, mikor az készül. Minket akkor keresnek meg, 

amikor ezek az ablakok elérik a 20-30 éves kort és már cserére 

szorulnak.

Gergely! Hogy jött most az ÉMSZ tagságod ötlete? 

Korábbról ered a TEGY tagságom, de már régóta figyeltem az 

ÉMSZ működését is. A programjaik és tevékenységük alapján 

gondoltam azt, hogy csatlakozom ehhez a csapathoz is.

Úgy tudom gyakorlottan nyitogatod a közösségi média 

„ablakait” is.

Igen, az online marketing az egyik hobbim. Ismerősöknek web-

oldal készítéssel illetve Facebook és Google Ads hirdetési fiók-

kezeléssel is foglalkozom.

Lehet, hogy ezen a területen is együtt tudsz működni a szö-

vetséggel?

Amennyiben felkérnek, természetesen tudok ebben segíteni.

Mik a kilátások az ablakcsere piacon járvány idején?

A koronavírus miatt nagy ijedtség volt, de nagyon úgy néz ki, 

hogy az érdeklődés továbbra is hozza az erre az időszakra jel-

lemző tavalyi vagy a tavalyelőttihez hasonló mértéket.

Végül engedj meg egy személyes kérdést: a saját házad te-

tőterébe is került tetőablak?

Igen. Kilencet vettünk, és abból nyolc került a tetőre. 

Kívánom, hogy sokáig ne kelljen majd CSERÉLNI. Köszö-

nöm a válaszokat! Hozzon a jövő jó kilátásokat az üzletben 

és a magánéletében is!

Gergő néhány éve kifejezetten tetőablakokra szako-

sodott. Nála a Magyarországon kapható összes márka 

megtalálható, amelyeket természetesen be is szerelnek. 

Önszorgalomból a Social média kommunikációt is gya-

korolja. A magam részéről a beszélgetésünk alatt itt-ott 

elrontottam a kommunikációnkat, mert nem akartam 

megérteni, hogy az ő szakterületük a tetőablak CSERE. 

De ne szaladjunk előre a beszélgetésben.

TÓTH GERGELY
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A Pápa-Ép Kft. friss ÉMSZ tag. Hogy kerültetek „az ÉMSZ 

tetője” alá?

Korábban is foglalkoztunk a gondolattal, mikor még a BRA-

MAC-hoz kerültem, de valami mindig hiányzott ehhez a lépés-

hez. A múlt évben az a kis valami meglett egy továbbképzésen, 

akkor döntöttem a belépésről.

Mi volt a fő tényező a döntésben?

A fő ok, hogy tapasztalatot és tudást gyűjtsek, és a Szövetség 

erre számos lehetőséget biztosít. Ezt eddig is láttam, de most 

érkeztem el oda, hogy ki tudok szakadni a munkából, most már 

több rendezvényre, szakmai napra is el tudok menni. Sok kiváló 

szakembert ismerek a tagok közül, akikre felnézek, ez is motivált. 

Mekkora és milyen csapattal dolgozik a cégetek?

Általában 6-7 ács dolgozik egyszerre nálunk, de vannak kőmű-

vesek, most már térkövesek is. Két másik cégem is van, össze-

dolgozunk.

Tudtok házat vállalni az alaptól a tetőig?

Generálkivitelezők vagyunk szakági kapcsolatokkal. A tervraj-

zok alapján mindenre tudunk vállalkozni, átlátható ajánlatot 

küldünk, az építkezés során mindent dokumentálunk.

Nem ijedtek meg a magasságtól?

Tiszadobon a templomtornyon cirka 20-30 méteren dolgoz-

tunk, Miskolcon szintén két hasonló magasságú templomto-

rony fedése volt a munkánk. A munkaterületet az előírásoknak 

megfelelően mindenhol körbeállványozzuk, leesés elleni hálót 

is kifeszítünk. Első a biztonság.

Az ÉMSZ-nek erre is van kiadványa: nemrég jelent meg az 

új biztonsági irányelveket összefoglaló kötet. Majd kérjé-

tek el a tagsági dokumentumok mellé!

Feltétlenül tanulmányozni fogjuk! Egy új tagnak ez kötelessé-

ge. Teszem hozzá, szerintem mindenkinek kötelessége, aki a 

tetőre jár dolgozni… 

4482 Kótaj. (Nyíregyházától északra). Arról híres, hogy az 

ott található Fráter-féle ház volt, melyet a Jókai Mór által 

megörökített „magyar nábob” kastélyának tartottak. Na, itt 

található a PÁPA-ÉP Kft. központja. Pápa Mihály az egyik 

tulajdonos, ő nyilatkozott az újdonsült ÉMSZ tagságukról.

PÁPA MIHÁLY

KÖVECSES TAMÁS
Miért léptél be az ÉMSZ kötelékébe? 

Jó egy közösséghez, egy nagy csapathoz tartozni. Körülnéztünk 

a szakmában és ez a társaság tűnt a legszimpatikusabbnak. Egy 

kollégámmal, Kotrics Gáborral együtt jöttünk, ő is új tag. Biztos 

vagyok benne, hogy jól döntöttünk. Már várjuk a csapatépítő 

eseményeket. Most éppen belefutottunk a vírusba, de az ÉMSZ 

itt is kitalált egy jó megoldást a helyzetre a webináriummal. Az 

ÉMSZ-ben pezseg a „tetőélet” - vírus ide, vírus oda. 

Úgy tudom, gyakran a tetők felett repkedsz, idealista vagy?

Egyik hobbim a drónozás. Egészen mást mutat ennek a masi-

nának a képe. Sokkal jobb, mint a földszintről, állványról, létráról 

vagy emelőről. A közvetített képbe általában nem lóg bele sem-

mi, semmilyen részlet sincs kitakarva és egyben lehet látni azt, 

hogy mi készült és hogy mire kell még figyelni a készítés alatt.

Versenyző típusnak tartod magad? 

Igen, évekig a thai-box volt a kedvenc sportom, és a verseny-

szellem ma is jellemez. Ki nem hagynám a tetőfedő bajnoksá-

gokat: minden alkalommal indulunk. Rendszerint az első há-

rom hely valamelyikét sikerül megszerezni.

Még nagyon fiatal vagy. Mondd, már megtaláltad azt az 

utat, amin tovább akarsz menni?

Édesapám tetőfedő mester, gyerekként mentem vele minden-

hová, még a tetőre is. Már az általános iskolai szüneteket is a 

tetőkön töltöttem és segítettem neki, amiben csak tudtam. Min-

dig talált nekem olyan feladatot, amiben a segítségére lehet-

tem, így a pályaválasztás nem volt kérdés. 2003-ban indítottam 

el a saját vállalkozásomat tetőfedőként, az ács és bádogos kép-

zést később végeztem el. A család férfitagjai az unokatestvérek 

szinte kivétel nélkül ebben a szakmában dolgoznak. Mostanra 

a csapatommal komplett tetőket tudunk vállalni. Csináltunk 

olyan templomtetőt, ahol az egész szerkezetet nekünk kellett 

felújítani. 
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A PREFA „felfedezettje”: az Év Bádogosa díjat háromszor kapta meg. Az ÉV 

TETŐJE többszörös különdíjasa és többszörös nívódíjasa: volt már nála az 

Aranykályha és az Aranysalejzni vándordíj is. Még nincs erről hivatalos papírja, 

de mestere a szakmájának.

Az igazi sikertörténet 2013-ban kezdődött. A PREFA-nál figyel-

tek fel rám, ők adták be pályázatomat az ÉV TETŐJE 2013-as 

fordulójára, amivel különdíjat nyertem. Később, 2017-ben a 

homlokzatburkolati kategóriában „Aranysalejzni”, majd 2018-

ban fémlemezfedés kategóriában „Aranykályha” vándordíjat 

ért a munkám. Az ÉV TETŐJE pályázatot a szakmai bemutatko-

zás kiemelkedő lehetőségének tartom.

Most léptél be az ÉMSZ rendes tagjai közé, de a versenyek 

révén bizonyára már jól ismerted a Szövetséget. 

Jó, ha az ember tartozik valahová, és ez szakmai értelemben is 

igaz. Az emberi kapcsolatok és a szakmai tudás fejlesztésének 

kitűnő fóruma ez a közösség. Szeretném elvégezni a mester-

képzést, ennek előkészítése már folyamatban van. Az ÉMSZ 

programok ebben is segítenek, hiszen azokon az elméleti fejlő-

désre is komoly lehetőség nyílik. 

Az elért sikerekhez kellett a szakmai tudás, de gondolom 

kellett az elhivatottság is. Mi a szakmai hitvallásod?

Az ember a munkájának él, életének jelentős részét azzal tölti 

el. Szakmánkból adódóan maradandót alkotunk, hosszú ideig 

látható a kezünk munkája, a stílus, a műszaki megoldások, az 

alkalmazott szakmai fogások. A tetők és más bádogos munkák 

hosszú ideig fennmaradnak. Úgy érdemes csinálni, hogy évek 

múltán is nyugodt szívvel nézhessünk korábbi munkáinkra. 

Dolgozol külföldön is? Vállalnál szerepet a szakember 

utánpótlás megoldásában?

Korábban dolgoztam, de most már nem inspirál a külföldi mun-

ka lehetősége. Családom van, itthon jobb, itt találtam meg ma-

gamat igazán. Tervezem, hogy részt veszek a szakemberkép-

zésben, hogy tapasztalatommal és tudásommal segíthessem 

mesterségünk hazai továbbélésének, fejlesztésének ügyét.

TÚRÓCZI ZOLTÁN

Mióta vagy ebben a szakmában?

Beleszülettem. A bátyám és én a negyedik generációt képvisel-

jük ebben a dinasztiában. Apám, nagyapám és dédapám is ács 

volt. Jómagam tizenéves korom óta fent vagyok a tetőn.

Mi az oka, hogy most kedvet kaptál az ÉMSZ tagsághoz?

Mostanára láttam elérkezettnek az időt a belépésre. A Szövet-

ség jó megítélése, a tagsági ismeretségek és nem utolsó sor-

ban a saját feladataim és időbeosztásom átszervezésével nyert 

idő ösztönzött arra, hogy rendes tag legyek. 

Mennyire vagy elfoglalt mostanában, hogy tudsz időt sza-

kítani a családodra és esetleg szakmai programokra?

Sok munkánk van, de a korábbi napi 14-16-óra „tetőzés” helyett 

most inkább a szervezés, az irányítás a feladatom. Több időt töl-

tök a családommal, mint korábban, de az is fontos számomra, 

hogy szakmailag „mindig képben legyek”, emiatt szánok majd 

időt az ÉMSZ-es programokra is. 

Melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Van ilyen?

Mindegyikre büszke vagyok. Nem feltétlenül a legkacifánto-

sabb a legjobb; az a fontos, hogy precíz, jó minőségű munkát 

adjunk ki a kezünkből, és hogy az ügyfél elégedett legyen. Ha 

ezek teljesülnek, engem az tölt el büszkeséggel.

Nem szeretnék családi ügyekben tolakodó lenni, de meg-

kérdezném: lesz ötödik generációs ács a családban? 

A magunk részéről még nyitott kérdés, hiszen a három gyerme-

kem közül a nagyfiunk még csak 12 éves. A bátyáméknál azonban 

már eldőlni látszik az ötödik generáció ügye: az ő 23 éves fia most 

tanulja az ácsmesterséget, reméljük jó szakember válik belőle!

Dinasztikus ács család tagja. Korábban akár naponta 14-16 

órát is eltöltött a magasban, ma már a cég menedzselését 

tartja legfontosabb feladatának. Egyik hobbija a búvárkodás.

VÁSÁRHELYI RÓBERT
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ÉMSZ PROGRAMOK

MAGASTETŐS SZAKMAI FÓRUM

A kiadványt népszerűsítő Biztonság 

a tetőn című konferencia időpont-

ját március 12-ről októberre tettük át.

Helyszínek ősszel: Budapest, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, 

Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Gödöllő

ÉV TETŐJE 2020 ONLINE EREDMÉNYHIRDETÉS WEBINÁRIUM05.08.

REGIONÁLIS SZAKMAI NAPOK03.05.

02.15-16.

ÉMSZ SZAKMAI HOSSZÚ HÉTVÉGE02.21-23.

Nagysáp

Szilvásvárad

Debrecen

Budapest

MEGJELENT AZ ÚJ IRÁNYELVÜNK

LEESÉS ELLENI VÉDELEM TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI 

IRÁNYELVEI

AZ ÉV TETŐJE 2020 eredményhirde-

tése a vírushelyzet miatt online zajlott.

Az ünnepélyes díjátadót október 9-én 

a CONSTRUMA pénteki napján tartjuk.

Elindult az ÉMSZ webinárium 5 

modullal; az online szakmai kép-

zés a kivitelezőknek és minden 

szakmagyakorló építőipari szak-

embernek is szól, nem csak a ter-

vezőknek

03.06.

05.12.

ORSZÁGOS SZAKMAI KLUBOK ORSZÁGSZERTE

Tisztújító közgyűlés, bál és szakmai kirándulások
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ÉMSZ PROGRAMOK

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

ÉMSZ Hírek tavaszi és őszi megjelenés

Megújuló honlap

Facebook kampányok

Hírlevelek

KOMMUNIKÁCIÓ

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK

MMK – STRATÉGIAI PARTNERSÉG

A Várépítő Pályázat keretében 3 nehéz 

helyzetben lévő gyermekintézményen 

is segítünk. Szent Asztrik Katolikus Álta-

lános Iskola (Szakmár), Börzsöny Gyön-

gye Óvoda (Szokolya), Csicsergő Óvo-

da (Gávavencsellő)

Horváth Sándor szakmai összefogásában folytatódik a 

stratégiai partnerség a Magyar Mérnöki Kamara Építési 

tagozatával és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kama-

rával.

CONSTRUMA 202010.07-11.
Kiállítói és szakmai társ-fővédnöki részvétel

Szakma népszerűsítő gyakorlati bemutató

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

STUTTGART – DACH UND HOLZ szakkiállítás 

Szakmai tanulmányút, IFD egyeztetés a Fiatal 

Tetőfedők Világbajnokságával kapcsolatban

01.27-30

IFD Elnökségi ülés – online

IFD Közgyűlés - BUDAPEST

06.04.

10.09-10.

Budapest, Gödöllő, Győr, Debrecen, Nyíregyháza
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Az első találkozóra év elején került sor Londonban. A 

szervező angol kollégán kívül képviselte magát Lettor-

szág, Észtország, Svájc és Németország, illetve megfi-

gyelőként jelen volt az IFD elnöke, és persze elmaradha-

tatlanul Detlef Stauch, IFD ügyvezető.

Később számítanak Stefan Flickenstein segítségére is, 

aki egy multinacionális vállalat műszaki munkatársa, így 

elég sok kutatási anyaggal bír.

A megbeszélés elsődleges célja a feladatok meghatáro-

zása volt erre az évre. Az elért eredményeket már ősszel  

szeretnénk bemutatni.

A munkacsoport a klímaváltozással fog foglalkozni, (hív-

hatnánk klímavédelmi akciótervnek is, csak ugyebár ez 

az elnevezés már foglalt –bocsánat-), illetve a klímaszkep-

tikusok miatt javasolt, hogy ne csak a klímaváltozás kife-

jezést használjuk, hanem környezetvédelemként is be-

széljünk a témáról. Utóbbi azoknak is fontos lehet, akik 

egyébként a Földünket érő változásokban nem hisznek.

A klímaváltozás elleni lépések persze egész széles terü-

leteket tudnak lefedni, például esővíz-hasznosítás, hulla-

dékkezelés és újrahasznosítás, termékek csomagolása és 

szállítása. A klímaváltozás miatt más jellegű épületszer-

kezetek alkalmazása válhat szükségessé, de a madarak 

és denevérek védelme, vagy akár a kínai pala importja 

is ide tartozik.

Természetesen országonként eltérő, hogy mire érdemes 

fókuszálni, hiszen nálunk a kínai pala Európába hozatala 

talán nem is ismert, de vajon elgondolkodtunk-e azon 

hazánkban, hogy egy tekercs tetőfóliát miért hozunk úgy 

forgalomba, hogy az tetőtől talpig nejlonba van bugyo-

lálva? Ezzel évente megközelítőleg százezer négyzetmé-

ternyi csomagolóanyag megy a kukába, mely igazából 

csak marketing célokat szolgált, azt is rövid ideig. Tiszte-

let a kivételt képző cégeknek.

A munkacsoport összetételére jellemző, hogy nem csu-

pán az eltérő anyagok használatában különböznek or-

szágaink, de mentalitásban is. A környezetvédelem Eu-

rópa nyugati felében jobban előtérbe kerül, míg kelet 

felé haladva ez kevésbé szempont sajnos, világított rá 

az észt kolléga. Szavait nem tudom pontosan idézni, de 

mondandójának az volt a lényege, hogy a fejlettebb nyu-

gati országokban, mint Svájc, Németország, Egyesült Ki-

rályság és (most tessék megkapaszkodni) Magyarország, 

jóval előrehaladottabb a környezetvédelem, mint náluk.

Nagy büszkeséggel töltött el, hogy azonos szinten látnak 

bennünket a felsorolt országokkal. Ugyanakkor tudom, 

hogy sajnos ez nem az országunk egészének szól, ha-

nem ’’csak” az ÉMSZ-nek. Nem először találkozom ezzel 

a meglátással, a külföldiek hajlamosak az ÉMSZ tagok 

munkái alapján megítélni a magyar tetőipar helyzetét. 

Nem csoda, hiszen a különböző megmérettetések során, 

mint pl. az ÉV TETŐJE pályázat vagy a szakmai versenyek 

alkalmával olyan munkákkal találkoznak, amelyek bárhol 

a világban megállnák helyüket.

Így van ez a környezetvédelemmel is, hogy van talán a 

világnak olyan pontja, ahonnan nézve jól állunk, de mi, 

akik itt élünk, tudjuk, hogy van még hova fejlődni.

Kiutazásom előtt a magastetős anyaggyártókat megke-

restem, van-e ötletük, amellyel a munkacsoport foglal-

kozhatna. Most ugyanezt kérem az Olvasóktól, hogyha 

valakiben ötlet merült fel, akárcsak apróság is, azt ossza 

meg az ÉMSZ Titkársággal, hogy a következő ülésre ma-

gunkkal vihessük.

Kóbor Csaba

BÜSZKÉN, DE ELGONDOLKODTATÓAN LONDONBAN
Az IFD, mint nemzetközi szövetség még a 2019-es kongresszusán Edin-
burgh-ben döntött egy magastetős munkacsoport megalakításáról, 
melynek vezetésére Colin McCorquodale-t kérték fel. Colin aktív vállal-
kozó, Skóciában egy magastetős kivitelező cég tulajdonosa. Elfoglaltsá-
ga ellenére nagy elánnal kezdett bele a munkacsoport összehívásába, 
ahová szövetségünket is felkérték egy fő delegálására.
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Az ÉV TETŐJE 2020 Nívódíj Pályázatra összesen 89 pályázat érkezett, szekciónkénti bontásban 55 db a Magastető, 10 

db a Lapostető, 16 db a Fémlemezfedések, 6 db a Homlokzatok és 2 db az Ácsszerkezetek szekcióban. Az Aranyceruza 

tervezői különdíjra 3 munkát nyújtottak be. Az elismert szakemberekből álló hazai zsűri a pályázatok értékelése és a kivá-

lasztottak helyszíni szemléje után 33 munkát javasolt a nemzetközi zsűrinek megtekintésre. Szokás szerint ezután a nem-

zetközi zsűri tanulmányozta a javasolt pályázatokat és a hazai zsűrivel összeülve együtt alakították ki a végső eredményt. 

Az idei évben a járvány miatt a nemzetközi zsűri fényképeken tudta megtekinteni a kiválasztott épületeket. Ezt követően 

egy német nyelvű videókonferencián alakították ki a végső sorrendet. Az eredményhirdetés is a helyzethez igazodva, 

online zajlott le. Az ünnepélyes díjátadóra október 9-én, a hagyomány szerint a Construma pénteki napján kerül sor.

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:

REKORDSZÁMÚ PÁLYÁZAT – ONLINE EREDMÉNYHIRDETÉS
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NÍVÓDÍJ MAGASTETŐ SZEKCIÓ
KOVÁCS SÁNDOR

ARANYKALAPÁCS VÁNDORDÍJ

Családi ház,  Dunabogdány

Gyártó/Forgalmazó: TONDACH

„Örülök, ha mások is tudnak gyönyörködni benne…”
Olykor egészen meglepő módon találják meg az embert a feladatok. Például egy olyan munká-

val, amit kezdetben nem is igazán akar elvállalni. Eleinte nem gondolja, hogy ebből a nem kívánt 

feladatból olyan szépség kerekedik majd, amely mindenki osztatlan elismerését váltja ki.  Akkor 

– igaz csak utólag – talán bevallhatja önmagának is, hogy valóban kár lett volna kihagyni az életé-

ből. Valami ilyesmi történt Kovács Sándor tetőfedőmester dunabogdányi családi házával, melyet 

a zsűri 2020-ban nívódíjra értékelt a magastető szekcióban. 
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Rubóczki Erzsébet: Amikor megnéztem 

az épület tetőzetét bemutató rövidfilmet, 

egészen elámultam a szépségétől. Mintha 

nem is nehéz cserepekből kialakított, súlyos 

felületet láttam volna, hanem egy végtelen 

finomságú, könnyed, hajlékony, hullámzó 

„kézimunkát”. Szinte fájdalmas, hogy az épü-

letnek ez az ötödik homlokzata nincs szem-

magasságban, hogy mindenki számára nyil-

vánvalóvá válhatna a különlegessége. 

Kovács Sándor: Pedig nem akartuk elvállal-

ni ezt az épületet, de már az első helyszíni 

szemle után kölcsönös szimpátia alakult ki a 

megrendelővel és úgy gondoltam, hogy se-

gítek neki még a tél beállta előtt fólia alá ten-

ni a házat. De akkor még csak a tűzoltást vál-

laltuk, azt, hogy két hét alatt fólia alá tesszük 

a szerkezetet, hogy megvédjük az épületet 

a téltől.  Akkor még nem volt szó arról, hogy 

mi fogjuk befejezni is. Sok minden szólt elle-

ne, például az, hogy Dunabogdány 220 km-

re van a lakóhelyünktől, és már nem nagyon 

szoktunk, nem nagyon szeretünk ilyen távol 

dolgozni. A másik ellene szóló nyomós érv 

az volt, hogy nem mi kezdtük el a munkát, 

hanem egy környékbéli kolléga, aki egy nagyobb EU-s projekt miatt 

nem tudta elkészíteni a tetőt. De korrekt módon átadta az általa ké-

szített segédletet az összeállításhoz. Az őszi munkát megkönnyítette, 

hogy maga a főtető szerkezete már le volt szabva, a darabok be vol-

tak számozva, azokat kellett összerakni és lefóliázni. A fafödém 13 és 

fél méteres 14×20-as gerendákból állt, amit a tulajdonos előre lefes-

tett. Ezt össze kellett szabni, gérbe vágni, összecsapolni és a végeket 

kimintázni. A védőfóliára tettünk még egy mezőgazdaság védőfóliát 

is, hogy az UV sugárzás ne égesse ki a tetőfóliát, hogy valóban kibírja 

tavaszig. A megrendelőnknek annyira tetszett a hozzáállásunk, hogy 

azt mondta, ezt a munkát más nem fejezheti be, csak mi.  

Rubóczki Erzsébet: A következő év áprilisában valóban folytatták…

Kovács Sándor: Tavasztól jó hat héten át dolgoztunk ezen a 280 

négyzetméteres tetőfelületen, valamint az ökörszemablakok szer-

kesztésén és összeállításán.

Rubóczki Erzsébet: Említette, hogy az ÉMSZ magastetős szekció 

tagjai ajánlották, mert már több hasonló tetőszerkezetet tervezett a 
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munkatársaival. Ezek egyike igazi világhírt hozott maguk-

nak…

Kovács Sándor: Ez a túrkevei Madarász Vendégház volt, 

2015-ben. Ezt az akkor ÉMSZ nívódíjat nyert munkámat 

vitték tovább a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) 

versenyére, ahol a nemzetközi mezőnyben megnyerte 

a fődíjat. A vendégház hasonló a dunabogdányi épület-

hez, mindkettő hullámzó tetőzettel és több, egymásba 

kapcsolódó ökörszemablakkal készült.

Rubóczki Erzsébet: A dunabogdányi épületnél volt-e 

olyan részlet, amelynek a megoldása – még a rutin elle-

nére is – kihívást jelentett?

Kovács Sándor: Nagy kihívások mindig vannak, azt 

szoktam mondani, hogy nincs egyforma munka, hiába 

közel hasonló a terv. Itt a fafödém annyiból megnehezí-

tette a dolgunkat, hogy nagyon aprólékos munkát igé-

nyelt, mert az összes illesztés, szabás, gerendavég látszik 

és minden pontatlanság azonnal szembetűnik. És mivel a 

gerendákat már előre, még a földön lefestették, az eme-

léseknél vigyázni kellett arra is, hogy meg ne sérüljön a 

festés. Daru nélkül, hatan emeltük föl a nagy, ragasztott 

tartókat, segédállványokat kellett építeni, hogy ezeket 

sérülésmentesen fel tudjuk a helyszínre húzni. 

Rubóczki Erzsébet: Hatan dolgoztak ezen az épületen, 

ennyien vannak a cégben?

Kovács Sándor: Általában hatan dolgozunk. Négyen al-

kotjuk a magot. 25 éve, szinte a vállalkozás indulásától 

együtt dolgozunk, a többiek pedig időnként cserélőd-

nek. 

Rubóczki Erzsébet: Itt már érintjük azt a kérdéskört is, 

amely a maga szakmájában is kikerülhetetlen, az után-

pótlás témáját. 

Kovács Sándor: Nincs utánpótlás, nem tapasztalunk 

érdeklődést, pedig amit lehetett, azt már mi magunk is 

megtettük a korábbi években.  Ott voltunk standdal éve-

kig Szolnokon, a Szakmák Világa pályaválasztási kiállítá-

son és egy kezemen meg tudom számolni azokat, akik 

legalább annyit mondtak, hogy érdekli őket ez a szakma. 

Nem tudunk odáig eljutni, hogy egy tanulóval tanuló-

szerződést kössünk, aki az iskola mellett nálunk nőne fel 

és tanulná meg a szakmát, és még mellettünk is marad-

na négy-öt évig, aztán maga is vállalkozást indíthatna. 

Az egyetlen pozitívum mostanában, hogy már harmadik 

éve működik kétéves átképzésként a felnőttképzés, amit 

patronálok oly módon, hogy két tanuló is dolgozott már 

nálam szerződéssel. 

Rubóczki Erzsébet: Mindezek ellenére mégsem adta 

fel, de nem is adhatja – teszem hozzá –, hiszen tevéke-

nyen részt vesz az ÉMSZ életében. 

Kovács Sándor: Az ÉMSZ vezetőségi tagja vagyok nyolc 

éve, a magastető szekció vezetésére újabb két évre kap-

tam bizalmat. Továbbra is szervezünk régiós pályavá-

lasztási eseményeket, valamint szakmai klubokat. Urba-

nics Jánossal, az egyik új alelnökkel legutóbb szervezett 

nagysápi egész napos eseményünk nagy siker volt, 40 

szakember vett részt rajta az ország minden részéből.

Rubóczki Erzsébet: Az ÉMSZ-nél 12 alkalommal pályá-

zott, ebből 5 nívódíjat, 2 kategóriadíjat és 3 különdíjat 

nyert – hihetetlenül szép pályafutás. 

Kovács Sándor: 35 éve végeztem, a vállalkozást 1995-

ben hoztuk létre, vagyis éppen 25 éves a cég. Ez az újabb 

díj egy szép születésnapi ajándék és remélem, mások is 

úgy látják, hogy megérdemelte az épület, és hogy máso-

kat is örömmel tölt el a szépsége.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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Interjú

NÍVÓDÍJ HOMLOKZATBURKOLATOK
TETŐ-KOVÁCS KFT. ÉS

BŐSZÉN ÉS TÁRSA KFT.

ARANYSALEJZNI VÁNDORDÍJ

Tőzsdetojás, Kecskeméti CAMPUS

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Amikor egy bádogos kilép a megszokott komfortzónából…
Tőzsdetojás néven vált ismertté az a sajátos beltéri építmény, amely nem csak méretei, elhelyezke-
dése és sajátos funkciója, hanem magas esztétikai kivitele okán is figyelmet érdemel, s ez utóbbi a 
Tető-Kovács Kft. és a Bőszén és Társa Bt. közös munkájának köszönhetően alakult így. A két cég ké-
szítette a Tőzsdetojás szerkezetének burkolatát, illetve fémlemezfedését. A munkát az ÉMSZ 2020. 
évi pályázatán, a homlokzatburkolatok szekcióban Aranysalejzni vándordíjjal ismerte el a zsűri. 
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Rubóczki Erzsébet: Hogy pontosabban ért-

sük a két cég munkáját, első lépésben arra 

kérem Ombódi Tamást, a Tető-Kovács Kft. 

vezetőjét, hogy mutassa be ezt a különös 

objektet. 

Ombódi Tamás: A Kecskeméti Duális Okta-

tás Zrt. beruházásban megvalósult CAMPUS 

új Oktatási épületének, mely a  Neumann Já-

nos Egyetem Gazdaságtudományi Karának 

is helyt ad, az aulájá ban, a belső terében, 3 

méterrel a föld felett „függ” ez a hatalmas, 

13 méter magas, 80 tonnás, belül kétszintes 

tojás alakú hófehér építmény.

Rubóczki Erzsébet: Hogyan talált önökre 

ez a rendhagyó munka és mit gondoltak róla 

az első pillanatban? 

Ombódi Tamás: A Kecskeméti CAMPUS 

első ütemének a generálkivitelezője a ZAÉV 

Zrt. volt, amellyel korábban már elég sokat 

dolgoztunk együtt. Akkor kerestek meg min-

ket, amikor a Tőzsdetojással kapcsolatban 

elérkeztek a burkolási feladatokhoz. Ezekre 

eredetileg ugyan volt egy terv, amit elvben 

meg is lehetett volna valósítani. Azonban időben észrevették, hogy 

mire a tojás tartószerkezetének a kivitelezése abba a fázisba ér, hogy 

felszerelhető lehet a burkolat, a többi munkarésszel már annyira elő-

rehaladnak és úgy beszűkül az aulatér, hogy abban fizikailag már 

nem lehet megoldani a tojás burkolását.  A terveken mindenképpen 

módosítani kellett és ekkor kerestek meg minket, mint bádogosokat 

és homlokzatburkolókat, hogy milyen ötletünk, javaslatunk lenne en-

nek az épületen belüli, alig megközelíthető, gyakorlatilag csak kézi 

munkával burkolható tojásformának a befedésére. 

Rubóczki Erzsébet: Önök nem küzdöttek a helyszűkével? Milyen 

nehézségeik adódtak például ebből a kivitelezés során?

Ombódi Tamás: A hely nekünk sem volt túl tágas, ráadásul a tojás-

forma sajátosságából adódóan nem lehetett teljes magasságában 

beállványozni az építés területét sem. Csak kétharmad magasságig 

tudtunk állványt építeni, és különböző ügyességi mutatványokkal 

először a felső egyharmadot elkészíteni. Mivel az ívre húzott hor-

ganyzott vaslemezt (acélburkolatot) nem terhelhettük, ezért a felső 

egyharmadnál a tojás acél tartóvázán elhelyezett vízszintes körgyűrű-

kön lépkedve kellett dolgozni. De így is olyan precízen kellett meg-

terveznünk és kiviteleznünk a munkát, hogy a hibahatár 2-3 cm-en 
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belül maradjon, mert ennél nagyobb eltérés a burkolat 

mintázatán már érzékelhetővé vált volna.  Egy megle-

hetősen szellős, de egyben igen masszív acélváz tartó-

szerkezet rajzolja ki a tojásformát. Erre a szerkezetre, a 

görbületeihez és az íveihez alkalmazkodva kellett a 0,7 

mm-es horganyzott acéllemezszalagokat felrögzíteni és 

ez valóban nagyon különbözik például egy bevett, min-

denhol teherhordó és egybefüggő vasbeton koporsófö-

démen végezhető munkától. Ráadásul, mivel két irány-

ban is ívelt a felület, nekünk abszolút háromdimenzióban 

kellett gondolkodni és figyelni kellett arra, hogy ponto-

san körbeérjenek a fehér burkoló elemek, valamint hogy 

szimmetrikus legyen azok elrendezése, amelytől igen 

elegáns lett ez a hatalmas funkcionális térplasztika.

Rubóczki Erzsébet: Kiket vontak be a munkába, kikkel 

dolgoztak együtt?

Ombódi Tamás: A PREFA-t az anyagválasztásba vontuk 

be, a céghez a színekkel kapcsolatban voltak kérdéseink, 

illetve tudnunk kellett, hogy a kiválasztott színt milyen 

széles tekercslemezekben tudja legyártani. A műszaki 

megoldást nekünk kellett megtalálnunk, ebben segítsé-

günkre volt Mészáros Mihály grafikus és Bőszén István 

bádogosmester. A közös tudásunk kellett ahhoz, hogy 

átlendüljünk problémákon, megoldjunk kérdéseket, le-

gyártsuk azokat az elemeket, amelyekre szükségünk volt, 

illetve, hogy következetesen tartsuk magunkat azokhoz 

a tervekhez, amelyeket elsőre megálmodtunk. Ez olyan 

szinten sikerült, hogy a legalsó elem csak kétcentimé-

ternyit tér el a legfelsőtől – és ez az eltérés gyakorlatilag 

nem érzékelhető. 

Rubóczki Erzsébet: Voltak-e olyan pillanatok menet 

közben, amelyek fejtörést okoztak? 

Ombódi Tamás: Utólag végig tekintve a teljes folyama-

ton, azt kell mondanom, hogy nem igazán.  Ahogy fentről 

elindulva elkezdtük kiosztani és elhelyezni a burkolatot, a 

csomópontok azonnal kialakultak és a méretek is stim-

meltek, a kikötési pontokat is megoldottuk, az ajtóknál 

sem volt probléma… Talán egyedül a tűzivíz leereszthe-

tőségén kellett jobban elgondolkodnunk. A tűzjelzés be-

indulásával több köbméternyi oltóvíz zúdul bele fékez-

hetetlenül a tojásba, ennek a gyors távozását meg kellett 

oldani. Legalul egy csapónyílást alakítottunk ki, amely a 

felgyülemlő tűzoltóvíz enyhe nyomása esetén is műkö-

désbe lép, kinyílik, és szabad utat enged az oltóvíznek.

Rubóczki Erzsébet: A 2015-ben családi vállalkozásként 

alapított Tető-Kovács Kft-nek ez az első ÉMSZ nívódíja. 

Meglepődtek, amikor értesültek a zsűri döntéséről?

Ombódi Tamás: Valóban családi vállalkozásként jött lét-

re a cég. Az édesapámtól, Ombódi Gábor bádogosmes-

tertől tanultuk meg a szakma díszmű és épületbádogos 

szabályait. Az ő nyomdokaiba léptünk a testvéremmel, 

ifj. Ombódi Gábor építésztechnikussal, jómagam épí-

tésztechnikusi végzettséggel és építőmérnöki diplo-

mával rendelkezem. Nem igazán számítottunk rá, ezért 

meglepődtünk. Egyébként azért adtuk be a pályázatra 

ezt a munkát, hogy megmutassuk, mi történik, amikor ki-

lépünk a komfortzónánkból és valami rendhagyót készí-

tünk, megmutassuk, hogy egy bádogos ilyet is tud. Na-

gyon örültünk a díjnak, számtalan kérdést kapunk azóta 

is a kollegáktól, úgy érezzük, hogy ők is megkedvelték 

ezt a rendhagyó munkát. 

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet



24

WWW.PREFA.HU

INNOVÁCIÓ 
PREFA
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MSZ 14800-6:2009 
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TŰZTERJEDÉSI 
HATÁRÉRTÉK-
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MSZ EN ISO 9227:2017 

1000 ÓRÁS
KORRÓZIÓS
VIZSGÁLAT

SIDINGSVÍZZÁRÓSÁGVIZSGÁLATMSZ EN 12865:2001„A”
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KISELEMES RENSZER
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ERESZCSATORNA RENDSZER
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A PREFÁVAL!
TERVEZZEN 
A PREFÁVAL!

ARCHICAD
PLUGIN
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NÍVÓDÍJ LAPOSTETŐ SZEKCIÓ
TECTUM KFT.

ARANYKEFE VÁNDORDÍJ

Szívkórház Fürdőépület,  Balatonfüred

Gyártó/Forgalmazó: SIKA

Harminc éve a szakmában
A balatonfüredi Állami Szívkórház fürdőépülete 105 évvel ezelőtt készült. Az épület hosszú törté-
nete során a lapostető szigetelését többször felújították, átalakították, a kor szigetelési technológi-
áinak megfelelően, de többnyire sikertelenül. A szakmabeliek jól tudják, hogy a rossz felújításokat 
előbb-utóbb megszenvedik az épületek és a szigetelési munkák gyakran már nem csak a tetőzetet 
érintik, hanem további részekre is kiterjedhetnek. Ez történt a fürdőépület tetőzetének a felújítása 
során is, ám egy olyan tapasztalt cég, mint a Tectum Kft. ezzel is megbirkózott. A fürdőépület tető-
zetének összetett munkálatokat kívánó, műszakilag tökéletes és esztétikailag is kifogástalan megol-
dását a zsűri 2020-ban nívódíjjal jutalmazta. 
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Rubóczki Erzsébet: A Tectum Kft. történe-

tében – legalábbis a méretét tekintve – a 

balatonfüredi épület inkább a kisebb mun-

kákhoz tartozik. Miért volt ez a feladat még-

is kihívás? Mit gondol erről Vladár Péter, a 

cég munkatársa?

Vladár Péter: Ha a Tectum Kft. legna-

gyobb méretű munkáikra gondolok, pél-

dául a 36 ezer négyzetméteres budaörsi 

Tesco Áruházra vagy a Paksi Atomerőmű 

48 ezer négyzetméteres tetőszigetelés-fel-

újítási munkáira, akkor a portfoliónkban a 

balatonfüredi épület szigetelése valóban 

inkább egy kisebb méretű munkának te-

kinthető. De még ennyi év tapasztalata 

után is azért volt mégis érdekes, mert egy 

összetett, tagolt felújítási feladat volt, mind 

a tetőzet formáját, mind a munka jellegét, 

összetettségét tekintve. Egy régi épületnek 

a teteje egészen más, mint egy mainak.  Rá-

adásul ez nem csak egy régi épület volt régi 

tetőzettel, hanem egy olyan tetőszerkezet, 

amely rosszul kivitelezett, rossz minőségű 

tetőszigetelési felújításokon is átesett. 

Rubóczki Erzsébet: Meglehetősen hosszú időt igényelt a felkészü-

lés. Ez mivel magyarázható?

Vladár Péter: A 105 éves épület tetőzetének a korábbi felújításairól 

nem nagyon voltak dokumentációk. Meg kellett nézni, meg kellett 

vizsgálni, hogy az elmúlt évtizedekben milyen anyagokat építettek 

be, milyen technológiákat alkalmaztak. A komplexumban eredetileg 

is volt egy medence és voltak, vannak terápiás helyiségek, vizsgá-

lóhelyiségek. Valamennyi egy középső folyosóról közelíthető meg 

és a tetőzet azért tagolt, mert leköveti ezt a funkcionális kiosztást: a 

folyosó a födémszerkezeten is megjelenik egy kiemeléssel. Ennek a 

résznek eléggé bonyolult volt a vízelvezetése. Több olyan fénykép-

felvételt készítettünk, amelyeken jól látható, hogy milyen sok szegély 

kellett az épülethez: a 2000 négyzetméter alapterülethez több mint 

300 méter ereszszegélyt használtunk fel.

Rubóczki Erzsébet: Mi jelentette a legkomolyabb nehézséget a fel-

újítás során?

Vladár Péter: Ebben a munkában az volt a különleges, hogy nem 
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csak a tető víz- és hőszigetelésére kellett odafigyelni, 

hanem voltak olyan részei, amelyek nem kimondottan 

szigetelési megoldást kívántak. Szigetelőcégként csak 

egyedi esetekben foglalkozunk úgynevezett „kisgene-

rál” kivitelezői feladatokkal. Ezekben benne vannak olyan 

munkarészek is, amelyek nem a mi profilunkba tartoznak, 

ezért ezekhez itt is bevontunk alvállalkozókat és kvázi fő-

vállalkozóként végeztük el az egészet, természetesen a 

szigeteléssel együtt.

Rubóczki Erzsébet: Önöknek úgy kellett dolgozni, hogy 

közben működött az intézmény, amely alighanem nehezí-

tette a kivitelezést. Milyen logisztikát követelt ez a helyzet?

Vladár Péter: A kivitelezés ütemezése során három fő 

részre osztottuk a tetőfelületet és ezeken a részeken be-

lül is napi szakaszokat határoztunk meg. Például, amikor 

lebontottuk az ereszcsatornát az ereszszegéllyel, azt rög-

tön le is zártuk ideiglenesen egy bitumenes lemezsávval 

– egy pillanatig nem maradhatott nyitott, szigeteletlen 

tetőfelület. Egyrészt ez az ütemezett munkavégzés igé-

nyelt nagyobb odafigyelést, másrészt pedig az, hogy mi-

vel az épület a kórház főépülete mellett helyezkedett el 

– melynek a műtői, kórtermei éppen erre a tetőre nyíltak 

és bennük, a délelőtti órákban műtétek folytak –, ezért 

olyan munkát, amely komoly zajjal, rezgéssel járt, csak a 

délutáni órákban végezhettünk. Szerencsére, egy koráb-

bi munkánknak köszönhetően már megvolt a technoló-

giánk és logisztikánk a szakaszos munkavégzésre, ame-

lyet a fürdő épületénél is alkalmaztunk. 

Rubóczki Erzsébet: 1994-ben pályáztak először az 

ÉMSZ-nél, 46 díjat nyertek, ez a 8. nívódíjuk, a többi va-

lamilyen kategóriadíj, elismerés, dicsérő oklevél. Mond-

hatnám, rutinos versenyzők… Mit gondol, ezt a 2020-évi 

fődíjat miért kapták meg? 

Vladár Péter: A zsűri alapvetően a szigetelési munkát 

díjazta, amit a Sika Sarnafil FPO technológiai szabályok-

nak megfelelően és a szigetelőmunkától megkívánható 

szép kivitelben készítettünk el. Könnyítette a munkát, 

hogy a rendelkezésünkre állt egy nagyon jó terv és a 

számunkra régóta jól ismert anyaggal dolgoztunk. A ki-

vitelezésbe bevontuk a Gonoszig Kft.-t alvállalkozóként, 

egy olyan céget, amelyet jól ismertünk, hiszen a mun-

katársai tíz évig nálunk dolgoztak, itt tanulták meg az 

alkalmazott technológiát.

Rubóczki Erzsébet: Idén éppen harminc éves a Tectum 

Kft. Ez egy hihetetlenül szép jubileum. Ön ott volt az in-

dulásnál, 1990-ben?

Vladár Péter: Igen, az alapító tagok közé tartoztam. 

Társas vállalkozásként indultunk azzal a mai napig egye-

dülálló szisztémával, hogy mérnökök és a fizikai munkát 

végző szigetelő szakemberek, szakmunkások társultak 

tulajdonosként. Jómagam a kezdetektől 2015-ig, azaz 25 

éven át voltam a cég ügyvezetője. Azóta Tamási József 

kollégám vezeti, szintén az alapítók közül. Nem vagyunk 

elkötelezve egyetlen technológia mellett sem. Mindig 

az adott projektnek megfelelő anyagot és technológiát 

alkalmazzuk, és ha a tervvel esetleg nem értünk egyet, 

akkor javaslatot teszünk másra, a feladatnak jobban 

megfelelő kivitelezésre, egyeztetünk erről a tervezővel 

és a megrendelővel. A cégben jelenleg közel huszan 

vagyunk, egyharmad (mérnök), kétharmad (szakmunkás 

és közreműködő munkatárs) arányban, és tökéletesen ki-

használjuk azt a szinergiát, amit ez a felállás kínál.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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NÍVÓDÍJ FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ
HOREX KFT.

ARANYKÁLYHA VÁNDORDÍJ

Budavári Lovarda,  Budapest

Gyártó/Forgalmazó: KME

Szigorú minőségi elvek mentén
A budavári palotaterület nyugati oldalán Hauszmann Alajos tervei alapján 1901-ben épült meg az Új 
Királyi Lovarda neobarokk stílusú épülete. A kívül-belül nagy gonddal és szép építészeti, belsőépíté-
szeti megoldásokkal bíró épület a második világháború végén súlyos találatot kapott és erőteljesen 
megrongálódott. A romos épületet az 1950-es években teljesen lebontották, és aki már nem láthatta 
élőben, vagy nem érdeklődik különösebben az építészet iránt, nem is tudta, hogy a várlejtőn több 
mint negyven évig egy kis „ékszerdoboz” állt. Az épületet, a budai várnegyed építészetét megújító 
Nemzeti Hauszmann Program részeként az eredeti terveket hűen követve, de 21. századi technoló-
giákat alkalmazó modernizált, korszerű változatban – lovarda helyett kulturális és egyéb célokat szol-
gáló új funkcióban – teljesen újraépítették. A 2019-ben elkészült Lovarda tetőzetét az ÉMSZ zsűrije a 
fémlemez szekció nívódíjával jutalmazta. 
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Rubóczki Erzsébet: Úgy hiszem, sem önt, 

sem a cégét nem kell különösebben bemu-

tatni az ÉMSZ tagjainak és a hazai tetős szak-

mának, hiszen közel harminc éve űzi a mes-

terségét, számos díjazott épület kötődik a 

nevéhez. S még valami: szakmai berkekben 

jól ismert az a szigorúsága is, amely a magas 

szakmai minőséghez való ragaszkodásában 

nyilvánul meg. Feltételezem – és erősítsen 

vagy cáfoljon meg –, hogy ez a szakmai hi-

telesség is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ön 

lett a nyertese ennek a pályázatnak, amely 

az építész tervezőnek, Potzner Ferencnek 

nagyban köszönhetően, az épület minden 

részletére kiterjedő, magas minőségben ké-

szült el.

Reznicsek Zoltán: Említette az épület terve-

zőjét, Potzner Ferencet. Valóban neki és ter-

vezőtársainak – többek között Baliga Kornél 

építőművésznek és Birghoffer Péter építész-

mérnöknek – köszönhető, hogy ez az épület 

ilyen tökéletes minőségben készült el. Én 

abban hiszek, hogy vannak olyan kiemelke-

dő jelentőségű munkák, amelyeket csak a legmagasabb minőség-

ben szabad elvégezni. Ezt időnként megérzik a megbízók és a gene-

rálkivitelezők, mint ennél az épületnél is, és ettől kezdve mindenki ezt 

a közös célt kívánja megvalósítani. Egy ilyen szituációban előtérbe 

kerülhetnek azok a cégek, amelyek folyamatosan magas és megbíz-

ható minőséget képesek nyújtani, és talán nagyobb az esélyük egy 

ilyen munka elnyerésére is.

Rubóczki Erzsébet: Birghoffer Péter az önök munkájához kap-

csolódó szerkezetterveivel elnyerte a tervezői különdíjat, az ÉMSZ 

Aranyceruza Vándordíját. A részletesen kidolgozott, magas szakmai 

tudásról árulkodó tervek meglepték a már sokat tapasztalt zsűrit is. 

Valóban ritkaságnak számítanak az ilyen minőségű tervek?

Reznicsek Zoltán: Az lenne az ideális, ha mindig ennyire kidolgo-

zott, magas szakmai tudásról árulkodó terveket kapnánk, de általá-

ban nem ez a jellemző. Ennek fényében valóban üdítő kivétel volt a 

Lovarda tetőzetéhez készült terv és az ott alkalmazott szisztéma, aho-

gyan a díszművek formai világát Baliga Kornél építész részletesen 
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kidolgozta, majd ehhez az épületszerkezetet Birghoffer 

Péter hozzáillesztette. Csak hogy érzékeltessem a mun-

kájuk értékét és kivételességét, megemlítek egy ellenke-

ző példát. Volt olyan műemléki jellegű munkánk, ahol az 

építész tervezőtől mindössze egy archív fotót kaptunk és 

az épület kupoláját annak alapján kellett megcsinálnunk: 

egy archív kép alapján a formai megjelenést „elővarázsol-

nunk”. De ezt is megoldottuk. 

Rubóczki Erzsébet: És mi a helyzet az épületek műszaki 

részével, az épületszerkezettel kapcsolatban?

Reznicsek Zoltán: A tapasztalataink itt sem sokkal jobbak, 

Birghoffer Péter tökéletes tervei ezért ejtették ámulatba a 

döntnököket. Manapság sem a részlettervek, sem a hoz-

zájuk rendelt költségvetések nem pontosak. A projektje-

ink nagy részében a részletterveket át kell tervezni, ezekről 

az építészek felé javaslatokat készítünk és elfogadtatjuk 

velük. A költségvetéseket pedig általában azonnal félre 

is tesszük és a saját költségvetésünk szerint gyűjtjük ki az 

adatokat. Ez nagyon komoly munkát jelent, de szükséges 

megtennünk, mert ha például egy vasbetonkoporsós ma-

gas födémen beterveznek egy 28 kg/m³ hőszigetelőanya-

got, akkor nekem feltétlenül jeleznem kell, hogy ez a lágy 

anyag könnyen roskadhat és helyette, szakmai indokok 

miatt, egy valamivel drágább, de nehezebb, 40 kg/m³ 

sűrűségű anyagot kell használni. Amennyiben a megbízó 

nem fogadja el az érveimet, nem vállaljuk a munkát. Ne-

héz természetű, de konzekvens ember vagyok, és koránt-

sem hiszek abban, hogy mindig a megrendelőnek van 

igaza – ezt mondatja velem a sokévi tapasztalat. Ugyan-

arról a dologról lehet más elképzelés is, ami esetleg jobb 

az eredetinél. Ezeket egyeztetni, tisztázni kell és az épület 

számára a legjobb megoldást megtalálva kell közös meg-

állapodásra jutni – én ebben hiszek. 

Rubóczki Erzsébet: Ennek a magas belső minőségi kö-

vetelménynek biztosan megvan az ára, de vajon meg-

van-e a gyümölcse is? Hosszú évek, közel három évtized 

– a Horex Kft. maga is 28 éves – tapasztalata alapján ezt 

hogyan látja? 

Reznicsek Zoltán: Úgy hiszem, hogy beérett az a gondol-

kodásmód és gyakorlat, amit a most már velem dolgozó 

építészmérnök fiammal, ifj. Reznicsek Zoltánnal együtt 

képviselünk, és alighanem ennek is köszönhetően nyer-

tük meg a Lovardára kiírt pályázatot is. Akkor születnek jó 

épületek, amikor egy olyan közeg alakul ki, amelyben min-

denki a legjobbat akarja és ebben mindenki partnernek 

tekinti a másikat. Itt kell megemlítenem, hogy mi is bevon-

tunk partnerként néhány elismert díszműbádogos mű-

helyt: Bilonka István torony- és díszműbádogos mestert, 

Németh Zoltán díszműbádogos mestert és a Rézműhely 

Kft. díszműbádogos csapatát Budavári József és Barabás 

István vezetésével, de nem alvállalkozóként tekintettünk 

rájuk, hanem egyenrangú partnerként kezeltük őket. A Lo-

varda épülete kivételesen jól sikerült. Ebben a munkában 

mi is bizalmat kaptunk – ez nagyon nagy büszkeséggel tölt 

el. Megérintett és beszippantott az épület és az a szellemi 

környezet, amelyben megvalósult. Ez az épület olyan kivé-

teles körülmények között született meg, hogy még csak 

hasonlót sem igen tudok megemlíteni praxisomban. 

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet 
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LEGJOBB SZAKTERVEZŐ
DR. BIRGHOFFER PÉTER

ARANYCERUZA VÁNDORDÍJ

Budavári Lovarda,  Budapest

A fegyelmezően megfogalmazott, pontos terv szükségességéről  
Dr. Birghoffer Pétert aligha kell bemutatni az ÉMSZ tagjainak. A neve a Rheinzink Hungaria Kft. 

vezetőjeként közel harminc éve jól ismert, de ismert arról is, hogy szakértőként és műszaki tanács-

adóként számos kiemelkedő régi és kortárs épület szerkezeti munkáinak tervein dolgozott. Időn-

ként független tervezőként is jegyez egy-egy tervet: ezen ritka alkalmak egyike a budavári Lovar-

da épülete, amelynél önálló tervezőként, úgymond „szerelemből” készítette el a tető szakterveit. 
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Rubóczki Erzsébet: Az épület bádogos-

munkáihoz olyan terveket készített, ame-

lyeknek kidolgozottsága, precizitása és 

magas minősége egyaránt kivívta a nagy-

rabecsülését az elkészült munkát értékelő 

szakmai grémiumnak és a bádogosmunká-

kat kivitelező Horex Kft.-nek. Úgy értesültem, 

hogy ilyen szintű terveket hosszú évek óta 

nem láttak a szakmabeliek, és egy pillanatig 

nem volt kérdés, hogy a tervek méltók az 

ÉMSZ tervezői különdíjára, amit egyébként 

elég ritkán ad ki a zsűri (a legutóbbit 2016-

ban). Tudom, hogy fontos önnek ez a díj, ez 

az elismerés, de önt ezek nélkül is nagyra 

tartja a szakma, hiszen meglehetősen hosz-

szan lehetne sorolni eddigi tevékenységét. 

Egy ilyen gazdag szakmai múltban hol van a 

helye az Aranyceruza különdíjnak?  

Dr. Birghoffer Péter: Azért indítottam el a 

terveket a pályázaton, mert szerettem volna 

egy új oldalamról megmutatkozni az ÉMSZ 

szakmai közösségének. Továbbá azért, mert 

én alapvetően építész vagyok, és szeretek 

a tervezés révén is új értékeket teremteni. 

Nagyon ismerem ezt a szakmát, és ez ter-

mészetszerűleg visszatükröződik az általam jegyzett tervekben is. 

Hosszan sorolhatnám azt is, hogy hány nagyon szép épületnél vol-

tam csupán „csendestárs”, ahol a pozíciómból adódóan név nélkül, a 

háttérben járultam hozzá a tervek elkészítéséhez, illetve irányítottam 

azt. Ezekben a munkákban nagyon sok kiváló építésszel dolgoztam 

együtt, akikkel megtanultuk kölcsönösen magasra értékelni egymás 

munkáját. Közülük az egyik a Príma- és Ybl-díjas Potzner Ferenc, a 

KÖZTI építésze, a Lovarda generáltervezője. Ő kért fel erre a mun-

kára, „némi nyomást” is gyakorolva rám, mondván, hogy ez esetben 

már nem térhetek ki előle: a Lovarda épülete ugyanis vörösrézlemez 

és természetes palafedést kap, vagyis a cégem abszolút nem érintett. 

Rubóczki Erzsébet: Milyen szakmai kihívást jelentett ez az épület? 

Dr. Birghoffer Péter: Díszműbádogos elemeket úgy szoktak re-

konstruálni, hogy megvan az épület és azon többnyire ott találhatók 

az eredeti, esetleg sérült díszműbádogos elemek, amelyeket a régi 

minták alapján újragyártanak. Ez esetben azonban nemhogy meglé-

vő minták nem voltak, de még épület sem volt – elpusztult a második 
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világháborús sérülések következtében –, és így kellett a 

korabeli díszműbádogos elemeket a semmiből elkészí-

teni. Ennek a munkának az volt az igazi jelentősége, hogy 

egy olyan tetőt és benne olyan díszműbádogos remeke-

ket kellett létrehozni, amely nem meglévő minták alapján 

készült, hanem régi rajzok és egykori fotók segítségével. 

Rubóczki Erzsébet: Az ön tervezési területét érintően 

milyen szintű tervekre talált, mire tudott támaszkodni?

Dr. Birghoffer Péter: Mielőtt az én feladatomra rátér-

nék, szeretném kiemelni a generáltervezőnek, az építé-

szi és művészettörténészi végzettséggel is rendelkező 

Potzner Ferencnek és munkatársainak az érdemét, akik 

hihetetlen szívóssággal kutattak a különböző tervtárak-

ban és levéltárakban, és szinte laponként találták meg a 

Hauszmann-féle terveket, így az engem érintő részeket 

is. Ennek köszönhetően rendelkezésünkre álltak a Hausz-

mann-féle, még kézzel rajzolt tervek, valamint voltak fe-

kete-fehér archív fotók is az épületről. Ezek alapján indult 

el a tető művészettörténeti rekonstrukciója, ami azért 

egyáltalán nem volt egyszerű. 

Rubóczki Erzsébet: Hogyan kezdett bele a Lovarda ter-

vezésének a munkálataiba?

Dr. Birghoffer Péter: Az én feladatom az volt, hogy a 

régi tervek és archív fotók alapján készült művészettör-

téneti rekonstrukció szerint megvalósítható, legyártható 

és épületszerkezetileg is magas színvonalú kivitelezési 

szaktervet készítsek. A tervekbe – a közel harminc éves 

tapasztalatomnak betudhatóan – jó néhány, az átlagot 

meghaladó innovációt is beletettünk. A kiszellőztetéssel, 

a rögzítésekkel, a belső konstrukcióval, az elemek hő-

mozgásának a biztosításával, a légtechnikai berendezé-

sek rejtett kivezetését érintően stb. Az a szűk kör, amelyik 

ismeri a díszműbádogos szakmát, jól tudja, hogy melyek 

azok a fogások és trükkök, amikkel egy-egy mintát több 

elemre lehet felbontani, és hogy miképpen kell azokat 

belülről merevíteni. A terveim többek között kitértek a 

merevítési megoldásokra és a terheknek a tartószerke-

zetre történő átvitelére is. Gondoljunk bele, hogy ha az 

alulról nézve kicsinek tűnő, de a valóságban több mint 

négy méter magas csúcsdísz kap egy erősebb oldalsze-

let, mi történik az alatta lévő szerkezettel: milyen nyoma-

tékot ad át a dísz és a tartószerkezetnek mit kell kibírni!

Rubóczki Erzsébet: Magát hallgatva egyre inkább az fo-

galmazódik meg bennem, hogy ez egy olyan történet, 

amelyben mindenki a legjobbat akarta, és azt el is érte.  A 

különböző tervezők, a generálkivitelezők és a szakipar egy-

aránt – a szinergiák hihetetlen erejét érzékelni mindebben. 

Dr. Birghoffer Péter: Ha egy magas színvonalú kivite-

lezést szeretnének, ahhoz még magasabb színvonalú 

tervekre van szükség. A jó építészek számára ez magá-

tól értetődő. Ezt meg kell értetni a döntéshozókkal. Itt ez 

történt. Egy szakszerű terv rendkívüli fegyelmező erővel 

bír és kihat abba az irányba, hogy a legalkalmasabb szak-

kivitelezőt válasszák ki. Az épület megérdemelte mind a 

magas színvonalú tervet, mind a magas színvonalú kivi-

telezést. Ezekkel a tervekkel új műfajt teremtettünk: az új 

díszműbádogos munkák a régi előképek alapján történő 

innovatív megtervezésének műfaját. A Horex Kft. pedig 

világbajnoki színvonalon oldotta meg a bádogosmunká-

kat. Ez így együttesen számomra öröm a négyzeten. Egy 

nagyon szép, magas színvonalon tervezett és kivitelezett 

épület született, ezért különösen fontos a díj, az elisme-

rés, amit érte egy általam nagyra becsült közösségtől 

kaptam. Kár lett volna kihagyni az életemből a megter-

vezését.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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KATEGÓRIADÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

KATONA SZABOLCS

A pályázó tőle már megszokott minőségben teljesített, ezúttal egy műem-
léki tetőszerkezet felújításával, fedésével. A szükséges szerkezeti elemek 
cseréjét követően a tetősíkok kiegyenlítése annyira jól sikerült, mintha egy 
új szerkezetet épített volna. Az élek és a gerinc mintaszerűen egyenesek, 
összemetsződésüket a kereszt szellemesen és jól takarja, és védi. Elegáns 
és kiváló az élek mentén készített rövidlemezes szegély. A tető magassá-
ga és méretei komoly állványozást és gépesítést is kívántak. A műemlék 
templom méltó tetőt kapott, ami nem csak az időjárástól védi, de szépsé-
gét is kiemeli.

AGYAGCSERÉP EGYSZERES FEDÉS 

Templom, Nagyberény CREATON

Gyártó/Forgalmazó:

KATEGÓRIADÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

PAHOCSA KÁLMÁN – 
PAHOCSA ÉS TÁRSA KFT.

Magas minőségű munka: nem csak az esztétikuma átlagon felüli, hanem a 
műszaki tartalom is kifogástalan. A tetőszerkezeti és a fedési csomópontok 
a legapróbb részletekig kidolgozottak. Az épületen megjelenő látszó fa 
szerkezetek díszesek, szépen kerültek kialakításra. A bádogos szerkezetek 
precízen kidolgozottak. Az épület megjelenése szemet gyönyörködtető.

AGYAGCSERÉP KETTŐS FEDÉS 

Családi ház, Szolnok CREATON

Gyártó/Forgalmazó:



KATEGÓRIADÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

KÖVECSES TAMÁS

Új építésű családi ház fa födémmel, 30 fokos tetősíkokkal. Az eresz gyalult 
gerendavégekkel és lambériázással, igényes minőségben készült. Az 5/5 
cm-es ellenlécek közötti légréteg beszellőzését szellőző szalag + szellő-
ző léc biztosítja. A kiszellőzést az élgerincek és a taréjgerincek két oldalán 
szellőző cserepekkel oldották meg. A kémény teljes felületű lemezborítást 
kapott. A fehér színű homlokzatot szépen kiemeli az antracit színű tetőfe-
dés és a kiegészítő bádogos munka. A tetősíkok szabályossága, az élek és 
a gerincek egyenessége a pályázó névjegye.

BETONCSERÉP FEDÉS 

Családi ház, Rábapatona BRAMAC

Gyártó/Forgalmazó:

KATEGÓRIADÍJ 
HOMLOKZATBURKOLATOK SZEKCIÓ

STANG BÁDOGOS KFT.

A Kőtár eredetileg kőburkolatos homlokzatának felújítása során az építészeti el-

képzelés szerint modern burkolatot kellett készíteni. A falak korcolt homlokzatfe-

dése Rheinzink előpatinázott lemezből készült, átszellőztetett deszkaaljzaton. A 

pályázó rendkívül igényes és pontos munkával nevezett. A homlokzatburkolatok 

és a fallefedések csomóponti kivitelezései hajszálpontosak, felszerelésük közelről 

megtekintve is esztétikus. A pontos és kitűnően kiszabott elemekből szerelt mun-

kát nagyon jó felszerelések és gépek segítették. Az utolsó helyszíni szerelésig, haj-

lításig biztosított volt a pontos gépi előregyártás.

BÁDOGOS TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT HOMLOKZAT 

Dóm Kőtár, Pécs RHEINZINK

Gyártó/Forgalmazó:



38

FA Gefälle
innovatív vápa- és gerincképzéssel 

BauderPIR
alukasírozott PIR lejtésképzés

BauderPIR KFS vápa- illetve BauderPIR GFS 
gerinckiegyenlítő idomok jelentősen csökkentik 
a felhasznált lejtéselemek számát, típusát, illetve 
minimálisra csökkentik a hulladékmennyiséget.

A csúcskategóriás, 0,022 W/mK hővezetési 
tényzőjű BauderPIR FA Gefälle sztenderdizált mére-
tekben előregyárott, és készletezett termék. Ennek 
köszönhetően az egyéb lejtésképző szigetelésknél 
gyorsabban elérhető és pótolható.

Az új vápa- és gerincelemek kínálta előnyök

    csak egy típusú vápaelem
    csak egy típusú gerincelem
    könnyebb, egyszerűbb beépítés 
    nem sérülékeny, rugalmas elemek
    bitumenes és műanyag vízszigetelésekkel egya-

ránt jól kombinálható
    minősített, tanúsított rétegrendek

Az új BauderPIR FA Gefälle előnyei

   minimalizált szállítási határidők a sztenderdizált  
      táblaméretek miatt

   hővezetési tényező: 0,022 W/mK 
    magas hőszigetelő teljesítmény, kis rétegvastagság 
    alaktartó, nagy nyomószilárdságú táblák
    1200 x 1200 mm négyzetes táblaméret  

2% lejtésmértékkel 
    sötét, tükröződésmentes kasírozás, kivitelező-

barát, egyszerű méretjelölések

Keresse 
szaktanácsadóinkat!

www.bauder.hu
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KATEGÓRIADÍJ 
LAPOSTETŐ SZEKCIÓ

TECTUM KFT.

A felújított lapostetők a X. és a IX. emelet felett, körbefutó konzolos pár-
kányokkal jellemezhetők. Anyagmozgatásra csak emberi erővel volt lehe-
tőség. A bitumenes lemez szigetelés alatt lévő kőzetgyapot hőszigetelés 
és a polisztirolhab lejtésképzés tönkrement, el kellett bontani. A leterhelő 
kavics átrostálást követően újra felhasználásra került, kiegészítve beton 
lapokkal a széleken. Az új hőszigetelés és a 2mm vastag PVC szigetelő le-
mez választásával a kivitelező garantálja a tető időtállóságát. A felújításkor 
alkalmazott különleges attikafal lefedés és rögzítés kiváló szaktudásra utal.

MŰANYAG LEMEZES SZIGETELÉSEK

Marinapart I. Társasház, Budapest BAUDER

Gyártó/Forgalmazó:

KATEGÓRIADÍJ 
LAPOSTETŐ SZEKCIÓ

SZAKSZIG KIVITELEZŐ 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A tetőfelületen korábban szórt poliuretán szigetelés készült, amelynek avultsága 

miatt a belső tér beázott. A Múzeum egy részét emiatt le kellett zárni. A tetőfelület 

tisztítását követően az új rétegrend Bauder rendszerelemek beépítésével készült. 

A rétegrend mechanikai rögzítése a szélszívás számításnak megfelelően készült, 

amelyet kihúzásvizsgálat előzött meg. A megmaradó rétegek kiszellőztetésének 

biztosítására kéttagú páraszellőző idomok kerültek beépítésre. A tető régi rétegei-

nek a szakaszos bontása és helyreállítása, a múzeum különleges nyitvatartási ideje 

lassította a munkát. Ez az alapos és megfontolt kivitelezés egy minden tekintetben 

kiváló új bitumenes szigetelésű tetőt eredményezett.

BITUMENES LEMEZES SZIGETELÉSEK

Zsinagóga Múzeum, Budapest BAUDER

Gyártó/Forgalmazó:



KATEGÓRIADÍJ 
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

HIDASI TIBOR – 
PILISI PLÉH-BOY KFT.

Új építésű, manzard tetős épület, egyedi formájú álló tetőablakokkal. A 
kivitelező aktívan részt vett a terv részleteinek végső megformálásában. 
A tetőfedés és a homlokzatburkolat egy része Prefa zsindelyből készült, 
az ablakok szegése és borítása Prefa kettős állókorcos fedéssel. Az álló te-
tőablakok vízelvezetése kettős bélésű rejtett csatornán keresztül történik.
Figyelmes és profi munka, szép és jó csomópontok a tetőn és a homlokza-
ton, a munkának lelke van.

KISELEMES FEDÉSEK 

Fűszernövény feldolgozó üzem, Zirc PREFA

Gyártó/Forgalmazó:

KATEGÓRIADÍJ 
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

MAJER BÁDOGOSIPARI KFT.

Új református templom és gyülekezeti ház. A torony és az íves hajó fe-
dése korcolt VMZinc Pigmento anyagból készült. A donga tető egyik ol-
dalán négyszögszelvényű függőeresz csatorna, másik oldalán félkörszel-
vényű fekvőeresz csatorna van. A lefolyócsövek falhoronyba rejtettek. A 
fedés alatti légréteg jól átszellőztetett. A munkán látszik a jó előkészítés, a 
biztos tudás és az ilyen munkához szükséges lelkiismeretes hozzáállás. A 
kivitelezés a tervezői elképzeléshez kitűnően alkalmazkodott. A végered-
mény gyönyörű.

KORCOLT FEDÉSEK 

Református templom, Egerszalók VMZINC

Gyártó/Forgalmazó:
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KÜLÖNDÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

BARICZA KRISZTIÁN

Igényes építtető új építésű nyaralója. Manzardhoz hasonló, többszörösen 

tört tetősíkok, és a tetőbe integrált nagyméretű tetőablakok szakszerű be-

építése adta a kihívást a pályázó részére. A párazárás az ablakokhoz precí-

zen csatlakozik. A légrés kiszellőztetése jól átgondolt. Az ereszlemezzel a 

függőeresz csatornához is nagy biztonsággal csatlakozik. Esztétikus, szak-

szerű munkával hozzájárult a kis épület kiváló megjelenéséhez. 

BETONCSERÉP FEDÉS 

Hétvégi ház, Gárdony CREATON

Gyártó/Forgalmazó:

KÜLÖNDÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

KATONA SZABOLCS

Új építésű családi ház a Balaton partjának közelében, erős szél és csapa-

dék kitettséggel. Erre gondolva a pályázó az oromdeszkákat lemezborítás-

sal látta el. A süllyesztett vápa mintaszerű pontossággal csatlakozik a füg-

gőereszhez, illetve a lefolyó csőhöz. Szépen kimunkált bádogos részletek, 

és a pályázótól már megszokott minőségű munka.

BETONCSERÉP FEDÉS 

Lakóépület, Zamárdi TERRÁN

Gyártó/Forgalmazó:



KÜLÖNDÍJ 
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

KOVÁCS SÁNDOR

Meglévő épület kapott új tetőszerkezetet és tetőfedést. A faszerkezet ki-

dolgozása gyönyörű, a tetőfedés is magas színvonalon készült. A kivitelező 

a pályamunka elkészítése során csak a tetőfedő anyag gyártója által kínált 

kiegészítőket építette be!

BETONCSERÉP FEDÉS 

Lakóépület, Túrkeve BRAMAC

Gyártó/Forgalmazó:

KÜLÖNDÍJ 
ÁCSSZERKEZETEK SZEKCIÓ

ZSÁRIK FERENC

Műemlék épület állagvédelme, teljes tetőcserével. Az alacsony hajlású 
nyeregtetők függesztő- illetve feszítőmű kombinációjával készültek statikai 
terv szerint. Az egyik tetőben a 12,5 m-es rétegragasztott kötőgerendák 
beemelése komoly erőpróbát jelentett, amit a pályázó sikeresen teljesí-
tett. A hagyományos ácskötések mellett mérnök jellegű acél szerkezetek is 
beépítésre kerültek. Gondos faanyag védelem készült. A kettős állókorcos 
fedés korrekt. Nem mindennapi feladatot végeztek nagy gonddal és hoz-
záértéssel, megvédve ezzel a további pusztulástól az üresen álló épületet.

ÁCSSZERKEZET

Dreher Havas villa, Budapest LAREX TRADE

Gyártó/Forgalmazó:
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KÜLÖNDÍJ 
LAPOSTETŐ SZEKCIÓ

SZÉKELY JAROSZLÁV

Az új építésű társasház lapostető és terasz csapadékvíz elleni szigetelései, 

a szigetelési szabályok pontos betartásával készültek. A gondos kivitele-

zéssel és figyelmes részletképzésekkel egy hosszú élettartamú tetőt kap-

nak a leendő új lakók. 

MŰANYAG LEMEZES SZIGETELÉSEK

Társasház, Érd MAPEI 

Gyártó/Forgalmazó:

KÜLÖNDÍJ 
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

SZABÓ ATTILA – 
SZABÓ TETŐFEDŐ KFT.

Műemléki védelem alatt álló épület erősen leromlott állapotú fémlemez 

fedéssel. Nagy felújításra került most sor. A vállalkozó elérte, hogy ne tü-

körfedés, hanem egyedi tervezésű, és gyártású kiselemes fedés készüljön, 

eltérő a tornyon és a templomhajón. A gyártási és szerelési munkák pon-

tos végiggondolása nélkül azt feltételezhetnénk, hogy ez egy egyszerű 

munka. Biztos kezet és nagy szakmai tudást takar a hibátlan kivitelezés. 

KISELEMES FEDÉSEK

Kálvária Kápolna, Érsekvadkert PREFA

Gyártó/Forgalmazó:
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KÜLÖNDÍJ 
HOMLOKZATBURKOLATOK SZEKCIÓ

PAHOCSA ÉS TÁRSA KFT. – 
KISS ÉS TÁRSA KFT.

A hátfal kőzetgyapot hőszigetelése előtt lévő 5 cm átszellőztetett légréteg-
ben helyezkedik el a homlokzatburkolat rögzítését, megtámasztását szol-
gáló fém váz. A váz hőhídmentesítő papucsokkal, fix és csúszó konzolokkal 
van a falhoz rögzítve. A burkolattal színazonos látszó rögzítés készült. A táb-
lák közötti hézagok csapadék elleni védelmét a rendszerhez tartozó profi-
lok biztosítják. A háthézag szellőző nyílásait a rendszerhez tartozó szellőző 
szalagok védik a rovaroktól. A kivitelező az építész tervező elképzeléseit 
hűen követve tetszetős és tartós homlokzatú épület alkotásában vett részt. 

EGYÉB SZERELT TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT HOMLOKZAT 

Családi ház, Szolnok EQUITONE

Gyártó/Forgalmazó:

A korábban bitumenes zsindellyel fedett tető ellenléccel és deszkaaljzattal 

új, Prefa korcolt fedést kapott. Felújítási tervek nem készültek. A pályázó 

szinte egyedül kivitelezte a munkát, néha az édesapja segített neki. Fia-

tal kora ellenére profi bádogos munkát végzett egyedi, pontosan végre-

hajtott részletmegoldásokkal. Látszik, hogy a pályázó beletette a lelkét a 

munkába.

KORCOLT FEDÉSEK

Apátfa Kő és Kertcentrum, Zalaegerszeg PREFA

Gyártó/Forgalmazó:

KÜLÖNDÍJ 
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

BIRÓ DÁNIEL
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ELISMERŐ OKLEVÉL
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

LAMPERT ZSOLT - LAMPERT KFT. 

BETONCSERÉP FEDÉS 

Lakóépület, Szany TERRÁN

Gyártó/Forgalmazó:

Rendkívül összetett, tagolt kontyolt nyeregtető 5 hajlattal, 14 élgerinccel, korrekt hófogással, átszellőztetéssel, a fehér 

homlokzatot kiemelő antracit fedéssel és bádogos munkával, színezett, dobozolt eresszel.

ELISMERŐ OKLEVÉL
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

LÁSZLÓ GÁBOR - LÁSZLÓ ÁCS KFT. 

Új építésű családi ház, összetett nyeregtetővel, lambériázott eresszel. A fedéssel színazonos a bádogozás. Szakszerű a be- 

és kiszellőztetés. Megfelelő a hófogás. Szabványszerű csomópontok.

BETONCSERÉP FEDÉS 

Lakóépület, Kerepes TERRÁN

Gyártó/Forgalmazó:

ELISMERŐ OKLEVÉL
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

DRONG GYÖRGY

Új építésű családi ház, fa födémmel 2 állószékes tetőszerkezettel, szép és szakszerű látszó faszerkezeti részletekkel, eresz 

pallóval, süllyesztett vápával, korrekt hófogással és szellőzéssel, színazonos fedéssel és bádogos munkával.

BETONCSERÉP FEDÉS 

Lakóépület, Ceglédbercel TERRÁN

Gyártó/Forgalmazó:
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ELISMERŐ OKLEVÉL
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

WÁGNER GÁSPÁR

BETONCSERÉP FEDÉS 

Nyugdíjasotthon, Ráckeve BRAMAC

Gyártó/Forgalmazó:

A tetőfedőanyag gyártó által kínált kiegészítőket széles körben alkalmazta. Az elkészült tető mind szakmaiságával, mind 

esztétikumával kivívta a szakmai zsűri elismerését.

ELISMERŐ OKLEVÉL
LAPOSTETŐ SZEKCIÓ

TÖRÖK TAMÁS - DESZIG KFT. 

Az épület nem a szokványos alaprajzi vonalakat követi. A nyolcszögekből összekapcsolt tetők közé egy csupa háromszög-
ből álló magasabb tető kapcsolódik. Ezt a különleges tetőformát kellett hőszigeteléssel és csapadékvíz elleni szigeteléssel 
befedni. A kivitelezés nehézségét a tető roppant tagoltsága adta, rövid felületek miatt 
rengeteget kellett a szigetelő lemezt szabni. A bonyolult tetőforma ellenére sikerült egy 
szép, esztétikus tetőszigetelést készíteni.

MŰANYAG LEMEZES SZIGETELÉSEK

Nemzetközi Iskola, Debrecen MAPEI

Gyártó/Forgalmazó:

ELISMERŐ OKLEVÉL
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

RÁTKAI GÁBOR

BETONCSERÉP FEDÉS

Családi ház, Albertirsa BRAMAC

Gyártó/Forgalmazó:

Összetett nyeregtető dobozolt burkolt eresszel, tetősíkban fekvő ablakokkal, napelemekkel. Szakmaisága és esztétikuma

elnyerte a szakmai zsűri tetszését.
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ELISMERŐ OKLEVÉL
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

JUHÁSZ LÁSZLÓ - BÁDOGVÁR KFT.

KORCOLT FEDÉSEK

Ikerház, Velence PREFA

Gyártó/Forgalmazó:

Az ikerházhoz korcolt Prefa tető- és homlokzatfedés készült. Meglepően jól kivitelezett munka egy eddig az ismeretlen-

ségben dolgozó pályázótól. A munka tökéletes megvalósítása lett a tervezői elképzelésnek, közelről is, távolról is. Látvá-

nyosak a tető- és a homlokzat korcolt fedéseinek részletei.

ELISMERŐ OKLEVÉL
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

MAJER BÁDOGOSIPARI KFT.

Prefa bevonatos alumínium lemezből készült – egyedi korckiosztásokkal – a tető, a homlokzat és a kültéri mennyezet. Mini-

mál megjelenésű családi ház, belső helyzetű csatornával. A kivitelezés finom és igényes, a munkán látszik a szakmai tudás.

KORCOLT FEDÉSEK

Lakóház, Budapest PREFA

Gyártó/Forgalmazó:

ELISMERŐ OKLEVÉL
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

GAVALLÉR GÁBOR

KISELEMES FEDÉSEK

Családi ház, Albertirsa PREFA

Gyártó/Forgalmazó:

A felújított családi ház új tetőkérget kapott, Prefa kiselemes fedés készült a manzárd tetőn. A régi bitumenes zsindellyel 

fedett tetőfelület ellenléccel és deszkázattal új aljzatot biztosít a bevonatos lemezből készült új fedésnek. A pályázó 

magabiztosan készítette el a fedést, a tetőablakok tető- és homlokfedéseit, azok 

szegélyzéseit és részletcsomópontjait.
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ELISMERŐ OKLEVÉL
FÉMLEMEZFEDÉSEK SZEKCIÓ

SIMON RÓBERT – KISS ÉS TÁRSA KFT.

Nagy alapterületű családi ház. A cserépfedéshez csatlakozó, illetve azt szegélyező bádogos munka anyaga Lindab bevo-
natos lemez. Fémlemez tetőfedés csak kis felületen található, de az ereszkialakítások, megjelenések és az oromburkolatok 
döntően befolyásolják az épület megjelenését, látványosan. Az egyedi tervezői csomó-
ponti ötleteket tökéletesen kivitelezte a pályázó. Nagyon esztétikus munka, a kivitelezésé-
ben benne van a profi szakmai szemlélet. 

KORCOLT FEDÉSEK

Családi ház, Szolnok LINDAB

Gyártó/Forgalmazó:
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BACHL tecta-PUR® 022

• Csaphornyos élképzése hőhídmentes megoldást kínál minden új magastető számára, a szarufák kiosztásá-

tól, a tető dőlésszögétől, és a tetőfedés módjától függetlenül.

• A szarufák felső síkjára helyezett hőszigetelésnek köszönhetően egyedi, természetes belső tér alakítható ki.

• A fokozott nyomóterhelés nek kitehető (nyomószilárdság≥100kPa) PIR táblák felső oldalán csúszásmentes, 

vízzáróságot biztosító, átlapolható PP-védőfólia található.

• Kétoldali alufólia kasírozása ideális a nyári-téli hővédelem érdekében. λ = 0,022W/mK

• Ácsolt fa tetőszerkezet mellett vasbeton koporsófödémekhez is javasolt

BACHL tecta-PUR® HD-plus

• Magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetlésére kifejlesztett, fokozott nyomóterhelésnek  

kitehető (nyomószilárdság≥100kPa) PIR keményhab hőszige telő lemez.

• Felső oldalon átlapolható páraáteresztő speciális fóliaborítással, és a jobb páradiffúziót  

elősegítő kétoldali perforált üvegfátyol kasírozással.

• Felújításhoz és új építéshez is kiválóan alkalmas

• Szarufák között és alatti szigetelésnél kombinálható

• λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig 

λd = 0,025 W/mK 80-120 mm vastagságig 

λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól

A BACHL tecta-PUR® termékcsalád valamennyi termékére érvényes, hogy vékony rétegben is kiváló hőszigetelő 

hatással bírnak. A nagy táblaméretnek (bruttó táblaméret 2400 × 1240 mm) és a társított rétegeknek köszönhe-

tően egyszerűen és időtakarékosan beépíthetők.

M
ag

as
te
tő
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PIR ALU

• Lapostetők, födémek, teraszok, padlózatok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán kemény-

hab hőszigetelő lemez.

• Ipari felhasználási területek: csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók határoló 

szerkezete.

• Kétoldali alufólia kasírozása ideális a nyári-téli hővédelem érdekében. λ = 0,022W/mK

• Körbefutó lépcsős élképzése hőhídmentes elemkapcsolatot eredményez

• Alacsony testsűrűsége statikailag kedvezőbb megoldást kínál

• A nagy táblaméretnek (bruttó táblaméret 2400 × 1240 mm) köszönhetően egyszerűen  

és időtakarékosan beépíthetők.

PIR MV

• Lapostetők, födémek, teraszok, padlózatok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett  

poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez.

• Körbefutó lépcsős élképzése hőhídmentes elemkapcsolatot eredményez

• Alacsony testsűrűsége statikailag kedvezőbb megoldást kínál

• A nagy táblaméretnek (bruttó táblaméret 2400 × 1240 mm) köszönhetően egyszerűen és időtakarékosan 

beépíthetők.

• Mindkét oldalon páradiffúziót elősegítő perforált üvegfátyol kasírozás

• λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig 

λd = 0,025 W/mK 80-120 mm vastagságig 

λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól

Hőszigetelés mindenkinek

La
po

st
et
ő

Hirdetés
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ŐK IS AJÁNLJÁK„Az ÉMSZ által szervezett Webináriumok előadásai magas 
színvonalúak és tartalmasak. Az épületek tervezéséhez, 
valamint megvalósításához tárgyalják a mai kornak megfe-
lelő irányelveket, szükséges ismereteket adnak gyakorlati 
példákkal alátámasztva. Bemutatják az épületszigetelések, 
tetőfedések, bádogos és ácsszerkezetek helyes kialakítá-
sának irányelveit, az ehhez szükséges építési anyagokat, 
termékeket és a kivitelezés során adódó kényes kérdések 
megoldását, felhívva a figyelmet a tervezési és kivitelezési 
hibákra is. Az ÉMSZ Webinárium, mint az ismeretszerzés új 
formája, nagyon hasznos és „kényelmes” is.
Az előadások bármikor ismételten megnézhetőek, megál-
líthatóak, ami által jegyzetek is könnyen készíthetőek, az 
értékes ismeretanyag nagy része jól tud rögzülni.”

Hőnich Gyula OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

„Én mind az 5 Webináriumi alkalmon részt vettem. Építész-
ként és műszaki ellenőrként is tevékenykedem, és így mun-
kavégzés mellett nehéz időt szakítani az újítások és szak-
mai irányelvek folyamatos követésére. Az ÉMSZ előadásai 
során sikerül érdemi információkhoz jutnom, amit remélem 
eredménnyel tudok a munkáim során kamatoztatni.”

OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, MŰSZAKI ELLENŐR, FELELŐS MŰSZAKI
VEZETŐ, MŰEMLÉKI FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ

Taródi-Nagy Dániel

„Nagyon jók a webinárium moduljai, gratulálok! A kialakult 
helyzetben a szakma érdekét és kényelmét szolgálja, hogy 
több hónapon keresztül korlátlanul és ingyenesen elérhe-
tők az ÉMSZ honlapján keresztül.”

Hevesi Károly OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

„Az ingyenesen és hónapokon keresztül elérhető előadá-
sok által az online képzés segítséget nyújt abban, hogy a 
tetőn dolgozó kollégák is szakmai iránymutatást kapjanak 
akár munka után, akár a szabadságuk alatt.”

Borsos József ÁCS ÉS TETŐFEDŐ

„Mind a tervezésben, mind a tervezői művezetés során szük-
ségesek az átfogó szakmai iránymutatások alkalmazása. 
Az ÉMSZ Webináriumában tetszik, hogy konstruktív szemlé-
letet ad. A szaktekintélyek, egyetemi oktatók az irányelveket 
hangsúlyozva olyan nézőpontokat is behoznak gyakorlati 
példákon keresztül, melyek segítségével jobban el lehet iga-
zodni a gyártói rendszerek között. A modulok egy-egy témát 
komplexen körüljárnak. A koncepció egyik nagy előnye a 
teremben zajló képzéshez képest, hogy időben rugalmas, 
bármikor lehetőségem van arra, hogy elindítsam a videókat. 
Ellenben a továbbképzési pontok megszerzésének feltétele 
a sikeres teszt megírása, ami a friss vagy felfrissített ismere-
tek pontosabb megjegyzését jobban segíti.”

„Fiatal tetőfedő és ács vagyok, fontos számomra, hogy 
képben legyek a magastetős technológiai újdonságokkal 
kapcsolatban és az is fontos, hogy az ÉMSZ irányelveit is 
alaposan ismerjem. Az ÉMSZ webináriuma segítséget nyújt 
abban, hogy hozzájussak ehhez az információhoz, mégpe-
dig munkaidőn kívül. Ajánlom a kollégáknak.”

Kajdi Mihály ÁCS ÉS TETŐFEDŐ

„Hiánypótló ez a webinárium. A korábban szervezett előadá-
sokat idő hiányában sokan nem tudták meglátogatni, de így 
a számítógép előtt ülve egyszerűen és kényelmesen végig-
nézhetők a tematikus képzési modulok és még fontosabb, 
hogy visszanézhetők is. Nagyon sok értékes információhoz 
juthatunk hozzá neves és szakmailag elismert előadóktól. 
Remélhetőleg ezek az előadások minél több kivitelezőhöz 
is eljutnak, és így nagy segítséget és támpontot adnak a 
helyes és szabályos kivitelezési munkák elvégzéséhez.  Az 
előadások témája nem csak a tervezőknek ad fontos infor-
mációkat, hanem igenis a kivitelezőknek is. Profi munka és 
összeállítás. Köszönöm az alkotóknak és az előadóknak!”

Riczu Gyula
SZIGETELŐ KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÓ, 
A TECHFOL KFT. TULAJDONOSA

Erdei István OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
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ONLINE SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
ÉPÍTÉSZEKNEK ÉS GYAKORLATI 

SZAKEMBEREKNEK 5 MODULBAN

Megoldások aktuális kérdésekre, 
jó és rossz példák bemutatása

5 modul – 40 előadás
 - Egyetemi professzori előadások
 - Gyártók alkalmazástechnikai újdonságai
 - Kivitelezői tapasztalatok
 - AZ ÉV TETŐJE 2020 Nívódíj Pályázat díjazott munkák bemutatása

Modulok:
1. Magastetők - Hőszigetelés, lég- és párazárás
2. Magastetők - Tetőfedés, vízzárás, tetőkiegészítők
3. Épületszigetelés - Mélyépítési és üzemi-használati víz elleni szigetelések
4. Tetőszigetelés - Felújítás, teraszok, zöldtetők
5. Fémlemezfedések és homlokzatok

Milyen előnyöket kínál a ÉMSZ Webinárium?
 - a képzést saját időbeosztásához igazítva végezheti el,
 - bármikor szabadon megszakíthatja a megtekintést és később visszatérhet hozzá,
 - kiválaszthatja az Önt érdeklő témát,
 - a modulokat korlátlan ideig elérheti.

Építészeknek
 - csak akkor kell fizetnie, ha a továbbképzési pontot érő tesztet is ki szeretné tölteni,
 - a teszt visszaküldésére 1 hét áll rendelkezésére,
 - az 5 modul elvégzésével 10 továbbképzési pontot szerezhet.

További információ: http://emsz.hu/esemenyek/egyeb-esemenyek/webinarium/

MÉK 2,0 PONT/MODUL (MÉK 2020/108)
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Homlokzati hőszigetelés esetén a talajszint felett kb. fél 

méterrel kezdjük a lapok elhelyezését. Alatta a nedves-

séghatás és a fokozott mechanikai igénybevétel miatt 

csak olyan nagy szilárdságú, nedvességre nem érzékeny 

hőszigetelést célszerű használni, mint az extrudált po-

lisztirolhab vagy a formahabosított EPS. 

A speciális alapanyagból formahabosítással készülő 

EXPERT FIX alacsony vízfelvétele révén ideális megol-

dás a kritikus részek hőszigetelésére. Fokozott felületi 

bordázottság miatt jól tapad rá a vakolat, és bennmara-

dó zsaluzatként a betonnal is szilárd kötést ad. Egyenes 

élképzésével jól illeszkedik a homlokzat lemezekhez 

(AUSTROTHERM AT-H80 vagy GRAFIT REFLEX®). 

A nedves körülmények között is alkalmazott hőszigetelő 

anyagok táblamérete hagyományosan 1,2 x 0,6 m (egye-

nes élképzés esetén). Ez sem a pincefal hőszigetelésé-

nél (AUSTROTHERM EXPERT), sem a lapostetőkön (Ze-

nit) nem jelentett gondot. Lábazatoknál viszont, ahol a 

homlokzati lemezek 1 x 0,5 m-es táblaméretű elemeivel 

érintkeznek, az eltérő méret miatt nem lehet tartani azt 

a kivitelezési szabályt, hogy a táblákat mindig kötésben 

kell elhelyezni. A lábazat szigetelését fél tábla (60 cm-es 

hossz) felragasztásával kezdjük, majd egész táblákkal 

(1,2 méter) folytatjuk azt. A fölé elhelyezett homlokza-

ti hőszigetelő lemez egy méteres hossza miatt már a 

harmadik táblánál az illeszkedések egymás alá fog-

nak esni. 

Ezt a problémát egyszerűen lehet kiküszöbölni: a lába-

zati szigetelő elemek mérete meg kell, hogy egyezzen 

a homlokzati lapokéval. Az új EXPERT FIX lemezek már 

ebben, a kivitelezőknek kedvezőbb formában kerülnek 

forgalomba.

Az új méretnek azonban további előnyei is vannak. Lá-

bazat szigetelésénél az alsó fél méter magas sáv védel-

mét többnyire egy lap biztosítja, ami - ha a talajszinttől 

kezdjük a kivitelezést - 60 cm magas szigetelést jelent. 

Az új mérettel ez 10 cm-rel csökken, így a költségesebb 

anyagból 17%-ot meg tudunk takarítani úgy, hogy a mű-

szaki tartalom nem sérül. További előnye az új méretnek, 

hogy a homlokzati hőszigetelő lemezekkel megegyező-

en kb. negyed köbméteres bálákba csomagolva kerül 

forgalomba, így egyszerűbben rakodhatók, a szállítás és 

a tárolás során helytakarékosabb megoldást biztosít. 

LÁBAZATRA KIFEJLESZTETTEN
MERT A MÉRET IGENIS SZÁMÍT

2021-től már felújítás esetén is a közel zéró energiafogyasztásra kell méretezni az épületeket, leg-

alábbis ha jelentős mértékű beavatkozásról van szó. Jelentős mértéknek számít, ha a határoló szer-

kezetek több mint 25%-át érinti a felújítás, vagyis egy homlokzat teljes körű megújítása már ebbe 

a kategóriába esik. Mit jelent ez az olyan amúgy is kritikus épületszerkezeteknél, mint a lábazat?
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Gyakori kérdés a homlokzat szigetelés esetén a nehe-

zebb külső szerelvények (pl. lámpák) elhelyezése. Ilyen-

kor szükség lehet egy, a megszokott homlokzati lemezek-

nél nagyobb szilárdságú szigetelő anyagra, és itt megint 

az XPS és az EXPERT FIX lemezek jöhetnek szóba. Ha a 

kétféle anyag táblamérete megegyezik, egyszerűbb az 

anyagváltás a kritikus helyeken.

Az új méretű EXPERT FIX fizikai tulajdonságai változatla-

nok, nagy vastagságban (40 cm) is rendelkezésre áll, így 

akár passzívházak szigetelésére is alkalmas.

Amikor a hőszigetelés mértékét szeretnénk meghatá-

rozni, úgy törekednünk kell arra, hogy a fal és a lábazat 

hőszigetelő képessége egyforma legyen. De ügyelni kell 

arra is, hogy lehetőleg a lábazat a fal síkjából ne emel-

kedjen ki (pozitív lábazat), mert ezen megáll a csapadék, 

és az eső, fagy könnyebben károsíthatja a felületet. 

Minél jobb tehát a falazóanyag hőszigetelő képessége, 

annál vastagabb EXPERT FIX lemezt kell alkalmazni a be-

ton szerkezetek előtt, hogy a fal minden pontján közel 

azonos legyen a hőátbocsátási tényező. 

A rögzítésre oldószermentes, a vízszigetelés anyagát 

sem károsító ragasztót (például poliuretán bázisú ra-

gasztó) kell alkalmazni, de szilikátbázisú felületekre (pl. 

beton) a homlokzati hőszigetelő rendszer ragasztója is 

alkalmazható. A mechanikai rögzítés szükségességét 

minden esetben vizsgálni kell. Az EXPERT FIX lemezre a 

homlokzati bevonatrendszerek elemei (ragasztó, üveg-

háló, alapozó, vakolat) felhordhatók, így a végső felület-

képzés is ismert technológiával történik.

Hirdetés
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NAGY BAGÁCS JÓZSEF

Ács és tetőfedő mester, bádogos, mestervizsga bizott-

sági elnök. 22 évig sikeresen vezette saját vállalkozását, 

majd 4 éve a Terrán Kft alkalmazásában folytatta tevé-

kenységét, mint kivitelező szaktanácsadó.

Számos díjat nyert az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázaton, a 

zsűri tagjaként is többször dolgozott.

Az ÉMSZ Vezetőségének tagja. Az ÁCS és a TETŐFEDŐ 

mesterségeket népszerűsítő filmek előkészítésében és 

megvalósításában aktívan közreműködött, tulajdon-

képpen elvállalta mindkét filmben az egyik főszerepet. 

Sokéve koordinálja az ÉMSZ pályaválasztási kiállításo-

kon történő szakmanépszerűsítő stand megjelenéseit 

Budapesten és Gödöllőn is, így hozzájárul az utánpót-

lás-neveléshez. Nevéhez fűződik számos nagyon sike-

res ÉMSZ Szakmai Klub és jópár hazai társadalmi mun-

ka összefogása, megszervezése is.

FARKAS IMRE

Okleveles gépészmérnök, okleveles épületfenntartási 

és felújítási szakmérnök, a Dörken Kft. ügyvezetője, az 

ÉMSZ Vezetőség Oktató-szakértő szekciójának tagja. 

Aktívan közreműködött mind az Alátéthéjazatok ter-

vezési és kivitelezési irányelvei, mind a Leesés elleni 

védelem tervezési és kivitelezési irányelvei kidolgozá-

sában. Meghatározó szerepet vállal az új Lég- és pá-

razárás irányelv szerkesztőbizottságának munkájában 

és a korábbi irányelveket megújító teammunkában 

is. Rendszeres előadó az ÉMSZ építőipari konferencia 

road show-ján, a mérnökképzéseken, az idei webinári-

um több moduljában, ezenkívül a magastetős szakmai 

fórumok állandó résztvevője.

GRATULÁLUNK AZ IDEI ÉMSZ ARANYTŰ DÍJAZOTTAKNAK!

Beszámoló
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FAANYAGVÉDELEM? VAN ÚJ A „TETŐ” ALATT  XILIX GÉL FONGI+ FAANYAGVÉDŐSZER
A faanyagvédelem a legtöbb szakember számára 

azt jelenti, hogy védőszerrel kezelt faanyagot vásá-

rol az építkezéshez, vagy régebbi faanyag esetén – 

pl. felújításnál – egy általa ismert védőszerrel kezeli 

a károsodott/védendő tetőszerkezetet, nyílászárót 

vagy padlózatot.

A fakárosító gombák és rovarok elleni védelem 

szükségessége nem kérdés, de mennyire tudatos 

a szakemberek védőszer választása?  Mindig tisztá-

ban vannak-e az egyes védőszerek hatékonyságával, 

működési mechanizmusával, kijuttatási előírásaival? 

A XILIX GÉL FONGI+ egy, a hazai piacon újnak számító in-

novatív és könnyen kezelhető faanyagvédőszer, mely hamar 

népszerűvé vált a szakemberek körében. Így miskolci Avasi Re-

formátus templom felújításánál is a XILIX gélre esett a tervező 

választása. 

A 13. századi, román stílusban 

épült templomot a 15. század-

ban kibővítették és ekkor góti-

kus stílusban újították meg. A 

törökök pusztítása révén gyö-

nyörű tornyát és hálós bolto-

zatát elvesztette, helyette ka-

zettás mennyezetet és külön 

harangtornyot kapott, de a 

templom fedése megőrizte 

egyedi, zsindelyes fedését. 

A templom és a tető felújítása 2019-ben kezdődött el. Ennek 

keretében a 16. században holland hajóácsok bevonásával 

készült impozáns tetőszerkezetet (amely hamarosan turiszti-

kai látványosságként látogatható is lesz!) megfelelő védelem-

mel kellett ellátni. A felújítás terveit Rudolf Mihály DLA irányí-

tásával a HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki Művészeti Kft. készítette.

A XILIX GÉL FONGI+ a faanyagok védelmére ideális meg-

oldást nyújtott, mert:

• egyedi géles állagának köszönhetően jól tapadt a kezelt 

fafelületeken, a magasban lévő szarufák és a kis hajlásszö-

gekben lévő faanyagok is könnyen kezelhetővé váltak;

• a szakértő által feltárt gomba- és rovarkárosodások kezelé-

sére egyaránt megoldást nyújtott (2 hatóanyagú védőszer);

• laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a termékben 

lévő hatóanyag akár 3 cm mélyen is beszívódik a kezelt 

faanyagba, így az a mélyebb – rovarlárvák által rágott – ré-

tegekbe is eljutott;

• a védőszer nem színezi meg a faanyagot, így a látogatók 

eredeti szépségében csodálhatják majd meg a mesteri te-

tőszerkezetet;

• az új kijuttatási technológiának – az airless pumpával tör-

ténő szórásnak – köszönhetően a kivitelező 4 nap alatt 

végzett a közel 3000 m2 megtisztított fafelület védőszeres 

kezelésével. 

A XILIX GÉL FONGI+ faanyagvédőszer számos előnyös tulaj-

donságán túl cégünk, az AGROSOL 2000 Kft, mint forgalmazó 

is törekedett a megrendelőknek minden segítséget megadni. 

Így számunkra természetes volt, hogy:

• a terméket díjmentesen kiszállítjuk a munkaterületre a kivi-

telező által kért időpontra, az új termék használatához 

• helyszíni bemutatót, szaktanácsadást, oktató anyagokat 

biztosítunk; 

• a megrendelőt rugalmas fizetési feltételekkel támogatjuk.

Tudjon meg mindent a faanyagvédelemről és a XILIX GÉL 

FONGI+ faanyagvédőszerről honlapunkon:

www.epuletfavedelem.hu
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FORDÍTOTT TETŐ NAGY VASTAGSÁGÚ 
XPS HŐSZIGETELÉSSEL

Gyakran okoz fejtörést, hogy egyenes vagy 
fordított rétegrendű lapostető készüljön 
– vannak jellemző esetek, amikor egyértel-
műen az utóbbi az előnyösebb.

Hogyan áll össze egy fordított rétegrendű tető? A vas-

beton födémen először elkészül a lejtésképzés, azon a 

csapadékvíz elleni szigetelés. Ennek a tetejére kerül a 

hőszigetelő anyag – célszerűen RAVATHERM XPS zárt-

cellás polisztirol hab anyagból. Következő rétegként 

egy felületstabilizáló-elválasztó rétegre van szükség, ami 

lehet geotextília, vagy vízterelő fólia. Innentől a további 

rétegeket a tető funkciója határozza meg. 

Milyen vastag legyen a hőszigetelés?

A folyamatosan szigorodó hőtechnikai követelmények 

szerint az újépítésű vagy felújított épület esetében, a la-

postetőhöz előírt hőátbocsátási tényező eléréséhez leg-

alább 20 de a tető adottságait is figyelembe véve inkább 

24-28 cm vastag hőszigetelés szükséges. A RAVATHERM 

Hungary Kft. folyamatos termékfejlesztéssel követi a 

megnövekedett igényeket. Különleges hegesztési eljá-

rással 22 cm-ig két, 24 cm-től pedig 3 réteg zárcellás po-

lisztirolhab lemez termoplasztikus összehegesztésével 

készülnek termékeink, melynek köszönhetően megma-

radnak az anyag homogén anyagszerkezeti tulajdonsá-

gai és a forradalmian új technológiának köszönhető-

en a teljes vastagsági tartományban kiváló marad az 

XPS hővezetési tényezője. A hegesztési eljárás igény 

esetén lehetővé teszi a jövőben a termékpalettánk egé-

szen 40 cm-es vastagságig való kibővítését, így a hőszi-

getelés továbbra fektethető egy rétegben.

Miért javasolt a zártcellás polisztirol hab alkalmazása 

ilyen célra?

• Főképpen azért, mert ez az a hőszigetelés, ami elha-

nyagolható vízfelvétele miatt a vízszigetelés fölötti 

nedves környezetben is jól teljesít, jó hőszigetelő ké-

pességét hosszú távon megőrzi.

• Az anyag nagy terhelhetősége, megfelelő arra, hogy 

akár nagy közönségforgalmú járófelület, parkoló le-

gyen kialakítva felette és megfelelő védelmet bizto-

sít a vízszigetelésnek mind az építés alatt, mind utána 

a használat során.

• A rétegrend épületfizikai szempontból is kedvező: 

nem kell külön párazáró réteget beépíteni, és mivel a 

vízszigetelés a hőszigetelés meleg oldalán található, 

páralecsapódástól sem kell tartani a szerkezetben.

A RAVATHERM XPS beépítése során az alábbiakra érde-

mes figyelni:

• legyen attikafal, és belső vízelvezetés,

• megfelelő anyagválasztás (típus, vastagság; érde-

mes a vízszigetelést teljes felületű lángolvasztással 

rögzíteni a födémhez),

• megfelelő lejtésképzés,

• a leterhelés és a hőszigetelés között vízterelő fólia 

vagy geotextília beépítése.

RAVATHERM Hungary Kft.
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A RÓHEIM-VILLA ÁLLAPOTÁNAK MEGÓVÁSA 
EGY INTEGRÁLT LAYHER MEGOLDÁSSAL

Budapest építészeti arculatát nagymér-
tékben meghatározzák a városszerte elhe-
lyezkedő villaépületek.

AA zuglói Róheim-villát 1900-ban építették, történelmi 

jelentősége, hogy 1918-ban itt lett merénylet áldozata 

Gróf Tisza István miniszterelnök. A második világháború 

után az ingatlan az ÁVH használatában volt, majd 2001-ig 

mozgássérült gyermekek iskolaotthonaként funkcionált. 

Azóta a villa üresen áll, ez idő alatt nem végeztek rajta 

felújítási munkálatokat, ami az épület állapotának jelen-

tős romlásához vezetett. 2016-ban az ingatlan a Magyar 

Corvin-lánc Testület tulajdonába került, akik felkarolták 

az impozáns villa rekonstrukcióját. Terveik közt szere-

pel egy magas szintű, külföldi állami vendégek számára 

megalkotott exkluzív látogatóközpont kialakítása. 

A legfőbb probléma, hogy a villaépület tetőszerkeze-

tének egy része az évek során súlyosan károsodott, így 

több éve ázik a padlás. A további károk elkerülése érde-

kében szükségessé vált a villa jelenlegi állapotának meg-

óvása, amíg a kivitelezési munkálatok el nem kezdődnek. 

Ezt a projektet a Budai Műemlék Felújító Kft. nyerte, aki 

egy ideiglenes tető felállítását tűzte ki célul, ennek meg-

tervezésére a német hátterű, profi építési megoldásokat 

nyújtó Layher Kft.-t kérte fel. A teljes ideiglenes védőszer-

kezet felépítését Stabil Építő Kft. végezte. 

Ez a projekt egy “best practice”, azaz kiváló példa, hiszen 

rendkívül jól bemutatja a különböző Layher termékcso-

portok kombinációjának tökéletes alkalmazását, a Blitz 

és Allround állványrendszer, Keder XL tető és FW rend-

szer integrációját.

Az épület két hosszabb oldalán, a tetőgerinccel párhuza-

mosan könnyű Layher (Lightweight) Blitz állványzat épült, 

mely biztonságos fogadószerkezete az ideiglenes védő-

tetőknek, emellett gazdaságos megoldás. A felépített áll-

ványzat egyben munkaállványként is funkcionál, melyről a 

későbbi homlokzati rekonstrukciós munkák is kényelme-

sen elvégezhetők. A 2 méterenként elhelyezkedő állvány-

szintek acél járólapokkal, valamint a fokozott biztonság 

érdekében háromsoros védőkorláttal kerültek kiépítésre. 

A könnyű megközelíthetőséget létrás feljárók biztosítják.

A villa orom felőli oldalain a bonyolult homlokzati felüle-

tek miatt a flexibilisen építhető Layher Allround állvány-

rendszert alkalmazták. Ezzel a rendszerrel szinte bármi-

lyen térforma kialakítható, valamint nagy teherbírásának 

köszönhetően a tető oromfelületére ható szélterheket is 

kiválóan képes felvenni. A villát ilyen módon körbeállvá-

nyozva, majd a falazathoz rögzítve egy olyan stabil tartó-
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szerkezet épült meg, melyre ráemelhető volt a 28 méter 

fesztávú Keder XL ponyvaborítású védőtető. Már a terve-

zés kezdeti szakaszában kiderült, hogy a villatető manzárd 

kialakítása miatt, a védőtető esetén is a manzárd geomet-

ria a legmegfelelőbb mind statikai, mind pedig költségha-

tékonysági szempontból. 

Időközben felmerült az igény, hogy mivel a rekonstruk-

ció megkezdése még hosszabb ideig várat magára, 

nemcsak ideiglenes megoldásban kell gondolkodni, 

hanem egy olyan tetőszerkezetet kell megalkotni, amely 

hosszabb távon is megóvja a villát az időjárás viszon-

tagságaitól és ellenáll azoknak a szél- és hóterheknek, 

amelyeknek egy állandó jellegű építménynek meg kell 

felelnie. Így született meg az a rendhagyó, statikailag is 

elfogadott kreatív megoldás, hogy az épület fedélszé-

kén egy részben áthaladó, 32,9 méter hosszú, 4 támaszú 

moduláris rácsostartó gerendapárt építenek be, mely a 

nagy teherbírású Layher Allround FW rendszer elemei-

ből áll. Így a még nagyobb biztonság és stabilitás garan-

tált. A tartó támaszaiként egyrészt a padlásszinti főfalak, 

másrészt az orom oldalak Allround állványai szolgálnak. 

Ez a projekt rendkívül jól példázza, hogy kiváló minő-

ségű, biztonságos állványzattal szinte bármi lehetséges, 

megoldások széles tárháza (védőtetők, alátámasztások, 

lépcsőtornyok, tetővédelem) könnyen megvalósítható. 

Fémborítású zsindelyek tetőfedésre és szerelt homlokzatburkolatra.

Elérhetőségek: 

Layher Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2., 

tel: +36 23 887 562, email: info@layher.hu, web: layher.hu

Hirdetés
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A RAVATHERM név egyet jelent azzal a szakértelemmel, amellyel több évtizede gyártunk 
extrudált polisztirolhab hőszigetelést immár az egész kontinensen.

Termékeink egységes európai megjelenése lehetőséget biztosít számunkra, hogy minden 
igényre gyorsabb és hatékonyabb megoldást javasolhassunk.

RAVATHERM XPS - Zártcellás polisztirolhab hőszigetelési megoldások pincétől, tetőig.

ÚJ KÜLSŐ, 
VÁLTOZATLAN MINŐSÉG

TM A Ravago S.A. védjegye

www.ravatherm.com/hu

 info@ravatherm.com



ÉV BEÉPÍTŐJE 
PÁLYÁZAT 

Büszke vagy rá, hogy mindig magas 
minőséget nyújtasz ügyfelednek? 
Igazán látványosra sikerült legutóbbi munkád?
 
Csillogtasd meg szakértelmed, 
zsebeld be az elismerést!

Jelentkezz pályázatunkra 
2020. november 30-ig legszebb, 
leglátványosabb munkáddal!

Legyél Te az Év VELUX 
Beépítője! 

EMSZ_Hirek_A4      Utolsó mentés: 2020. május 22. (péntek) 13:37

A pályázaton VELUX tetőtéri ablakok beépítésével 
indulhatsz az alábbi kategóriákban: 

Pályázatunk összdíjazása: 900 000 Ft 

A díjazottakat szakértő zsűrink választja majd ki:

  Horváth Sándor | egyetemi adjunktus, 
okleveles építész, ÉMSZ elnökhelyettes

  Antalfy Zsanett | Tető Építők Egyesülete, 
elnökhelyettes

  Zsárik Ferenc | Befedlek Bt., okleveles ácsmester, 
tetőfedőmester

  Biró András | VELUX Magyarország Kft., 
alkalmazástechnikai és műszaki szakértő

Várjuk jelentkezésed! 
www.velux.hu/evbeepitoje

További információ:
�  szakmai támogatás: Biró András 

biro.andras@velux.com | +36 30 257 3131
�  pályázati kérdések: Fáczán Eszter 

faczan.eszter@velux.com | +36 30 202 9381

„VELUX tetőtéri ablakokból sosem elég”
�  Volt olyan munkád, mely során legalább 5 db 

VELUX tetőtéri ablakot építettél be szólóban 
és/vagy kombinációban egy megrendelés 
alkalmával? Büszke vagy, hogy ügyfeled 
csodás, látványos, napfényes otthonhoz jutott 
kezed nyomán? 
Pályázz most! 

I

„Több VELUX lett. Maradhat?”
�  Előfordult már, hogy szakmai ajánlásod 

alapján sikerült meggyőznöd ügyfeledet, hogy 
a tervezetthez képest több VELUX tetőtéri 
ablakot építtessen be otthonában? Közös 
érdekünk, hogy megrendelőd minden igényt 
kielégítő, egészséges tetőtér tulajdonosa legyen. 
Büszkélkedj el munkáddal, pályázz most! 

II

„VELUX beépítés felsőfokon”
�  Régóta vagy a szakmában, nagy szaktudással 

rendelkezel? Ismered a speciális VELUX 
megoldásokat is? Speciális körülmények 
között dolgoztál? Mutasd be nekünk látványos, 
technikás munkádat – legyen szó például 
térdfalablakos megoldásról, lemezfedésbe 
történő beépítésről vagy Premium termékekről. 
Légy Te az Év Beépítője, pályázz most! 

III
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Napjainkban a tetők feladata több, mint csupán az épület és 
a benne élő vagy dolgozó emberek védelme. Az ideális tető 
legyen könnyen beépíthető, hosszú távon fenntartható, szükség 
esetén könnyen javítható, miközben a környezeti hatása 
maradjon a lehető legkisebb. A Firestone RubberGard™ EPDM 
lapostető szigetelő rendszere választ ad a piac által támasztott 
ezen kihívásokra.

A RubberGard™ EPDM egy szintetikus egyrétegű 
gumilemez, melyet kifejezetten a lapos- vagy 
alacsony lejtésű kereskedelmi, ipari és lakossági 
tetők vízszigetelésére fejlesztettek ki. Kiemelkedő 
tartósságot, rugalmasságot és számos beépítési 
lehetőséget kínál a legkülönlegesebb tetőkhöz is. 
1980-as bevezetése óta eltelt 40 év alatt, világszerte 
több, mint 1,5 milliárd m² RubberGard™ EPDM 
gumilemezt építettek be a tetőkön, megerősítve ezzel a 
már bizonyított, nagy teljesítményű tetőfedő termék státuszát.

A hagyományos tetőfedő anyagokhoz mérten egy jóval 
alacsonyabb környezeti hatással rendelkezvén kiváló 
teljesítményt nyújt teljes élettartama alatt, így az építkezés-
körforgás középpontjába került.

FIRESTONE RUBBERGARDTM EPDM GUMILEMEZZEL  
TETŐJE KIÁLLJA AZ IDŐ PRÓBÁJÁT

Az érték védelme mindenekelőtt, mindenkor
Az 50 év* fölötti élettartamnak köszönhetően, az EPDM 
tetőszigetelő lemezek összetétele stabil és változatlan marad 
az idő múlásával. Magas ózon, UV és mikroorganizmusokkal 
szembeni ellenállóképességgel rendelkeznek és ellenállnak a 
szélsőséges időjárási viszonyok kihívásainak. Rugalmasságuk 
lehetővé teszi, hogy megbízhatóan helyt álljanak az 

extrém hőmérsékleti ingadozásokkal és az esetleges 
épületmozgásokkal szemben.

A sokoldalú RubberGard™ EPDM rendszerrel a 
kreatív tervek megvalósulhatnak, legyen szó akár új 
épületről vagy felújításról. Könnyen alkalmazkodik a 
jövőbeni épületváltozásokhoz és tetőátalakításokhoz 
nyugalmat hozva a tetőszigetelő vállalkozók 
számára és hosszútávú elégedettséget biztosítva az 

épülettulajdonosoknak.

Kompatibilis a zöld- kék- és napelemes-tetőrendszerekkel
A napelemes tetőrendszerek segítik az energia termelését, 
a városokban a kék- és zöldtetők új élőhelyeket teremtenek, 
valamint hozzájárulnak a zaj csökkentéséhez, az esővíz 
összegyűjtéséhez és felhasználásához.

Nem minden tetőszigetelő rendszer tud megbirkózni az ilyen 
típusú tetők követelményeivel. A RubberGardTM EPDM erős, 
inert, könnyen beépíthető és karbantartható. Így tökéletes 
hosszútávú megoldást nyújt ezen tetők szigetelésére.

BIM-kész
A Firestone-nál örömmel fogadtuk a 
BIM-alapú tervezés kifejlesztését. A BIM-
szoftver használata erőforrásokat takarít 
meg, növeli a tervezés megbízhatóságát 
és lehetővé teszi a projektek gyorsabb 
kivitelezését. Számos a RubberGard™ 
EPDM rendszerére vonatkozó anyag 
érhető el és tölthető le a BIM Object 
adatbázisából.

Álljon készen a tetőszigetelés jövőjére! Látogassa meg 
weboldalunkat és kérjen még ma ingyenes RubberGard™ 
EPDM termékmintát!

© Hortneubau MONO Architekten | | +36 70 432 8021
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Idén február 15-16. között Nagysápon a Granárium Központban az ÉMSZ szervezésében 

Ács-Tetőfedő Szakmai Fórumot tartottunk. A rendezvény 2 vezetőségi tagunk, Urbanics Já-

nos és Kovács Sándor szakmai összefogásában valósult meg több mint 40 fő részvételével. 

A Szövetség rendes tagjai közül Sándor Mátyás, Horváth 

Sándor, Bagács Nagy József, Farkas Imre, Katona Sza-

bolcs és a 2 szervező adtak elő. Bagács József ács-tető-

fedő mester az ács mestervizsga követelményeit vázolta 

fel, Horváth Sándor a BME Épületszerkezettani tanszék 

tanára az IFD nemrég megjelent alátéthéjazatok témájú 

irányelvét mutatta be és Sándor Mátyás a hazai szakkép-

zésben történt változásokról és az ÉMSZ hazai szakkép-

zésért folytatott tevékenységéről tartott előadást. Farkas 

Imre - a Dörken képviselőjeként - a tetőfóliák UV állósá-

gáról, a SEMA hazai képviselője, Kreinbacher Imre pedig 

a modern faépítészetben használatos technológiákról, a 

felmérési rendszerekről, ezek gyakorlati alkalmazásáról 

és a gépi szabászatról tartott előadást. Urbanics János a 

koreai faépítészettel kapcsolatos tapasztalatairól, Kovács 

Sándor és Katona Szabolcs pedig egy-egy aranyérmes 

projektjéről számolt be. Ezen projekteket a résztvevő 

szakemberek személyesen is megtekintették a szakmai 

fórum végén, vasárnap délelőtt, a mesterek helyszíni 

kommentjeivel együtt.

A visszajelzések alapján nagyon hasznos és élmények-

ben gazdag volt a szakmai hétvége, ezért a második fél-

évben is szervezünk egy hasonló fórumot.

ÉVINDÍTÓ MAGASTETŐS SZAKMAI FÓRUM
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OPTIMO TETŐ
Fordított lapostető

A FORDÍTOTT 
LAPOSTETŐ 

ELŐNYE
Biztosítja a legfontosabbat: a tető 
fenntarthatóságát és energia-

hatékonyságát.

A SZUPER
hőszigetelő védelem Első lépés: A probléma elemzése

Szokásos hibák egy lapostetőn  

Második lépés: felújítás

Az itt bemutatott fordított zöldtető 2006-ban készült. 
A szerkezet építése és a lejtésképzés kialakítása közben vétett hibák 
miatt pár évvel később a tető szivárogni kezdett és az alatta  
elhelyezkedő helyiségek mennyezetén nedves foltok jelentek meg. 
Az épület szélsőséges időjárás jellemezte területen fekszik, a fagyos 
telek és a nyári égető hőség is próbára tették. 

A felújítás a szivárgás okainak – a vízszigetelés hibáinak, a vízszintes  
attikafalak vízszigetelésén található repedéseknek, illetve a 
vízszigetelések illesztéseit védeni hivatott öntapadó szalagok  
sérüléseinek - részletes felderítésével kezdődött. 

• A vízszigetelés széleinek szakszerűtlen lezárása 

• A zöldtető alatti vízszigetelés sérülései 

• Hibás lejtésképzés, felgyülemlő víz, mely folyamatosan  
  a szerkezetbe szivárog 

• Csomópontok elöregedése, sérülése

• A zöldtető nem megfelelő karbantartása

Úgy döntöttünk, hogy a fordított tető rétegrendjének megfelelően 
végezzük a felújítást. Kutatások igazolják, hogy a szakszerűen 
megépített fordított lapos tetők tartóssága meghaladja a klasszikus 
rétegrendű tetőkét. A lapostetők fordított rétegrendjénél a 
hőszigetelő anyag a vízszigetelő réteg fölé kerül extra mechanikai 
védelmet nyújtva annak, növelve ezzel a tető élettartamát. 

1. kép: A tető állapotának felmérése 2. kép: A megbontott attika

Egy fordított zöldtető felújítása 

A tető alkotóelemeinek megfelelő  
sorrendben történő beépítése 

A teherhordó szerkezet feletti összes 
rétegrend elemet vissza kell bontani, el 
kell távolítani.  Az alumínium réteggel 
ellátott öntapadós bitumenes lemezt 
párazáró rétegként rögzítjük a  
teherhordó szerkezetre.

A szintezőhomokra kerül a FIBRANxps 
INCLINE, speciális 2%-os lejtésképző XPS 
lemez, mely hőszigetel is anélkül, hogy 
felesleges terhet jelentene a szerkezetre.  

A vízszigetelés feletti beépítésre alkal-
mas második réteg FIBRANxps 300-L 
tovább javítja a szerkezet hőszigetelését,
illetve mechanikai védelmet nyújt a
vízszigetelés számára.  

A szűrőréteg elhelyezését követően a 
tető ültetésre alkalmatlan részeit
16/32-es méretű, míg a járható részeket
8/16-os méretű kaviccsal töltjük fel.

A korábban kialakított lejtés esetleges 

feltöltéssel orvosoljuk. 
Egyszerű megoldás.

A második vízszigetelő réteggel együtt 
7mm vastag vízszigetelés kerül a tetőre. 
Az INCLINE lemezekre egy oldalon önta-
padó bitumenes vízszigetelő lemez kerül. 
(FIBRANhydro T-3 sk)

A hőszigetelés tetejére kerül a 
FIBRANskin SEAL vízterelő fólia. 
A vízelvezető réteg rögzítésre kerül.

Felhordjuk a táptalajt. Beültetjük az 
extenzív és az intenzív növényzetet. 

Ne felejtsük el:

A lapostetők minőségével kapcsolatos hiedelmek elsősorban nem az 
alacsony minőségű alkotóelemek beépítése miatt alakultak ki.  
A szivárgások fő okai általában a szakszerűtlen kivitelezés, illetve 
a csomópontok nem megfelelő kialakítása.  

Mindig forduljon szakemberhez, mielőtt a tető felújításához fogna. Új lapostető építése, vagy a régi felújítása esetén forduljon a Fibran szakértő csapatához 

A lapostetők tartósságát garantáló tényezők: 
• A fordított tető részleteinek alapos tervezése
• magas minőségű termékek
• gondos beépítés
• rendszeres karbantartás.
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Teherhordó szerkezet

Párazáró réteg – amennyiben az épület�zikai számítások indokolják

FIBRANxps INCLINE - Lejtésképző szigetelő lemezek

Vízszigetelés (bitumenes vagy szintetikus*)

FIBRANxps 300-L 

FIBRANskin SEAL - Vízterelő réteg

Vízelvezető réteg

FIBRAN�lter  SF32 - Szűrő és elválasztó funkciót betöltő geotextília

Talaj és növényzet

1. 

A.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.    

8.   
*Alapvető fontosságú, hogy az XPS hőszigetelés és a PVC vízszigetelés közé 
egy elválasztó réteg – mint például a FIBRAN�lter SF32 - kerüljön.
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Az ember dolgozik, járkál az ország-

ban – pl. zsűrizik –, lát egy s mást, szö-

get üt a fejébe valami és azt le kell 

rajzolni. Jönnek az új munkák és min-

dig, mindig jobb megoldásokon gon-

dolkozunk, próbálkozunk az újjal, és azt is le kell rajzolni. 

Az utóbbi egy évben sokan kerestek meg, árazás és kal-

kulálás témában. Ezek időigényes beszélgetések voltak, 

vagy egyszerűen elküldték a munka rajzait, költségvetési 

kiírását, hogy árazzam be. Ezek a történetek adták meg 

a végső impulzust a kalkulációs könyv megírására. Na, 

de ne csak a jó jusson a vállalkozóknak! Árazok és szám-

lázok? A fejezetekben nem csak az anyagszükséglet és 

az időszükséglet szerepel, hanem a munkafázis előírá-

sai, méretei, az anyagvastagság és az elkészítés helyes 

módjai is megtalálhatók. Tisztességes árért tisztességes 

munka jár.

Idézet Clementis László 1922-ben megjelent „Bádogos-

ság” című könyvéből:

„...Az anyagár, a munkabér és az üzemi költség össze-

ge az önköltségi ár. Az eladási árat ennél magasabbra 

kell megállapítani, mert a bádogosmesternek áruiból és 

munkáinak árából kell megkeresnie a megélhetéséhez 

szükséges pénzt, és meg kell takarítania annyit, hogy 

öreg napjaiban megélhessen és a műhely esetleges 

nagyobb veszteségeit pótolhassa. Az eladási árat is hoz-

závetőleg szoktuk számítani, mégpedig az önköltségi ár 

10-30 %-ában...” 

Így tehát az eladási ár = önköltségi ár + önköltségi ár 

10-30 %-a. (Példa a könyvből, lásd jobbra fent)

Na igen, a rezsióradíj!

A vállalkozók kevésbé követik és tudják a cégükben fel-

merülő költségek alakulását és hogy azt hogyan kellene 

az ajánlatokban érvényesíteni, illetve számlázással kiter-

helni. Az alkalmazottak munkadíját és az anyagok költ-

ségét még csak-csak ismerik, de mással már nemigen 

számolnak. Pedig minden kiadást össze kell adni és le-

osztani  ledolgozott munkaórákra. Ha van a cégnél négy 

termelő alkalmazott és egy adminisztratív dolgozó, akkor 

havi 22 munkanappal számolva – napi 4 x 8 munkaórát 

alapul véve – kell az egyéves költséget visszaosztani, eb-

ből lesz a rezsióradíj egyik tétele. Minden költséget je-

gyezni kell, ami felmerül a cég életében, legyen az akár 

olyan kicsi tétel, mint egy 480 forintos parkolás. Minden 

költséget jegyezni szükséges és el kell osztani a kapott 

összeget a példában szereplő négy termelőmunkás napi 

nyolc óráira. Egy alkalmazott cca. 35 napot nem dolgozik 

egy évben a szabadság, a fizetett ünnepek és a beteg-

szabadságok miatt. Vagyis egy “átlagos” alkalmazott 10 

hónapot dolgozik egy évben. Tehát az említett havi 22 

munkanap nem 22 nap igazából, hanem alig több, mint 

18. A kisvállalkozók gyakran elfelejtik a termelőeszközök 

amortizációját. Ha vásárolnak egy gépet 10 millió forin-

tért, az kilenc év múlva csak egymilliót ér. Évente egymil-

lió forintot – havonta nyolcvanháromezer forintot – buk-

nak a gép amortizációján. A vállalkozás számítógépei is 

amortizálódnak. Ha háromévente kerül egy új laptop az 

irodába 300 ezer forintért, azt vissza kell osztani a terme-

lésre. Ugyanezt kell tenni a mobiltelefonokkal és az autók 

értékvesztésével is. A legtöbb kisvállalkozó elfelejti, hogy 

MEGJELENT A „BÁDOGOS MUNKÁK 
KIVITELEZÉSI ÉS KALKULÁCIÓS SEGÉDLETE” 

Nem tehetek róla, nincs tökéletes munka 
és nincs tökéletes könyv sem! 

című könyv (Írta: Szántó László)
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a fejlesztéshez pénz kell és ezt nem építi be az ajánla-

tokba. Tervezni kell a várható fejlesztések költségét is és 

ezeket hozzá kell adni minden egyes munka árához. Kell 

egy új gép majd két év múlva nyolcmillió forintért. Addig 

még cca. 13.800 munkaórát fog dolgozni a négy ember, 

tehát 580 forintot még hozzá kell adni a rezsióradíjhoz, 

növelve a betervezett haszon összegét. Ha az összes költ-

séget helyesen becsüljük fel, akkor elég pontosan meg-

kaphatjuk azt az óradíjat, ami alapján biztos árajánlatokat 

készíthetünk a munkákra.

A rezsióradíj kiszámításában figyelembe vehető tételek:

-  Alapbér, pótlékok, kiegészítő bér  

-  Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás

-  Személyszállítás- és szállásköltségek

-  Védőruha és védőfelszerelések  

-  Munkavédelmi- és tűzvédelmi költségek 

-  Munkahelyi szociális- és munkaegészségügyi szolgáltatás

-  Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

-  Rezsianyag, energiaköltségek

-  Nyomtatvány, írószer

-  Postaköltség

-  Értékcsökkenési leírás

-  Telefonköltség

-  Bankköltség

-  Minőségbiztosítás, környezetvédelem

-  Iparűzési adó  

-  Biztosítások

-  Improduktív- és veszteségi idők  

-  Tervezett nyereség

Anyag Anyag Gyártás Segédanyagok Szállítás Összesen

Natúr horgany,
0,7 mm *

1,08 x 5.400 x
x 1,47 = 12.820

2.450 2.830 1.050 19.150

Natúr horgany,
0,8 mm

1,08 x 6.170 x
x 1,47 = 14.630

2.450 2.830 1.050 20.960

Vörösréz,
0,6 mm *

1,08 x 10.850x
x 1,47 = 25.720

2.450 4.370 1.050 33.590

Vörösréz,
0,7 mm

1,08 x 12.660 x
x 1,47 = 30.000

2.450 4.370 1.050 37.870

Natúr horg. acél,
0,6 mm*

1,08 x 1.800 x
x 1,47 = 4.250

2.450 3.410 1.050 11.160

Natúr horg. acél,
0,7 mm

1,08 x 2.150 x
x 1,47 = 5.000

2.450 3.410 1.050 11.910

*Nem felel meg az MSZ EN 612:2005 „Fémlemezből készült szegéllyel merevített homlakzatú ereszcsatornák és korcolt kötösű csapadékvíz-lefolyócsövek” szabványnak

A könyvből vett példa – belső helyzetű csatorna – anyagárai:

Bádogos ajánlat készítése:
Feladat: 50 m belső helyzetű csatorna (attikacsatorna) szerelése két emelet magasságban (4db sarokkal és 3 db lefolyóval), az álványzat biztosított, a 

munka 20 km távolságban van. Kiterített szélesség: 650 mm. (2019. IV. negyedévi árak, Ft/m)

Gyártások:

Csatorna gyártása 50 m x 12 perc = 600 perc

Lefolyótölcsér gyártása: 3 db x 20 perc = 60 perc

Dilatációs elemek gyártása: 10 db x 8 perc = 80 perc

Fajlagos gyártási költség: 740 perc x 85 Ft = 62.900 Ft/50 m = 1.260 Ft/m.

Kivitelezési idők:

Felmérés: 2 fő x 120 perc = 240 perc

Ki- és felszállítások: 3 fő x 3 nap x 60 perc = 540 perc

Szerelés: 3 fő x 3 nap x 6 óra x 60 perc = 3.240 perc

Összesen: 4.020 perc (67 óra)

Munkadíj összesen = kivitelezési idő x rezsióradíj

A könyv megrendelhető a kiadónál:
www.muszakikonyvekshop.hu

Szakcikk





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*



Tervből kivitelezés van.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

2020. április 1–5.

www.construma.hu

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ: 2020. január 15.

39. Nemzetközi építőipari szakkiállítás
8. Nemzetközi megújuló 
energia szakkiállítás

9. Otthonteremtési szakkiállítás


