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Tetők
a jövőre tervezve

RUNDO TETŐCSEREPEK 

Letisztult látvány, üde 

természetesség. A modern kor 

építészeti igényeit követő, de 

továbbra is a klasszikus stílust 

kedvelők választása.

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

Keresse fel a www.terranteto.hu honlapunkat, ahol megújult tematikával és frissített 
szakmai tartalmakkal segítjük a szakemberek munkáját.

www.terranteto.hu
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A 2019-es év a nyugodt építkezés éve szövetségünk 

életében. Februárban módosítottuk az alapszabályun-

kat, hogy az minden tekintetben megfeleljen a törvényi 

szabályozásoknak. A CONSTRUMA 2019 társ-fővédnö-

keként a tetős szakmákat népszerűsítő gyakorlati bemu-

tatóval és standdal jelentünk meg a kiállításon, átadtuk 

a díjakat AZ ÉV TETŐJE 2018 nyerteseinek. Áprilisban 

elindult konferencia road show-nk, melynek keretében 

idén, az igényeket figyelembe véve, 10 rendezvényt 

szervezünk országszerte. Ez azt jelenti, hogy az elért 

szakmai közönség megközelíti az 1200 főt. Látszik, hogy 

a befektetett komoly energiák szépen megtérülnek. 

Fontos, hogy szövetségünk eredményessége a koráb-

biaknál is nagyobb publicitást kapjon, hiszen bőven van 

mit mondanunk a szakmának és a nagyközönségnek is. 

Lapunkban a szakmai ismereteket erősítve AZ ÉV TETŐ-

JE 2018 nyertes pályázatainak bemutatása mellett inter-

júkat, szakcikkeket is olvashatnak.

Szakmáink utánpótlásért kiáltanak. Elemi érdekünk, 

hogy partnereinkkel közösen tegyünk a népszerűsíté-

sükért és a magas szintű oktatásért.  Ez talán az idei év 

legfontosabb feladata.

A 2018-as budapesti Euroskills és a rigai Fiatal Tetőfe-

dők Világbajnoksága után idén is vár ránk egy világbaj-

nokság, aminek az eredménye ősszel Edinburgh-ban 

fog kiderülni. Remélem folytatni tudjuk az eddigi ha-

gyományt, hogy értékes díjakkal térünk haza a nemzet-

közi megmérettetésről.

Megkezdjük a felkészülést a 2020-as pekingi VB-re, ami 

még az emlékezetes dél-afrikai világbajnokságnál is 

nagyobb kihívást jelenthet. Kandidálunk a 2022-es VB 

hazai megszervezéséért is. Hiszem, hogy szövetségünk 

- maga mögé állítva az építőipar fontos képviselőit és az 

igényes nagyközönséget - képes arra, hogy szisztema-

tikus építkezéssel sikeres, emlékezetes rendezvényeket 

szervezzen méltó magasságba emelve az általa képvi-

selt szakmákat.

Köszönöm mindenkinek a támogatást, aki eddig is aktí-

van közreműködött az ÉMSZ tevékenységében, hiszen 

attól vagyunk erősek, hogy egymást segítjük!

Tisztelt Partnereink, Kedves Kollégák!

Sándor Mátyás 

Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok 

Szövetsége 

elnök

Elnöki köszöntő
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A TETŐFEDŐ SZAKMÁKNAK VAN JÖVŐJE!
Exkluzív interjú Arthur Wirschemmel, a Német Tetőfedők 

Központi Szövetségének ügyvezetőjével

AZ ÉV TETŐJE 2018 NÍVÓDÍJ 

PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI

OKTATNI MINDEN NEHÉZSÉG ELLENÉRE
Interjú Haraszti László tervező mérnökkel, 

a bitumenes vízszigetelés szakértőjével

A HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS BUKTATÓI
Kürtős Zoltán, okleveles építészmérnök, épületszigetelő 

szakmérnök, építésügyi szakértő szakcikke
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ÉMSZ PROGRAMOK 2019

ÉMSZ SZAKMAI HOSSZÚ HÉTVÉGE , KÖZGYŰLÉS, BÁL ÉS SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK

CONSTRUMA 2019

- Kiállítói és szakmai társ-fővédnöki részvétel

- Tervcafé  (szakmai tanácsadás házépítőknek, 

házfelújítóknak)

- Szakma népszerűsítő gyakorlati bemutató

Budapest, Debrecen, Gödöllő, Győr, Kecskemét, Miskolc, 

Szeged, Székesfehérvár, Zalaegerszeg

FOCIKUPA 2019 ÉMSZ SZAKMAI KLUBOK ORSZÁGSZERTE06.28-29.

REGIONÁLIS SZAKMAI NAPOK04.03-07.

02.15-17.

ÉV TETŐJE NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT  ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓJA04.05

Visegrád

Budapest

Budapest

Párkány
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Budapest

Szakmabemutató kiállítás

Tetőfedő Találkozó – Minszk

Szakmai egyeztetés az IFD menedzsmenttel

Szakmai egyeztetés a Lengyel Tetőfedők Szövetségének vezetőivel – Budma, Poznan

IFD Irányító Bizottsági Ülés – Zürich

68. IFD Kongresszus és Díjátadó Gála - Edingburgh

ÉMSZ HÍREK 

tavaszi és őszi 

megjelenés 

Hírlevelek

Weboldal

Facebook

Tanulj SzakMát!
Budapest, 

Szeged, 

Zalaegerszeg, 

Várpalota

SZAKKÉPZÉS - OKJ SZIGETELŐ KÉPZÉS

03.05

SZAKMÁK NAPJA

04.12

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

KOMMUNIKÁCIÓ

01.30. – 02.03.

02.05.  

02.12-15.

06.06-07. 

09.25-28.

10.08-09.

SzakMÁzz! Pályaválasztási kiállítás

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK

Pályaorientációs és Szakképzési Börze

Budapest

Mohács
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Rubóczki Erzsébet: Ön a Német Tetőfedők Központi 

Szövetségének (ZVDH) ügyvezetője, de egyben a ma-

gyar szakmai szövetség, az ÉMSZ (Épületszigetelők, 

Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövet-

sége) munkájában is tevékeny rész vállal: harminc éve 

vesz részt zsűritagként az évente megrendezésre kerülő 

AZ ÉV TETŐJE nívódíjpályázatra érkező munkák hely-

színi szeméjében és értékelésében. Mindkét országban 

szerzett tapasztalokat, komoly rálátása van a szakma 

múltjára és jelenére. Kezdjük talán a múlttal és azon be-

lül is a németországi szakmai helyzettel. Melyek voltak a 

legfontosabb változások a németországi tetőfedő szak-

mában? Hogyan jellemezné az elmúlt évtizedeket? 

Arthur Wirschem: A tetőfedő szakmának nagyon régi 

hagyományai vannak Németországban. Már a közép-

korban céhekbe szerveződtek az önálló tetőfedő mes-

terek, ezekből alakultak ki a mai napig a szakmai szerve-

zetek részét alkotó egyletek (Innungen). Ezek regionális 

vagy városi alapon szerveződnek. Az 1900-as évek ele-

jén ezen helyi egyletek összeolvadásából jöttek létre a 

tartományi egyleti szövetségek és az akkori birodalmi 

szövetség, mely a mai Német Tetőfedők Központi Szö-

vetségének az elődje. 

Ezekben az években alkották meg a tetőfedő szakma 

első technológiai szabványgyűjteményét, amely mára 

egy átfogó, a szakma minden tevékenységi körére ki-

terjedő irányelvvé nőtte ki magát. A „Német Tetőfedő 

Szakma Szabványai”-nak első kiadása 1926-ban jelent 

meg. A kiadvány fejlődésével kiválóan követhetőek az 

anyaghasználatban és a technológiában végbement 

változások. 

A digitalizáció is nagy kihívást jelent a tetőfedésben. A 

„Dachdeckerhandwerk 4.0” koncepció keretein belül 

számos fejlesztés zajlik, érintve az épületinformatikai 

eszközökkel való tervezést vagy a belső munkaszerve-

zést. Már a mindennapok része például, hogy az ajánlat-

tervek elkészítésekor drónokat használnak az épületek

A TETŐFEDŐ SZAKMÁKNAK 
VAN JÖVŐJE!

Exkluzív interjú 

a Német Tetőfedők Központi Szövetségének 

ügyvezetőjével

ARTHUR WIRSCHEMMEL

A II. világháború utáni éveket átmeneti stagnálás jel-

lemezte, majd az újjáépítés időszaka az építőanyagok 

gyors fejlődését hozta magával. Új termékek, ezzel 

együtt új technológiai megoldások jelentek meg, külö-

nösen a lapostető szigetelés területén. Az éghajlatválto-

zás szintén jelentős hatással volt az elmúlt évtizedekre. 

Az épületek hőszigetelése fontos szemponttá vált - ez 

pedig különösen érvényes a tetőkre -, és új kihívások 

elé állította a szakmát. A tetőn megjelentek a megúju-

ló energiát használó napelemes- és napkollektoros 

rendszerek, az ezekre igényelhető állami támogatások 

pedig hatalmas kereslet-növekedéssel jártak az ipar-

ágban. Ezekkel párhuzamosan elterjedtek a zöldtetők, 

amelyekre mint a zöldfelületek veszteségeit ellensúlyzó 

megoldásra tekintenek: így a tető védelmi funkcióján 

túlmutató, hasznos objektummá vált.
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vizsgálatára és felmérésére. Különböző smarthome 

megoldások is megjelentek a tetőkön: a füst- és pára-

elszívók automatikusan jelentést küldenek az esetleges 

zavarokról, vagy a karbantartási intervallumról. Mind-

ezen technológiai újítások mellett, figyelembe véve a 

demográfiai folyamatokat is, a szakember-hiány egyre 

égetőbb probléma, és különösen igaz ez a tetőfedő 

szakmára. A jelenlegi dinamikus növekedés mellett sok 

cég a hiányzó munkaerő miatt már nem tudja a meg-

lévő keresletet kielégíteni. A tetőfedő jól fizető és na-

gyon keresett szakma lett a német piacon. A várhatóan 

hosszabb távon is megmaradó szakemberhiány azzal 

jár majd, hogy egyre több előre gyártott tetőelemet kí-

nálnak majd a gyártók. Azonban ezzel együtt is szükség 

lesz a tetőkhöz és külső homlokzatokhoz értő, képzett 

szakemberekre.

Rubóczki Erzsébet: Harminc éve kíséri nyomon a ma-

gyar tetőfedő, bádogos, épület-szigetelő és ács szak-

mákat. Milyen változásokat érzékelt az évek folyamán a 

magyar tetőépítészetben?

Arthur Wirschem: Úgy fogalmaznék, hogy amikor har-

minc éve először kértek fel értékelésre, még bőven volt 

fejlődési potenciál. Nem véletlenül szerveztünk akkori-

ban számos szemináriumot és képzést a fővárosban. Az 

ezt követő években jelentős minőségi javulást érzékel-

tünk, elsőként a lapos tetők területén, ahol több, ezekre 

szakosodott cég is megjelent a piacon. Ezt követően a 

magastetőknél is elindult a fejlődés. Meghatározó sze-

repe volt mindebben azoknak a vállalkozó szellemű 

szakembereknek, akik az ÉMSZ-en keresztül az irány-

elvek elterjesztését szorgalmazták. Az elmúlt években 

trendfordulót éltünk át, abban az értelemben, hogy a 

versenypiacon egyre több a lapostető. A pályázaton 

részt vevő építmények kapcsán mindazonáltal kijelent-

hető, hogy elérték a nyugati minőségi színvonalat, ezen 

a téren már nincsenek különbségek.

Rubóczki Erzsébet: Melyek a legfontosabb szakmai 

eltérések, esetleg hasonlóságok a két ország tetőfedő 

szakmájának történetében?

Arthur Wirschem: Történelmileg némileg más struktúrák 

alakultak ki a két országban. Az ÉMSZ-szel ellentétben a 

ZVDH csak egyéni, önálló tetőfedő cégek szervezete, 

ipari és tudományos szereplők nélkül. Németországban 

a tetőfedő mesterséghez a magas- és lapostető téma, 

továbbá egyéb fedőszerkezetek készítése mellett a fa-

lak külső szigetelése is hozzá tartozik. Továbbá a német 

szövetségbe nem tartoznak bele az ácsok és a bádogo-

sok. De technológiai és anyaghasználati téren hasonló 

trendek és struktúrák jellemzőek mindkét országban.

Rubóczki Erzsébet: Mit gondol napjaink legnagyobb 

szakmai kihívásának a két országban?

Arthur Wirschem: Véleményem szerint Magyarorszá-

gon és Németországban egyaránt a szakemberhiány a 

legnagyobb kihívás. Jó minőségű tetőket sem ma, sem 

a jövőben nem lehet jól képzett szakemberek nélkül 

megépíteni. Hazánkban a duális képzési rendszerrel és 

a mestervizsgával adottak a jó szakemberképzés alapjai. 

Fiatalokra lenne szükség, de ők nagyon kevesen vannak. 

Ennek egyrészt demográfiai okai vannak, másrészt min-

denki a felsőoktatásban szeretne tanulni. Ezért a fiatalok 

átcsábításának érdekében a ZVDH célzott toborzókam-

pányokat indított. Úgy vélem, hogy Magyarországon is 

hasonló folyamatok zajlanak. Mindazonáltal első körben 

a megfelelő képzési rendszert kell kialakítani, ha ez még 

nem történt volna meg.

Rubóczki Erzsébet:  Milyennek látja a legutóbbi „AZ ÉV 

TETŐJE 2018” nívódíj pályázatra beérkezett magyaror-

szági tetőket?

Interjú
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Arthur Wirschem: A pályázat jól mutatja, hogy hol tart 

a magyar szakma. A beérkező pályázatok nyugati szín-

vonalúak, itt nincsenek, vagy talán csak minimálisak az 

eltérések. A pályaművek arányai alapján egyértelműen 

a magastetők népszerűségének a növekedése, népsze-

rűsége látszik, a lapostetős pályázatok száma az idei év-

ben nagyon alacsony volt. Ha ez a trend a teljes magyar 

építőiparra is igaz, akkor az éppen ellentétes a Német-

országban tapasztalhatóval, ahol a lapos vagy nagyon 

kis meredekségű tetők, a szögletes építészet korszaka 

köszöntött be, a Bauhaus hagyományait felelevenítve. 

Nálunk a lapos tetők piaca gyorsabban növekszik, mint 

a magastetőké.

Rubóczki Erzsébet: Magyarország egyértelműen 

szakemberhiánnyal küzd. A hiány egyik oka a magyar 

szakemberek külföldre – gyakran éppen Németország-

ba – távozása, a másik pedig az utánpótlás-képzésben 

mutatkozó gondok. Ehhez kapcsolódóan két kérdésem 

is lenne. Az első, milyen a tetőfedésben dolgozó szak-

emberek anyagi és erkölcsi megbecsültsége Németor-

szágban? A második, hogyan történik a szakmai után-

pótlás Németországban? Miképpen szólítják meg, érik 

el a fiatalokat, a pályaválasztókat, illetve a felnőtt mun-

kaerő átképzésének van-e már jól bevált és jól működő 

gyakorlata, amit esetleg mi is átvehetnénk?

Arthur Wirschem: Kérdéséből arra következtetek, 

hogy a szakma Magyarországon presztízsproblémákkal 

küzd. Ez részben Németországra is igaz. Történelmileg 

a mesterembereknek, így a tetőfedőknek is jó hírne-

vük volt az országban. „Kézművesnek, (iparosnak) lenni 

arany” – mondja a régi időkből fennmaradt mondás. Ez 

a megbecsülés sokat kopott, vagy talán visszájára is for-

dult, manapság azonban a konjunktúra és a szakember-

hiány miatt ismét nagyra értékelik a nehezen fellelhető 

mesterembereket. A megrendelőnek gyakran igen so-

kat kell várnia egy megfelelő szakemberre. Ki kell azon-

ban őszintén jelenteni, hogy a köztudatban a tetőfedő 

szakmának nem a legjobb a presztízse. Ez nem kivételes 

helyzet, az építőipar összes szakmájára ez a jellemző, és 

ezen az sem változtat, hogy a tetőfedő a jól fizetett mes-

terségek közé tartozik. 

A ZVDH rengeteg erőfeszítést tesz azért, hogy a tetőfedő 

mesterség és a teljes szakma megítélését javítsa, többek kö-

zött tíz éve zajlik egy országos kampány ennek érdekében.

Több évtizede próbálja a szövetség az utánpótlást is erő-

síteni. Már az óvodákba is eljut a kampány a Pixi-könyvek 

révén, a nagyobb gyerekek kifestőkkel találkozhatnak, 

és jelen vagyunk a közösségi médiában is. A www.dach-

deckerdeinberuf.de oldalon keresztül egy országos plat-

formot is létrehoztunk az érdeklődőknek, jelen vagyunk 

az Instagramon, Facebookon, stb. Vannak ifjúsági szer-

vezetei is a tetőfedőknek, a fiatalokat velük és az ő fiatal 

nagyköveteikkel – tanoncokkal és friss mesteremberek-

kel – próbáljuk elérni, akik rövid videókban mutatják be 

a szakma mindennapjait és tevékenységüket. Mindezen 

erőfeszítések haszna már mérhetően megmutatkozott 

az elmúlt években. Két éve hét százalékkal, tavaly pedig 

már tizenegy százalékkal tudtuk növelni a képzésekre je-

lentkezők számát. De a felnőttek részére is biztosított a 

szakma elsajátításának lehetősége. A duális képzés rend-

szerében a felnőttek pl. tetőfedők segédmunkásaként 

tudják letölteni a számukra előírt időt, majd ezzel karölt-

ve, majd egy négy hónapos képzés végén a záróvizsgát 

letéve szerezhetik meg a mesteri képesítést. A résztvevők 

általában állami támogatásban is részesülnek.

Rubóczki Erzsébet: Utolsó kérdésemben az iránt ér-

deklődnék, hogy milyennek látja a szakma jövőjét?

Arthur Wirschem: Röviden fogalmazva: a tetőfedő 

szakmának van jövője! Tetőkre mindig szükség lesz, 

az emberek feje fölé mindig kell fedél. Ezen a digitali-

záció sem változtat, bár nyilvánvaló, hogy ez a gyártás 

és a szerelés terén hoz majd további változásokat. De 

egyelőre nem kell a 3D-nyomtatóval előállított tetőktől 

„tartani, különösen addig, amíg nincsenek rá megfelelő 

szabványok, és robotokra sem lehet majd a tetőfedést 

és a szigetelést rábízni. Mindezeket a jövőben is embe-

rek, tetőfedő mesterek fogják végezni. Természetesen 

a technológiai fejlődés nem áll meg, ezt nem lehet és 

nem is kell tétlenül szemlélni, hanem éppen ellenkező-

leg, annak élére kell állni. Ebben az esetben nincs okunk 

aggódni a tetőfedő szakma jövőjét illetően.
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SEMA 3D CAD/CAM TERVEZŐ SZOFTVER

A faépítészeti szerkezetek tervezésére és gyártá-
sára, lépcsőgyártáshoz, illetve a lemez megmun-
káló szakágak számára. A cég fennállásának 35. 
évfordulóját ünnepelheti az idei évben, ez idő alatt 
szerzett technológiai, szoftverfejlesztői illetve pia-
ci tapasztalattal kijelenthetjük hogy a világpiacon 
megérdemelten vezető pozíciót tölt be.

Az intuitív és egyszerűen kezelhető SEMA szoftver opti-

mális tervezési eszközt biztosít a magasfokú építési fel-

adatokhoz, szabad alaprajz és tető adatok megadása, 

tetszőleges épület és tetőformák létrehozása mellett 

standardizált építőelem könyvtárakkal dolgozhatunk.

Bádogos szoftver

SEMA a Faépítészeti szoftverek fejlesztése közben az 

ügyfelek igényeinek kiszolgálása érdekében 2015 óta a 

lemez megmunkáló szakágak részére is biztosít szoftver 

megoldásokat. Különösen a homlokzat és tetőszerkeze-

ti elemek, lemez fedések, élhajlított elemek tervezésére 

egyedi modul összeállítással kínál szoftvert bádogosoknak.

Készházgyártás

Hatékony gyártási folyamatok és egészen az összesze-

relésig magas színvonalon optimált előgyártás, fontos 

szempontok a készház gyártásban. A megvalósításhoz 

elengedhetetlen egy optimális szoftver eszköz, mivel a 

szerkezeti részletek , állandó minőség és maximális rugal-

masság mellett a teljes tervezési- és gyártási folyamatban 

csak így garantálhatók. A visszatérő munkafolyamatok 

maximálisan automatizálhatók, rétegrendek, sarokcsatla-

kozások, előre definiált elemenként elmenthetők. 

A szerkezeti elemek nem csak tervezhetők, hanem a 

tető felületre , homlokzatokra terjedelmes automatikus 

funkciókkal helyezhetők és 3D-ben megjeleníthetők 

is. A megtervezett elemekről természetesen a megszo-

kott módszerrel gombnyomásra gyártmányterveket is 

kapunk, mellyel megkönnyíthetjük, a bonyolult formájú  

elemek gyártását . Igény esetén a bádogos CNC élhajlító 

gépekre a gyártási adatok kiadhatók, a gyártás ezzel még 

gyorsabbá, hatékonyabbá tehető.

Az anyaglisták és gépvezérlési adatok mellett természe-

tesen a fal gyártmánytervek kis és nagy paneles techno-

lógia esetén is automatikusan kiadhatók. A gyártmány-

tervek elkészítése után a gyártási adatok CNC vezérelt 

szabászgépekre illetve falpanel gyártó sorokra kiadhatók.

További információkért forduljon bizalommal területi 

képviselőnkhöz, illetve látogassa meg honlapunkat 

www.sema-soft.hu

Hirdetés
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SZÖVETSÉGÜNK LEGFONTOSABB ÉS LEGNÉPSZERŰBB SZAKMAI RENDEZVÉNYE

Idén rekord számú, összesen 87 pályamű érkezett. A motivált és jól képzett szakemberek által készített igényes és 

értékes munkák elbírálását nemzetközi zsűri végzi, a zsűritagok között számos neves kivitelező szakember is helyet 

kap. A pályázat egy olyan iránytű, ami mindig segített meghatározni, hogy hol tart hazánkban a szakma színvonala. 

Az ÉMSZ céljai között mindig kiemelt helyen szerepelt a hazai tetők minőségének megteremtése és az elért szín-

vonal megtartása. Mindezek megvalósításában fontos szerepe van annak, hogy bevonjuk a nyilvánosságot: a szak-

mát és a nagyközönséget egyaránt. A pályázatok – tetők és homlokzatok – általános színvonala az évek során folyamatos 

emelkedést mutat, amiben a pályázói kedv növekedése és a hazai szakmai környezet folyamatos fejlődése is visszaköszön.

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
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MAGASTETŐ, AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

CSALÁDI HÁZ, Kápolnásnyék

Gyártó/Forgalmazó: BRAMAC

Nagyon sok pályázat érkezett a magastető szekcióban. Ezek között lett az első Farkas 

Györgynek és csapatának a tetője. Az azóta hallható visszajelzések igazolják a zsűri dön-

tését, a szakma – a munka gondosságát, igényességét tekintve – egybehangzóan kima-

gaslónak találja az Év Tetője nívódíjpályázat 2018. évi nyertesét. Az alábbiakban a győz-

tesnek a díjról és az épületről valló gondolatait olvashatják.

NÍVÓDÍJ MAGASTETŐ SZEKCIÓ
FARKAS GYÖRGY
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Hogy miért éppen én kaptam, arról a zsűrit kellene meg-

kérdezni, de ahogy az az indoklásukban is olvasható, és 

amit egyébként már a helyszíni szemlénél is észrevettek, 

illetve kiemeltek, azok az egyedi megoldások voltak. 

Különösen a faburkolati részekre vonatkozóan, és erre 

kitértek nem csak a zsűrizésnél, hanem a díjátadáson 

is. Sőt még utána is szó került róla, más szakemberek-

kel beszélgetve, hogy miképpen csináltuk például a fa-

burkolatok rejtett rögzítését. Amelyről azért nem mon-

danám, hogy újdonság lenne, inkább azt, hogy nem 

szokványos, mint ahogy az sem, hogy valaki ennyi időt 

fordítson az apróbb részletekre.

De úgy gondoltam – és ezért is csináltuk így –, hogy ez 

az épület, valamint annak megbízója, illetve a felhasz-

nált termék, a Bramac Individual tetőfedő anyag együt-

tesen méltó arra, hogy ilyen gondossággal kivitelezett, 

látszó csavarok és látható rögzítések nélküli tetőzet ké-

szüljön. Egyébként az én munkáim között is ez volt az 

első, amelynél úgy véltem, hogy érdemes rászánni még 

egy-két napot, vagy akár többet is… 

újdonság volt ez termék. Ha arra is kíváncsi, hogy az új 

termék „megtanulásán túl” miképpen emlékszem vissza 

erre a munkára, egyrészt a csomóponti munkákat emlí-

teném, amelyeket a statikus időnként eléggé megnehe-

zített a számunkra. 

Megjegyzem, hogy ez a termék akkoriban annyira új-

donság volt, hogy – az országban harmadikként – mi 

is most dolgoztunk vele először.Ezért is konzultáltunk 

gyakran és részletesen a cég területi képviselőivel, akik 

többször kijöttek építés közben, mert számukra is 

10-11 héten át dolgoztunk az épületen, kicsivel talán to-

vább, mint más esetekben, és természetesen akkor még 

eszembe se jutott, hogy pályázzak: a munka minőségé-

vel leginkább a megrendelőt szerettem volna megtisz-

telni, aki az egész építkezés folyamán teljesen szabad 

kezet adott nekünk, ránk bízva, hogy milyen technoló-

giát alkalmazunk. 22 éve vagyok a pályán, már többször 

indultam gyártói pályázatokon, többször díjaztak is, de 

az ÉMSZ-nél most indultam először. Nagyon megtisz-

telő, hogy azonnal megnyertem a nívódíjat, nagyon 

büszke vagyok rá.

Az épület 12 centiméteres vastagságú Bramac Therm 

szigetelőanyagot kapott, amelynek nagy tábláiból nem 

volt egyszerű a kívánt csomópontokat  kivágni és az 

extrém szögeket és találkozási pontokat megfelelően 

kialakítani. De nem volt egyszerű a közel hetven szaru-

fát hagyományos feles lapolással összeilleszteni sem, az 

épület manzárd részénél. Ugyanakkor nagyon szeren-

csés voltam a bádogos szakemberekkel, akikkel ugyan 

most dolgoztam együtt először, de a nagyon magas 

színvonalú munkájukkal ők is hozzájárultak a szép vég-

eredményhez. 

Farkas György: Meglepődtem a díjon, mert sok olyan 

épületet, tetőt láttam a pályázók között, amelyek, megí-

télésem szerint igen magas színvonalúak voltak.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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ÁCSSZERKEZET SZEKCIÓ

ZEN TEMPLOM, Esztergom

Gyártó/Forgalmazó: LAREX-TRADE

A Construmán átadott ÉMSZ díjak közül az Aranyszekerce vándordíjat Urbanics Já-

nos kapta egy rendhagyó épületéért. Az ácsszerkezet szekcióban induló pályamű 

minden szempontból különlegesnek tekinthető a hazai építészetben. A munkáról, 

annak nehézségeiről és kihívásairól, illetve előzményeiről a díjazottat kérdeztük.

ARANYSZEKERCE VÁNDORDÍJ
URBANICS JÁNOS
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Urbanics János: Nem először kaptuk meg ezt a díjat, 

amelyet nyolc évvel ezelőtt gyakorlatilag miattunk ala-

pítottak Knittel Ferenc zsűritag ösztönzésére, akkor lett 

készen Esztergom-Búbánatvölgyben az a Zen temp-

lomunk. A hazai gyakorlattól nagyon eltérő és komoly 

szakmai kihívást jelentő tetőszerkezetének a szakmai ér-

tékeit szerette volna elismerni az akkori ÉMSZ zsűri. De 

mert különössége miatt nívódíjat nem kaphatott, meg-

alapították ezt a díjat. A mostani templom gyakorlatilag 

az előzőnek a folytatása, annak szomszédságában épült 

meg. Ahogy a korábbi templomnál, így ennél is óriási 

kihívást jelentettek a famunkálatok. 

A templom az úgynevezett hanok rendszer szerint, tá-

vol-keleti építészeti stílusban, annak hagyományai alap-

ján épült meg. Ebben látványos szerep jut a faszerke-

zetnek, amelyet az európaitól teljesen eltérő módon 

alakítanak ki. Ezt kellett megismernünk, de nem volt 

semmilyen tanulmányozható anyagunk, rajzunk vagy 

tervünk hozzá, illetve ami volt, az is koreai nyelven. Ezért 

nyolc évvel ezelőtt, már az első munkánál arra kértem a 

megbízó szerzetest, hogy utazzunk el és nézzük meg a 

helyszínen, „élőben” a templomokat. 

megmunkálni a fát. Vannak olyan talpszelemek, amelye-

ket először szögletesben rendeltem meg, és amikor ne-

kiálltunk, még nem tudtam, hogyan lesznek lekerekítve, 

hogy gömbanyag legyen belőlük, mert ilyenek kellettek 

nagy számban az épülethez.

De a mi számunkra – és itt kell megemlítem a munkatár-

saim nevét, akikkel közösen értük el ezt az eredményt: 

Gyurkó Andrást, Kátai Zoltánt, Pál Kornélt és Zsolnay 

Zsoltot – az is tanulságos, hogy a templomépületeknél 

megtanultak egy részét tudtuk hasznosítani a későbbi-

ekben, a hagyományosabb feladatoknál is, így olyan 

munkáknál, amelyeknél az oszlop és a nagyon nagy ke-

resztmetszetű szelemen kapcsolatát kellett megoldani. 

Ezek a templomok nemcsak az én szakmai életemben 

számítanak kuriózumnak, de az épületek jellegéből 

adódóan, annak tekinthetők Európa-szinten is abból a 

szempontból, hogy nem Koreában előkészített, lesza-

bott anyagokból és nem koreai vagy más távol-keleti 

mester építette, hanem teljes egészében nyugati.

„Nyugati ember ilyet nem tud csinálni”– mondták 

nekünk nyolc évvel ezelőtt Dél-Koreában. Mi megpró-

báltuk… A második templom épületének átadási ün-

nepségén ott volt a dél-koreai építész is és tartott egy 

rövid beszédet. Úgy fogalmazott, hogy neki ugyan vol-

tak elképzelései arról, hogy milyen lesz majd ez a bánat-

völgyi templom, de az épület felülmúlta a várakozásait. 

Nagyon jó érzés volt hallani ezt a véleményt, amit aztán 

a hazai szakmai elismerés is megerősített.

Több hetet töltöttem Dél-Koreában, végiglátogattuk az 

éppen akkor épülő templomokat. Naponta több száz ki-

lométert autóztunk egyik helyszíntől a másikig. Az akkor 

szerzett tudás segítségével fejeztük be az első épületet, 

és kezdtünk bele nyolc év elteltével az újabba. Nagy 

segítséget jelentett, hogy most volt egy tervező is, aki 

olyan szintű és elismertségű építésznek számít Dél-Ko-

reában, a templomépítészet területén, mint amilyen ná-

lunk Makovecz Imre volt. Tőle sok segítséget kaptunk, 

ám mivel az új épület stílusa teljesen más, mint az előző 

volt, mégsem lehetett „rutinból” dolgoznunk: végig kel-

lett gondolnunk, hogy milyen gépekkel tudjuk Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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FÉMLEMEZTETŐ, ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA

OTP IRODAHÁZ, Budapest

Gyártó/Forgalmazó: RHEINZINK

Az épületről készült fotók egy nagyon nagyméretű és meglehetősen bonyolult tetőzetet mutatnak, de talán 

nem is ezért volt – pestiesen szólva – nehezített a pálya. Hanem egyrészt azért, mert a megrendelő egy tíz 

évvel korábbi, teljesen szakszerűtlen felújítást követően bízta meg a céget, és a korábbi kudarc miatt érez-

hetően fokozottabbak voltak az elvárásai. Másrészt, mert úgy kellett a pesti Belvárosban található épületnek 

a tetőzetét megépíteni, hogy közben az irodaházban napi munkavégzés folyt. A folyamatok szervezése, az 

okos logisztika legalább olyan fontos volt, mint a végeredmény, a magas minőségű új tetőzet megvalósítása. 

MEGOSZTOTT NÍVÓDÍJ
BARTUS PÉTER – HAFTER KFT.
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Bartus Péter: A feladatnak a nehézségét nem csak az 

adta, hogy a tetőzetben mindenféle műszaki megoldá-

sok megtalálhatóak, hanem az is, hogy egy olyan saro-

képületről beszélünk, amit nem lehetett felállványozni. 

Ezért egy belső felvonót kellett építettünk a belső ud-

varba, hogy a tetőről lebontott ötven köbméternyi anya-

got lejuttathassuk. Belül is csak egy kb. harminc négy-

zetméteres felvonulási terület állt a rendelkezésünkre, 

ezért senki nem hitte el, hogy ezt a nagy munkát ezen 

a kis területen megfelelően elő tudjuk majd készíteni és 

meg fogjuk tudni csinálni.

Volt benne lejtéslépcső és gerincszellőző, voltak benne 

különböző élek és ugrások, valamint szellőző ventiláto-

rok és egyéb gépészeti felépítmények, és persze bo-

nyolultabb csomópontok, amelyekre meg kellett talál-

ni a megoldásokat. De a kollegáim folyamatosan részt 

vesznek a különböző gyártók szakmai továbbképzésein, 

így olyan szakemberek dolgoztak ezen a tetőn, átlag-

ban 8–10 fő, akik magasan kvalifikáltak. Egy-egy bonyo-

lultabb csomópontnál összedugtuk a fejünket és 

közösen találtuk meg az optimális megoldást, illetve az 

utóbbi időben ráálltunk arra is, hogy ha izgalmasabb 

vagy bonyolultabb munkánk van, elhívjuk a gyártónak, 

az anyagforgalmazónak a képviselőjét, aki érdemben 

tud nyilatkozni az anyaghasználatról, illetve ismeri azo-

kat a trükköket, illetve buktatókat, amelyekre érdemes 

figyelni. Gyakorlatilag konzultációkat tartunk, amit úgy 

tudom, talán kevesen csinálnak, és ezeket a megbeszé-

léseket egyre jobban preferálom. Így történt ebben az 

esetben is.

Az említett gépészeti felépítmények sem jelentettek kü-

lönösebb gondot, inkább csak lassították a munkát, ám 

éppen ezektől érezheti azt az ember, hogy egy különös 

ékszerdobozon dolgozik, amelynek minden apró rész-

letére oda kell figyel. Ezektől lesz míves a végeredmény. 

A díjnál ugyan az én nevem szerepelt, de az a Hafter Kft. 

szakembereit illeti, mert ez messze nem egy egyszemé-

lyes vállalás volt. Kizárólag a munkatársaimmal közösen 

tudtuk ilyen módon és minőségben megvalósítani.

Nagyon nagy megerősítés a számunkra az ÉMSZ-díj, 

különösen, hogy most pályáztunk először, és azon-

nal nyertünk. Egyből egy – ez nem rossz arány. Egészen 

bizonyos, hogy a jövőben is indulni fogunk, mert olyan 

tetőket szeretnénk csinálni, amelyeket érdemes lesz má-

soknak is megmutatni.

Ráadásul úgy, hogy az ott dolgozók munkáját ne zavar-

juk, ami a kollegák részéről különösen nagy figyelmet 

kívánt. De túllépve a körülményeken és a már konkrét 

tetőzeti munkát elemezve azt mondhatom, hogy egy 

bonyolultabb alaprajzi épületre kellett egy olyan tetőt 

megszerkeszteni, amelyre leginkább a kicsi és tagozott 

felületek voltak a jellemzőek.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet
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CSALÁDI HÁZ, Budapest

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

A drónok által készített felvételek olyan nézetből képesek megmutatni a tetőze-
tet, ahogy azt életben valójában soha nem látjuk. Ennek a háznak az esetében ez 
kimondottan sajnálatos, mert ez a tetőzet, a ház ötödik homlokzataként, már-már 
olyan esztétikai élményt nyújt, mint egy műalkotás. Amikor ezt a véleményemet 
említem a díjazottnak, Kiss Károlynak – aki munkatársával, Szabó Attilával közösen 
nyerte el a díjat –, csak szerényen bólint.

MEGOSZTOTT NÍVÓDÍJ
KISS KÁROLY / SZABÓ ATTILA

FÉMLEMEZTETŐ, ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA
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Kiss Károly: Magunk is meglepődtünk, amikor szem-

besültünk a felvételekkel, amikor egyben láttuk a teljes 

tetőzetet.  De talán azért is lett ilyen, mert szabad kezet 

kaptunk a megrendelőtől, mi találhattuk ki saját kútfő-

ből, hogy mit is akarunk. Mi pedig nem hagyományos 

tetőt akartunk, amely egyenes sávokkal van lefedve, ha-

nem valami olyat, amit még nem hogy mi nem csinál-

tunk, de senki sem az országban. 

Harminc éve vagyok a szakmában, amit még az édes-

apámtól örököltem meg, de a társammal, Szabó Attilával 

együtt a mai napig folyamatosan tanulunk. Képzésekre 

járunk, ismerkedünk az újdonságokkal, kicsit megszál-

lottak is vagyunk, és időnként úgy érezzük, hogy valami 

teljesen újban szeretnénk kipróbálni magunkat. Még 

akkor is, ha bonyolultabb lesz a feladat, mint ebben az 

esetben is.

Dolgozhattunk volna a szokott módon, a gyári méretű, 

65 centiméter széles egyenes lemezsávokból, de ennél 

a tetőnél nincs két azonos méretű, formájú vagy széles-

ségű elem, minden egyes darabot egyedileg szabtunk 

le. Különlegesség a vápa kialakítása, amit szintén nem 

a hagyományos módon, egy lemezből, hanem suga-

rasan, a legyezősávokat eltolva akartunk megoldani. A 

tervet felrajzoltuk a tetőre, átgondoltuk a csomóponti 

nehézségeket, és csak azt követően indult meg a tény-

leges munka.

Mi már többször kaptunk ÉMSZ-díjat, tavaly különdíjat, 

tavalyelőtt pedig elismerő oklevelet, illetve úgy nyolc-tíz 

évvel ezelőtt egy nívódíjat. Az egyik díjazott munkánk 

egy dongatető volt, amit egyenes sávokkal fedtünk 

le, míg a másikhoz a Prefa kiselemes, palához hasonló 

termékét használtuk. Mindegyik díjnak nagyon örül-

tünk, ám ennek különösen, mert egy olyan munká-

ért kaptuk, amit a rutinból teljesen kilépve, egészen 

egyedi módon úgy oldottunk meg, mint aki szerel-

mes a szakmájába.

Lejegyezte: Rubóczki Erzsébet



KATEGÓRIADÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

BETONCSERÉP KATEGÓRIA

LAKÓÉPÜLET, Enese

Gyártó/Forgalmazó: BRAMAC

Az új építésű családi házat kishajlású félnyeregtetőkkel fedte le a pályázó. Az egyszerű tetőformát elegáns szerkezeti 

megoldásokkal készítette el. Az összemetsződő, ellentétes lejtésű felületeken jól átgondolt módon oldotta meg az 

alátéthéjazat víztelenítését. Precíz és szép a hófogók és a szellőzőcserepek kiosztása. A telekhatáron kényszerűségből 

készített kétszintű vízelvezetéssel megoldott vápacsatorna bádogosmunkája szakszerű. 

KÖVECSES TAMÁS

KATEGÓRIADÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

HÓDFARKÚ AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

Csárda-műemléképület, Somogysárd

Gyártó/Forgalmazó: CREATON

A Betyárcsárda műemléképületét újították fel. A régi fafödémet megtartva új, kettős függesztőműves tetőszerkezetet 

készített a pályázó, ragasztott fa kötőgerendákkal. A két nyeregtető összemetsződésénél kialakuló négy darab vápát 

gyönyörűen elkészített szívvápaként fedte. Ki kell emelni, hogy a vápák látványához nagyban hozzájárulnak a jobbos 

és balos alávezető cserepek, amelyekkel a fedés íves átvezetése a lehető legszebb lett. Dicséretet érdemel az is, hogy 

a pályázó következetesen használta a fedési rendszer feles-, háromnegyedes- és ötnegyedes elemeit. Hófogórácson 

kívül teljes felületű hófogás is készült. 

KATONA LÁSZLÓ
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KATEGÓRIADÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

MŰPALA KATEGÓRIA

CSALÁDI HÁZ, Balatonboglár

Gyártó/Forgalmazó: CREATON

TULI SZILÁRD

A meglévő családi ház felújítása során új, kétállószékes sátortető és ebbe három oldalról csatlakozó nyeregidomú 

fióktetők készültek. A precíz ácsmunkára Jutadach alátéthéjazat került az 50/50 mm-es ellenléc alá. A szabvány pa-

lafedés alatti légrés kiszellőztetését az élgerincek és a gerincek mentén kiemeléssel és szellőzőprofil beépítéssel, 

az élek kúppalával való lezárásával oldotta meg a pályázó. A biztonsági tetőhorgok beépítése példamutató. A teljes 

felületű hófogás elemei szabályos elrendezésűek. 

KÜLÖNDÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

HÓDFARKÚ AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

CSALÁDI HÁZ, Kisoroszi

Gyártó/Forgalmazó: WIENERBERGER

A családi ház felújítása során új manzardtető készült, háromszög tetőablakokkal. A szaruzaton Rothoblaas alátéthé-

jazat van, 50/50 mm-es ellenléccel leszorítva. A Tondach kerámia tetőcserépből készült kettős cserépfedést rövid-

lemezes vápával készítette el a pályázó. A háromszög ablakok mögötti kis vápák bádogosmunkája, valamint az 

ablakok szegése gondos munkával készült. Pontos, szabályos geometria, szakszerű tetőfedés jellemzi.

CSUBÁK PÉTER / CSUBI 99 BT.



KÜLÖNDÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

BETONCSERÉP KATEGÓRIA

CSALÁDI HÁZ, Fonyód

Gyártó/Forgalmazó: TERRÁN

A családi házat húsz fokos hajlásszögű, mediterrán hangulatú kontyolt nyereg- és félnyereg tetőkkel fedték. Jól illik 

ehhez a formavilághoz a Terrán Coppo Ferrara cserepe. A szaruzatra teljes felületű deszkaaljzat készült a Terrán 

MediFol Top 270 alátét héjazat alá. Az 550/50 mm-es ellenlécek alá szegtömítő szalagot tettek, felkészülve a Balaton 

déli partján gyakori erős csapóesőre. Dicséretre méltó a kiszellőzés precíz elkészítése, valamint a teljes felületű 

hófogás gondos kiosztása.

TÓTH ÁRPÁD

KÜLÖNDÍJ
MAGASTETŐ SZEKCIÓ

FALCOS AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

CSALÁDI HÁZ, Sukoró

Gyártó/Forgalmazó: CREATON

A tervező lakóháza épült meg két állószékes, egyik végén kontyolt nyeregtetővel. A szarufákon Creaton Uno Classic 

alátéthéjazat van az 50/50 mm-es ellenlécek alatt. A süllyesztett vápát, a kéményszegélyt és a függőeresz-csatornát 

bevonatos alumíniumlemezből készítette el a pályázó. Dicséretes, hogy a fedési rendszer valamennyi, az adott épüle-

ten szükséges elemét beépítették. 

BARICZA KRISZTIÁN



27

KÜLÖNDÍJ
ÁCSSZERKEZET

ÁCSSZERKEZET KATEGÓRIA

RAVATALOZÓ, Biharugra, Köztemető

MOLNÁR RÓBERT

A szerkezet egyszelvényű fából készült elegáns, jó minőségben. A fakapcsolati megoldások ötletesek, a függesz-

tőmű szép. Az oszlopfogadó vasalatok egyedileg készültek a kivitelező ötlete alapján, robosztus acélszerkezetből. 

Az ácsmunka tökéletesen illeszkedik az épület funkciójához.

Gyártó/Forgalmazó: WIENERBERGER

KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

DÍSZMŰBÁDOGOS KATEGÓRIA

ÚJ ZSINAGÓGA, Szeged

HOREX KFT./BILONKA ÉPÍTŐ KFT.

A szegedi Új Zsinagóga nyugati oldali nagy tornyának felújítását a kiemelkedő tudással rendelkező HOREX Kft. 

és Bilonka István vállalkozása készítette el. A hagyományos díszműbádogos mesterfogások ötvözése a korszerű 

ismeretekkel együttesen jellemzik ezt a munkát. Mindehhez a klasszikus, natúr felületű RHEINZINK titáncink lemezt 

alkalmazták, amelynek egyedi kristályszerkezete tette lehetővé a változatos formák megvalósítását. A rendszer része 

a díszműbádogos munkákhoz kifejlesztett RHEINZINK-Ornament lemez is.

Gyártó/Forgalmazó: RHEINZINK



KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

KISELEMES FEDÉS KATEGÓRIA

BÖLCSÖDE, Kecskemét

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Az épület egyedi formájú, egy katicabogarat szimbolizál. Az egyetlen elem, amivel lefedhető, a kiselemes zsindely-

fedés. A fedőanyag minden oldala vágható, újra formálható, ezáltal szinte bármilyen forgástest lefedhető vele. A ki-

vitelezés megkezdése előtt, a Prefán kívül talán csak a kivitelező hitt abban, hogy a tervező által megálmodott formát 

képes lesz vízzáróan lefedni. Be is bizonyította, nagyon aprólékos, igényes kézimunkával. Maradandót és egyedit 

alkotott.

BÁLINT CSABA

KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

MEGOSZTOTT DÍJ
ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA
TÁRSASHÁZ, Pécs

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

STANG BÁDOGOS KFT.

A kivitelezés nehézségét a tető összetettsége okozta a kivitelező számára. Csak ritkán fordult elő, hogy egy egész, az 

ereszvonaltól a gerincvonalig tartó lemezsávot be lehetett építeni. A tetőformát rengeteg áttörés jellemzi: ablakok, 

kémények, lépcsőház, amely áttörések szakszerű megoldásai kihívást jelentettek. Az épület néhány csomópontjában 

a tervezői elképzelést nem lehetett megoldani kizárólag alumíniumlemezből, ezért ezeken a pontokon lágy szige-

telés és fémlemez kombinációjára volt szükség. A kivitelezés minőségét a körültekintés, a részletekre való fokozott 

figyelem és minőségi anyagmegmunkálás jellemzi.
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Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Segesden egy közösségi épület, egészen pontosan egy WC épült – egyedülálló tetőszerkezettel, a négy sarkán fel-

húzott csúcspontokkal. Egy merev napvitorlát idéző forma, amit teljesen egyedülállóan, márványszürke állókorcos 

lemezfedés koronáz meg. A kivitelezés előkészítése kizárólag a helyszínen volt lehetséges, miután a kónikus sávok 

mindegyike egyedi volt és változó falc irányú. Az a bádogos, aki ilyen munkát tud alkotni, elmondhatja magáról, 

hogy a szakma csúcsára érkezett.

PÓNUSZ LÁSZLÓ-SÁRI NORBERT

KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

MEGOSZTOTT DÍJ 
ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA

KÖZÖSSÉGI HELYISÉG, Segesd

KÜLÖNDÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

KISELEMES FEDÉS KATEGÓRIA
IZABELLA PANZIÓ, Zalaegerszeg

BÍRÓ DÁNIEL LÁSZLÓ

Az épülethez kapcsolódóan egy előtetőt építettek, melynek héjazata korcolt lemezfedés. A munkát látva az első 

gondolatunk az lehet, hogy „csak” egy előtető. Ha azonban a kivitelezést vizsgáljuk, be kell ismernünk, hogy ez a 

munka igazi remekmű. Fiatalos lendület és kreativitás jellemzi a kivitelezést, amit rengeteg műhelymunka előzött 

meg. Az elvégzett munkából sugárzik a szakmai alázat és elkötelezettség.

Gyártó/Forgalmazó: PREFA



KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ HOMLOKZAT

LAKÓÉPÜLET, Budapest

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Az épület a budai hegyekben, frekventált helyen, a szomszédos épületek szürkeségéből kiemelkedve áll. A homlok-

zaton a tetőre ívesen átforduló Prefalz állókorcos fedést sok helyen áttörések és nyílászárók szakították meg, nehe-

zítve a korckiosztásokat. A lemezeken deformáció nem látszik, pedig bocsánatos lenne ilyen hosszú sávok esetében. 

Aki egy ilyen jellegű munkában vehet részt, annak a bádogosszakma minden csínját ismernie kell, az anyagismerettel 

együtt.

BENDE ZSOLT / BENDE TEAM KFT.

KIEMELT KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ HOMLOKZATBURKOLAT KATEGÓRIA

KÜLÖNDÍJ
FÉMLEMEZ SZEKCIÓ

ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA

POLGÁRMESTERI HIVATAL, Mohács

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Mohácsi városháza épülete 1926-ban épült magyaros stílusban, keleties elemekkel, nagy felületen nyeregtetővel, a 

sarokpontokon kiemelkedő kupolákkal. A kupolák fedése rézlemez, erősen patinásodva, ami meghatározta a tető-

felületek fedésének a színét. A Prefa biztosította a harmonizáló bevonatos lemezt az állókorcos fedéshez és a hozzá 

tartozó, a bádogos által egyedileg hajtott négyszögszelvényű függő ereszcsatornához. A felület nagy, alapvetően 

kevés csomóponttal, de azok komoly szakmai felkészültséget igényeltek. 

BRUCKNER RÓBERT
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KATEGÓRIADÍJ
FÉMLEMEZ HOMLOKZAT

FÉMLEMEZ HOMLOKZATBURKOLAT KATEGÓRIA

KERESKEDELMI ÉPÜLET, Debrecen

Gyártó/Forgalmazó: PREFA

Az első Prefa SidingX Magyarországon. A többgenerációs bádogos cégnek nem ez az első, új Prefa terméket beépí-

tő munkája és természetesen, mint mindig, aprólékosan, nagy odafigyeléssel készült el. A SidingsX egy homlokzat-

burkolati termék, elemei nutféderes megoldással csatlakoznak egymáshoz. A burkolat elkészítése bádogostechno-

lógiát igényel. Igényes épület, igényes burkolattal, hibamentes kivitelezésben.

BAUER KFT.

KÜLÖNDÍJ
FÉMLEMEZ HOMLOKZAT

SZERELT HOMLOKZATBURKOLAT KATEGÓRIA
BENTLEY SZALON, Budapest

BAGYINKA ÁRPÁD

A pályázó Reynobond kompozitlemez homlokzatburkolatot készített. Ennél az épületnél az egyszerű kockaforma 

megtévesztő, de az épületburok készítéséhez használt kompozitlemezzel történő munkavégzés minden körülmé-

nyek közt komoly, és pontos munkát követel meg. A rendszer alapját képező háttérszerkezet milliméter-pontos el-

helyezése elengedhetetlen. A munkavégzés során bármikor elkövetett apró hiba a csillogó felületen hangsúlyosan 

jelent volna meg. A háttérszerkezetre a burkolatot ragasztással rögzítették.

Gyártó/Forgalmazó: PREFA



KATEGÓRIADÍJ
LAPOSTETŐ SZEKCIÓ

MŰANYAGLEMEZES SZIGETELÉS KATEGÓRIA

SZENT MÓR ISKOLAKÖZPONT, Pécs

Gyártó/Forgalmazó: BAUDER

STANG BÁDOGOS KFT.

A pályázó érdeme, hogy a Szent Mór Iskolaközpont tornacsarnoka fölé tervezett udvar szigetelési szempontból is 

kifogástalanul készült el. A Bauder Kft. rendszerének elemei ennek anyagoldali lehetőségét teremtették meg, így 

egy egyenes rétegrendű tető valósult meg. Noha a szigetelési munkának csupán az ezreléke látszik, a képekkel alátá-

masztott dokumentáció jól követhetően illusztrálja a szakszerű anyaghasználatot, a kiemelkedően alapos munkát, az 

igényesen kialakított sarkokat, áttöréseket, szegélyezéseket és beépített összefolyókat. A pályázó összetett részleteket 

alakított ki különféle alapanyagú vízszigetelések célszerű ötvözésével. 



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

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

ÚJ - Tegalit Star

platinavörösbarnaterracotta ébenfeketeezüst	metál

STAR

bramac.hu

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

Használd az új, prémium kategóriás vízszigetelő lemezeinkhez!

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

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

Gyorsan száradó oldószeres SBS modifi kált lakk

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

Ötvözi a refl exiós és a kellősítő bevonat 
előnyös tulajdonságait.

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

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

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

villas.hu
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ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

Az új építésű családi ház nyeregidomú tetőszerkezetét gon-

dos munkával készítette el a pályázó. A szaruzaton Tondach 

Fol-K alátét héjazat készült, 50/50 mm ellenlécekkel leszorít-

va. A süllyesztett vápa, az oromfal kétvízorros lefedése, vala-

mint a többi bádogosmunka bevonatos alumíniumlemezből 

készült. Szabályos, egyenes vápák, gerincek, szép tetősíkok 

jellemzik a pályázó munkáját. 

JEZSOVICZKI CSABA

CSALÁDI HÁZ, Moha

Gyártó/Forgalmazó: Wienerberger

MAGASTETŐ SZEKCIÓ / AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

Divatos formájú, új építésű családi ház alacsony hajlású, kon-

tyolt nyeregtetővel és félnyereg idomú tetőkkel. Az 50/50 

mm-es ellenléc Bramac Pro Plus Resistant 140 2S alátéthéja-

zatra került. A cserepek és a hófogó elemek precíz kiosztása 

a pályázó igényes munkáját mutatja, mint ahogyan a süllyesz-

tett vápa és a felső tető leválasztott vízelvezetése is. A tető 

igazi éke az épületnek. 

NYUJTÓ JÓZSEF

LAKÓÉPÜLET, Tata

Gyártó/Forgalmazó: Bramac

MAGASTETŐ SZEKCIÓ /BETONCSERÉP KATEGÓRIA

ELNÖKI ELISMERŐ OKLEVÉL

Először mérette meg magát Hoffmann Attila az új építésű 

családi ház nyeregtető lefedésével. Gang-nail rendszerű te-

tőszerkezetre készült az alátét héjazat. A gerinc és az élgerinc 

mentén szabályos kiosztással építette be a szellőző cserepe-

ket. Gondos munka a teljes felületű hófogók kiosztása. A süly-

lyesztett vápa, a függőeresz csatorna, valamint az oromdesz-

kák borítása bevonatos alumínium lemezből készült. 

HOFFMANN ATTILA

CSALÁDI HÁZ, Szentkirályszabadja

MAGASTETŐ SZEKCIÓ / BETONCSERÉP KATEGÓRIA

Gyártó/Forgalmazó: Terrán
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ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

A meglévő családi ház felújítása során új nyeregidomú tetőszer-

kezet készült, két oldalon 20 fokos hajlásszögű előtetővel. Az ala-

csony hajlású előtetőkön teljes felületű gyalult deszkára került a 

vízhatlan kialakítású alátét héjazat, átvezetve a trapéz keresztmet-

szetű ellenlécek felett. A hófogás teljes felületű. 

A függőeresz-csatorna horganyzott acéllemezből, a többi bádo-

gosmunka bevonatos alumíniumlemezből készült. A visszafogott 

eleganciájú épülethez szépen illeszkedik az új tető.

TÓTH ÁRPÁD

CSALÁDI HÁZ, Fonyód

Gyártó/Forgalmazó: Wienerberger

MAGASTETŐ SZEKCIÓ / AGYAGCSERÉP KATEGÓRIA

ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

A meglévő iker családiház egyik felén tetőtérbeépítés készült 

új, összetett nyeregtetővel úgy, hogy csatlakozni kellett az 

ikerház másik, fel nem újított részének tetősíkjához. A szaru-

zatra Bramac Therm hőszigetelés került, 10 cm vastagságban. 

A légrést 50/75 mm-es ellenléccel alakították ki a teljes felü-

letű deszkaaljzat alatt. A Ratschek téglány formájú elemeiből 

kettős fedés készült nagy gonddal, teljes hófogással és szabá-

lyos osztású szellőzőelemekkel. 

KOTRICS GÁBOR, JANÁS ZOLTÁN,
KOVÁCS NORBERT

CSALÁDI HÁZ, Budapest

Gyártó/Forgalmazó: Ratsshek Schifer, Bramac, Prefa

MAGASTETŐ SZEKCIÓ /TERMÉSZETES PALA KATEGÓRIA

ELNÖKI ELISMERŐ OKLEVÉL

A sorházegység nyeregtető felújítása egy épületenergetikai kor-

szerűsítés keretében valósult meg. A meglévő szaruzatra hőszige-

telés, erre Terrán Medicomfort páraáteresztő alátét héjazat került 

az 50/50 mm-es ellenlécek alá. Ereszpallóra szerelt bevonatos 

alumíniumlemez függőeresz csatorna, azonos színű és anyagú 

ereszaljburkolat, kéményszegély és kéményburkolat készült. Tel-

jes felületű hófogó kiosztás teszi teljessé a gondos, szép munkát. 

Ki kell emelni, hogy Matejkó József mindig újabb tanulóknak adja 

át tudását, ezért külön köszönet illeti. 

MATEJKÓ JÓZSEF

CSALÁDI HÁZ, Nyíregyháza

Gyártó/Forgalmazó: Terrán

MAGASTETŐ SZEKCIÓ / BETONCSERÉP KATEGÓRIA
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ELNÖKI ELISMERŐ OKLEVÉL

A feladat egy meglévő családiház felújítása volt térdfal maga-

sítással, új, összetett, kontyolt nyeregidomú tetőszerkezettel. 

A Creaton Duo Extra alátéthéjazat fölé 50/50 mm-es ellenléc 

került. Ereszpallóra rögzített, bevonatos alumíniumlemezből 

gyártott függőeresz csatorna, ezzel azonos színű ereszlemez 

és süllyesztett vápa készült. Dicséretes, hogy a pályázó beépí-

tette a Creaton-fedés szükséges rendszerelemeit. A szellőző-

cserepek és a teljes felületű hófogás gondos kiosztása figye-

lemre méltó.

ORBÁN ZOLTÁN

CSALÁDI HÁZ, Balatonlelle

Gyártó/Forgalmazó: Creaton

MAGASTETŐ SZEKCIÓ / BETONCSERÉP KATEGÓRIA

ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

Egy zalaegerszegi családi ház toldaléképülete, barna Prefalz 

fedéssel, egyedülálló módon fedve, bádogosszemmel nézve 

sok esetben ismeretlen csomóponti megoldásokkal. A hibát-

lan fedést csak a már meglévő aljzat rendbetételét követően 

lehetett elkészíteni, amit szintén a bádogos végzett el, nem 

bízva semmit a véletlenre. A végeredmény egy, a szemnek 

tetsző és szakmailag hibátlan lemezfedés lett.

BÍRÓ DÁNIEL LÁSZLÓ

CSALÁDI HÁZ, Zalaegerszeg

Gyártó/Forgalmazó: Prefa

FÉMLEMEZ SZEKCIÓ / ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA

ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

A lapostető felújításakor a födémig kellett visszabontani a meglévő 

rétegrendet, majd felépíteni az újat. A Filep Vízszigetelő Kft. elisme-

résre méltóan oldotta meg a kis felületű tetőn a több tíz köbméter-

nyi anyag szakaszolt cseréjét. Egyenes rétegrendet „puzzle-öztek” 

össze bitumenes párazáró, EPS és könnyűbeton hőszigetelés, va-

lamint – a Büsscher-Hoffmann Kft. gyártotta – két réteg bitumenes-

lemez csapadékvíz elleni szigetelés készítésével. Levezetésképpen 

kaviccsal leterhelést, illetve szárazon rakott betonburkolatot készí-

tettek, illetve igényes lakatos korlátot szereltek. 

FILEP VÍZSZIGETELŐ KFT.

LAKÓÉPÜLET, Szeged

LAPOSTETŐ SZEKCIÓ / BITUMENES SZIGETELÉS KATEGÓRIA

Gyártó/Forgalmazó: Büsscher & Hoffmann
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ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

Az egyenes szarufák íves felületet képeznek. A kivitelező a 

bonyolult szerkezetre tökéletes deszkázatot készített, amely-

lyel a rákerülő lemezfedés kivitelezési munkáit nagymérték-

ben megkönnyítette.

IGNÁCZ GYÖRGY

KÖZÖSSÉGI HELYISÉG, Segesd

ÁCSSZERKEZET KATEGÓRIA

ZSŰRI ELISMERŐ OKLEVÉL

A Premontrei Női Kanonokrend kezelésében lévő műemlék jellegű 

zsámbéki épületegyüttes tönkrement. Régi palafedésének helyé-

re állókorcos acéllemezfedés készült, sötétszürke színű Swedsteel 

PLX szerves bevonatos, tűzihorganyzott acéllemezből. A csapadék-

víz biztonságos elvezetését Swedsteel Caracol típusú ereszcsator-

na-rendszerrel oldották meg. Az elkészült eredmény önmagáért be-

szél: a hagyományőrző, esztétikus építészeti megjelenés tökéletes 

szakmai tartalommal valósult meg.

TETŐ ÉPSZER KFT. / BÁDOGOS STÚDIÓ KFT.

PREMONTREI NŐI KANONOKREND, Zsámbék

Gyártó/Forgalmazó: Swedsteel-Metecno

FÉMLEMEZ SZEKCIÓ / ÁLLÓKORCOS FEDÉS KATEGÓRIA

ELNÖKI ELISMERŐ OKLEVÉL

 Az Enterol-B Kft. a Budai Vár Csikós-udvar lovarda- és ren-

dezvényterem célú épületének remélhetőleg évszázadokra 

szóló tartósságához járult hozzá úgy, hogy a látványos és stí-

lusos magastető előtt végigvonuló mészkő mellvéd fedkö-

vét Kemperol rendszerű bevonatszigeteléssel látta el ettől a 

kivitelezőtől már megszokott, rendszergazdai minőségben.

ENTEROL-B KFT.

BUDAI VÁR, CSIKÓS UDVAR, Budapest

Gyártó/Forgalmazó: Kemper System

LAPOSTETŐ SZEKCIÓ / BEVONAT SZIGETELÉS KATEGÓRIA
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A bitumenes vízszigetelés szakértője 

Haraszti László tervező mérnök

Haraszti Lászlónak több évtizedes ÉMSZ-szel közös múltja van a vízszigetelés, azon belül kiemel-

ten a bitumenes szigetelés oktatásában és képzésében. Mostanában azonban inkább csak ok-

tatná ezt a szakmát, mivel erre az ÉMSZ jogosultsága megszűnt, ahogy átmenetileg megszűnt a 

nappali szigetelő képzés is. Ugyanakkor a képzésre jogosult OKJ-s tanfolyamok nem váltották 

be a reményeket, mert nem indítottak megfelelő színvonalú képzéseket. Ha mindehhez hozzá-

tesszük, hogy ez a szakma is hiányszakma ma Magyarországon, a helyzet reménytelennek tűnik. 

Hogy mégis látni némi fényt az alagút végén, az elsősorban Haraszti Lászlónak köszönhető, aki-

nek nagy érdeme van abban, hogy az elmúlt év szeptemberében, felnőttképzés keretében, húsz 

fővel elindult a szigetelőképzés Szegeden. A vele készült interjúban mások mellett erről a szép 

történetről is kérdeztük.

Rubóczki Erzsébet: A vízszigetelés, azon belül a bitu-

menes vízszigetelés szakembereként éppen negyedszá-

zada oktatja, népszerűsíti ezt a szakmát, részben céges 

keretek között, részben, szintén közel húsz éve, az ÉMSZ 

kötelékében: 2017-ben, kiemelkedő oktató munkája 

elismeréseképpen megkapta a szövetség Aranytű-díját 

is. Néhány hónappal ezelőtt, 2019 februárjában pedig 

Pollack Expo-díjjal ismerte el oktatói munkáját a Pécsi 

Tudományegyetem, ahol mellesleg tiszteletbeli docens, 

de tanít a BME-n is. Megkockáztatom – éppen az oktatói 

tevékenységéből adódóan –, hogy ma szinte mindenki 

ismeri önt a szakmában. Ám talán kevesen emlékezhet-

nek arra, hogy miképpen lett elkötelezett szakembere a 

bitumenes szigetelésnek. Erről a kezdetről faggatnám.

Haraszti László: Egy nagyon érdekes dologra kérdezett 

rá. A válaszhoz tudnia kell, hogy már nem vagyok „mai 

gyerek”, most töltöttem be a hetvenedik életévemet. 51 

évig dolgoztam: hosszú évtizedekig építészmérnöki ter-

vezőként – számos iskolát és áruházat terveztem –, majd 

az utolsó 25 évet, 1994-től kezdődően a Heraklith-Villas 

cégnél töltöttem. És hogy miképpen kerültem oda? 

A rendszerváltást követően megszűntek azok a tervezői 

feladatok, amelyeket addig végzett a cégem, a Villas 

pedig éppen területi képviselőket keresett. Jelentkez-

tem, felvettek, de be kell vallanom, hogy sales-esként 

nagyon gyengén muzsikáltam. Ám hogy negyed száza-

don át mégis a cégnél maradtam, annak az a magya-

rázata, hogy akkoriban vezették be a Villas bitumenes 

szigetelőlemezeket a piacra.

Az akkori vezetőm, Bölcskei Zsolt elkötelezett volt ab-

ban, hogy a termékről oktatásokat kell tartani ország-

szerte a felhasználók, a mesterek, a tervezők és a for-

galmazók körében, és szakmai előadások megtartására 

kért fel. „Megtanultam” a terméket, megismertem min-

den oldalát, az összetételétől a gyártási mechanizmu-

sokon át az alkalmazástechnikai lehetőségekig. Ebben 

a tanulásban felejthetetlen munkatársam volt Szász Pál, 

akivel rendkívűl sokat elemeztük a termék viselkedését 

és alkalmazását. Bölcskei Zsolt érdeme volt az is, hogy 

támogatta és segítette, hogy a Villas cég ott legyen min-

den szakmai kiállításon: a cég bemutatókat tartott, én 

pedig előadásokat. 
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Mindezeknek köszönhetően nagyon rövid időn belül 

közismertek lettek a Villas bitumenes szigetelő termé-

kei, olyannyira, hogy 10-12 évvel később a Villas piac-

vezetővé vált Magyarországon. Miközben előadásokat 

tartottam, magam is rengeteg oktatástechnológia tré-

ningen vettem részt, prezentációs technikákat sajátítot-

tam el. Sok mindent megtanultam, például azt, hogy 

miképpen kell öt embernek vagy ötezer főnek előadni. 

Lassan „főállású oktatóvá” váltam: a cég képviseletében 

bejártam és előadásokat tartottam Közép-Európa leg-

több országában. Ez az üzletpolitika teljes sikert hozott: 

a köztudatban a mai napig benne van a Villas név. Hát 

ennyit a múltról. (A cég jelenleg a BMI konszern tulajdo-

nában van a bitumenes szigetelőlemez gyár Zalaeger-

szegen működik – a szerk.)

Rubóczki Erzsébet: Mennyit változott a bitumenes víz-

szigetelés e negyedszázad során?

Haraszti László: Folyamatosan fejlődik, ezért érdemes 

figyelni a piacot és a nyugati fejlesztési, megoldási, kivi-

telezési tendenciákat . Ehhez járni kell az európai kiállítá-

sokat, különösen Münchenbe érdemes elmenni. Mindig 

történik, változik valami, az anyaggyártók folyamatosan 

kísérleteznek, picit mindig fejlesztenek, finomítanak, de 

az alapokat mindmáig a franciák által 1968-ban megha-

tározottak jelentik: ők gyakorlatilag már akkor megmu-

tatták, hogy milyen az a minőségi kategória a bitume-

nes szigetelési piacon, amelyet alkalmazni kell. Ez tehát 

megvan. A minőség mellett már „csak” a technikai meg-

oldásban, a szigetelő lemezeknek a kialakításában, a 

kivitelezés technológiájában próbálnak a gyártók olyan 

újdonságokat bemutatni, amelyek újszerűek, de egyben 

szakszerűek is. Ezek nyilvánvalóan Magyarországra is el-

jutnak, a probléma azonban az, hogy itthon a bitumenes 

szigetelés képzés nincs olyan szinten, amilyen szinten ezt 

a piac igényelné. 

Rubóczki Erzsébet: Beszéljünk hát a képzésről, amely 

számos problémával küzd.

Haraszti László: Olyan mennyiségű alépítmény és lapos 

tetős szigetelési munka van jelenleg a piacon, és olyan 

igény jelentkezik ezek elkészítésére, amelyre messze 

nincs elegendő kiképzett szakember. Ennek egyik oka, 

hogy nem igazán jó a szakma „marketingje”, mert igen 

keveset lehet tudni róla. De az is igaz, hogy nem tartozik a 

könnyű munkák közé: folyamatos munkavégzést igényel, 

amelyben nem lehet megállni, csak abbahagyni. 

De a legnagyobb probléma, hogy évek óta nincs bitu-

menes szakmunkás képzés Magyarországon. Korábban 

az ÉMSZ szervezésében, több mint egy évtizeden át 

rendszeres oktatás folyt, ám amikor bevezették az OKJ-s 

tanfolyamokat, azaz államilag leszabályozták a képzést, 

az ÉMSZ-nek megszűnt az oktatási lehetősége. Ugyan-

akkor a képzést vállaló intézetek nem voltak felkészülve 

a szakma oktatására: vagy az oktatók, vagy a felkészült-

ség, vagy a lehetőségek, és olykor egyszerre több elem 

is hiányzott, és egy idő után nem is hirdettek ilyen kép-

zéseket. Szalai Leventével, az ÉMSZ ügyvezetőjével egy 

évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy felkeresünk néhány 

felnőttképzési centrumot, hogy megnézzük, mit lehet-

ne tenni, mit tudnánk velük közösen kitalálni. A legna-

gyobb nyitottságot a Szegedi Szakképzési Centrum 

mutatta, ahol Habina Péter felnőttképzési osztályvezető 

vállalta, hogy beindítja az OKJ-s szigetelő képzést. 2018 

őszén el is indult húsz fő részvételével, akik munka mel-

lett, duális képzés keretében, hetente két alkalommal 

vettek részt az oktatáson. Én a műanyag- és bitumenes 

szigetelési ismeretek elméleti és gyakorlati levezetője 

voltam, a BMI Villas alkalmazottjaként és támogatásával. 

És a jó hír, hogy 2019. március 13-án mind a húsz fő si-

keresen levizsgázott és valódi tudással bíró szakember-

ként dolgozhat a jövőben. 

Rubóczki Erzsébet: Honnan érkezett ez a húsz fő, hon-

nan verbuválták, hogyan találták meg az érdeklődőket?

Haraszti László: Főleg Békés- és Csongrád megyéből, 

de volt, aki Nyíregyházáról érkezett. Olyan építőipari ki-

vitelező cégek delegáltjaikén, amelyek felismerték azt, 

hogy szigeteléshez értő szakembereik csak így lehet-

nek, ezért támogatniuk kell, és támogatták is a képzé-

seket.

Interjú



Rubóczki Erzsébet: Ez sikertörténetnek látszik, de leg-

alábbis jelez egy irányt, amely követhetőnek tűnik, akár 

más építőipari szakmák számára is.

Haraszti László: Azt látom, hogy ha lesznek olyan elköte-

lezett emberek a szakképzési centrumokban, akik meg-

értik a kezdeményezés fontosságát és képesek meg-

szervezni az oktatást, megkeresni az érintett cégeket, 

megszervezni a potenciális hallgatókat, akkor elindulhat 

több helyen is az oktatás. És mivel Szeged már bizonyított 

– kitaposta az utat, kidolgozta a tematikát, megszerezte 

az oktatáshoz szükséges engedélyeket –, reménykedünk 

a pozitív folytatásban. Most egyébként úgy látom, hogy 

Szeged mellett Várpalotán, Zalaegerszegen és Budapes-

ten is komoly esély mutatkozik arra, hogy az ÉMSZ-szel 

karöltve az OKJ-s szigetelő képzéseket beindítsák.

Azt gondolom, hogy őket kell az ÉMSZ-en keresztül az 

említett módon megtalálni és kitanítani, majd a tagsá-

gunkba integrálva őket folyamatos továbbképzést biz-

tosítani a számukra. Ők azok, akiknek már van építőipari 

gyakorlatuk, bizonyos előképzettségük, kialakult egyfaj-

ta szemléletük és elképzelésük, kötődésük az építőipar 

iránt, és már sok mindent tudnak a szakmáról. Őket ezzel 

a módszerrel, ezzel a néhány hónapos tanulással igazi 

szakmunkássá képezhetjük ki. Bízom benne, hogy talán 

nem teljesen reménytelen a kezdeményezésünk és egy-

re többen ismerik fel saját szakmai képzésük, fejlődésük 

fontosságát.

Természetesen az ÉMSZ jelentősége ezt követően még 

meghatározóbb lesz, mivel a tagsága képzett szakem-

berekből áll, akik tapasztalatukat, véleményüket rendez-

vényeken, konferenciákon megoszthatják a szakma iránt 

érdeklődő tervezőkkel, beruházás előkészítőkkel és kivi-

telezőkkel egyaránt. Az ÉMSZ nagyot lépett e területen is 

előre akkor, amikor a Magyar Mérnöki Kamara tagságá-

nak a kötelező szakmai képzésében szerepet vállalt. És ez 

még mindig csak a kezdet…  

A képzésre óriási szükség és óriási igény van. Rendele-

tileg ezt nem lehet irányítani, tevőlegesen nekünk kell 

megcsinálnunk. A szakmunkát végző emberek nagy ré-

sze valójában képzetlen.
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Hirdetés

AUSTROTHERM RESOLUTION – 
ÚJ AUSTROTHERM MEGOLDÁS KRITIKUS ESETEKRE

A technológiai fejlődés motorja többnyire az em-
beri kényelem. Az analóg lemezjátszónál kényel-
mesebb volt a kazetta, az mp3 lejátszó pedig még 
annál is komfortosabb. Mivel tudjuk növelni a kom-
fortérzetünket a hőszigetelés területén?

Az energiaárak növekedése és a klímavédelem mind 

sürgetőbb feladata egyaránt abba az irányba hat, hogy 

az épületeink működtetéséhez szükséges energiát mi-

nimalizáljuk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk meg-

oldani, hogy vastagabb hőszigetelést alkalmazunk. Fo-

kozott hőszigetelési igény esetén ez gyakran 30 cm-es 

vastagságot jelent, ami felújításnál könnyen eredmé-

nyezhet lőrés szerű ablakokat, így a belső tér természe-

tes megvilágítása leromlik. További gondot okoz, hogy 

a falközépre helyezett ablakok esetében a kávákra rög-

zíthető hőszigetelés vastagsága erősen korlátozott, így 

itt a hőhidak kialakulása törvényszerű. Szükségünk van 

tehát egy kis rétegvastagságban is rendkívül hatékony 

hőszigetelő anyagra. Ilyen lehet például a fenolhab.

Mindennapi életünkben számos fenol alapú terméket 

alkalmazunk Ilyen az egyik első műanyag, a bakelit 

is, amiből telefonokat igen, de a közhiedelemme 

ellentétben zenei lemezeket nem készítettek (a csillogó 

fekete lemezek először sellak, majd PVC alapúak 

voltak). A fenolhab olyan kemény műanyaghab lemez, 

melyet 60oC-on habosítanak, zömében zárt celláinak 

100-300 μm méretűek, hővezetési tényezője a szokásos 

hőszigetelő anyagoknál lényegesen kedvezőbb (0,022 

W/mK). A fenolhabok alkalmazhatók homlokzati

hőszigetelő rendszerekben, magastető szarufák feletti 

hőszigetelésére, padló és egyenes rétegrendű lapos-

tető hőszigetelésre. Alkalmazásuk különösen előnyös, 

amikor kevés a rendelkezésre álló szerkezeti vastagság, 

de szeretnénk hőhídmentes szigetelést elérni. 

Austrotherm Resolution

A Resolution anyagok az Austrotherm EPS termékek-

hez hasonlóan 30 – 300 mm-es vastagságban, kb. ne-

gyed köbméteres fóliacsomagolású bálákban kerülnek 

forgalomba. Az Austrotherm Resolution feldolgozása 

egyszerű, a táblák éles késsel vagy finomfogú fűrésszel 

vághatók, de mivel az anyag nem hőre lágyuló, az EPS 

lemezek szabására használt fűtött szálas vágógépek a 

fenolhabok vágására nem használhatók. Hosszan tartó 

tárolás esetén a termék elszíneződhet, de ez a hőszige-

telő képességét vagy bármely más tulajdonságát nem 

befolyásolja. Az anyagot hosszú idejű, közvetlen napsu-

gárzásnak nem szabad kitenni. A műszaki adatlapokat 

és a teljesítmény nyilatkozatot a fenti QR kód beolvasá-

sával is el lehet érni.

A homlokzati hőszigetelő rendszerek szokásos cement 

bázisú ragasztója polisztirolra van optimalizálva, ezért 

a Resolution Fassade mindkét oldalán vékony poliszti-

rolhab réteggel van kasírozva. A lemezeket száraz ál-

lapotban, az EPS termékeknél megszokott módon kell 

beépíteni azzal a kiegészítéssel, hogy a táblákat minden 

esetben dübelezni kell! 
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SARNAWELD INDUKCIÓS 
RÖGZÍTÉS LAPOSTETŐKHÖZ

Mint az építőipar más területein, úgy a tetőszigetelés 

esetében is a Sika név egyet jelent a magas minőség-

gel és innovatív megoldásokkal. Akkor is ezek szem-

pontok domináltak, amikor a vállalat úgy döntött, 

hogy a Sarnaweld indukciós rögzítéssel teljessé teszi a 

műanyaglemezes tetőszigetelési rendszereit.

Köztudott, hogy a mechanikusan rögzített műanyagle-

mezes tetőszigetelési rendszereknél az egyik legfonto-

sabb tényező a szélterhelés, ezért a tetőszigetelő lemez 

rögzítését úgy kell méretezni, hogy az ellenálljon a szél 

nyomó - és szívóhatásainak is. 

Az utóbbi időben a viharok ciklikussága jelentősen 

megváltozott: a szélviharok rövidebb idejűek lettek, 

azonban egyre gyakrabban és erősebb intenzitással je-

lennek meg. Ennek megfelelően a rögzítés méretezésé-

nél már nem lehet azokra a számítási adatokra hagyat-

kozni, melyeket eddig alapul vettünk. 

Az időjárás mellett az építési trendek is átalakultak: ko-

rábban a műanyaglemezes-tetőszigetelési rendszerek 

szinte kizárólag ipari épületeken és logisztikai raktáro-

kon kerültek beépítésre, melyek áltagos magassága 5-8 

méter volt. A mai gyártó és raktárépületek azonban nem 

ritkán 15-20 méter magasak, több szintesek. Viszont mi-

nél magasabban helyezkedik el a szigetelendő tetőfelü-

let, annál intenzívebb erőhatások hatnak a tetőszigetelő 

lemezre. 

E megváltozott hatások miatt, a hagyományos, úgyne-

vezett „átlapolás alatti rögzítés” során a szélszívás által 

leginkább terhelt zónákban, - sarok és perem menti zó-

nák – keskeny tetőszigetelő lemezek kerülnek beépítés-

re (1,00; 0,77, 0,50 vagy 0,33 m széles). Ugyanis csak 

így lehet biztosítani, hogy négyzetméterenként elégsé-

ges számú csavar rögzítse a tetőszigetelő lemezt, ami 

ugyanakkor több hegesztési varratot, anyagvesztesé-

get, extra munkát és ebből adódó hibaforrást eredmé-

nyez. A csavarok ugyanakkor minden esetben perforá-

ciót is képeznek a szigetelőlemezen.

Erre kínál korszerű és biztonságos alternatívát a Sar-

naweld indukciós rögzítés. A Sarnaweld indukciós rög-

zítés során a tetőszigetelő lemez nem kerül átlyukasztás-

ra. A szélterhelés alapján számított indukciós rögzítési 

pontok nem a lemez-átlapolásban, hanem a szigetelő-

lemez alatt, a lemez varrataitól függetlenül kerülnek el

helyezésre, és ott kerül indukciós hegesztéssel a rögzí-

tő tárcsára a szigetelőlemez, amely így teljes vízzárási 

biztonságot jelent. Mivel in-

dukciós rögzítés esetén a rög-

zítő-elem nem az átlapolásban 

van, így a rögzítési pontok tet-

szőlegesen bárhol elhelyez-

hetőek. A megfelelő tárcsára 

mind PVC, mind pedig FPO/

TPO tetőszigetelő lemez ráhe-

geszthető. 

Az átlapolás alatti rögzítés során a rögzítő-elem körül 
a szigetelőlemezt a húzó és a lefejtési erő ugyanazon 
irányból érik, vagyis csak egy irányból húzódik a lemez, 
ezáltal a rögzítési pontokban a rögzítő-elemekre oldal-
irányból nemkívánatos nyíróerő is hat.

Ezzel szemben az indukciós rögzítésnél a tárcsára he-

gesztett szigetelőlemezt kiegyenlítetten terhelik a rá 

ható ellentétes irányú húzó és lefejtő erők, így a lemezt 

kisebb mértékű megterhelés éri, mint a hagyományos 

rögzítés esetén.

Hirdetés



Sarnaweld indukciós rögzítés előnyei:
- a rögzítési pontok a lemez-átlapolástól függetlenek, 

így a „raszterszerű” elrendezés miatt kiegyenlített szél-

terhelés éri a tetőszigetelő lemezt

- egy tekercsszélesség használható a teljes tetőfelületen 

» gyors kivitelezés, kevesebb varrat, kevesebb rögzí-

tő-elem, minimális anyagveszteség

- hőszigetelés és vízszigetelés rögzítése egy lépésben » 

a vízszintes felület gyorsan vízzáróvá tehető, így a hőszi-

getelés megóvható a váratlan csapadéktól

- az indukciós hegesztőgép használata egyszerű » nem 

igényel képzett szakmunkát

Az indukciós hegesztést kizárólag isoweld TM 3000 típu-

sú indukciós hegesztő berendezéssel lehet elvégezni, 

mely gépeket a Sika Hungária Kft. díjmentesen biztosít-

ja a kivitelezők számára. A rögzítési rendszert alkotó Sar-

naweld PVC és FPO/TPO tárcsákat, az ahhoz illeszkedő

műanyag dűbeleket, valamint a vasbeton illetve fém 

födémhez használatos csavarokat a Sika Hungária Kft. 

forgalmazza. Sika Hungária Kft. minden esetben előre 

elkészíti a projekt-specifikus rögzítési tervet, amely átfo-

gó információt ad a tetőszigetelőnek a szükséges ada-

tokról (rögzítő-elemek darabszáma, hossza, elhelyezési 

pontjai a tetőzónákban, stb.).

Amennyiben bővebb információra van szüksége, lépjen 

kapcsolatba a Sika Hungária Kft. illetékes munkatársával:

Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: 1 371 2020

Hollósy Miklós / Tetőszigetelési üzletágvezető

Bitumenes zsindelyek
Alátétlemezek, zsindely kiegészítők
Bitumenes vízszigetelések
Hőszigetlések (EPS, XPS, PIR)

Tegolasolar napelem
Bitumenes öntapadó szalgok
Domborlemezek, felületszivárgók
Geotermékekwww.tegola.hu
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FOAMGLAS – FÉMLEMEZ FE-
DÉSŰ TETŐK BIZTONSÁGOS 
HŐSZIGETELÉSE

A fémlemezfedéssel készített 
épületek világszerte egyre na-
gyobb teret hódítanak. 

Az építtetők és kivitelezők ezt 
a hagyományos anyagot alkal-
mazzák mind állókorcos kiala-
kítással mind pedig előgyártott 
formában. Fémlemezzel akár a 
legmeglepőbb tetőformák is fel-
öltöztethetők. A FOAMGLAS-al 
hőszigetelt fém burkolatú tetők 
az esztétikán túlmenően a leg-
magasabb elvárásoknak is meg-
felelnek mind épületfizikai mind 
pedig élettartam tekintetében. 
A két anyag kombinációjával 
készített tető ár/érték aránya 
kiemelkedő. Szakszerű kivitele-
zés esetén a tetők karbantartási 
igénye minimális. Megfelelnek 
a speciális klimatikus előírá-
soknak, hegyvidéki és vízparti 
felhasználás esetén egyaránt, 
vagy akár extrém magas belső 
páratartalmú ipari és/vagy lakó 
funkciójú épületekben. 

A FOAMGLAS szigetelés vízhat-
lan úgy pára, mint folyadék ese-
tén, ezért elhagyható a hőszige-
telés és a fémlemez közti légrés, 

utat nyitva ezzel a bonyolultabb, 
modernebb tetőformák felé. 

A nagyfokú szerkezeti teherbí-
rásával, 100%-ban zártcellás 
párazáró szerkezetével, és ál-
landó termikus teljesítményé-
vel a FOAMGLAS bizonyítottan 
kiállja az idő próbáját.

Hőhidak megszüntetése

A hagyományos fémtetőket csa-
varokkal és un. férc elemekkel 
rögzítik a szerkezethez, azonban 
ezek a technológiából adódóan 
perforálhatják a beépített hőszi-
getelést és párazáró réteget. 
Minden egyes csavar és rögzítés 
egy-egy pontszerű hőhidat is ké-
pez a szerkezetben.

A FOAMGLAS habosított üveg 
hőszigetelés és a rajta elhelyezés-
re kerülő fémlemez fedés közötti 
rögzítési rendszer teljesen egye-
dülálló speciális megoldást kínál. 
A leragasztott Foamglas felületét 
forró bitumenes kenéssel lájuk el, 
ezt követően egy fogazott „U” ala-
kú rögzítő elemet préselünk a FO-
AMGLAS hőszigetelésbe rögzítési 
terv szerinti kiosztásnak megfe-
lelően úgy, hogy a bepréselést 
megelőzően a bitumenes kenés 
felületét megolvasztjuk. Erre egy 
teljes felületen lángolvasztással 

rögzített bitumenes vastaglemezt 
fektetünk, lezárva ezzel a réteg-
rendet. A fémlemezt rögzítő férc 
elemeket az eltakart rozsdamen-
tes „U” elemekhez rögzítve tudjuk 
elhelyezni, így kialakítva a hőhíd-
mentes, perforáció nélküli stabil 
kapcsolatot. Fémlemez fedések 
alatt a légzáró és áthatolhatatlan 
FOAMGLAS szigetelést használ-
va biztosak lehetünk abban, hogy 
a rendszer hosszútávon, kedve-
zőtlen viszonyok esetén is komp-
romisszummentesen fog működni.

Előnyök:
▶  Minden tetőszerkezet esetén 

használható, függetlenül a tető 
hajlásszögétől és méretétől

▶  Ellenálló hőszigetelés és pára-
zárás egy termékben egyesítve

▶ Magas nyomószilárdság
▶ Magas szélteher ellenállás
▶ Biztonságos, stabil megoldás
▶  Hosszú élettartam az időtálló 

anyagok felhasználásának kö-
szönhetően.

További információkért keresse  
szakértőnket, Korom-Vellás Miklóst  
a 06-1 481-3838-as telefonszámon!

MA-HOLNAP-ÖRÖKKÉ

Hirdetés



VELUX beépítési tanácsok: 
átszellőzés | megfelelő megvilágítás | használhatóság 

Lapostetős épületek esetében nem meglepő, és ma már új magastetős épületek vagy utólagos tetőtér-beépítések 
esetében sem ritka, hogy vasbeton koporsó födém szerkezettel találkozunk. Célszerű úgy tervezni tetőtéri ablakok-
nál a kirekesztési méretekkel, hogy a későbbiekben ne a szerkezet legyen az akadálya a megfelelő bevilágításnak, az 
ablakkáva átszellőzésének, és a napi használatnak. Mekkora helyet is hagyjunk ki az ablaknak, ablak csoportnak? 

A cél az átszellőzés, a megfelelő természetes megvilágítás, és a használhatóság biztosítása

Hogyan számoljunk?

Az épp lapostetőn dolgozónak egyszerűbb dolga van a magastetőn dolgozókhoz képest

E három cél biztosításához lényeges szempont a belső burkolat vonalvezetésének 
kialakítása. 
A tokot 5-7 cm-rel meghosszabbítjuk a tető síkjára merőlegesen, hogy ne vékonyod-
jon el a szigetelés. Ezt támogatja a VELUX BDX hőszigetelő keret is. Ezt követően 
fordulunk a burkolattal az ablak aljánál függőleges, a felső élénél pedig vízszintes 
pozícióba. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy a felszálló levegő az üveg legalsó pontjától 
a legfelsőig akadálytalanul tud keringeni, megakadályozva ezzel a páralecsapódást. 
Lényeges, hogy az ablak alatt szükséges a fűtőtest / falfűtés / felületbe integrált 
fűtőpanel megoldások valamelyikének alkalmazása.

A számításhoz fi gyelembe kell venni a teljes tetőszerkezet 
vastagságot a burkolat belső síkjától a cserépléc vagy desz-
kázat külső síkjáig. A tető hajlásszögétől függően ahhoz, hogy 
alul függőleges, felül vízszintes legyen a burkolat kialakítása, 
szögszámítás segítségével meghatározható, hogy az ablak 
hosszához (L) képest alul és felül mekkora távolságot (A és B) 
kell még fi gyelembe venni a kirekesztésnél. Például egy 45°-os 
50 cm-es szerkezetvastagság esetén egy 118 cm hosszú ablak 
esetében 218 cm lenne a kirekesztés mérete.

Az ablak szélességi méretére pedig oldalanként 3-3 cm-t kell 
fi gyelembe venni. Például 78 cm széles ablak esetében ez 84 cm.

Ha csoportos egymás melletti összeépítésről van szó, akkor a 
szarufa vastagsági mérete az, amivel még kalkulálni kell. 
Például egy 10/15 szarufa két oldalán sorolt 78 cm széles 
ablakok esetében ez 178 cm (3+78+3+10+3+78+3)

A számítás letölthető: www.velux.hu/szakembereknek 

A VELUX hőszigetelt lapostetős felülvilágítók esetében a ter-
méket csak a kivágott nyílásra kell helyezni és rögzíteni. Az  egy-
szerű négyzet és téglalapformák, valamint a tetőre merőleges 
burkolatvonal miatt nem kell különösebb számításokat végezni. 
A  nyílásmérethez ráhagyással igazodik az ablak tokszerkezeté-
nek kialakítása, hogy megfelelően csatlakozzon a szigeteléshez, 
párafékező fóliához és a gipszkarton burkolathoz. 

„Sorolás” esetén ügyelnünk kell, hogy a kivágott födémnyí-
lások között 30 cm távolságot tartsanak ahhoz, hogy a két 
lapostetős felülvilágító tokszerkezetének biztosított legyen a 
felfekvése, rögzítése és a kettő között a vízszigetelő lemezt is 
csatlakoztatni lehessen.
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VELUX Magyarország Kft.
+36 1 436 0601 • vevoszolgalat@velux.com
Keress bennünket a Facebook-on is: VELUX Beépítők Klubja
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A fa természetes és megújuló építőanyag, vegyszerektől és fosszilis adalékoktól mentes. 
Így nem csak környezetbarát, de az egészségre is ártalmatlan. Járulékos pozitívum, hogy 
már önmagában is esztétikus szerkezet alakítható ki belőle. Önsúlyához viszonyítva nagy 
a teherbírása, feldolgozása kevés energiát igényel, ezért előszeretettel alkalmazzák még 
ma is a szerkezetépítésben.

A faanyag magában hordozza a természet sokszínű-

ségét, így az egy termőhelyről származó azonos fafajú 

választék mechanikai jellemzőiben is jelentős szórás 

tapasztalható. A feldolgozás során a faanyag alapvető 

tulajdonságai jelentősen már nem befolyásolhatóak, 

ezért csak válogatással (darabonkénti minősítéssel) le-

het a tervekben előírt minőségű faanyagot biztosítani.

A minősítésnek több módja is van. Nyugat-Európában 

a nagy kapacitású fűrészüzemekben gépi osztályozó 

berendezésekkel vizsgálnak át minden szálat és emberi 

beavatkozás nélkül osztályozzák, illetve jelölik a termé-

keket. Másik módszer a vizuális osztályozás, amikor a 

szabványban előírt anatómiai tulajdonságokat vizsgál-

va, mint szálsűrűség, göcsösség, repedéstágasság, stb. 

lehet eldönteni, hogy az adott darab megfelel-e az elő-

írásoknak

A Magyarországon felhasznált fenyő fűrészáru jelen-

tős része Szlovákiából, Ukrajnából vagy Romániából 

származik. Ezeket a faanyagokat a fűrészüzemek nem 

minősítik, normál fűrészáruként értékesítik. A magyaror-

szági forgalmazónak azonban a 275/2013. (VII. 16.) kor-

mányrendelet („az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a telje-

sítmény igazolásának részletes szabályairól”) alapján el 

kell végeznie a gyár helyett a minősítést, ha szerkezeti 

faanyagként értékesíti tovább az árut.

Jelenleg az országban mintegy 400 fakereskedés mű-

ködik, amelyek közül mindössze 4 rendelkezik jogosult-

sággal a szerkezeti faanyagok minősítésére. A gyakran 
előírt C24 szilárdsági osztály tehát számtalan eset-
ben nincs igazolva, vagyis a Magyarországon meg-
épülő faszerkezetek nagyjából 90%-a szabálytalan. 

MINŐSÉGI FAANYAGOK 
A LAREX-TŐL
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A faanyagnál ez legtöbbször jogosulatlanul vagy nem 

kerül kiállításra. Könnyen ellenőrizhető a hitelesség, 

mert a kötelezően feltüntetett azonosítószám alapján 

az internetes böngészőkben visszakereshető a cég jo-

gosultsága a minősítés elvégzésére. Ez a szám azonban 

vagy hiányzik a dokumentumról vagy nem valós.

A nem megfelelően tanúsított építőanyag alkalmazása 

a kivitelezőt nem mentesíti a felelősség alól, hiába nin-

csen megfelelő jogosultsága, tudása és eszköze a mi-

nősítés pótlásához. A Larex-Trade Kft. az ÉMI által akk-

reditált, saját gyártásközi ellenőrzési rendszerrel végzi 

a faanyagok minősítését és tanúsítását, ezzel garantált 

a nálunk vásárolt faanyag előírt szilárdsági kategóriája.

Sokszor az extrém időjárási körülményeket, mint a 
nagy havat vagy viharos erejű szelet okoljuk a ház-
tetők tönkremeneteléért, de senki nem vizsgálta 
még, hogy a beépített faanyag teljesítette-e az elő-
írt paramétereket. 
Más építőanyagoknál, mint a tégla, szaniteráru vagy fes-

ték, a gyártók (forgalmazók) megfelelő teljesítménynyi-

latkozatot állítanak ki. 

Hirdetés



Elegáns korcolt tetők minőségi svédacélból
A fémfedések számos előnyét már évszázadokkal ezelőtt felismerték és előszeretettel használták 
őket patinás épületeknél - elsősorban kastélyoknál, templomoknál - kiemelkedő műszaki tulajdonsá-
gai és építészeti esztétikája miatt.

A modern technológiának és a Swedsteel svédacél alapanyagainak köszönhetően a fedés minden 
előnyét már bárki elérhető áron élvezheti.

Legyen szó műemléképületről, irodaházról, étteremről, vagy akár családi házról a vonalas struktúrájú 
megjelenés, a több mint 20 különféle elérhető szín minden épületet karakteres külcsínnel ruház fel.

Érdeklődjön közvetlenül a gyártónál és legyen Ön is partner a minőségben!

swedsteel www.svedacel.hu 06 23 806 900
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A CO2-kibocsátás kb. 40%-áért az épületeink felelősek (EU-ban és ha-

zánkban is hasonló az arány), ami magasabb, mint a közlekedés vagy az 

ipar által okozott légszennyezés. Épületeink energetikai felújítása ezért 

kulcsfontosságú környezetvédelmi szempontból. A külső homlokzat 

hőszigetelése kapcsán gyakran felmerül kérdésként, hogy mi lesz az 

épületben keletkező párával, nem kell-e félni páralecsapódástól, pené-

szesedéstől, érdemes-e egyáltalán elvégeztetni a hőszigetelést?

A bent keletkező pára - egy 4 tagú család esetében - a 

7 liter/nap mennyiséget is elérheti: pl.: 1 óráig tartó  zu-

hanyozással 2,6 liter, kimosott ruha szárításával 50-200 

gramm/óra, míg főzés és házimunka során 600-1500 

gramm/óra nedvességet juttatunk a lakótérbe. Új épí-

tésű épületeknél a technológia nedvesség miatt még 

több párával kell számolni. Hogyan tudjuk elvezetni az 

így keletkezett vízgőzt? Sokan rögtön rávágják, hogy a 

falon keresztül távozik, hiszen régi épületeknél nem volt 

ilyen gond. Régi épületeinknél a rosszul záródó nyílás-

zárók néhol 1cm-nél is szélesebb résein szabadon tu-

dott távozni, viszont, akár több mint 20-szor cserélődött 

ki a lakótér levegője óránként, azaz az utcát fűtöttük. 

Azonban oszlassuk el a tévhiteket:

- Sok esetben a falszerkezet elemei nagyobb páradiffú-

ziós ellenállásúak, mint a hőszigetelés, pl. diszperziós 

belső falfesték, azaz már ezen rétegeknél megakadhat 

a pára és el sem jut a hőszigetelésig.

- Egyes hőszigeteléseket „kedvezőtlennek” megítélni 

páradiffúziós ellenállás tekintetében sem szerencsés, 

mert példaként az expandált polisztirol páradiffúziós 

ellenállása megegyezik a fáéval, melyet lélegző épí-

tőanyagként tartunk számon. 

- A falak belső felületének hőmérséklete jelentősen 

megnő a külső oldali hőszigetelés hatására. Minél ma-

gasabb a felületünk hőmérséklete, annál nagyobb 

mennyiségű párát képes a levegő magában megtartani, 

azaz elkerülhető a felületen a lecsapódás. Hőszigetelés 

nélküli falak esetében 7-8°C-os különbség adódik a fal 

felületi hőmérséklete és a belső levegő hőmérséklete 

között, ami nagymértékű páraképződést eredményez. 

Megfelelő mértékű hőszigeteléssel ez a hőmérséklet-

különbség az optimálisnak tekinthető 2-3°C-os szintre 

mérsékelhető.

- Átgondolt hőszigetelés tervezéssel a hőhidak meg-

szüntethetők, minimalizálhatók, így elkerülhető a hőhi-

dakon történő páralecsapódás.

- Nemzetközi vizsgálatok igazolták, hogy a belső térben 

keletkezett nedvesség maximum 2-4%-a képes a falon 

keresztül távozni, függetlenül attól, hogy szigetelt vagy 

nem szigetelt épületről beszélünk.

- A mérések alapján az alkalmazott hőszigetelő anyag 

típusa nagyságrendileg nem befolyásolja az átjutó pára 

mennyiségét (pár % különbség adódik).

- Az épületeinkben keletkező pára 96-98%-át szellőzte-

téssel, természetes úton vagy mesterségesen elszívás-

sal kell elvezetni.

- A falakkal szemben követelmény, hogy ne engedjenek 

magukon keresztüli levegővándorlást, 

Összefoglalva tehát a hőszigetelés és pára összefüg-

gésében elmondható, hogy a lakótérben keletkezett 

nedvesség döntő többségét a nyílászáróinkon keresztül 

történő szellőztetéssel, vagy modern ablakokba épített 

résszellőzőkkel, vagy mesterségesen elszívókkal tudjuk 

elvezetni. Sőt, a külső oldali hőszigeteléssel megelőzhe-

tő a páralecsapódás, köszönhetően a belső oldali falfe-

lület hőmérséklet növekedésének.

AZ ÉPÜLETEK HŐSZIGETELÉSE ÉS A PÁRALECSAPÓDÁS 
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS

hiszen az egyik feladatuk, hogy 

az épületen belül tartsák a hőt 

és biztosítsák a szerkezet légtö-

mörségét.

Amennyiben modern nyílászárókra váltottuk régi ab-

lakainkat, megszűnt az energiapazarló légcsere, és 

ha leszigeteltük az épületünket további jelentős ener-

gia-megtakarítást értünk el, de mi a helyzet a párával? 

Sokan hibásan úgy gondolják, hogy a nyílászárócsere és 

hőszigetelés az oka az épületeinkben lecsapódó párá-

nak és erre nincs más megoldás, mint a bent keletkező 

teljes páramennyiséget a falon keresztüli átvezetni.

Hirdetés
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Ahogyan a mondás tartja, bizonyos “alapanyagból” 

nem lehet várat építeni. Nemcsak az építőiparban, de 

az élet számos területén igaz, hogy a gyenge minőségű 

alapokkal nem sokat lehet kezdeni, ami számos későbbi 

probléma és fejfájás forrása lesz. Ezzel nem lehet vitat-

kozni. 

Csak a bontással lehet?

Ugyanakkor ez nem igazán fogja vigasztalni azt, akinek 

rendszeres beázás vagy a csillagokba szökő fűtésszámla 

keseríti meg az életét. Viszont a kérdés inkább az, hogy 

tényleg az az egyetlen megoldás, ha konkrétan új tetőt 

építünk? 

A bizonyos típusai alkalmasak arra, hogy tető vagy te-

rasz víz szigetelését felújítsuk úgy, hogy annak szerke-

zetében jelentős változtatásra nincs szükség. Ennek 

köszönhetően a bontásból adódó nehézségek, mint 

a keletkezett szemét időveszteség és plusz költség 

– nem merülnek fel.

A poliuretán vízszigetelés

A megrendelőknek közel sem mindegy, hogy a tetőszi-

getelés vagy a beázás megoldásának ára 8 000 Ft vagy 

35 000 Ft négyzetméterenként, és mindezt úgy, hogy 

néhány napon belül kész vagyunk, a tető konkrétan jár-

ható és 15 évig garantáltan nem kell hozzányúlni!

Erre szokás mondani, hogy azért, mert valaki a legújabb 

sportkocsival felcsavarodik egy fára, nem igazán az autó 

a hibás. Ugyanakkor szakértői kezekben a rendelkezés-

re álló eszközökkel csodákat lehet művelni.

A bizonyíték

Az Adorján Renova Kft. csak 2018-ban csak 36 000 m2-

nek megfelelő tetőt szigetelt le egyedülálló bontás-

mentes technológiákkal.

Egyik projektünk egy debreceni 22 emeletes, 75 méter 

magas toronyház, amit 1973-ban adtak át.

Mind a mai napig erősen vitatott és igen megosztó a bontásmentes tetőszigetelés techno-
lógiája. Tényleg lehetséges-e, hogy néhány szakember, néhány napon belül negyedáron, 
legalább 15 évre helyrehozza azt, ami egyébként sokmilliós kiadás lenne, vagy csak 
dilettánsok hatástalan próbálkozása?

JÁRHATÓ VÍZSZIGETELÉS: INNOVÁCIÓ VAGY ÁTVERÉS?
Adorján Zoltán beszámolója 
a szórható, kenhető vízszigetelésekről.

Érthető a bizalmatlanság, mivel az elmúlt években saj-

nos számtalan “szakértő” volt, aki silány minőségű alap-

anyagok felhasználásával, bármiféle szakértelem nélkül 

tevékenykedett. 

R E N O V A
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Ha nem avatkoztunk volna közbe, akkor hamarosan komoly beázások következtében akár kilakoltatás sújtotta 

volna a lakókat, viszont egy komplett tetőfelújítást, ami bontással, és jelentős alapanyag ráfordítással jár, a 

lakók egyszerűen nem tudták volna megfinanszírozni.

Ezzel szemben szórható, kenhető poliuretán tetőszigetelő anyagokat alkalmazva, mindössze 5 nap alatt, egy 

4 fős brigád, minimum negyedannyi költségen, minimum 15 évnyi beázásmentes nyugalmat hozott a közel 

800 lakónak.

209 lakás megközelítőleg 800 embernek adott otthont, és a közel 50 éves konstrukció mára komoly problé-

máktól roskadozott. A szigetelés jelentősen mértékben hajszálrepedéses volt, a vízelvezetés rendkívül szaksze-

rűtlen, a födém vizes. A kiköpő mellett kilátszik a szálerősítés, és szigetelés teljesen lekopott róla. Igazából az 

egyetlen ok, hogy még nem áztak el a lakók, a tető óriási lejtése volt.

adorjan@adorjanrenova.hu

Eredeti állapot Eredeti állapot

Diletáció kezelés, előkészítés

A kész, járható szigetelés

Falcsatlakozás kezelése

Hirdetés



52

A világ egyik vezető ragasztó- és tömítőanyag gyártójaként a Soudal rendszeresen fejleszti tetőfedő tevékenységeit. 

A Soudal a kivitelezők és építészek együttműködésével, egy komplett és hatékony ragasztóanyagot fejlesztett ki la-

postetők szigeteléséhez Soudatherm Roof néven. K + F részlegünk folyamatosan fejleszti és optimalizálja a meglévő 

termékeket. A külső teszt intézetek támogatnak minket és folyamatosan nyomon követik termékeinket és termelé-

sünket. A rendszerellenőrzések és a rendszeres külső ellenőrzés biztosítja a következetesen magas szintű minőségi 

konzisztenciát, ezzel egyidejűleg új és innovatív megoldásokat fejlesztünk a piaccal együttműködve. Erős kereslet 

érezhető a hatékony, gyors, tiszta és zajmentes munkavégzésre, amely ugyanakkor gazdaságos hőszigetelést tesz 

lehetővé lapostetők esetén. A Soudatherm Roof-ot a németországi kivitelezők több, mint 30 %-a használja. A szél-

szívás elleni biztonság és az energiahatékonyság, egyre inkább előremutató és lelkiismeretes tervezést igényel. Az 

anyagok alapos kiválasztása és a szakembereknek nyújtott részletes képzések hosszú élettartamot biztosítanak. A 

Soudal Magyaroroszág Kft. átfogó termékválasztékot kínál a magas minőségű, igényes és innovatív tetőfedésekhez. 

A Soudatherm Roof ragasztók alkalmazásával csökkenthetők a rögzítési költségek, elkerülhetők a szerkezetek sérü-

lései a kivitelezés során, illetve nem keletkeznek hőhidak, nincs páradiffúzió. 

HATÉKONY RAGASZTÓ RENDSZER LAPOSTETŐ SZIGETELÉSEKHEZ

Hírdetés
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Műemlék épületek esetében rendeletileg szükséges a 

különféle vizsgálatok megléte. Rendelet: 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet (ebből pár fontos rész): II. A bejelentés 

vagy a kérelem melléklete az alábbiak szerint: A. ÁLLA-

POTDOKUMENTÁCIÓ (ennek része) 4. a szükséges sza-

kági munkarészek, dokumentációk a tervezett tevékeny-

ség jellegének megfelelő diagnosztikai szakvélemény 

meglétére vonatkozó igazolás, mely kitér: 4.1. faanyag 

munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményre, 4.2. 

utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás 

esetén épületdiagnosztikai szakvéleményre.

 Diagnosztika: görög, orvosi kifejezés, a betegségek felis-

merésének tudománya „a legtöbb téves diagnózisnak a 

hiányos vizsgálat az oka. a helytelen diagnózis meghiúsít-

ja a gyógyítást.” (Dr. Jendrassik Ernő 1893)

Épületdiagnosztika: „az épület állagának, kárképeinek 

vizsgálata alapján a károsodások okainak megállapítása 

azok megszüntetése érdekében.”

(A fenti két idézet az épületdiagnosztikára is igaz.)

A HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 
BUKTATÓI
Kürtös Zoltán, 
okleveles építészmérnök, épületszigetelő szakmérnök, 

építésügyi szakértő

De ha a feladat „csak” a homlokzat felújítása?

A mai időkben nagyon divatos az épületek energia-haté-

kony felújítása. Mindenki először ilyenkor a hőszigetelés 

fokozására, kialakítására gondol.

Megnézve a homlokzatokat azonban szinte mindig lehet 

találni valami nedvességre utaló gondot (mállás, táskáso-

dás, mohos felület só károk).

A falazat hőszigetelő képessége jelentősen függ a ned-

veségtatalmától. A vizes cipő hideg, a száraz meleg.

A diagnosztika műszaki előkészítése során az anyagok és 

szerkezetek meghatározása, állagvizsgálata, a károsodá-

sok rögzítése, a kárképek elemzése, a károsodások oka-

inak feltárása az elsődleges feladat. Ebből kell hatékony 

javaslattételt alkotni a károsodások – és azokat előidéző 

okok - megszüntetésére, a felújítás anyaghasználatára.

Pont akkor a legnagyobb a hővezető képessége, ha ned-

ves és még hideg is van. Ha csak a falat kiszárítjuk egy kb. 

50 cm-es fal esetében az üzemszerű hőszigetelőképes-

sége 3 %-kal javul. Téves feltételezés, hogy „ránézésre” jó 

felújítás születhet. A homlokzati károk okait fel kell tárni, 

meg kell vizsgálni, hogy az általánosan előforduló hatá-

sok közül az adott homlokzatot milyen hatások érik.

Mik is az általánosan előforduló hatások: Külső környe-

zeti hatások: csapadék (eső, hó, jég, csapóeső) szél, nap-

sugárzás, hőmérséklet-ingadozás, (hősokk, különösen 

hőszigetelt felületen), légszennyeződés, ütések, biológiai 

kártevők (növények, mikroorganizmusok, városi falipók), 

rongálások (grafiti, plakátragasztás).

Belső hatások: páraterhelés, épületmozgások (rezgések, 

dilatációs mozgások), belső nedvességhatások (kapilláris 

vízfelszívódás, üzemi, használati víz).

A téglánál ez így néz ki.

A homlokzati szerkezettel, anyaggal szemben támasztott 

követelmények: akadályozza meg a csapóeső behato-

lását a falszerkezetbe (anyaga ne vagy a lehető legki-

sebb mértékben legyen nedvszívó), a hőingadozásokat 

(téli-nyári, éjjel-nappal, zápor okozta hősokk) károsodás 

nélkül viselje el, legyen fényálló, UV-álló és színtartó. 

Szakcikk
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Az alapszerkezethez biztonságos és tartós rögzítése 

legyen, páradiffúziós ellenállása legyen kisebb, mint a 

falszerkezeté, alakváltozási tulajdonsága összhangban 

legyen, az alapszerkezettel kövesse a hordozó falszerke-

zet mozgását. A légköri szennyeződésnek ellenálljon, le-

gyen öntisztuló vagy tisztítható, por, piszok ne tapadjon 

meg rajta, ütésálló legyen (jégeső, kődobálás, hógolyó, 

madárkár, stb.). Mikroorganizmusok, növények, élőlé-

nyek lehetőleg ne telepedjenek meg rajta, az elemek 

közötti csatlakozási hézagokba csapadékvíz, növény ne 

kerülhessen. A párkányok, díszítőelemek ne vezessék a 

fal felületére a vizet.

Épülethomlokzatok felújításának műszaki előkészítése:

hosszú távon a homlokzati anyagok nem tudnak vala-

mennyi követelménynek megfelelni » természetes el-

használódás, » a homlokzat felújítása szükségessé válik.

De nagyon gyakran nemcsak az építés óta vagy az 

utolsó felújítás óta eltelt idő alatti természetes elhasz-

nálódás az oka az épülethomlokzatok állagromlásának, 

hanem az épületszerkezeti hibák, amelyek általában az 

elmaradt karbantartás következményei, nem megfelelő 

felújítás (tervezői hiányosságok, hibás anyag- és tech-

nológiaválasztás, kivitelezési hibák). A károsodások oka-

it nem szüntetik meg, sokszor meg sem állapítják, mert 

nem megfelelő a felújítás előkészítése és/vagy nem 

megfelelő a felújítás ellenőrzése.

A felújított homlokzatot „sorsára hagyják”, karbantar-

tásával nem törődnek.

Az, hogy a felújításokat, korszerűsítést szükséges el-

végezni, mindenki számára nyilvánvaló. Az, hogy ez 

hogyan valósul meg, már nem olyan zökkenőmentes. 

Sokszor mindenki fordítva ül a lovon. Már a kiírás is sok-

szor sántít, mert csak a homlokzat külső oldalával akar 

mindenki foglalkozni. Nem veszik figyelembe, hogy az 

egész épület egy fizikai egység. Egy részének megválto-

zása hatással van a többi részére is, vagy a homlokzaton 

jelentkező elváltozások belső problémákra vezethetők 

vissza és azokkal nem akar foglalkozni senki. Így sokszor 

nem csoda, ha a tervek, kiírások hiányosak. 

Vagy az is jellemző sajnos, hogy a diagnosztikát, mint 

szükséges rosszat veszik alapul és már szinte kész tervek 

vannak, amikor annak beszerzése megtörténik. Így sok-

szor a tervek nem is tartalmazhatják azt a javaslatot, amit 

a diagnosztikából le lehetne vonni. Milyen előnyök szár-

maznak az átgondolt szigetelés megvalósításából?

Az értékek tartós védelme a rendelkezésre álló pénz-

ügyi keret kreatív, nem sablonokra épülő felhasználásá-

val is sokszor megoldható. Az átfogó épületdiagnoszti-

ka a tervezés kezdetén sok lehetőséget ad a tervezőnek, 

hogy az építészeti, építéskémiai és fizikai lehetőségeket 

a cél érdekében az egyes szakterületek képviselőivel 

megtárgyalva jó és költséghatékony módon fogja ösz-

sze. A diagnosztikából nyerhető információk nem csak a 

víz vagy hőszigetelés, hanem a felületképzés és eseten-

ként a szükséges egyéb teendők, (szellőzés, gépészet, 

kiegészítő vagy megelőző védelem) is kellő támpontot 

adnak. Az épület felújítás, állagmegóvás, hőszigetelés 

nagyon összetett (minden mindenre hat).

Az épületek vizsgálatakor nagyon eltérő kárképek lát-

hatók akár homlokzatonként vagy a nedvesség jöhet 

belülről is.

Ugyan azon épület eltérő homlokzata. A délin magasra 

futó sókár, az északin kifagyás és rengeteg alga.

Ázás belülről, vizes helyiség
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A homlokzatok felújításánál szinte mindig felmerül vala-

mi utólagos szigetelési kérdés is. Ne csak a talajjal érint-

kező falakra gondoljunk. Károsodás, ázás előfordulhat a 

homlokzat más részein is. Könnyen előfordulhat, hogy je-

lentősebb sókár van egy rossz tető alatti boltozat szélén 

(galamb kár) vagy egy csővezeték esetleg vizes blokk mi-

att hiába teszünk rendbe egy külső felületet, ha belülről 

továbbra is ázik, vagy újra kialakul a sók okozta kár.

Magas nitrát tartalmú károsodott fal a boltvállnál

Az utólagos szigetelések esetén az egyik jól alkalmaz-

ható termékkör a bevonati szigetelések. A bevonati 

szigetelésekre, mint építési rendszere kell tekinteni. Ha-

sonló szinte mindenben a monolit tartószerkezetekhez. 

Különleges sajátosságai vannak. Fontos tisztázni, hogy 

milyen alapfelület szükséges a bevonati szigeteléshez. 

Mért ne féljünk azok alkalmazásától. Ma már rengeteg 

dolgot megtudtunk róluk, nem csoda, hogy 2000 után 

az elmúlt évben is változtak az elvárások, lehetőségek 

velük szemben. A hatékony megoldás miatt fontos, ho-

gyan dokumentáljuk a szigeteléseket, milyen módon 

ellenőrizzük, hogy a biztonság megfelelő legyen. A be-

vonati szigetelésekkel szinte minden szigetelési feladat 

megoldható. Kiemelendő, hogy az esetek többségében 

nem szükséges száraz alapfelület (utólagos szigetelés-

nél ez nem is biztosítható általában), valamint úgyneve-

zett negatív oldali szigetelésként is alkalmazhatók. Be-

vonati szigetelések léteznek bitumenes, cementiszap, 

rugalmas cement-műanyag felépítésben.

Alkalmazásuk során mindig együtt kell kezelni őket az 

esetleg szükséges injektálással. Vannak esetek, amikor 

valamilyen okból nem lehet vízzárat kialaktani vagy csak 

később, akkor a felületképzést kell magasabb tudássz-

inttel kialakítani.

A falakban kialakításra kerülő úgynevezett vízszintes víz-

zár, melynek az a szerepe, hogy csökkentse, vagy meg-

szüntesse a falba jutó nedvesség utánpótlás.

Rosszul megválasztott szigetelési sík és egy másik helyen az eredménye

Túl a vízszigetelésen a felületek szerepe az épület egé-

szében nagyon meghatározó. A bevonati szigetelésen 

és injektáló anyagon túl nem csak az úgynevezett WTA 

vakolat szükséges a teljes rendbetételhez. Ezt részben a 

külső oldalon a hőszigetelés mögött valamint a homlok-

zat belső oldalán kell alkalmazni. Fontos megjegyezni, 

hogy a sók miatt nem vakolat kell, hanem WTA vakolati 

rendszer, amit a sóterheltséghez igazítani lehet.

Egyszerű és gyors tájékoztató vizsgálattal kizárhatók 

vagy előzetesen meghatározhatók a sók és nedvesség 

elleni további teendők. Magas sóterheltség esetén a 

bejutó nedvességet minden oldalról gátolni kell, ezért 

célszerű vízlepergető, de lélegző festést alkalmazni. 

Utólagosan hőszigetelt fal esetén ez nem szükséges, 

hiszen a hőszigetelő rendszer a védelmet megadja, de 

a nedves alsó szakaszon olyan hőszigetelést kell alkal-

mazni, ami segíti a vízszintes szigetelés feletti fal további 

száradását. Ezen rendszerek hatékony együttes alkalma-

zása csak az előzetesen elvégzett diagnosztika alapján 

határozható meg. A homlokzat felújítások egyik mostani 

fő oka az utólagos hőszigetelés esetleges megvalósítá-

sa. A külső és belső hőszigetelések előtt is ugyanúgy 

kell a diagnosztika és a szükséges vízszigetelések, szárí-

tások, felületi védelem pontos meghatározása.

Szakcikk
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AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK SORÁN ALKALMAZHATÓ BURKOLATI RENDSZEREK KOMPLEX MEGOLDÁSAI 

- A BRESAER PROJEKT BEMUTATÁSA

Az ÉMI Nonprofit Kft. számos nemzetközi K+F+I projektben 

vesz részt, ezek egyike az ACCIONA Infraestructuras S.A., 

mint konzorciumvezető vezetésével megvalósuló BRESAER 

(„Breakthrough solutions for adaptable envelopes for 

building refurbishment”, Grant Agreement No. 637186) 

projekt, amely megvalósításában 10 különböző 

országból 16 vállalat vesz részt. A projekt 2015. február 

1-jén indult, és 2019. július 31-én fejeződik be.

A projekt alapvető célkitűzése az épületek felújítását 

érintően innovatív, költséghatékony, rugalmasan alkal-

mazható, iparban is használható burkolati rendszer ter-

vezése, fejlesztése és demonstrálása. A rendszer aktív 

és passzív elemekből áll, amelyet egy könnyű alumíni-

um szerkezetre szerelnek fel. Az épületburkolat aktív 

szerepet játszik az épület üzemeltetésében, lehetővé 

teszi, hogy az épületburkolat alkalmazkodjon a változó 

környezethez, illetve a lakók felmerülő igényeihez, azaz 

az aktív és passzív rendszerek segítségével az energia-

hatékonyság, a termikus, akusztikus és világítási kom-

fort, valamint a beltéri levegő minősége is javítható. 

A fontosabb innovatív elemek a következők:

-Burkolatba integrált PV elemek (ULMA rendszer)

-Szálerősítésű hőszigetelt vékonybeton kéregpanel 

(STAM rendszer)

-Mikroperforált levegő-előmelegítő burkolat (SOLAR-

WALL rendszer)

Az ÉMI Nonprofit Kft. a projektben feladatvezetői posz-

tot látott el, méghozzá a „Design and development of 

new envelope components” munkacsomagon belül a 

„BRESAER system testing and validation” feladat veze-

tője volt. Ennek a feladatnak a keretein belül a külön-

böző rendszerek akusztikai, tűzvédelmi, szerkezeti és 

anyagminőségi vizsgálatát végezte el 2017 folyamán, 

valamint 2018 januárjában. 

A BRESAER rendszer hatékonyságát először virtuálisan 

elemezték, méghozzá négy különböző európai ország-

ban (Törökország, Norvégia, Észtország és Románia) 

lévő valódi épület BRESAER rendszerrel történő felújí-

tását vizsgálták és elemezték az elért hatásokat. Ezek a 

virtuális elemzések is sok hasznos információval szol-

gáltak, hiszen különböző éghajlati zónákban más-más 

épülettípusokat vizsgáltak. Emellett az Universidad de 

Burgos tulajdonában lévő épület felújítására is sor kerül 

2019 folyamán. 

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy ebben a széleskö-

rű nemzetközi összefogáson alapuló kutatás-fejlesztési 

projektben Magyarország is részt vehet az ÉMI Non-

profit Kft. által.

Hirdetés

-Dinamikus hőszigetelő zsaluval ellátott ablakredőny 

(EUROCAT rendszer)

-Fotokatalitikus bevonat (NANOPHOS)

-Intelligens épület energiamanagement rendszer (CARTIF)

dr. Matolcsy Károly, Buday-Malik Adrienn, Tóth Péter, Zajáros Anett
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