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A tetőpiac helyzete 
Magyarországon 
 
Növekszik az építőipari telje-

sítmény, mégsem elégedettek a 

gyártók és a tetőfedők! 

 

Hazánkban már évek óta növek-

szik az építőipari teljesítmény, 

mégsem elégedettek a tetőfedő-

anyag gyártók és a tetőfedéssel 

foglalkozó kivitelezők. Hogy miért, 

arra egyszerű a magyarázat. 

Amikor az építőipari teljesítmény-

ről beszélünk, abba beletartozik a 

mélyépítési ágazat is: utak, ala-

gutak, autópályák, csatornák 

vagy a metró, de a magasépítés 

olyan ágai is, mint pl. a hidak, 

tornyok. Ezek egyikére sem kell 

tető, viszont az építőipari teljesít-

mény növekedésének jelentős 

részét ezen ágazatok beruházá-

sai eredményezték. 

 

Drasztikus visszaesés a lakás-

építések számában 

Az építőipari teljesítmény tehát 

önmagában nem ad képet a tető-

piac alakulásáról. A lakásépítések 

számának alakulása már szoro-

sabb összefüggésben áll vele, 

különös tekintettel arra, hogy az 

új építésű lakóingatlanok többsé-

ge magas tetős. Az elmúlt 10 év 

adataiból egyértelműen kiolvas-

ható a drasztikus visszaesés. Míg 

2004-ben több mint 57 000 építé-

si engedélyt adtak ki, 2013-ban 

csupán 7 536-ot. (Ha elfogadjuk, 

hogy a hazai 4,39 milliós lakásál-

lományt 100 évente kellene meg-

újítani, akkor évente 44 000 új 

lakásnak kéne épülnie.) 2014-ben 

várhatóan 10 000 építési enge-

délyt fognak kiadni. Erre a tetőfe-

lületre elegendő tetőcserepet a 

TONDACH® új békéscsabai tető-

cserépgyára fél év alatt egyedül 

is képes lenne kiszolgálni. A 

TONDACH® mellett azonban 

még több más tetőfedőanyag 

gyártó is van, akik szintén próbál-

ják elhelyezni termékeiket a ma-

gyar piacon.  

 A felújítási piac együtt mozog 

a lakásépítési piaccal 

Az új lakásépítések jelenleg (!) 

csupán a tetőfedőanyag piac kb. 

15-20%-át teszik ki, a gyártók 

adataiból következtethető, hogy a 

hazai értékesítés kb. 80%-át a 

felújítási piac veszi fel. Feltételez-

zük, hogy van egyfajta együtt-

mozgás a statisztikával jól mérhe-

tő új lakásépítés és a felújítások 

között, hiszen mindkét csoport 

döntéshozói hasonló piaci kör-

nyezetben élnek, hasonló infor-

mációk alapján hozzák meg dön-

téseiket. Vagyis, ha végre növek-

vő újépítésekről hallanánk, akkor 

remélhetnénk a felújítások szá-

mának növekedését is!  

 
Bíztató előjelek és negatív té-

nyezők 

A lakásépítések és az építési 

engedélyek számának folyamatos 

és drámai csökkenése megtor-

panni látszik.  Ismét legalább már 

beszédtéma a szocpol és az ál-

lami támogatások az új és a 

használt (!) lakásokhoz. A kamat-

szint alacsony, ezáltal egy eset-

leges hitelfelvétellel a finanszíro-

zás jóval kedvezőbb lehet, mint 

korábban volt. Az adóváltozások, 

rezsicsökkentések miatt a lakos-

sági szabadjövedelmek és a 

megtakarítások nőttek.  

Ezzel szemben nincsen könnyen 

elérhető, magas összegű kamat-

támogatás az új építésekre. A 

hitelkedv az utóbbi években jelen-

tősen visszaesett, köszönhetően 

a munkaerő-piaci létbizonytalan-

ságnak és a devizahitelesek kál-

váriájának. 

 
Egy kis prognózis a realitás 

talaján 

A jelenlegi gazdasági, jövedelmi, 

bizalmi és hangulati helyzetben 

komoly állami szerepvállalás 

szükséges ahhoz, hogy jelentő-

sen növekedni tudjon a lakásépí-

tési és a felújítási piac. Mivel a 

legfontosabb növekedési faktor, 

az állami ösztönzés még hiány-

zik, csak nagyon szolid növeke-

désre számítunk. 

 

Miben bízunk hosszabb távon? 

Amennyiben a lakásépítések 

száma megduplázódna, vagyis 

elérné csupán az egészséges 

mérték felét, az önmagában 25%-

kal növelné a piacot. Ha ehhez 

még hozzávesszük a felújítási 

piac azonos mértékű növekedé-

sét – feltételezve az együttmoz-

gást - akkor már 50%-os növeke-

désnél tarthatnánk. Az önkor-

mányzati bérlakások építése pe-

dig további növekedést hozhatna.  

 
 

Lukácsy Zoltán                                                                                             

A Tondach Magyarország Zrt. igaz-

gatója 

 



Termelő vállalkozások az 

építőiparban                                
Az 1990-es évek után a hazánkban a 

korábbi nagy építőipari vállalkozások 

lassan megszűntek, átalakultak. Az 

átalakulás legfőbb iránya, hogy új 

jogi formát vettek fel, Kft-k és Zrt-k 

alakultak. Ez természetesen nem lett 

volna nagy gond, ha a törekvés nem 

az lett volna, hogy ezen cégek csak a 

felső és középvezetőket tartsák meg, 

a szakmunkás és fizikai állományra 

nem  tartottak igényt,  kiszervezték 

őket a vállalatokból és belekénysze-

rítették „kényszer” vállalkozási for-

mába. Ez lehetett az egyéni vállalko-

zó, vagy ahol előbbre tekintett a 

szakember, akkor a Kft. formát vá-

lasztotta. Minden jelenleg működő 

vállalkozástól elnézést kérek, hogy a 

„kényszer” jelzőt használom, de 

tovább tekintve láthatjuk, hogy a 

MIKRO vállalkozás feltételnek csak a 

létszámmal felelünk meg, éves nettó 

árbevétel szempontjából az előírtak-

nak nem tudunk megfelelni(nem is 

tudom, hogy a jogalkotó mire gon-

dolhatott). Tisztázzuk a mikro vagy 

kis és középvállalkozások fogalmát, 

mert e nélkül nem tudjuk értelmezni 

a jelenlegi helyzetet a magyar építő-

iparban. Segítségül hívtam a 

„Wikipédiát” és a 2004. évi XXXIV. 

törvény ide vonatkozó meghatározá-

sát.„ Kis- és középvállalkozásoknak 

(rövidítve kkv, angol rövidítéssel 

SME) nevezzük azokat a cégeket, 

vállalkozásokat, amelyeknek alkal-

mazotti létszáma kisebb egy előre 

meghatározottnál, illetve árbevétele 

egy előre meghatározott szint alatt 

marad. A kkv-k fontos szerepet töl-

tenek be az egyes nemzeti gazdasá-

gok szerkezetében, és sajátosságai-

kat és szükségleteiket tekintve eltér-

nek a nagyvállalatoktól és a multina-

cionális vállalatoktól.                                                  

A magyar  (2004. évi XXXIV. tör-

vény  3. § (1) )és az Európai Uniós 

besorolás szerint a KKV táblázatát 

vettem alapul és az utolsó oszlopba 

az értékek Ft-ban láthatók. (Az egy-

szerűség kedvéért 1 € = 300 Ft) 

  KKV 

kategória 

Foglalkoztatotti 

létszáma 

Éves nettó 

árbevétele 

, mely 

Ft-ban 

Közép < 250 ≤ 50 millió € 

≤ 

15.000 

millió Ft 

Kis < 50 ≤ 10 milló € 
≤  3.000 

millió Ft 

Mikro < 10 ≤ 2 millió € 
≤     600 

millió Ft 

Hogyan alakultak a magyar építő-

iparban a „kényszer” vállalkozások? 

Mi lett a legnagyobb gond ezekkel a 

„kényszer” vállalkozásokkal?  

Szakismerettel rendelkeztek, de nem 

rendelkeztek olyan gazdasági isme-

retekkel, amivel a vállalkozást fenn-

tarthatóvá tehetik  és gazdaságosan 

vezethetik. Nem a „kényszer” vállal-

kozások hibája ez, ők csak dolgozni 

és megélni szerettek volna! Az átala-

kuló magyar rendszer nem vette a 

fáradságot arra, hogy megfelelő 

ismeretek  elsajátítása és ellenőrzése 

után adja ki a működési engedélyt a 

„kényszer” vállalkozások részére. A 

szocialista gazdaság nem adott teret 

a családi vállalkozásoknak, ezért nem 

volt lehetőség arra, hogy apáról 

fiúra szállt volna a vállalkozás.                             

A tavalyi év folyamán az egyesüle-

tünkkel Ausztriában jártunk, ahol az 

egyik ács-vállalkozás éppen a 100. 

évfordulóját ünnepelte. Olyan mű-

helyben voltunk, ahol a padozat 100 

éves volt! De a múlttal nem érdemes 

foglalkozni, hanem nézzük meg, 

hogy milyen lehetőségek adódnának 

a mai „kényszer” vállalkozások előtt?                      

-Tanulni, képezni magukat. Gazdasá-

gi szemlélet és vállalkozás ismeret 

szükséges. Pl. tisztába kell lenni 

azzal,hogyan kell az ajánlatot adni, 

mit jelent a fedezet, mire használha-

tó az utókalkuláció és nem utolsó 

sorban mit és miért kell tudnom a 

saját rezsióradíjamat meghatározni! 

-Szakmai egyesületekre van szükség , 

hogy mint alvállalkozók meg tudják 

védeni a „kényszer” vállalkozásukat! 

-A szakmák hozzák létre a normaidő 

füzetüket, ahol rögzítik tételesen az 

adott munkafolyamathoz szükséges 

normaidőt. Fontos, hogy a szakma 

hozza ezt létre, mert akkor hiteles 

lesz a felhasználónak és a megrende-

lőnek egyaránt. 

Mi jogosít fel, hogy ezekről én írjak?  

-Mi léptünk és létrehoztuk a Tető 

Építők Egyesületét (TEGY) 2011. 

évben és a www.tetoepitok.hu hon-

lapon olvasható céljaink és feladata-

ink valamint az elmúlt 3 év eredmé-

nyei. Ezek természetesen messze 

vannak azoktól az eredményektől 

amit Ausztriában vagy Bajorország-

ban megtalálunk, de ELINDULTUNK!                 

Minden szakmai összefogásnak ren-

delkezésre állunk és elmondjuk a 

megalakulás gondjait, problémáit, de 

biztos vagyok a következőkben:                                                            

-szakmai összefogás nélkül nincs 

jövő                                                          

-a harcot nekünk szakmabelieknek 

kell megvívnunk, a saját szakterüle-

tünkön,  más nem fog a mi érde-

künkben fellépni és harcolni                                                    

-ne feledjük, hogy „ A minőség nem 

csak ingyen van, hanem jövedelme-

ző is”  ( idézet Crosby-tól)

 

„Isten Áldja a tisztes ipart”                                                                  

Nemes András                                                       

A Tető Építők Egyesületének elnöke 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagyv%C3%A1llalatok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Multinacion%C3%A1lis_v%C3%A1llalat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Multinacion%C3%A1lis_v%C3%A1llalat
http://www.tetoepitok.hu/


 
Szalmaházak 
A szalmaházból épített házak 
története 
Az 1900-as évek elején kezdtek 
elterjedni Észak Amerikában a 
szalmabálákból épült házak. Az 
ismert első ma is álló szalmaház 
Nebraskában található. Az USA 
határain belül a rabszolga felsza-
badítás utáni évtizedekben a 
tömeges belső vándorlás a pénz-
telenség és a lakáshiány követ-
kezményeként alakultak ki az olcsó, 
házilag is előállítható, jó 
hőszigetelésű szalmabála házak. 
Létrejöttüket a bálázógépek el-
terjedése is segítette. Elsőként a 
teherhordó-falas szerkezetű épü-
letek terjedtek el, amik sok ele-
mükben hasonlítottak a vályog-
építésre. Ezeknél a házaknál pólyás 
födémeket alkalmaztak, ahol a 
fagerendák közé a karókra csavart 
szalmát szorosan egymás mellé 
rakták, alul felül pelyvás agyagsárral 
tapasztották. A falazatra is ilyen 5-
6cm vastag agyagtapasztás került. 
Hazánkban 1988-ban épült meg 
Velencén az első szalmabála 
hőszigetelésű tetőtér beépítéses 
családi ház. 
Itt a teherhordást vasbeton pilléres 
vázszerkezet biztosítja. Erre kívülről 
és vázkitöltőként, és a karcsú „I” 
ragasztott szarufák közé kerültek a 
szalmabálák. Vakolatként cementes 
mészhabarcs került a falakra 4 cm 
vastagságban, drótos rabicháló 
erősítéssel. Fa nyílászárók kerültek 
beépítésre, egyedi tisztítórámás, 3 
rétegű üvegezéssel. A lakók a mai 
napig nagy megelégedéssel 
használják. 

8 évvel később 1996-ban készült el a 
második szalmaház Gárdonyban egy 
tetőtér beépítéses iker családi ház 
formájában. Itt a tartószerkezet 
fából készült, a tetőszerkezet 
szaruzata tetőlécből szegezett rácsos 
tartó megoldással. E faszerkezetek 
közé került a szalmabála, amit 4cm 
vastag cementes-mész habarccsal 
rabicháló erősítéssel vakoltak le. A fa 
nyílászárók 3x4cm vastag egyesített 
/tesauer/ rendszerű, 3 rétegű 
üvegezés biztosítja az épület jó 
hőtartását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előzőekben bemutatott két 
épületet Kiss Tibor gárdonyi 
ácsmester építette. A tapasztalatok 
hatására az utóbbi évtizedben 
kezdtem el építeni saját,hőtárolós, 
fűtés nélküli, hő visszanyerős 
szalmabála hőszigetelésű családi 
házamat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 90-es évek végétől Magyaror-
szágon egyre több szalmaház épült. 
Ezért 2009-ben megalakult a Magyar 
Szalmaépítők Egyesülete. A 
szalmaépítők törekvése, hogy minél 
nagyobb „öko” tulajdonságokkal 
rendelkezzenek ezek az épületek. Fő 
alapanyaguk a fa, szalma és agyag.  
 
Nézzük meg a szalmabálák 
tulajdonságait. 
 
Éghetőség: a laza szalma a mondás 
szerint „ég mint a zsír”. Ami igaz is 
ég, mint egy szál papír, de a papírnak 
könyv formájában még az égő szenes 
kazánba bedobva is csak a szélei 
perzselődnek meg. Ugyanígy 
viselkedik a tömör szalmabála is. 
Szélei megperzselődnek, egy finom 
hamuréteg lezárja az oxigént a 
további égéstől és nem tud tovább 
égni. 
 

Rágcsálók,rovarok: a tömör 
szalmabálába mélyen nem tud 
behatolni semmilyen állat, ma-
ximum a széleihez férne hozzá. 
Viszont a szalmát beépítve lezárjuk 
kemény vakolattal, keményre 
száradt agyagos tapasztással.  
 
Nedvesség: ez a nagy ellensége a 
szerves anyagoknak, köztük a 
szalmának is. Ha az épületet lelki-
ismeretesen jó anyagokkal szak-
szerűen vízszigeteljük /ami más 
anyagoknál pl.téglánál is előírás/, 
akkor a szalmának sem lehet semmi 
baja hosszú távon sem. Jó példa 
erre, ha megnézünk egy 100 éves 
sárfalas épületet, a felső részén, 
ahova a nedvesség nem tudott 
felszivárogni a szalmának semmi 
baja, száraz. 
 
A családi házak mellett nagyobb 
volumenű épületek is készültek 
Európában. 2010-ben Angliában 
építettek egy 3100m2-es több-
szintes Orvosi Egyetemet, szalma 
hőszigeteléssel. 2011 júliusában 
Olaszországban Róma Quadraro 
negyedében adtak át egy 
szalmaházat. Itt épült az első városi 
szalmaház, mely teljesen 
környezetbarát, lélegző és végte-
lenül tartós. A klasszikus téglák 
helyett favázzal, szalmabálák-ból, 
vakolatként agyagból az antik római 
hagyomány szerint épült. A tervezők 
ezzel a projekttel el akarták oszlatni 
azt a tévhitet, hogy szalmaház csak 
vidéki kör-nyezetben épülhet. Az 
Olaszországi megvalósult, 
engedélyezett példa is mutatja, hogy 
tűzrendészetileg is megállja a helyét 
a szalmaház a városi környezetben. 
 

 
 

 
Kiss Tibor                                                                               
ácsmester 

 



 

Innovatív tetőcserép fej-

lesztést mutatott be a 

Bramac    

Betoncserepek gyártása több mint 

150 éves múltra tekint vissza Euró-

pában, ezen belül Magyarországon 

is. A betontechnológia a tetőcsere-

pek terén főként az utóbbi egy-két 

évtizedben fejlődött ugrásszerűen. A 

betoncserepek felülete egyre kifi-

nomultabb, a tetőcserepek szilárd-

sága pedig soha nem látott értéke-

ket ér el, pedig a 100 évvel ezelőtt 

gyártott betoncserepek közül is még 

sok fent van a tetőkön.                                           

A tetőcserepek felületi minősége és 

törőszilárdsága között szoros az 

összefüggés, csak ezek fordítottan 

állnak arányban egymással. A beton-

cserepek szerkezete nagyobb frakci-

ójú homok esetén szilárdabb, de ez 

érdesebb felülethez vezet. Egy ki-

sebb frakciójú homok esetén szebb 

felületet lehet elérni, de sajnos csak 

a szilárdság rovására. Az elmúlt évti-

zed fejlesztése a betoncserép-

gyártásnak az a technológia, amely 

ötvözi a nagy szilárdságot a lehető 

legszebb felülettel. 

 

A technológia lényege, hogy egy erős 

szemcseszerkezetű testre nagyjából 

egy milliméter vastagságban nagyon 

finom szerkezetű, színezett cement-

pép kerül még nyers állapotban. A 

két réteg egybeköt, így a bevonat 

élettartama azonos az alaptesttel. A 

legújabb fejlesztéseknek köszönhe-

tően ez a finom fedőréteg a tetőcse-

rép orrészét is körbe öleli, még egy-

ségesebbé és harmonikusabbá téve 

a fedésképet.  Egy felületi bevonat 

ez esetben is kerül a betoncserépre, 

mely megakadályozza, hogy a kötés 

következtében só kiválás jelenjen 

meg a tetőcserép felületén.  

A felületi 

bevonatot minden betoncserép 

gyártó alkalmaz, csak éppen eltérő 

minőségben. A bevonat minőségét 

elsősorban annak pigment-

töltőanyag aránya határozza meg. 

Minél nagyobb a pigment tartalma 

egy festéknek, annál jobb lesz az 

ellenállása az időjárási hatásokkal 

szemben, annál kevésbé fakul ki 

idővel. A fedőrétegek fejlődése a 

pigment tartalomnál még nem ér 

véget. 

 

 Az idei évben jelent meg Magyaror-

szágon az a betoncserép bevonat, 

amelybe infravörös sugárzást reflek-

táló pigmentek kerülnek beágyazás-

ra. A tetőcserép ez által akár 300%-

kal több infravörös sugárzást képes 

visszatükrözni más fedőanyagokhoz 

képest. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy a tetőcserép nyáron kevésbé 

hevül fel, így hőmérséklete akár 

10C
o
–kal is kevesebb lehet, kisebb 

hőterhet róva így a tető hőszigetelé-

sére és a tetőtérre.                                                   

A Bramac ezeket az újdonságokat a 

manapság a modern építészetben 

legkedveltebb tetőcserepén /sík 

felületű téglalap alakú/ mutatta be. 

A Bramac Tegalit Protegon extra 

erős szilárdsággal és a legigényesebb 

felülettel rendelkezik. A termék Red 

Dot Design díjat kapott.                                             

Ilyen Tegalit Protegon tetőcseréppel 

fedett épületet kivitelezett Lajtos 

József ácsmester-tetőfedő Székesfe-

hérváron ebben az évben, tehát már 

közvetlen közelünkben is van refe-

renciatető.                                                                                   

A tető érdekessége, hogy csak a déli 

oldalra került ebből az egyedi cse-

répből, a megrendelő gazdaságos 

gondolkodása miatt, de talán igaza 

van, hogy ezen a felületen tud majd 

jobban érvényesülni az extra véde-

lem.                                                                       

Fontos megemlíteni még a gerinc  

kialakítását, hisz egyedi módon a 

gerinccserepek nem takarnak egy-

másra, hanem egymás mellé kerül-

nek elhelyezésre, viszont ez a kialakí-

tás megköveteli a Bramac MetalRoll 

kúpalátét alkalmazását.

 

 

Remélhetőleg egyre több tudatos 

építkező választja ezt a tetőcserepet, 

mely technológia már nagyoncsak a 

jövőbe mutat.                              

Viniczai Róbert                                                

mérnök tanácsadó,Bramac Kft. 



Szakmai úton Németor-
szágban 

2014.március 24-28 között szakmai 

kirándulást tehettek a „szakma” 

szerencsés tagjai Németországban. 

Első úti célunk BAD-MERGENTHEIM 

volt, ahol a ROTO tetőtéri ablakok 

gyártását tudtuk megnézni. Bepillan-

tást nyertünk a német precizitásba, a 

műanyag tetőtéri ablakok előállítá-

sának részleteit figyelhettük meg az 

üveg edzésétől az ablakok összesze-

relésén keresztül a csomagolásig.                                                                         

A gyártás mellett szakmai oktatáson 

is részt vehettünk, ahol a különböző 

típusú ablakok beépítését gyakorol-

hattuk. Oktató központjukhoz ha-

sonlót Magyarországon nem látha-

tunk. Köszönet Hargitai Zsoltnak és 

Göde Gábornak, hogy a kinti gyárban 

is segítették a magyar szakembere-

ket.

 

 

Második utunk HERDECKE-be veze-

tett, itt a minőségi fóliagyártást 

követhettük nyomon a DÖRKEN 

gyárában. A Vent és a Maxx típusú 

fóliák előállításának különbségét 

láthattuk a granulátumtól a kész 

fóliáig.  Bepillantást nyertünk a felü-

letszivárgók előállításába is. Szintén 

színvonalas előadás keretében alá-

téthéjazatokból oktatással is készül-

tek a német kollégák. A lehetőségért 

köszönet Farkas Imrének, aki az 

anyagyárban kalauzolt bennünket. 

 

 

Harmadik nap a RATSCHECK termé-

szetes palabányája és palafeldolgo-

zás megtekintése volt a programunk 

MAYEN-ben. Azt hiszem kihagyhatat-

lan élményben volt részünk. 300 m 

mélyen megláthattuk a pala bányá-

szat titkait, majd a felszínen a feldol-

gozás részleteit. A bányába csak az 

előírt felszerelésbe mehettünk le. A 

kétszemélyes lift az egyetlen le-  és 

feljárat.                                                  

Szakmai prezentációban is részesül-

tünk, megismertük a természetes 

pala tulajdonságait, előnyeit és fel-

használhatóságának lehetőségeit. 

Köszönet Ács Patriknak, aki segített 

bennünket az egész út során.

 

 

MAYEN-ben a Tetőfedő Iskolában is 

szívesen fogadtak bennünket. Meg-

ismertük a német rendszer előnyeit, 

a diákok munkáit és az oktatóterem 

magas színvonalú felszereltségét.

 

Szakmai utunk során városnézésen is 

részt vehettünk a csodálatos KÖLN 

és DREZDA nevezetességeivel ismer-

kedtünk. 

 

Hosszú fárasztó út volt, de megérte 

az energia ráfordítást, hisz mara-

dandó élményben volt részünk. A 

résztvevők sok szakmai tapasztalat-

tal tértek haza!  

 Csizmadia Tibor                                                                           

magasépítő mérnök,Fehérvár Tető 

Kft. 



A tetőfóliák időtállósága 

Mikor milyen tetőfóliát építsünk be 
a tetőfedő anyag alá?                                                                                                              
Hát ez mindig egy aktuális kérdés, és 
nem mindig tudjuk eldönteni mi a jó 
megoldás. Amit a tulajdonos megvá-
sárolt? Ha már megvette nincs más 
választásom? Szerencsére egyre 
több kivitelezővel találkozunk aki 
mer nemet mondani és ragaszkodik 
egy minőségi szinthez.                                                                                                         
Építsem be a tetőfedő anyag gyártók 
fóliát? Mivel ők rendszergaranciát 
adnak rosszat nem teszek az biztos! 
Sokkal jobb megoldás a nevesincs 
forgalmazott ”tetőfóliának” nevezett 
anyagoktól.                                                         
Lényeg: minél vastagabb egy fólia 
annál jobb. Erre kellene törekedni, a 
90-110 g/m2-es fóliákat el kellene 
már végre felejteni! Persze a legjobb 
megoldás a minőségi fólia gyártók 
termékeit használni, ott is a megfele-
lőt a megfelelő helyre. 

Arról már nem írok, hogy párazáró 
vagy páraáteresztő, mert ez talán 
már mindenki számára egyértelmű. 
A páraáteresztő fronton van az igazi 
nagy kínálat. A párazáró fóliáknál 
inkább az olcsóság jellemző. Azt 
ugye tudjuk más terméknél is, hogy 
az ár mindig egyenesen arányos a 
minőséggel, még ha ez elsőre nem is 
látszik. A rácserősített tetőfóliák 
ideje lejárt, és ezt már tapasztalati 
úton biztosan tudjuk! 

Mitől páraáteresztő egy tetőfólia: 
nem attól, hogy lyukas, hiszen a jó 
minőségű páraáteresztő tetőfóliák 
felülről vízzáró fóliák. Akkor hogy is 
van ez? A páraáteresztés nem vízát-
eresztést jelent, az épületbe bevitt 
vizet egy jó minőségű páraáteresztő 
fólia sem engedi át, mert nem ez a 
dolga. A tetőfólia páraáteresztő 
képességének titka a két réteg kö-
zött lévő membrán, ami tudja szabá-
lyozni a páramozgást. És igazán ezt 
kell megfizetni, mert ennek az előál-
lítása nem egyszerű. 

A magyar piacon olyan tetőfóliák 
jelentek meg amelyek pár év alatt 
tönkremennek. Kerülni kell a sárga, 
kék, zöld színű páraáteresztőnek 
mondott tetőfóliákat. Szintén vigyáz-
zatok a Kronfol nevezetű fóliá-
val/újház felirattal is forgalmaz-
zák/kétrétegű fólia, membrán nélkül, 
tehát nem páraáteresztő inkább 

szita kategóriába sorolnám. A len-
gyel gyártó 2 év garanciát ad rá. 
Teljesítmény nyilatkozata nincs.                                                                                                  
A 97/2014-es kormányrendelet 
szerint a kivitelezőnek 5 év garanci-
át kell vállalni a beépített anyagok-
ra! Jól nézzétek meg mit építtetek 
be, még ha a tulajdonos veszi az 
anyagot, a garancia felelőssége ak-
kor is a kivitelezőt terheli mindenféle 
szerződés aláírása nélkül is!!!  

 

Mikor ezekről beszélünk mindig 
megkapjuk, hogy a drágább fóliák is 
tönkremehetnek, hiszen nem olyan 
rég vannak fenn a tetőn, nincs ta-
pasztalat. A fenti képen lévő tönk-
rement fóliák 3-4 évig bírták, talán 
ez egy tető életében csak töredék 
idő!!!                                                              
Az alsó fotón egy 10 éves Dörken 
MAXX-Plusz tetőfólia látható, mely 
egy ideiglenes építményen tetőfedő 
anyag nélkül volt fenn, közvetlen UV 
sugárzást kapott. Se külső, se belső 
felületén nincs semmilyen nyoma 
minőségi elváltozásnak, csak a por 
tapadt meg rajta! 

Egy tetőfólia csere munkadíj költsé-
ge kb. kétszerese egy új tető tetőfó-
liázástól kifele levő munkadíj költsé-
gétől.                                                      
Arról nem is beszélve, hogy nem 
csak a tetőfólia az anyagköltség, 
hanem a bontás során sérült anya-
gokat is újra meg kell venni, és a 
bádogozás visszaépítése is mindig 
kérdéses. 

Leragasztassam vagy 
mégse?           

Sokszor találkozunk a hirdetéssel: 
Bontás nélküli palatető felújítás! 
Érdekessége, hogy mindig név nél-
kül, általában csak egy telefonszám-
mal jelenik meg. Miért is? Talán 
azért, mert a kivitelező nem szívesen 
adja hozzá a nevét. Hát én sem  
adnám!                                                           
Szerencsésebb helyzetben van az a 
tető, ahol nincs tetőtér beépítés, 
mert talán a padlás az eresznél, vagy 
a tetőkibúvón keresztül tud egy 
kicsit szellőzni.                                                       
Sajnos sokszor a tetőtér beépítéses 
házaknál is alkalmazzák ezt a nem jó 
megoldást. No igazán itt kezdődnek 
el a páraproblémák. Ha a tulajdonos 
időnként felnézne a hőszigetelés fölé 
láthatná a penésztelepeket. És ezzel 
kell élnie egy fedél alatt!

Ez egy leragasztott pala , belülről 
penészes zsákfóliával. A fotó készíté-
se és a leragasztás között egy téli 
szezon telt el.                                  
Másik probléma az ilyen tetőknek a 
bontása. Szerencsés esetben a szél is 
segít és lehet, hogy megoldja a prob-
lémát. De gondoljunk bele, ha egy 
ilyen tetőt nekünk kell szabályosan 
lebontani és elhelyezni. Két veszé-
lyes hulladék van a tetőn, amit elmé-
letileg külön kellene kezelni. Hát 
nem tudom ki vállalná be?  

Ennek a tetőnek tervezik a felújítá-
sát. A két réteg fedést nem tudják 
lebontani,/a szél azért már segített/ 
rákerül egy harmadik tetőfedőanyag, 
talán nincs is más megoldás!                                                                        

Csizmadia Tibor                                                     
magasépítő mérnök,Fehérvár Tető 
Kft. 



 

Tetőfelújítás - leszed-
jük vagy fennhagyjuk?    

                                                                                
A megváltozott életforma, és a gaz-
dasági válság miatt, az emberek a 
költséghatékony megoldásokat kere-
sik. Nincs ez másképp az építőipar-
ban sem: a szakmabeliek tudják 
nagyon jól, hogy sok esetben a logi-
kus, minőségi megoldásokat milyen 
nehéz elfogadtatni a megrendelővel, 
mert az ő számára az drágának tűnik. 
Ilyen esetben a szolgáltatóra hárul a 
feladat, hogy a megrendelőnek olyan 
megoldást (-okat) kínáljon, ami 
mindkettőjüknek hasznos. A meg-
rendelőnek azért, mert egy valóban 
költséghatékony megoldást kap, a 
szolgáltatónak pedig azért, mert 
minőségi munkát ad ki a kezéből, 
ami hosszútávon öregbíti a hírnevét. 

A 2008 végén kezdődött gazdasági 
válsággal egyre kevesebb lett az új 
tetők száma, és még a tervezett 
felújítások is elmaradtak. Ez mostan-
ra megváltozni látszik, legalábbis a 
héjazat felújításokat illetően, hiszen 
a tetők az idők folyamán nem lettek 
fiatalabbak, és ami öregszik, az 
előbb-utóbb tönkre is megy. 

Egyes források szerint Magyarorszá-
gon több mint százmillió négyzetmé-
ternyi palatető található. Az idők 
folyamán ezek a tetőfedések elöre-
gedtek, megtelepedett rajtuk a mo-
ha, ezáltal állaguk és az általuk vég-
zett feladat jelentős mértékben 
romlott, és folyamatosan romlik, 
akár igen súlyos anyagi károkat 
okozva. A sérült palák javítása nehéz, 
sok esetben értelme sincs, hiszen a 
ma még ép elemek holnap már le-
het, hogy ugyanúgy elrepednek, 
mint azok, amiket ma kijavítunk. 
Lejárt az idejük, fel kell újítani a 
teljes héjazatot. 

Nem meglepő tehát, hogy az előre-
jelzések szerint az évtized közepére 

tömegesen kell majd felújítani azo-
kat a tetőket, amelyeket 30–50 évvel 
ezelőtt palával fedtek. Mivel az az-
beszttartalmú anyagok használatát 
betiltották, a felújítók komoly gond-
dal állnak szemben: az elbontás 
költsége egy-egy családi ház eseté-
ben több százezer forintra is rúghat. 
A törmelék veszélyes hulladék, csak 
az arra kijelölt, speciális szaktudással 
és jogosítványokkal rendelkező cég 
szállíthatja el a kijelölt lerakókba.  

                                                                                
Nemcsak síkpalákkal, sokszor még 
hullámpalával is találkozunk családi 
házak esetében is.  

 

A palatetők mellett, a 90-es években 
nagy népszerűségnek örvendett 
bizonyos márkájú bitumenes zsinde-
lyek is tönkremennek. Ezek a héjaza-
tok mindössze 15-20 évesek, alkal-
mazásuk nem volt költséghatékony, 
mert hiába volt olcsóbb a héjazat 
maga, a járulékos anyag-, a bontási- 
és az új kivitelezési költségeket a 
tulajdonosnak újra ki kell fizetni.   

Talán ez a tető is felújításra szorul-
na! 

 

Mind a palatetők, mind a bitumen 
zsindellyel fedett tetők jóval köny-
nyebbek, mint a tetőcserepek, ezért 
komoly műszaki szempontokat vet 

fel a helyettesítő anyag kiválasztása, 
hiszen ezeket az épületeket a leg-
több esetben eleve úgy tervezték, 
hogy a falaknak, illetve a tetőszerke-
zetnek csak kis súlyt kell megtartani-
uk. Éppen ezért, sok esetben, a sok-
kal nagyobb terhelést jelentő ha-
gyományos cserépfedést már nem 
bírják el. 

Mi lehet a jó megoldás? 

Amennyiben csak a tetőszerkezet 
gyönge (a falak és az alapozás elbír-
ják a nehezebb héjazatot), úgy a 
teljes szerkezetet lebonthatjuk, és 
újat építhetünk. Ennek is megvan a 
magyarázata, de a kérdés az, hogy 
megéri-e? Van egy egészséges, jó 
anyagból összerakott fedélszékünk, 
amire csak egy könnyebb anyagot 
kellene feltennünk. Költségben nem 
leszünk sokkal jobbak, csak tovább 
tart, ami több vesződséget jelent, 
több türelmet igényel, és kockáztat-
juk a beázást. 

Ha már tudjuk, hogy az épületünk 
nem bír el nehéz anyagot, vagy a 
tetőtér beépítése miatt nem lehet-
séges a fedélszék szétszedése, akkor 
választhatunk: visszabontunk min-
dent a szarufáig, vagy fennhagyjuk a 
régi héjazatot. Ha a piaci igényeknek 
megfelelő költséghatékony megol-
dást akarunk kínálni, akkor érdemes 
megvizsgálni, hogy melyiket válasz-
szuk? Ennek mérlegelésében segít a 
mellékelt táblázat.  

Palatetők esetében a bontás, és a 
bontott anyag elhelyezése nagyon 
komoly költséggel jár. A bitumen 
zsindely egyelőre még nincs veszé-
lyes anyaggá nyilvánítva, de a bontá-
si költség ott sem elhanyagolható. 
Ráadásul, aki egyszer már megjárta a 
bitumen zsindellyel, az másodszor 
miért választaná azt? A költségek 
mellett pedig minden bontás időigé-
nyes. A mai világban senkinek nem 
érdeke, hogy több időt töltsön el 
valamivel, mint amennyit feltétlenül 
muszáj. Gondoljunk csak arra, hogy 
ma már Magyarországon is egyre 
kevesebb a tetőfedő szakember, 



tehát egyre több a rájuk jutó munka, 
miért is töltenének el feleslegesen 
időt egy munkán? Tetők esetében 
pedig arról sem szabad megfeled-
kezni, hogy az időjárásnak is ki va-
gyunk téve, azaz kockázatos a héja-
zat visszabontása. Az esetleges be-
ázások járulékos költségei tovább 
rontják ennek a megoldásnak  a 
költséghatékonyságát.  

Természetesen, döntés előtt arról 
minden esetben meg kell győződ-
nünk, hogy a fedélszék és a héjazat 
alatti rétegrend kialakítása, állapota 
megfelelő-e? Sok esetben nincs a 
tetőtér beépítve, így a fedélszék 
állapota a padlásról ellenőrizhető. 
Tetőtér beépítés esetén kívülről, a 
meglévő héjazat megbontásával 
lehet a rétegrendet ellenőrizni. Eb-
ben az esetben célszerű a meglévő 
tervrajzokat átnézni, illetve a tulaj-
donostól tájékozódni, hogy tudjuk, 
minek kellene ott lenni. Természete-
sen a tetőfólia alá nem látunk be, de 
az megállapítható, hogy párazáró, 
vagy páraáteresztő fóliát építettek-e 
be, a beszellőzés és a kiszellőzés 
ennek megfelelően van-e elkészítve, 
a hőszigetelés nincs-e elcsúszva az 
eresz felé. Mivel a gerinc és az élek 
záró elemeit, illetve a pontszellőző-
ket mindenképpen le kell bonta-
nunk, ezért a fent említettek vizsgá-
lata csak részben többletmunka.  

Ha a meglévő fedélszék és a réteg-
rend rendben van, akkor a legkölt-
séghatékonyabb megoldás a bontás 
nélküli fedés.  

 

Ha egy hosszútávon jól működő 
héjazatot szeretnénk kialakítani, 
akkor nagyon figyelnünk kell a héja-

zat kiszellőzésére. Ez nemcsak az új 
héjazat, hanem a régi kiszellőzését is 
jelenti. Előfordul, hogy nem figyel-
nek oda a meglévő héjazat alatti 
réteg kiszellőzésére, ami hosszú 
távon komoly problémákat tud 
okozni. Ez azt jelenti, hogy biztosíta-
ni kell a be-, és kiszellőzést a régi 
héjazat esetében is. Az új és a régi 
héjazat közti szellőzéshez ellenléce-
ket kell elhelyezni a régi héjazat 
fölött, és azt csavarokkal rögzíteni a 
szarufákhoz. Ezzel a régi héjazatnak 
megszűnik teherhordó szerepe. Nem 
érdemes olyan anyagot alkalmazni, 
amit közvetlenül és csak a palához 
rögzítünk, mert a fent már említett 
problémák miatt a vihar könnyen 
feltéphet. Sokszor kérdésként merül 
fel, hogy a fennmaradó pala és az új 
tetőfedés közé tegyünk-e tetőfóliát.                                                                                
A mi javaslatunk a jó minőségű 
tetőfólia alkalmazása, ez tetőtér 
beépítéses tetők esetén elengedhe-
tetlen, főleg ha belülről esetleg a 
hőszigetelést is újjáépítjük. De pad-
lással rendelkező tetőknél is célsze-
rű. A fólia a munkálatok során védi a 
már elvékonyodott palát a töréstől, 
például ha ráesik a kalapács, tetőléc, 
vagy ha csak rálép a tetőfedő. 

 

Elérkeztünk a héjazat kiválasztásá-
hoz. Csak könnyű héjazat jöhet szó-
ba, azonban ebből is található jó 
néhány a piacon. A magyar szemnek 
kedves tetőcserép megjelenést 
azonban nem sok gyártó képes élet-
re kelteni.                                                        
A GERARD Tetőcsalád 6 profilban 18 
színben kapható Magyarországon. 
Így még a különlegességet keresők is 
megtalálják a megoldást az épületük 
megszépítésére.       Könnyűsége 
ellenére rendkívül viharálló, az al-
kalmazott rögzítés technikának kö-
szönhetően, akár a 200km/h-ás 
széllökéseknek is ellenáll.                                           
A GERARD Tetőcsalád alapja fémle-
mez, hordozva az ezzel járó előnyö-
ket, úgy mint kis tömeg /mindössze 
7 kg/m2, ami a még a palának is csak 
egyharmada/és a könnyű megmun-

kálhatóság. A felületére felhordott 
kőzúzalék képes arra, hogy megszün-
tesse a fémlemezeknél esőben fellé-
pő komoly hanghatást és a csere-
pekkel megtévesztő esztétikát köl-
csönözzön a héjazatnak.  

A GERARD Tetőcsalád teljes kiegé-
szítő rendszerrel rendelkezik, bele-
értve a tetőáttöréseket, a kémény-
seprő járdást és a napelem, napkol-
lektor felszereléséhez szükséges 
kiegészítőket. A kiegészítők felülete 
ugyanolyan kőszórt, mint az alaple-
mezeké.  Egyes profiljai már 12 fokos 
tetőhaljásszög esetén is alkalmazha-
tóak, sőt a függőleges lefedések is 
egyszerűen elkészíthetőek. Bonyolult 
tetőknél is mindenre van megoldás, 
idegen anyag használata nélkül. 

 Rugalmas acél alapanyaga miatt a 
jégeső nem töri szét, a nagyobb 
jégdarabok által esetlegesen okozott 
esztétikai sérülések pedig a rendszer 
részeként kapható javító készlettel 
egyszerűen kijavíthatók.                                    
Az elemek vágására egyszerű karos 
és kézi lemezollót kell használni a 
hajlításhoz is kézi lemezhajlító szük-
séges, melyek használata teljesen zaj 
és pormentes technológia.

Hosszú élettartamát az acél védel-
mére használt alumínium-cink bevo-
nat biztosítja, amit szavatol a gyártó 
által adott év 50 garancia.                                    
Tehát a GERARD Tetőcsaláddal egy-
szerűen, gyorsan, akár bontás nélkül, 
hosszú távra újjávarázsolhatjuk te-
tőnket. GERARD - a költséghatékony 
tetőhéjazat!       

Malcsik Gábor                                                          
mérnök-szaktanácsadó, Ahi Roofing 
Kft.                                                                                                                            



Mit tettünk, mit teszünk 
mi a válságért? 

A válság az jött, rajtunk kívülálló 
okok, folyamatok, döntések zúdítot-
ták a nyakunkba, legalább is ezt 
mondják a médiák, helyesebben ezt 
akarjuk mi magunk is érteni. Ahhoz, 
hogy valóban szakmaian tudjunk 
gondolkodni bizony jó lenne a körü-
löttünk lévő valóságot, ha nem is 
teljesen megérteni, de legalább egy 
kicsit elhelyezni benne magunkat, 
mert ugye azt elég sokan tanultuk 
még, hogy " a lét határozza meg a 
tudatot", ha máshonnan nem talán a 
Hofi poénjából ismerős lehet ez a 
mélyen szántó gondolat, ahol is 
valahogy így folytatódott: " és ha 
megisszuk a lét...?" 

Komolyra fordítva a szót, a válság az 
itt van, aki esetleg nem hiszi legyen 
szíves néhány statisztikai adatnak 
utána nézni. Az építőipar teljesítmé-
nye az 1990-es évek óta soha nem 
látott számokat mutat, oly annyira, 
hogy 2013-ban a második világhábo-
rú alatti lakásépítési számokat is 
sikerül alulmúlni. Ma már ott tar-
tunk, hogy a lakásaink szükséges 
élettartama 400 év felett kell legyen, 
ha csak nem akarjuk a szintén siral-
mas demográfiai adatokhoz hozzá 
igazítani a lakás állományt. Innen 
már csak egy rövidke lépés a jogos 
kérdés:                                                        
"Mi ennek a válságnak a lényege, a 
gyökere?                                                                  
A válság elsősorban etikai, erkölcsi 
és szellemi" Az idézet Dr. Bogár Lász-
ló tanár úrtól való. 

Pedig a Tanár úr előadásain, de ami-
óta én az előadásaimon szintén 
idézni szoktam a fenti kérdést szinte 
kivétel nélkül a pénzhiánnyal össze-
függő válaszokat kapunk. Pedig, ha a 
válság oka nem a pénz, illetve nem 
gazdasági az ok, akkor bizony - aho-
gyan azt Bogár tanár úr is mondani 
szokta - nem lehet pénzügyi eszkö-
zökkel kezelni. 

Nézzük akkor mit is takarnak ezek a 
szavak, kezdjük a végén.   

Az emberi szellem:                                           
-Az emberi gondolkodás, egy ember-
re vagy közösségre jellemző vagy 
általuk hátrahagyott elképzelések és 
szemléletmódok. 

-Szellem (teológia): Teológiai érte-
lemben a „szellem” az emberi lélek 
legmélyebb rétege, ami által kapcso-
latban áll Istennel. (wikipédia) 

Az első meghatározást nem nagyon 
kell talán magyarázni, hogy miért 
van válságban, ma már szinte min-
denre kész megoldást "kínálnak" a 
reklámok és a média, és ha nem 
akarod elhinni, hogy az jó akkor jön a 
"hülye azért nem vagyok", na ezzel 
szemben próbáljon meg az ember 
gondolkodni. Különben is a gondol-
kodás fárasztó, arról nem is beszél-
ve, hogy nem csak a fenti módokon 
próbálnak meg bennünket már gye-
rek kortól kezdve róla leszoktatni. 

Erkölcs:-Az erkölcs fogalma alatt egy 
adott társadalom által régebbi ta-
pasztalatok alapján összegyűjtött és 
helyesnek ítélt viselkedési szabályok 
összességét értjük. (wikipédia) 

Na itt már kezdődnek a gondok mit 
értsünk "régebbi" alatt. Ha a közel-
múltat nézzük akkor elég szomorúak 
lehetünk, hiszen a cégeket hatalmas 
adóssággal csődbe vivő emberek 
szépen gazdagszanak, jól élnek, 
esetenként a társadalom megbecsült 
tagjai. 

Ezt oly annyira lehet "helyesnek" 
ítélni, hogy egy kb. 160 milliós be-
hajthatatlan követelés felhalmozása 
közben a céget külföldi magánsze-
mélynek átadó, majd csődbe vivő 
ember kevéssel később "Bizalom az 
építőiparban" címen tart előadást 
egy építőipari konferencián. Saját 
tapasztalat, az előadást viszont már 
nem néztem meg a saját idegeim 
kímélése érdekében. Mi ez ha nem 
megbecsülés és a tettek helyességé-
nek az elismerése. 

Etika:-A filozófiai etika nem ad konk-
rét szabályokat a társadalmi életre, 
hanem általánosságban fogalmazza 
meg az élet szabályait, amelyek 
belsőleg is kötelezik az embert. Nem 
a szokásaink és a hagyományokhoz 
való alkalmazkodás lesz a helyes 
cselekvés elve, hanem az a cél, 
amelyben megtalálni véljük az em-
beri létezés értelmét. (wikipédia) 

Azt hiszem ezen a meghatározáson is 
lehet egy kicsit gondolkodni, különö-
sen, ha megpróbáljuk az építőipar 

szemüvegén keresztül nézni. Véle-
ményem szerint itt a kulcs szó a cél. 
Nézzük meg, hogy kik is az építési 
folyamat résztvevői, szereplői és 
vajon milyen célok mozgatják őket. 

Szereplők,célok:                                                       
-építtető                               
látványos ház olcsón, csak a szom-
szédénál nézzen ki  különbül                
-tervező                                     
bevétel/szépség, lehessen vele di-
csekedni                             
- hatóságok                      
kevés munka/kevés kockázat                                  
- kivitelező(k)   - 
bevétel/nyereség, megszerezni a 
munkát bármi áron                                                  
-kereskedő(k)                                
kevés munka/nyereség, vigye azt 
ami van raktáron a  vásárló                                  

-anyag gyártó(k)                     
forgalom/nyereség, a gyártó ka-
pacitást ki kell használni                                       
-igazságügyi szakértő                              
bevétel, lehető legkevesebb rá-

fordítással 

Hol van itt az "emberi létezés értel-

me"? Nem lenne jó, ha egy célért 

mozogna ez a kis csapat? Most volt a 

6:3 évfordulója, ha akkor az a 12 

ember mind a saját egyéni célját 

hajtotta volna a pályán mi lett volna 

az eredmény? Akar ma valaki is ma-

radandót alkotni, itt Magyar Orszá-

gon az építőipar szereplői közül? 

Meddig fognak a házaink jól működ-

ni?                                                                                  

Egy szerencsénk van, hogy a jó szak-

emberek által a válságban is készül-

nek hasonló csomópontok! 

 

Farkas Imre                                                                                

ügyvezető Dörken Kft. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szellem_%28teol%C3%B3gia%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom


Egyszerűen termé-
szetes - cellulóz! 

Egy szigetelőanyag amely ter-
mészetesen az épületek tető 
födém és falszerkezeteinek vé-
delmét biztosítja.                                         
Különösen vályogházak esetében 
jelent kihívást a szigetelés meg-
oldása. 

Tetőszigetelés főként akkor jön 
számításba, ha a tetőtér beépí-
tését is tervezi az építtető, ami 
tapasztalataink szerint nem túl 
gyakori, de azért találkozunk vele.  

 

Ezekben az esetekben leginkább 
a statikai kérdések okoznak  
megoldandó feladatot ,ami gyak-
ran az egységes szigetelő burok 
kialakításánál kihívás, de nem a 
befújható Thermofloc szigetelés-
nél, hiszen az átgondoltan terve-
zett szerkezet minden apró rész-
letét réseit képes kitölteni. 

Lényegesen egyszerűbb a hely-
zet ha a födém szigetelését kell 
megoldani ,mivel ezeknél az épü-
leteknél jellemzően borított fage-
rendás födémek vannak.                          
(Belülről vakolt födém-deszkázat-
fagerenda-felső deszkázat-
sártapasztás). Itt a felső deszká-
zaton keresztül kb. 10cm-es nyí-
lásokon át kitölthető a légrés,  
amely gyors és gyorsan megtérü-
lő szigetelést jelent.                                     
További előnye , hogy a lakótér-
ben semmilyen takarítást nem 
igényel.  

 

Falazatok utólagos szigetelése 
is gyors biztonságos módon 
megoldható. Mindössze egy váz-
szerkezetre épített külső burkolat 

és a meglévő épület falazata 
közötti légrés résmentes kitölté-
sével máris készen van a hom-
lokzat szigetelése.  

 

Természetes védelmet jelent a 
nyári meleg, és a téli hideg ellen. 
Természetes, mert alapanyaga 
újrahasznosított újságpapír, ami 
garantálja , hogy a tegnap hírei 
egyetlen fa kivágása nélkül a jövő 
komfortját biztosítsa.              
Természetes, mert a hozzáadott 
sók mellett semmilyen szintetikus 
anyagot nem tartalmaz.          
Természetesen kiemelkedő hő-

szigetelési tulajdonságokkal bír. 

Természetesen a szintetikus 
szigetelésekhez képest sokszo-
ros hőtárolási képessége van.              
Természetesen védelmet biztosít 
a farontó bogarakkal és gombák-
kal szemben, hiszen a hozzáadott 
bór-sók a legősibb és hatéko-
nyabb favédőszerek.                              
Természetesen megvédi épüle-
teinket a tűz pusztító erejével 
szemben is, melyet igazol a nem-
zetközi és nemrégiben hazákban 
is végzett ÉMI vizsgálat eredmé-
nye, mely szerint 10 cm-es vas-
tagságú falazat több, mint egy 
órás védelmet nyújt az épületnek. 
Az előbbi vizsgálat nem pusztán 
a tűzvédelmet igazolta, hanem a 
magas hőmérsékletű ( nyári) hő 
védelem bizonyságát is alátá-
masztja, miszerint a közel 1000 
fokos kemence hőmérséklet elle-
nére a fal külső hőmérséklete 1 
óra elteltével mindössze 4 fokot 
emelkedett. 

 

Természetes, hogy a rágcsálók 
jelenléte épületeink számára és 
főként a bentlakók nyugalmának 
komoly támadói lehetnek, azon-

ban a só, ami ellen nem próbál-
nak védekezni távol tartja a rág-
csálókat az épülettől. Szálas szi-
getelőanyagoknál a távoltartás 
nem igazán sikeres.  

 

Természetesen nem csak 
hőtechnikai paraméterei külön-
böztetik meg a szintetikus szige-
telőanyagtól (a megszokott, olcsó 
szigetelőanyagoktól), hanem 
hanggátlása is, amely már 10 cm-
es vastagságban több mint 50 
Db.                                          
Természetesen nem elhanya-
golható a páratechnikai haté-
konysága sem, amely megfelelő 
szerkezet esetén biztosítja az 
épület ideális klímáját ( akár 30 % 
nedvesség felvétel sem rontja 
hőszigetelő képességét).  

 

Természetesen az sem elhanya-
golható, hogy a bedolgozás és a 
használat során semmilyen ká-
ros-anyag kibocsátás, vagy bőrir-
ritáció nem jelenik meg( viszke-
tés, köhögési inger). 

Természetes, hogy statikusan 
semleges, így bármilyen szerke-
zetbe építhető. 

Természetes, hogy mint minden 
építőanyagnál számít a bekerülé-
si és beépítési költség, valamint 
néhol a tartósság is. A beépítés 
során rés-és süllyedés-biztos 
eredményt kapunk, továbbá vá-
gási hulladékkal sem kell számol-
nunk. 

Természetes, hogy ár-érték ará-
nyát tekintve versenyképes szin-
tetikus versenytársaival. 

Felföldi Imre                                                       
szakértő, Thermofloc magyar-
országi importőr 



Minőségi tetőablakok 

a ROTO-tól 

A Stuttgart mellett található 
leinfelden-echterdingeni központú 
Roto egy 75 éve alapított német 
vállalatcsoport, mely az évek 
során megbízható globális vállalat 
lett. 

A Roto a kezdetektől a következő 
elveket követi mindennapi tevé-
kenysége és a partnerekkel való 
együttműködése során: innová-
ció, minőségorientáltság, pontos-
ság és megbízhatóság. Ezeket az 
értékeket német tulajdonságok-
nak gondoljuk, és a magunkénak 
valljuk. 
Ezért határoztuk el, hogy a jövő-
ben teljesítményünket a „german 
made” szlogennel azonosítjuk. 
Ez számunkra jóval többet jelent, 
mint a „made in Germany” kifeje-
zés. Egy szellemi örökség és 
értékközpontúság, mely több, 
mint egy egyszerű utalás a ter-
mék gyártási helyére. Egy ígéret, 
hogy hagyományainknak megfe-
lelően dolgozunk, a gyártás or-
szágától függetlenül.  

Mit is jelent a „german made”?         

-A világon mindenhol érvényes, 
függetlenül attól, hogy termékeink 
a német vagy a lengyel gyárban 
készülnek.                                                                           
-Termékeinket a legszigorúbb 
német előírások szerint ellenőriz-
zük. Ennek köszönhetően vevő-
ink tökéletesen megbízható ter-
mékeket kapnak.                                                       
-Cégünk által nyújtott szolgáltatá-
sok minősége is megfelel a 
„german made” elvárásnak.                                    
-Oktatások során adjuk át ismere-
teinket – saját munkatársainknak 
és partnereinken egyaránt.                             

-Az eladás számunkra nem a 
termék kiszállításával végződik.                           

-Partnereinknek időben és ponto-
san szállítunk – a világ minden 
pontján. 

A Roto tevékenységét a „german 
made” szellemisége jellemzi. A 
német precizitás biztosítja a kivá-
ló minőséget a gyártás országától 
függetlenül. 

A Roto tetőtéri ablakai szinte 
minden igényre adnak megoldást.          
Középen billenő-felső harmadban 
nyíló-felnyíló nyitásmódok közül 
választhat a vevő. Fa és teljes 
keresztmetszetében acélmereví-
tett valódi műanyag profillal ké-
szülnek. Térdfal kombinációkkal 
és panoráma ablakkal is kalkulál-
hatnak az igényes vásárlók. 

A tetőablakpiacon az R7-es spe-
ciálisan billenő /felső harmadban 
nyíló/széria egyedinek számít. 
Minimális felár ellenében maxi-
mális komfortot kap a vásárló. A 
magas billenési pont zavartalan 
kilátást tesz lehetővé. Szúnyog-
háló használata mellett is teljes 
terjedelemben nyitható. Az alsó 
kilincsnek köszönhetően könnyen 
kezelhető. Az ablaktokra előre 
felszerelt hőszigetelő kerettel az 
ablak U értéke 1,3W/m2K. 

Aki még ennél is profibb ablakba 
gondolkodik neki az R8-as széria 
a jó választás.                                                       
Nagyobb keresztmetszetű tok és 
szárny. Kétféle nyitásmód-
speciálisan billenő és felnyíló-
több funkció egy kilincsben!                                              
Kiemelkedő biztonság-zárás négy  
ponton.                                                                                             

Öt féle üvegválasztékkal rendel-
hető. Három rétegű üveggel a 
passzívház előírásoknak megfe-
lelő 0,8W/m2K-re is le lehet vinni 
az ablak U értékét. Energiataka-
rékos házaknál is minden elvárás 
kielégít.                                                               
A Roto-nál, a Hőszigetelő Cso-
mag, a belső párazáró csatlako-
zás és a szerelővasak gyárilag 
előszereltek, így minimalizálni 
lehet a hibás beépítés lehetősé-
gét, és időt spórolhat a kivitelező 
és a vásárló is!                                                       
A Roto a tetőablakokon kívül 
többféle tetőkibúvót kínál színben 
és méretben is. Padlástérbe és 
lakott térbe is van tetőkijutás 
megoldása. 

Főleg társasházaknál és intéz-
ményeknél fordul elő füstelvezető 
ablak kötelező beépítése. Az R5 
ablak megfelel a szigorú füstelve-
zetéssel kapcsolatos követelmé-
nyeknek.                                     
Az ablakszárny alul csatlakozik a 
tokhoz, a nyitásról egy speciális 
elektromos láncos motor gondos-
kodik. Az ablak teljes terjedelmé-
ben kinyílik, így maximális kürtő-
hatás érhető el. Belül ragasztott 
biztonsági üveggel rendelkezik.

Pár szó a ROTO garanciáról:                                                             
-a 15 év anyaggarancia vonat-
kozik a külső biztonsági üveg 
törésére jégkár esetén,a beépített 
vasalatok törésére és a mű-
anyagból készült ablakok profil 
törésére,                                                                  
-5 év garancia van az üvegtáblák 
közötti párásodásra,                                                     
-2 év garancia van az árnyéko-
lókra,redőnyökre,távírányítókra 
és a RotoTronic tetőtéri ablak 
elektromos és mozgó komponen-
seire. 

Göde Gábor                                                     
szaktanácsadó,Roto Elzett Kft.                                                       



A TETŐSZERKEZETEK 
STATIKÁJA felújításoknál 

Munkám  során  egyre többször 
kérnek fel  meglévő  tetőszerkezetek 
felülvizsgálatára. Ezen munkák rész-
ben  templomok, kápolnák tetőszer-
kezeteinek  felújítása, részben  csa-
ládi házak, társasházak tetőtér be-
építésével  kapcsolatosak. A  felújítá-
sok során a tetőszerkezet elemeinek 
cseréjét, megerősítését  meg kell 
tervezni.  A  felújítási munkák  terve-
zése  természetesen  a tetőszerkeze-
tek átvizsgálásával  , szemrevétele-
zéssel kezdődik. A szemrevételezés 
nem csak egy „ sétát˝ jelent a tető-
térben. Az egyes tetőszerkezeti  
elemek   kalapáccsal történő kopog-
tatásával  közelítőleg   megállapítha-
tó a faanyag állapota.                                                
A tetőszerkezeteket   károsíthatják  
gomba és rovar kártevők  is . A 
gombák közül a legveszélyesebbek  a 
könnyező  házigomba , pincegomba 
és házi kéreggomba. A gombafertő-
zések előrehaladásával a barna kor-
hadás tünetei láthatóak.  A barna 
korhadás végén a faanyag sugár és 
érintő irányban megrepedezik , majd 
a fa kockákra hullik szét. A folyamat 
végén a faanyag ujjak között szét-
morzsolhatóvá, barna színű porrá  
válik. A rovar és gombafertőzésekkel 
érintett részek lebárdolásával, az 
elemek ép, a teherviselésben még 
beszámítható keresztmetszete is  
meghatározható .  

   
A műemlék épületek  felújítása so-
rán, amikor a tetőszerkezet  minden 
elemét meg kell őrizni, faanyagvé-
delmi szakértőt kell bevonni a tető-
szerkezet átvizsgálásakor.

A tetőszerkezet felújítása során 
ügyelni kell az eredeti  tetőszerkezet  
erőtani játékának megtartására.  A  
régi parasztházak tetőszerkezete  
kötőgerendás fedélszék.  Az átépíté-
sek, felújítás során sokszor jelentke-
zik az az igény, hogy a kötőgerendák  
kiváltásra kerüljenek. A  középsze-
lemen alátámasztását jelentő oszlo-
pok letámasztása  a meglévő födém-
re, csak a födém erőtani méretezése 
és a födém megerősítése után  le-
hetséges. Amennyiben a  födém 
megerősítése   nem végezhető el, 
ilyen esetben  a kötőgerendát, U 
idomacél gerenda alkalmazásával  
lehet   kiváltani. 

A nem megfelelő keresztmetszetű 
derékszelemen lehajlása meghalad-
hatja a megengedett értéket, ezért  
a tetősík  hullámossá válhat, megha-
ladhatja a szabvány által megenge-
dett 2 cm-es síkeltérést.

A vályogházak felújítása során  egy- 
vagy  két állószékes fedélszék építé-
se ajánlott, fesztávtól függően. A 
tetőszerkezet és az épület állékony-
ságát növeli a fal tetején végig futó  
monolit vasbeton koszorú . A vályog 
épületek  főfalait építés során nem-
csak a csapadékvíztől  kell óvni ha-
nem  a technológiai vizektől is.  
Ezekben  az esetekben  a főfalra,  a 
monolit vasbeton koszorú alá, két 
sor kisméretű téglából készülő  
falazat készítése javasolt.   

Az újépítésű házak fedélszékeinél 
előfordulhat,  hogy a tervezett  sza-
rufahossz nagyobb, mint a rendelke-
zésre álló  faanyag. Ebben az eset-
ben  vagy ragasztott fagerendát   
lehet alkalmazni, vagy a  meglévő 
faanyagból hevederes  toldással 
lehet  megfelelő méretű gerendát 
kialakítani. A hevederes toldás kap-
csolata lehet szegezett vagy csavaro-
zott kapcsolat. A kapcsolat kialakítá-
sát minden esetben méretezni kell, 
nyomatékbíró módon kell kialakítani. 

A tetőszerkezetek felújításának okai  
nemcsak beázások, kártevők és élet-

tartam elmúlása okozhatja, hanem 
az építés során gyakran előforduló 
kivitelezési hibák, melyek a  követ-
kezők lehetnek: 

- a beépített faanyag biológi-
ai kártevők elleni védelmét 
nem az elemek leszabása 
után végzik el, így az illesz-
téseknél, vágott felületek-
nél a faanyag védelem nél-
kül marad 

- nem a megfelelő faanyag-
védő szert alkalmazzák 

- ácskapcsok  hibás beépítése 
( az ácskapocs csak húzást 
tud felvenni ) 

- a fő szaruállásokat nem ál-
lítják függőleges síkba 

- a tetőszerkezet székoszlo-
pai alatt elmarad vagy  
szakszerűtlenül kerül beépí-
tésre a papucsfa ( teherel-
osztó )  

 

- nedves , kéregmaradványos  
faanyagot építenek be 

A tető felújítás a fedélszék tartószer-
kezetének korszerűsítésével, meg-
erősítésével nem ér véget. A tető 
felújításához mindig hozzá tartozik  a 
bádogozás, héjalás, villámvédelem 
az áttörések  szerkezeteinek  felújí-
tása is.  A felújítások során javasolt 
ezen szakemberek bevonása.                                                       
Ha betartjuk az előírásokat és lelki-
ismeretesen újítunk fel egy tetőt, 
akkor a tető tényleg lehet a ház 
koronája!  

 

Degovics Richárd                                                         
felelős tervező-építőmérnök  



Könnyített TERRÁN 
SYNUS betoncserép 
 
A ma leginkább jelen levő, felújí-
tási piacon sokszor felmerülő 
igény , hogy az újonnan felrakni 
kívánt tetőcserép KÖNNYŰ le-
gyen! „A régi tető- és ácsszerke-
zeteket a mai modern cserepek-
kel nem lehet  terhelni”ez általá-
ban a laikus építtetők elvárása 
mely igény felújítások esetén is 
kezelhető, hiszen a tetőszerkezet 
megerősítésére általában mindig 
van lehetőség. Mivel azonban ez 
sokszor felmerül kifejezetten a 
felújításokhoz fejlesztettünk ki 
egy ÚJ terméket  SYNUS néven.      
A név a cserép formájára utal, 
mely  forma nemcsak esztétikus, 
hanem statikailag is rendkívül 
előnyös. Ez tette lehetővé , hogy 
az átlagos négyzetméter súlya 
ennek a terméknek 40 kg körüli 
legyen, így felveszi a versenyt a 
könnyűnek mondott más típusú 
cserepekkel is! 
Ez a cserép megtartja a beton 
előnyös tulajdonságait , ám jóval 
könnyebb az átlagosnál. A leg-
könnyebb TERRÁN tetőcserepün-
ket idén tavasszal a Construma 
építőipari vásáron vezettük be , 
ami után hamar KÖZKEDVELT és 
SIKERES lett. Kétféle -meggypiros 
és mogyoróbarna- színben ren-
delhető.

 
  
Ahogy a felújítási piacon – úgy a 
új épületek fedésére is gyakran 
használják kivitelezőink e termé-
ket, így került először szóba, 
majd megvalósulásra az úrhidai 
Tündérkert Óvoda kivitelezésénél 
is . 
Egy helyi vállalkozó a CDP Ács 
2000 Bt. vállalta el generál kivite-

lezésben az Óvoda tetőszerke-
zetének építését és a héjazat 
elkészítését.  Császár Józseffel , a 
cég ügyvezetőjével egyeztetve 
esett erre a MAGYAR TERMÉKRE 
a választás. 

 Az óvoda régi tetőszerkezete 
lebontásra került. Az épület ka-
pott egy hozzáépítést és ezzel 
együtt közös tető került rá. A 
fedélszerkezet teljesen új, a stati-
kai tervek alapján készült. A kivi-
telezést hátráltatta, hogy eredeti-
leg szeglemezes rácsos tartók 
voltak betervezve, és ez átterve-
zésre került hagyományos fedél-
szerkezet megoldással. 
Alátét héjazatként a Mediterrán 
WIND-PLUSZ ragasztósávval ellá-
tott páraáteresztő tetőfóliája 
került alkalmazásra mintegy 1500 
m2 mennyiségben. Így egy szél-
záró megoldással hosszú távon 
megbízható tetőfólia biztosítja a 
másodlagos vízelvezetést a tetőn. 

A kivitelezési munkák határidőre 
/jó pár esős napot átvészelve/, 
nagyon jó műszaki megoldások-
kal elkészültek, kb 6 hétig tartott 
a tetővel kapcsolatos munkafo-
lyamat, átlagban 6 fő ács-
tetőfedő szakemberrel.        
Szeptember 1-én a gyerekek már 
itt kezdhették meg az új tanévet. 
 
Mi sem erősíti meg a helyi kivite-
lezők tisztességes munkáját, mint 
hogy a Mediterrán Magyarország 
Tetőfedő Pályázatára jelöltük 
keze munkájukat.  

 
  
Az eredményt a 2015 februárjá-
ban a Kivitelezői Partnertalálko-
zón hirdetjük ki. 
                                                     
Mivel ez egy viszonylag új cserép 
még nem terjedt el, nagy felület-
ben megtekinthető Úrhidán a 
falu központjában. Akár leendő 
vevőnek is megmutatható, aki 
megrendelés előtt valóságban, 
tetőn is szeretné látni a SYNUS 
cserepet meggypiros színben!  

 
  
Remélem hozzá tudtunk járulni e 
szép település jövőjéhez , támo-
gatni tudtuk a helyi munkaerőt  
és  polgárai BÜSZKÉK a szép, esz-
tétikus és modern ÓVODA épüle-
téhez.  

 
  
Gratulálunk az „ÚJ NEMZEDÉK” 
OTTHONÁHOZ  ! 
 

Pankaczi Attila                                                              
szaktanácsadó, Mediterrán Kft.                                       



Creaton JÓTETŐ 

Program 

Felmérések bizonyítják, hogy az 

építtetők, a házukat, lakásukat 

felújítók leginkább a szakembe-

rekkel való együttműködéstől, a 

kivitelezés minőségétől, hosszú 

távú tartósságától és a garanciá-

lis problémák kezelésének ne-

hézségeitől tartanak. Erre ad 

megoldást a tetőépítést, tetőfelújí-

tást tervezőknek a Creaton 

JÓTETŐ Programja. 

 

Az elmúlt időszak szabályozási 

módosításai a kivitelező felelős-

ségi körébe utalták a munka el-

végzéséhez szükséges anyagok 

minőségéért való jótállást. 

Mit jelent a változás és mit 

nyújt a Creaton JÓTETŐ Prog-

ram! 

A változások alapján a kivitelező 

felelős azért, hogy a munkája 

során a minőségi végeredményt 

kínáló műszaki illetve termék-

megoldásokat válassza, alkal-

mazza. Jogos felvetés, hiszen 

kivitelezés során, legyen szó az 

épület bármely részéről, a hosz-

szútávon tartós eredmény érde-

kében a minőségi termék haszná-

lata elengedhetetlen. Ám leg-

alább ennyire fontos maga a mi-

nőségi szakmunka is. A megren-

delők pedig leggyakrabban nem 

az építőipari termékek, hanem a 

kivitelezés minősége miatt ag-

gódnak. 

Erre kínál a Creaton JÓTETŐ 

Programja megoldást, ahol a 

Creaton, mint elismert építő-

anyag-gyártó vállal jótállást az 

általa ajánlott kivitelezők munká-

jáért. A Creaton JÓTETŐ prog-

ramjának keretei között az elis-

mert és elismerten kiváló minő-

ségű kerámia tetőcserepek szé-

les választékát kínáló gyártó azon 

tetőfedőket ajánlja, akikkel az 

elmúlt években szoros, partneri 

kapcsolatot alakított ki. A cég 

folyamatosan aktuálisan tartja 

azon tetőfedők körét, akikért a 

jótállást vállalja, akikkel ebben a 

tekintetben Együttműködési meg-

állapodással rendelkezik. 

A Creaton a JÓTETŐ Program-

ban a tetőfedőkkel kötött Együtt-

működési megállapodás alapján 

és a Részvételi feltételben meg-

határozott módon dokumentált 

tetőkre vállalja a jótállást. 

A tetőfedőkkel együttműködve a 

Creaton Etikai kódexet  is kidol-

gozott, amelyet a Programban 

részt vevő tetőfedők betartanak. 

A gyártó cég az ajánlott tetőfedők 

tudását folyamatos képzésekkel 

aktívan tartja, munkájuk minősé-

gét pedig rendszeresen ellenőrzi. 

De ami talán a legfontosabb: a 

Creaton kerámia tetőcserepek 

írásban vállalt 50 év garanciája 

mellett a cég által meghatározott 

keretek és dokumentáció szerint 

készülő JÓTETŐKRE további 5 

év jótállást is vállal.                      

A Creaton JÓTETŐ Programjá-

hoz 2014. szeptemberében több 

száz tetőfedő csatlakozik, így a 

programban kínált Creatonjótállás 

az egész ország területén hozzá-

férhető. A Programban való rész-

vételhez az építtetőknek a 

www.creaton.hu weboldalon kell 

regisztrálniuk és máris több, a 

programban résztvevő tetőfedő 

közül választhatnak és kérhetnek 

ajánlatot. A Creaton JÓTETŐ 

Programjának az eddig ismerte-

tettek melletti fontos előnye, hogy 

a tetőfedő munkáját könnyíti, de 

mind a megrendelő, mind pedig a 

megrendelőt kiszolgáló kereske-

dő számára egyszerű, kevés 

adminisztrációval járó, rugalmas 

rendszer. 

 

A Creaton Jótető Program cél-

ja, előnyei 

A program célja az alapvetően a 

Creaton termékeivel dolgozó, a 

Creaton szakoktatásain résztve-

vő, szakmailag elismert szakkivi-

telezőket megjeleníteni egy, az 

építkező, lakásfelújító lakosság 

által nagy számban látogatott 

rendszerben. Ezáltal megterem-

teni annak lehetőségét, hogy a 

rendszerben szereplő szakkivite-

lezőknek megbízásokat biztosít-

son, az építkezőnek pedig olyan 

szakembert, aki az ő elvárásainak 

megfelelően végzi el az építési 

feladatot, amely mögött a Creaton 

egyrészt mint szervező, másrészt 

mint garanciavállaló – termékre 

és kivitelezésre egyaránt – jelenik 

meg. 

 
A Creaton Jótető Programban 

bármely új építést, tetőfelújítást 

tervező magánszemély, vállalko-

zás, állami illetve egyházi intéz-

mény/szervezet regisztrálhat, aki 

6 hónapon belül tervezi megvaló-

sítani a tető építését, felújítását. 

Szép Zoltán                                                   
szaktanácsadó, Creaton Kft. 
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Tető Építők Egyesülete szakmai 
napok                                                                     
Tervezett időpont:2014.február eleje 
Székesfehérvár

 

Mediterrán tetőfedő oktatások 

Január utolsó hetétől folyamatosan: Bóly
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