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Az időjárás változik, a ke-

rámia örök                                                   

Mindennapi életünkben tapasz-

talhatjuk, hogy hazánkban válto-

zik az időjárás, egyre inkább a 

szélsőségek érvényesülnek. Álta-

lánosságban elmondható, hogy a 

hosszan elhúzódó csapadékos tél 

után egy szintén hosszan elnyúló 

meleg nyár következik, az átme-

neti évszakok pedig elmaradnak. 

Meghatározóvá váltak a nagymér-

tékű, hirtelen bekövetkező hő-

mérséklet-változások, gyakoriak 

lettek az intenzív, nagy mennyi-

ségű esők, jégesők és a forgósze-

lek. Ezekre a hatásokra már a 

házunkat elsődlegesen megvédő 

szerkezetek kialakítása során 

tanácsos felkészülnünk.  

Az emberiség által évezredek óta 

használt égetett kerámiának igen 

nagy hagyománya van az építő-

iparban is, épületeinken több száz 

éve használjuk tetőfedő anyag-

ként. Ahogyan a régi kerámia 

tetőcserepek megfeleltek az akko-

ri klimatikus viszonyoknak, úgy 

gyártástechnológiai fejlesztése-

inknek valamint rendszereleme-

ink bővítésének köszönhetően 

tetőink ma már magasabb minő-

ségi el-

váráso-

kat telje-

sítenek, 

így vá-

laszt 

tudnak adni a mai kor kihívásaira. 

VÍZZÁRÁS 
Sajtolt termékeinknél olyan fej,- 

illetve oldalhornyokat alakítot-

tunk ki, amelyek egy labirintus-

rendszert alkotva meggátolják a 

csapadék bejutását a szerkezetbe. 

Ezek alacsony hajlásszögű tetőnél 

(vízhatlan alátéttető kialakítása 

mellett már 12°-tól) is alkalmaz-

hatóak. Lényeges, hogy a károk 

megelőzése érdekében 

TONDACH rendszerelemek 

alkalmazása szükséges. A csapa-

dék bejutását fóliaterítéssel tudjuk 

maradéktalanul meggátolni. Az 

alátétfólia fajtáját a beépítés mód-

ja határozza meg, ugyanakkor 

elmondható, hogy alkalmazása 

minden esetben szükséges. Az 

alapcserép és a gerinccserép csat-

lakozásánál fém gerinclezáró 

szalagot, a vápánál vápaszivacsot 

kell beépíteni.  

HÓFOGÁS                                            
Az előírásoknak megfelelően a 

25°-75°-os hajlásszögű tetőket 

hófogó sorral kell ellátni, amely 

kellő számú és elhelyezésű fém,- 

illetve kerámia hófogó beépítését 

jelenti. Azonban ezek a pontszerű 

hó megfogások a tetőn lévő hó-

tömeget elnyírhatják, és az le-

csúszhat. Amennyiben azt szeret-

nénk, hogy a tetőnkön fent ma-

radjon a hó, akkor vonal menti 

hófogást kell alkalmaznunk, 

amelyre a hófogó rács szolgál. 

VIHARVÉDELEM 

A szélszívás hatásaira (és bizo-

nyos helyeken a szélnyomásra) is 

gondolnunk kell. 50°-os dőlés-

szög felett minden cserepet, 40°-

os dőlésszög felett pedig minden 

2. illetve 3. cserepet rögzíteni 

kell. Ez alatt csak különleges 

helyi adottságok esetén kell rög-

zítést alkalmazni azzal a kiegészí-

téssel, hogy a szegő,- az ereszso-

ri,- és a gerincsori cserepeket, 

valamint a vápánál és az 

élgerincnél lévő vágott cserepeket 

minden esetben rögzíteni kell. A 

rögzítés alapcserepek tekinteté-

ben viharkapoccsal, a gerinccse-

repeknél pedig gerincrögzítő ka-

poccsal történik.  

Amennyiben épületünk magassá-

ga vagy kialakítása szükségessé 

teszi, úgy a villámvédelemről is 

gondoskodnunk kell. Ezek az 

alap,- és gerinccserepek kialakítá-

sához igazodó villámhárító tartó-

val valósíthatók meg.  

Cégünk elkötelezte magát amel-

lett, hogy a direkt napsugárzásnak 

és ezzel UV hatásnak kitett tető 

kiegészítő elemeket (gerinclezá-

rások, antenna,- és csatorna kive-

zetések) kizárólag kerámiából 

készíti, ezzel biztosítva a hosszú 

élettartamot és az esztétikus meg-

jelenést. Az erős napsugárzás 

mellett a hőteherre is gondolni 

kell, mely ellen a cserepek alatti 

légréteg megfelelő keresztmetsze-

tű átszellőztetésével lehet véde-

kezni. 

A TONDACH® tető hosszú távú 

befektetés, hiszen a TONDACH® 

kerámia cserepek és azok rend-

szer elemeinek beépítésével biz-

tos fedést alakíthatunk ki, mely 

generációkon át megvédi épüle-

tünket az egyre szélsőségesebb 

időjárási viszonyok között is.  

Havasi Richárd                                              

kereskedelmi igazgató        
TONDACH Magyarország Zrt. 



Három szempont, amit min-

denképpen vegyen figyelem-

be, ha tetőablakot vásárol 
 

Önnek milyen elvárásai vannak 

egy modern tetőablakkal szem-

ben? Ha jelenleg régi ablakai 

vannak, amelyek mellett télen húz 

a hideg, nyáron viszont átforró-

sodik az üveg, nehéz a nyitás-

zárás a faszerkezet elvetemedése 

miatt, akkor bizonyára olyan 

nyílászárót szeretne helyette, 

amely jóval nagyobb komfortot 

nyújt, és évtizedekig kiválóan 

működik. Ha most választ először 

ablakot, akkor pedig érdemes 

megfontolnia az alábbi tippeket. 

 

 
 

Az egyik legfontosabb szempont 

az üvegezés. Mivel több mint 70 

éve fejlesztünk tetőtéri ablakokat, 

azt tanácsoljuk Önnek, hogy a 

tetőablak-kínálat feltérképezése-

kor ne ragadjon le az alaptípu-

soknál, mert a többletköltséget 

meghálálja a nagyobb hőszigetelő 

képesség, illetve a magasabb 

kategóriájú üvegezés. Ha zajos 

helyen lakik, vagy nyugtalanul 

alszik, érdemes odafigyelni az 

ablaküveg léghang gátlására is, 

hogy hosszútávon kizárhassa a 

külső környezeti zajokat. A 

VELUX Standard Plus ablakka-

tegória az átlagosnál akár 7%-kal 

nagyobb energiahatékonyságot, 

jobb légzárást és hangszigetelést 

nyújt belső biztonsági üveggel. A 

tartósabb bútor- és kárpitszínek 

megőrzéséért az UV-sugárzást is 

6-szor hatékonyabban szűri meg 

egy alaptípusnál. 

 

Figyeljen oda az energiahaté-

konyságra! A rezsicsökkentés 

mellett további eszközei is van-

nak a fűtésszámla csökkentésé-

nek. Egy megfelelően hőszigetelt 

tetőablak útját állja a természeti 

erőknek, a hideg biztosan nem 

húz be az ablak alatt télen. Az 

ablaktokba épített ún. 

ThermoTechnology
™

 hőszigetelé-

si rendszernek köszönhetően a 

VELUX Standard Plus tetőtéri 

ablakok mellett pl. télen kevesebb 

fűtési energia szükséges ugyan-

olyan belső hőmérséklet elérésé-

hez az alaptípusokhoz képest. 

Emellett az ablakszárnyon körbe-

futó extra gumitömítés a 100%-

ban huzatmentes lakáshoz és a 

csendesebb otthonhoz járul hoz-

zá. 

 

Érdemes a helyiséghez válasz-

tani az ablaktípust. Szerencsére 

a tetőtéri ablakok kínálata igazo-

dik a folyamatosan változóvásár-

lói igényekhez, így érdemes utána 

olvasni a lehetőségeknek. Gye-

rekszobába pl. feltétlenül felső 

kilincses és belső biztonsági, 

rétegragasztott üveggel ellátott 

ablakot ajánlunk. A VELUX 

Standard Plus típusok kívül 

edzett, belül rétegragasztott biz-

tonsági üveggel készülnek, mely 

egyrészt a zordabb időjárás (pl. 

jégeső) esetén védi meg a tetőte-

ret, másrészt a szobában az üveg-

törés miatt keletkező személyi 

sérüléseket előzi meg. Így nyu-

godt lehet a család akkor is, ha a 

gyerekek a tetőtérben labdáznak. 

A kategória fa ablakai kaphatók 

poliuretán bevonattal is, mely 

ideális konyhákba és fürdőszo-

bákba. A PVC ablakokkal szem-

ben a poliuretán tetőtéri ablak 

belseje fából készül, amelyet 

fehérre festett poliuretán bevonat 

fed. A belső rész olyan speciális, 

hővel kezelt faanyag, amely még 

hatékonyabbá teszi az energiafel-

használást.  
 

Érdemes tehát figyelnie a részle-

tekre, ha új tetősík ablakot vásá-

rol, hogy hosszú távon elégedett  

legyen, és az ablak az Ön ké-

nyelmét, biztonságát szolgálja.  
 

A VELUX oktatási központja 

lehetőséget ad a kivitelező szak-

embereknek a tetőablak beépítés 

gyakorlására. Itt mindegyik ab-

laktípus és kiegészítőik beépíthe-

tőek, legyen fa, műanyag, kézi 

vagy elektromos működtetésű.

 

 

A gyakorlati lehetőségen kívül 

elméleti oktatásban is részt vesz-

nek a jelentkezők. 

 

 

 

 

 
Biró András 

műszaki tanácsadó 



A kémény kitorkollás                   

számítása 

Tapasztalatunk alapján a 2013. 

január 1-én életbe lépett MSZ 845 

szabvány szerinti kémény kitor-

kollás meghatározása a mai napig 

sok tervezőnek nem egyértelmű. 

Rendkívül erősen él a köztudat-

ban a függőlegessel 60 fokos 

szöget bezáró kúp szerinti számí-

tás, de az új szabvány teljesen 

megszüntette ezt a módszert és 

egészen más megközelítés szerint 

szabályozza. Nagyon sok tényező 

alapján történik a kitorkollás 

meghatározása ebből most csak a 

legfontosabbakat szeretnénk ki-

emelni. 

 

-A 20
o
-nál kisebb hajlásszögű és 

lapos tető esetén a kitorkollási 

magasság a tető‘ sík felett leg-

alább 1,2 m legyen. 

 

- A magastető gerincének a köze-

lében(≤1,0m)a kitorkollás a tető 

gerince felett legalább    0,4 m, de 

a tetősík felett legalább 0,8 m 

legyen.

-Egyéb estben az égéstermék-

elvezető berendezés kitorkollásá-

tól a tető síkjával való metszés-

pontig haladó képzeletbeli víz-

szintes vonal hosszúsága ≥ 2,3 m 

legyen.

 

-Illetve a kitorkollás vízszintes 

síkja és a szerkezet legfelső éle 

közötti függőleges szög kisebb 

mint 10
o
-os legyen.

Még egyszer szeretnénk hangsú-

lyozni, hogy a fenti példák a leg-

gyakoribb eseteket mutatják be. 

Sok egyéb tényező (pl. túlnyo-

más, környező épületek) hatását 

is figyelembe kell venni, ezért 

javasoljuk a teljes szabvány feje-

zet részletes tanulmányozását. 

Rendszeralkatrészek a kémény 

stabilitásáért    

                                               

Kéménytámasztó-szerkezet 
A Schiedel kéménytámasztó szer-

kezettel növelhető‘  a kémény 

stabilitása. A támaszelemeket a 

szarufák fölé, alá vagy közé lehet 

felszerelni. Minden Schiedel ke-

rámia kéményrendszerhez alkal-

mazható, látható tető‘ székeknél 

különösen ideális megoldás. 

  

Megerősítő-készlet 
A Schiedel kéményeket akkor 

szükséges statikailag megerősíte-

ni, ha kémény szabadon álló része 

1,5 méternél hosszabb.  

 

A Schiedel megerősítő készlet 

beépítésekor a köpenytéglán ta-

lálható szerelvénycsatornákat 

Schiedel kiöntőhabarccsal kell 

kiönteni.  

Ezekkel a kiegészítőkkel akár 

3m-es tetőn kívüli kéménymagas-

ság is kivitelezhető. 

A Schiedel a füstgázelvezetés 

szakértője, immáron 70 éve. Eu-

rópa szerte évente 400 000 újon-

nan épülő családi házban vezetik 

el Schiedel kéményrendszerek a 

tüzelő berendezések égési levegő-

jét. 

A Schiedel a minőségi alap-

anyagoknak, a technológiai tu-

dásnak, valamint a legmodernebb 

gyártási eljárásoknak köszönheti 

hírnevét. Legújabb innovációival 

megoldást nyújt a biztonságos és 

otthonos lakótér megteremtésére, 

és arra is, hogyan állítsuk a mo-

dern technológiákat az egyre nép-

szerűbb hagyományos eszközök 

szolgálatába. 

Illés Péter                                               
értékesítési vezető 

 



Ács-állványozó mesterképzés 

története 

Ács- állványozó mesterképzés in-

dult 2015 augusztus végén az 

FMKIK szervezésében. 

Más szakmákkal ellentétben, ez a 

szakma nem volt meghirdetve, 

mert nem volt rá keretösszeg. Az 

elején 3-4 jelentkező volt, amikor 

a Kamara plusz támogatást ka-

pott. Már folytak a többi szakmá-

ban a közös pedagógiai oktatások, 

amikor felkérést kaptam  gyakor-

lati oktatásra. Nagy  gondot oko-

zott, hogy elvállaljam-e? Elvállal-

tam és még sikerült 4 főt beszer-

veznem. Így nyolc jelentkezővel 

indult a mesterképzés. 

Jött a következő gond, hogy fel-

sőfokú végzettséggel rendelkező 

elméleti oktatóra is szükség van. 

Javasoltam a Tető Építők Egyesü-

letének elnökét, aki először elvál-

lalta, majd nagy megdöbbené-

semre lemondta azzal a indokkal, 

hogy „Megismerve a 2012-ben 

kiadott ácsmester tananyagot, ez 

messze nem követi a jelenlegi kor 

szakmai színvonalát, talán egy 

gyenge szakmunkás szintnek felel 

meg.” Számomra ez azért is oko-

zott nagy csalódást, mert az 

Egyesületnél, amit képvisel, pár 

éven belül elő van írva a mester 

oklevél, és  ha csak beszélünk 

róla, kritizáljuk a jelenlegi mes-

terképzést, akkor annak a színvo-

nala nem fog emelkedni! Továb-

bá az a véleményem, hogy „amit 

csinálsz, amiben benne vagy, 

amit leghatékonyabban tudsz 

tenni az ügy érdekében, azt meg 

kell tenni”! 

Így maradt továbbra is a gond az 

elméleti oktató kérdése. A Kama-

rának több jelöltje is volt, de én 

ragaszkodtam a tetőkben otthono-

san mozgó mérnök személyéhez.  

Így esett a választás a Fehérvár 

Tető Kft. vezetőjére, akit sikerült 

rábeszélnem erre a nagy odaadást 

igénylő feladatra. Mindketten 

azon az állásponton voltunk, hogy 

csak a szakmára jellemző, magas 

szintű oktatást tartsunk. 

Meglepetésünkre olyan Vizsgabi-

zottsági Elnököt kaptunk 

Modrovits Imre személyében, 

aki szabad kezet adott nekünk a 

központi vizsgatételek megvál-

toztatására. Ugyanis erre csak 

neki, az Elnöknek volt jogosult-

sága. Így lett az írásbeli, szóbeli 

és gyakorlati vizsgafeladatokban 

magasabb szintű, gyakorlatia-

sabb, életszerűbb a követelmény. 

A zsaluzás és az állványozás csak 

az írásbeli- és a szóbeli vizsgába 

kerültek bele, hogy a gyakorlati 

vizsga tetőszerkezetétől ne ve-

gyék el az időt. Még itt is egyez-

tetni kellett az Elnökkel, hogy a 

gyakorlati vizsgán kurrens, maga-

sabb szintű munkát tegyünk bele 

a vizsgaidőbe. Így lett a gyakorla-

ti feladat: Kontyolt nyeregtető 

egy nagytetőhöz csatlakoztatva, 

ahol a konty ereszvonala nem 

párhuzamos a nagytető  ereszvo-

nalával a gerinc el van tolva a 

közepétől, a nagyobb és a konty 

tetősík 40
o 

–os dőlésben van, és a 

meredekebb tetőrés 90
o
. Itt a két 

él-, és két hajlatszarufák nem 

párhozamosak. El kellett még 

készíteni a méteres bak műhely-

rajzát, csomóponti rajzokkal.  

 

Ezzel csak azt szerettem volna 

bemutatni, hogy az elmúlt mes-

tervizsgákon más városokban a 

gyakorlati vizsga az egyikben 

tetőlécezés, a másikban egy bak-

készítés volt.  Nem azt mondom, 

hogy a most végzett mesterek 

mindent tudnak,  de azt sikerült 

elérnünk, hogy olyan rálátásuk 

legyen egy  különleges tetőre, 

hogy bátran elmerje vállalni. 

Kellett volna még legalább 60 óra 

a gyakorlati képzésre, magával 

vonva a többlet költségeket is, 

hogy még szélesebb körű képzést 

lehessen tartani, de sajnos csak 

ennyi idő állt rendelkezésünkre.   

 

Az elméleti oktatás alatt feleleve-

nítették a szögfüggvényeket, 

Pithagorasz tételt. Szerkesztettek 

fedélidomokat különböző hajlás-

szögű és ereszmagasságú tetők-

nél. Megtanulták a kosárgörbe és 

az íves tetők szerkesztését Talán a 

legnagyobb kihívás a különböző 

lépcsők szerkesztése volt a részt-

vevőknek. Volt statika óra és 

munkavédelem óra vendég elő-

adókkal.   

Megnéztünk egy szerkezetkész 

tetőt Sukorón, ahol valóságban is 

láthattuk az összetett tető csomó-

ponti megoldásait.  

Az ifjú  mestereknek a több száz-

ezer forint helyett 60 ezer forintot 

kellett fizetnie, vállalva, hogy 3 

éven belül tanulót foglalkoztat. 

Ez talán ösztönző lehet az után-

pótlás képzésére. 

Sajnos az ács- állványozó szakma 

felkerült a hiányszakmák közé. 

Mindenkinek kívánom, hogy jó 

mesterrel dolgoztasson! 

Kiss Tibor                                                               

ács- állványozó mester 



Templomfelújítások Gerard-al 

Szerte a világon, a templom egyi-

ke azon közösségi helyeknek, 

amik már évezredek óta jelen 

vannak történelmünkben. Mai 

rohanó világunkban éppúgy meg-

van a helyük, mint száz, kétszáz, 

vagy ötszáz évvel ezelőtt.  

Templomot ma is építenek, csak-

úgy, mint régen. Igen, de mi van 

azokkal a templomokkal, ame-

lyek nem ma épülnek, de az idő 

vasfoga meglátszik rajtuk? Igen, 

ezeket a templomokat fel kell 

újítani. Mindegyikünk tudna pél-

dát mondani olyan templomra, 

amelyet az utóbbi években újítot-

tak fel. Természetesen, hiszen 

tudjuk, hogy most olyan pályáza-

tok érhetők el, amik megkönnyí-

tik, vagy - inkább - lehetővé te-

szik, hogy a kisebb lélekszámú 

gyülekezetek - akiknek e miatt az 

anyagi lehetőségeik igencsak 

korlátozottak - is hozzáfogjanak a 

szükséges részleges, vagy akár 

teljes felújításhoz. Ha körbené-

zünk, akkor bizonyára olyan 

templomot, -okat is találunk, 

amelyek tetője,  vagy homlokza-

ta, vagy mindkettő elhasználódott 

az idők folyamán. A tetőfedő 

lehetősége, esetenként akár fele-

lőssége is, hogy ilyenkor megfe-

lelő megoldás szülessen - jelen 

esetben az új tetőhéjazat kialakí-

tására.  

Ehhez kívánunk segítséget nyúj-

tani, két nemrég megvalósult 

tetőfelújítás bemutatásával. 

 

Nógrád megye délnyugati részén, 

a Cserhát dombjai között találha-

tó az alig 650 főt számláló Bánk 

község (egyébként nagyon kelle-

mes üdülőhely). Az alapvetően 

evangélikus vallású - egyetlen 

templomuk is evangélikus - kö-

zösség akkor szembesült a meg-

lévő síkpala tető elhasználódásá-

val (kb. 1980-ban rakták fel), 

amikor beázást észleltek a meny-

nyezeten. Természetes, hogy 

rögtön hívták a helyi kivitelezőt, 

aki egyébként gyülekezeti tag is, 

hogy javítsa ki a hibát, mert a 

templom belseje nem sokkal az-

előtt esett át egy teljes festésen. A 

tetőfedő jelezte, hogy a meglévő 

héjazat már csak ideig-óráig ké-

pes a feladatát ellátni, magyarul 

cserére szorul. Mi is jöhet szóba? 

Templomról lévén szó, az új hé-

jazat legyen hosszú élettartamú. 

Az ottani hívek fejében a tetőfedő 

anyag a piros cserép - legyen hát 

ilyen megjelenésű. Igen ám, de az 

épület 1784-ben készült, így nincs 

koszorú a falazaton; a tetőszerke-

zet 95%-ban egészséges, de 

gyenge a nehezebb anyagokhoz! 

A kivitelező ekkor már dolgozott 

a GERARD Tetőcsaláddal, ismer-

te tulajdonságait, és bátran aján-

lotta saját gyülekezetének.   

Alapanyagainak és kialakításának 

köszönhetően a GERARD ellen-

áll mind a pillanatnyi, mind a 

hosszú távú időjárás viszontagsá-

gainak. Akár 200 km/h erejű szél-

lökéseket is kibír, külön rögzítő 

elemek beépítése nélkül; az ök-

lömnyi jegek sem képesek átlyu-

kasztani; az acél alapanyagra 

mindkét oldalon felhordott alu-

mínium-cink ötvözet pedig garan-

tálja a hosszú élettartamot. A 

felületén található kőzúzaléknak 

köszönhetően azt a benyomást 

kelti, hogy cserép van a háztetőn; 

ugyanakkor megszűnteti az eső 

által, a fém héjazatokon fellépő 

hanghatást, és nem engedi a rá-

hullott hó megcsúszását. Azonban 

itt az alapvető tényező a tömege: 

mindössze 7 kg négyzetméteren-

ként, ami a cserép súlyának 

egyhatoda, a paláénak pedig a 

fele! 

 

Cserép megjelenése miatt, a hí-

vők azt gondolták, hogy nem 

ismerik a GERARD Tetőcsaládot, 

pedig kiderült, hogy a község 

üdülőövezetében már több épület 

tetőjét valamely GERARD forma 

díszíti. A széles színskálában 

könnyen megtalálták azt a színt, 

amely a már újrafedett torony 

sisakjával harmonizál.  

Miután megtörtént a kiválasztás, 

elindult az ügyintézés; az éppen 

érvényben lévő kedvezmény mi-

att gyorsan kellett intézkedni, 

amit a felügyelők utólag nagyon 

megköszöntek. "Gördülékeny és 

világos volt az ügyintézés" - ár-

ajánlat, megrendelés, kiszállítás, 

és a kivitelezés végén szükséges 

pótlás intézése. A tárolás egysze-

rű volt, a 330 nm összesen 2 db, 

1,1x1,4 m-es raklapon elfért, így 

nem kellett helyhiány miatt ag-

gódni. 

A kivitelezés gyorsan ment: to-

vább tartott a palát előírásszerűen 

leszedni (védőruha, zsákba táro-

lás stb.), mint a GERARD Tető-

családot felrakni. Kis tömegének 

köszönhetően könnyen ment az 

elemek feltermelése a mintegy 8 

m-es ereszmagasságba, illetve 

onnan tovább, a tetősíkra.          



Az alacsony zajhatás és pormen-

tes kivitelezés a gyülekezet életét 

egyáltalán nem befolyásolta - a 

pala leszedése zűrösebb volt. 

Ráadásul, a 330 m2 tetőfelületről 

lejött 4,6 tonna, veszélyes hulla-

déknak minősül, így az elszállítá-

sa és elhelyezése 310.000 Ft-jába 

került a gyülekezetnek. A meg-

maradt, tetőbe már fel nem hasz-

nálható GERARD darabokat egy 

MÉH telepre szállították, amiért 

még pénzt is kaptak. 

Kihívást jelentett a vápacsatornák 

kialakítása, de a rugalmas acél 

alapanyagnak köszönhetően, ide-

gen, műanyag kiegészítők nélkül 

is sikerült vízzáróra kialakítani. 

Másik feladat volt a tető hátsó, 

íves részének burkolása: ezt az ív 

szögletesítésével sikerült megol-

dani, a kialakult éleket pedig az 

eredeti kúpelemből (szintén ru-

galmas acél alapanyagának kö-

szönhetően), egyedileg kialakított 

elemekkel fedték le.   

 

A megújult tetővel nagyon elége-

dettek: a termékválasztáskor meg-

határozott követelmények telje-

sültek. A tető megjelenése olyan, 

mintha hagyományos cserép len-

ne rajta; az alapelemmel harmo-

nizáló, ugyanolyan kőszórással 

készült kiegészítők nem törik 

meg az esztétikát. A település egy 

részéből rá lehet látni a megújult 

templomra, aminek látványa elé-

gedettséggel tölti el a híveket. 

Hasonlóan került GERARD tető a 

Székesfehérvártól É-Ny-ra fekvő 

Moha község református temp-

lomára is (itt található a híres 

savanyú víz, a „Mohai Ágnes víz" 

forrása). A XVII. század közepén 

épült templom utoljára 1984-ben 

kapott új héjazatot. A pala már 

nem tudta ellátni funkcióját, a 

toldozgatás-foltozgatás csak el-

odázta, de nem akadályozta meg 

a tetőcserét. A gyülekezet a Da-

rányi Ignác Tervnek köszönhető-

en szerezte meg az anyagi forrást 

a teljes templom felújítására. 

 A gyülekezet presbitériuma cse-

repet képzelt el a tetőre, annak 

esztétikai megjelenése miatt - 

hasonlóan, mint az előzőekben 

említett bánki evangélikus temp-

lomnál. Azonban a tervező felhív-

ta a figyelmüket, hogy az egyéb-

ként egészséges fa tetőszerkezet 

nem bír el a fent lévő pala töme-

génél sokkal nehezebb anyagot. 

Miután megtekintették a GE-

RARD termékválasztékot, öröm-

mel tapasztalták, hogy létezik 

olyan arculatú GERARD profil, 

ami hasonló a fent lévő palához - 

struktúrája szögletes, a színe pe-

dig közelít ahhoz az egyébként 

általuk kedvelt barnáshoz.  

A végső, úgy is mondhatjuk - 

döntő érv azonban az volt, hogy a 

GERARD Tetőcsalád már 12 fok 

tetőhajlásszögtől, akár függőleges 

felületekre is (homlokzat), bizto-

san rögzíthető.  A templomtorony 

felső részének hajlásszöge eléri a 

70 fokot és ez a nagyon szeles 

Móri-árokban álló épület esetében 

központi kérdés. Ugyanis milyen 

költségen lehet majd pótolni a 

vihar által ledobált héjazati ele-

meket 15-17 m-es magasságban, 

meredek hajlásszög esetén? A 

GERARD tetőknél alkalmazott, 

 úgynevezett "orr-irányú", rögzí-

tés (vízszintesen, vagyis az egyes 

elemek orra felől kerül be a 

rögzítőelem), még az orkán erejű 

szeleknek is ellenáll.  

 A kivitelezés egy kicsit máskép-

pen történt, mint a bánki templom 

esetében, ugyanis itt egy generál-

kivitelező kapta meg a munkát, 

aki a GERARD kivitelezést alvál-

lalkozóval végeztette. A gyüleke-

zetnek az volt a megnyugtató, 

hogy a gyártó képviselője több-

ször is kint volt a helyszínen, 

segítve-ellenőrizve a kivitelező 

munkáját.                                                      

Az eredményt szintén megmutat-

juk a mellékelt fényképeken. 

A cikk írója ezúton is köszöni 

Turányi András felügyelőnek, és 

Hajduk Pálné másodfelügyelő-

nek, (Bánk) valamint Molnár 

Gyula presbiternek (Moha), a 

cikk elkészítéséhez nyújtott segít-

ségüket!  

Malcsik Gábor                                                                

mérnök.szaktanácsadó 



Szerkezetgyártás géppel-          

előnyök és hátrányok 

Az Európában már évtizedek óta 

alkalmazott technológia szép 

lassan Magyarországon is kezd 

teret hódítani. A CNC technoló-

gián alapuló gépi gyártás már egy 

ideje elérhető szolgáltatás az or-

szág több pontján is, de még 

nincs jelen a köztudatban. Pedig 

ez a fajta technológia inkább po-

zitív irányban segíti az ácsmun-

kát, mint amennyi negatívum 

található benne. 

A legtöbb szakember a saját 

munkájában bízik a legjobban. 

Tudja, mit csinál, átlátja a rend-

szert, ha adódik egy lokális prob-

léma, azonnal tudja orvosolni. A 

gépi gyártás ezzel szemben egy 

nagyfokú bizalmon alapszik, és a 

legfontosabb pillanata az egyezte-

tés. Hiszen hogy is néz ki egy 

ilyen folyamat? A kivite-

li/engedélyes terv alapján elké-

szül egy speciális CAD prog-

rammal a szerkezet, majd a rajzo-

ló és a kivitelező egyezteti a cso-

mópontokat.  

 Kiemelten fontos ez a fázis, mi-

vel ekkor lehet kiküszöbölni az 

összes esetlegesen felmerülő 

problémát. Amennyiben ez nem 

sikerül, s nem derül fény valami-

lyen tervezési hibára, akkor az 

végig megmarad a gyártási fo-

lyamat során, majd a végtermék-

ben is megmutatkozik.  Ez az a 

szakasz összefoglalva, ahol virtu-

álisan fel kell építeni a tetőt, min-

den egyes találkozási pontnál 

meg kell határozni a kapcsolato-

kat, ráhagyásokat, illesztéseket. 

Ezen áll, vagy bukik a későbbi 

szerkezet pontossága. Amennyi-

ben minden hibátlan a végered-

mény egy milliméter pontosságú 

tetőszerkezet is lehetne. Azonban 

itt is élő fával dolgozunk, ami 

görbül, szárad, durran. Ebből 

kifolyólag a gépi gyártás nem egy 

tökéletes rendszert alkot meg, 

hanem egy jó pontossággal gyor-

san összeállíthatót. 

Mit kapunk ezzel a technológiá-

val? Egy elemekre legyártott 

komplett rendszert, amit a hely-

színen szabás nélkül már csak fel 

kell állítani egy összeszerelési 

útmutató segítségével. Egységes 

kidolgozást (ld. szarufavégek), 

kevesebb idő ráfordítást egy-egy 

munkánál, tisztább és helytakaré-

kos munkaterületet. Hogy lehet 

ezt kihasználni? Ennek a techno-

lógiának a segítségével több 

munkát kevesebb idő alatt lehet 

elvállalni, hisz ütemezni lehet a 

munkákat. Akár egy kisebb, de 

annál aprólékosabb szerkezettel, 

pl. egy díszes filagóriával sem 

kell napokat elbíbelődni. Előfor-

dul, hogy az építési helyszín nem 

a legelőnyösebb, pl. nyaraló öve-

zet, szűk telkek, jóakaró szom-

szédok keserítik meg a minden-

napokat. Ezekben az igenis gya-

kori esetekben is jól jöhet egy 

előre legyártott szerkezet.  

Természetesen ez nem egy töké-

letes rendszer. Mint mindennek, 

ennek is megvannak a maga kis 

hibái. Lássuk, mik ezek? Általá-

ban a robottechnológia egy bizo-

nyos mérethatáron belül tud csak 

dolgozni. Ennek megfelelően a 

legtöbb bosszúság a kicsi, 60-80 

cm-es daraboknál fordul elő. 

Ilyen esetben kell, hogy kéznél 

legyen a fűrész az összerakás 

során. Amennyiben nem jó a rá-

hagyás nagysága, a kapcsolatok 

túl szorosak lesznek, vagy lö-

työgnek. Az egységes méretrend-

szert az előre gyalulás adja, azon-

ban ha itt emberi mulasztás törté-

nik, az elemek nem kerülnek egy 

síkba. Általában frissen vágott 

fenyő fűrészáru az alapanyag, ami 

görbül, eldurrog, ágas, ezeket 

ugyan úgy kezelni kell a helyszí-

nen, és emiatt nem feltétlenül 

passzol hajszál pontossággal a 

szerkezet. Géptől függően nem 

tud bármilyen kötést létrehozni a 

gyártó. Illetve talán a legkomo-

lyabb hiba lehetőség, ha a rajzo-

lás során nem jól működik a 

kommunikáció. Ebben az esetben 

az ácsnak az egész rendszert át 

kell látnia még összerakás előtt, 

és észre kell vennie, hol kell be-

lenyúlni a szerkezetbe. A faanyag 

védelem is részben ide sorolható, 

mivel ha áztató kádas impregná-

lás történik, az a gyártás utánra 

van időzítve, ami jó az ácskötések 

szempontjából, de látszó szarufa-

vég esetén, minden egyes elemen 

utólag gyalulást kell végezni. 

Valamint látszó szerkezetnél 

számolni kell az él letörésekre, 

csiszolásra szánt idővel. 

 Összességében véleményem sze-

rint egy jól szervezett előkészítés 

segítségével több az előny ebben 

a technológiában, mint a hátrány, 

csak mindenkinek meg kell talál-

nia, hol tudja elősegíteni a mun-

káját. 

 

Antalfy Zsanett                      

építészmérnök, szaktanácsadó 



Tetőszerkezetek kialakítá-

sa a tervező szemével 

A magastető formája egy épü-
let meghatározó eleme, ezért 
annak megtervezése az épí-
tész számára felelősségteljes 
feladat. A ház kivitelezésének 
látványos része egy tető, a 
„korona” felrakása, ugyanak-
kor több szempontból is körül-
tekintőnek kell lenni.   

 
E szempontok alapvetően a 
tartószerkezeti, épületszerke-
zeti, esztétikai és gazdasá-
gossági követelmények. 
A tartószerkezeti kialakítás 
nyílván alapvetően statikai 
kérdéseket vet fel, de elen-
gedhetetlen az ácskötések 
szakszerű alkalmazása is. 
 

 
Egy gyakorlati példát említe-
nék egy egyszerű, fogópáros 
fedélszék kialakítására. Fejér 
megyei településen tervezett, 
kis fesztávolságú, fogópáros 
nyeregtetős fedélszéknél a 
talpszelemen és szarufa csat-
lakozását egyszerű horgolás-
sal (kármival) oldották meg 
hagyományos kiegészítő acél 
kötőelemekkel (szeg, ácska-
pocs).   
Viharos szél hatására a szaru-
fa már csak kb. 1 cm-t ült fel a 
talpszelemenre, mely köszön-
hető volt többek között az ács-
kapocs helytelen használatá-
nak is. 
Minden szarufát átmenő csa-
varral kellett visszahúzatni a 
talpszelemenre. Tanulva az 

esetből én a horgolásnál a 
fészkes kialakítást javaslom.  
 

 
 
Természetesen a kellő alátá-
masztások segítenek a fenti 
probléma kivédésében, de ha 
kicsit időigényesebb is, célsze-
rű többszörösen bebiztosítani 
a tetőt. 
Az épületszerkezeti kialakítá-
soknál – főleg tetőtér beépí-
tésnél – elsősorban az időjá-
rás hatásaira, a hő- és pára 
elleni védelmekre kell odafi-
gyelni.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Több helyen találkoztam már 
az „így szoktuk” elv szerinti 
alátétfólia helytelen kialakítá-
sával, mikor a csatornába be-
vezetendő, az ellenléc fölé 
kerül az eresznél a fólia. Ilyen-
kor jön a kérdés: és mi van a 
beszellőzéssel? Hát, „így 
szoktuk” kialakítani az ereszt! 
(?) 
 

 
 
Az esztétikai kialakítás sok-
szor szubjektív megítélésű, 
azonban vannak tervezői el-
képzelések, pl. egy tető sze-
gése, lezárása, ami egyedivé 
tesz egy megjelenést. 

A tervező ilyenkor minden 

eszközt „bevet”, hogy lehető-

leg ne rontsák el a tető formá-

ját. Egy iskolánál előfordult, 

hogy – miután észrevettem a 

tervtől eltérő kivitelezést – 

nem volt más választásom, 

beígértem 4 sört, ha vissza-

bontják az „így szoktuk” 

ereszkialakítást, és terv szerint 

megcsinálják. Nem szeretném, 

hogy ez gyakorlat legyen, de 

nálam bejött! 

A gazdaságossági szempon-
tok többek között a szükséges 
famennyiség bedolgozásában 
keresendők. Hogy milyen hé-
jazat kerül fel egy tetőre, az 
általában az építtető pénztár-
cájától függ, azonban pl. a 
talpszelemen indokolatlan 
mérete már objektív gazdasá-
gossági kérdés. 

 
Minden tetőszerkezetnél – 
még ha kiviteli terv nem is 
szükséges – célszerű statikus 
tervezővel egyeztetni a tartó-
szerkezeti kialakítást és akkor 
nem csak esztétikailag hanem 
statikailag is jó tetők készül-
hetnek! 

 
Németh László                                       
építész tervező                                                                                         



SchifterParty 

- továbbképzés önszántából 

Kezdjük a „schifter” szó értel-

mezésével, mert ha nem ács szak-

emberek érdeklődését felkelti a 

cikk, akkor valószínű kevesen 

találkoztak ezzel az ács szakszó-

val.                                                                     

A fedélszerkezet egyik elemét 

nevezik schifternek( csonka sza-

rufának) . Ez az elem a gerinctől 

az él vagy vápa szarufáig tart. Az 

1. ábra éppen egy vápaszarufához 

csatlakozó schiftert mutat be.

A fogalom megismerése után 

lássuk, hogy hogyan lett az az 

elem egy szakmai továbbképzés 

névadója.  

2011-ben az ÉVOSZ ( Építési 

Vállalkozók Országos Szövetsé-

ge) szervezésében egy szakember 

csapat meglátogatta a Bajor Ipar-

testületet abból a célból, hogy 

ismerkedjenek a bajor szakmun-

kásképzéssel és kilátogassanak a 

60. Német Szakmunkás verseny-

re. Az utazási idő oda és vissza és 

a rendelkezésre álló esti beszélge-

tések adták az alapötletet azon 

szakmájukat szerető és azért dol-

gozó szakembereknek, hogy in-

dítsanak el Magyarországon 

szakmunkásoktatóknak és tanuló-

iknak egy év eleji (mert akkor 

tanítási szünet van) három napos 

önkéntes továbbképzést. Ezen 

kezdeményező szakemberek ne-

vét azért szeretném felsorolni, 

mert ezzel azért a magyar okta-

tásban egy nagyon hiányzó űrt 

szüntettek meg vagy elindítottak 

egy továbbképzést, ami a mai 

napig is tart és reméljük ez alapja, 

mintája  lehet az építőipari szak-

máknak. 

Dr Hantos Zoltán faipari mér-

nök, Tóth Árpád ,Szabó Zsolt 

szakoktatók és Piltman Miklós 

ácsmester. Ő négyüknek a gondo-

lataiból indult el a SchifterParty. 

2016-ban már ötödik alkalommal 

fognak találkozni a szakma jelen-

legi és leendő  művelői.  

Alapötlet, hogy az ács szakmában 

megrendezésre kerülő EuroSkill 

és WordSkill versenyekre legyen 

megfelelően felkészített szak-

munkás, ne kelljen a korábbi 

években bevezetett szokást to-

vább vinni, hogy a fenti verse-

nyekre a francia Compagnon 

rendszerben tanuló magyar ács 

fiatalokat nevezzük be. Tanítsuk 

meg a szakembereknek a fedél-

szerkezeti elemek leszabását más 

módszerrel is, mint a hagyomá-

nyos zsinórpad, segítségül hívva a 

pontosabb ábrázoló geometriai 

módszert és a szögfüggvényekkel 

való számítási lehetőséget is. 

 Az összezártság lehetőségeit 

kihasználva itt csatlakozott az 

„alapítókhoz” a Tető Építők 

Egyesülete (TEGY), aki felvál-

lalta a lehetőségei szerinti támo-

gatást. Ezt tehette azért, mert a 

szervezők, oktatók és a résztve-

vők nem luxus körülményeket 

kértek, hanem a minimális ellátási 

lehetőségek finanszírozását. 

Piltman ácsmester biztosította a 

műhely használatát, szállást ami 

lényeges volt abban, hogy az 

ellátási költségeket a TEGY be-

vételiből fedezhette. 

Az évek során a résztvevők lét-

száma mindig növekedett először 

a TEGY tagjaival és idén már 

meghívást kaptak a szakmájukat 

magas szinten művelő szakembe-

rek is.  

Az ötlet megvalósítása és tartal-

ma felkeltette a gazdaság vezető-

inek is figyelmét, bizonyítja, 

hogy a „SchifterParty” rendez-

vény Szakképzési Díj-ba része-

sült a Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara által kiírt 

pályázat során. 

 

Jelenleg ez a továbbképzés egy 

helyszínre korlátozódik, Nagyvá-

zsonyra, Piltman ácsmester mű-

helyére. Dolgozunk azon, hogy 

Magyarország területén legalább 

öt helyszínen SchifterParty Road-

show elvevezéssel ez az építő-

ipart meghatározó szakmai to-

vábbképzés bevezessük. Részben 

ennek a gondolatából kerekedett 

ki a „Tetőépítők Országos Ta-

lálkozó”-ja, melyet 2015. nov-

ember 20-án tartottunk a magyar-

országi tető építéssel foglalkozó 

szakemberek részére. A szakma 

akarja hangját hallatni, mert 

örömmel mondjuk el, hogy az 

ország több részéről 103 szakem-

ber ült le egy asztalhoz, hogy a 

szakma feladatáról és gondjairól 

beszélgessen.  

Nemes András TEGY elnök 



A székesfehérvári Szent Ist-

ván Bazilika tetőfelújítása 

Creaton Klassik antik hód-

farkú cserepekkel 

Magyarország egyik legnagyobb 

katedrálisa  a székesfehérvári 

Szent István székesegyház az 

egyházmegye főtemploma. 

A Székesfehérvárt alapító Géza 

nagyfejedelem a mai székesegy-

ház helyén építtette fel fejedelmi 

várát és templomát. IV. Béla ki-

rály Géza templomának helyén 

alapította az 1200-as években 

Szent Péter és Pál apostolok 

templomát. Az 1700-as évekig 

sok változtatáson  és káresemé-

nyen esett át a gótikus katedrális, 

míg a XVIII. század közepén 

történt  átépítés meg nem adta 

mai barokk stílusú formáját. 

1777-ben  emelkedett székesegy-

házi,  1938-ban bazilika rangra. 

A II. világháború megviselte az 

épületet., mely után a század kö-

zepén kezdődött a z újjáépítése. 

Ezután két komolyabb esemény 

történt. 1983-ban a déli torony 

párkánya szakadt le. Ez fontos 

figyelmeztetés volt az épület mi-

előbbi felújítására. Azonban for-

ráshiány miatt ez akkor nem tör-

tént meg. 

2014 júliusában leomlott a bazili-

ka homlokzatának egy része.  

Fontos figyelmeztetés volt arra, 

hogy az épületet át kell vizsgálni 

a további károk megelőzése érde-

kében. 2014-ben a szükséges 

állagmegóvási és baleset megelő-

zési munkák történtek meg.  

 

Sürgősen szükség volt a főhajó 

tetőszerkezet – mely egy több 

állószékes, hagyományos temp-

lomtető - teljes felújítására is, 

mert a faszerkezet gyengülése, 

roskadása miatt túlterhelődött a 

templom főpárkánya, ami felelős 

a a homlokzat sérüléseiért. A régi 

héjalás elbontása után derült ki 

igazán, hogy milyen károk érték 

az épületet és, hogy milyen to-

vábbi feladatokat kell megoldani.  

Feladat volt a tetőszerkezet év-

századok alatt sokszor javítgatott, 

néhol hibás konstrukciójának a 

helyreállítása és a tönkrement 

faanyagok cseréje. 

Egyenként kellett szétszedni  a 

méterenként lévő szarufaálláso-

kat, amiket az újra összerakás 

után a helyükre kellett  emelni. 

Javításra szorultak a csomóponti 

kötések is, hogy azok biztonság-

gal tartsanak is. 

 Voltak olyan tetőrészek, melye-

ket egyszerűbb, gyorsabb lett 

volna elbontani és újat építeni 

helyette, de az elv az volt, hogy  

amit csak lehetett megmentettek 

és visszahasználtak. Szükség volt 

néhány 13 méteres tartógerenda 

cseréjére is. Ehhez a tetőszerkeze-

tet szakaszosan meg kellett emel-

ni, majd visszahelyezni az új ge-

rendákra.  

 

2015 őszére  elkészült a tetőszer-

kezet teljes felújítása. Megtörtént 

a faszerkezet helyreállítása és a 

főpárkány megerősítése, hibáinak 

kijavítása.  

A bazilika új héjalása a Creaton 

Klassik 18x38 cm-es kerek vágá-

sú hódfarkú termékcsaládjának 

antik engóbozott színváltozata 

lett. A faszerkezeti munkafolya-

matok alatt látható volt a szaruzat 

fólia takarása, mely csak ideigle-

nes állagmegóvás céljából ké-

szült. A rétegrendbe alátétfólia 

nem került be. A tetőtér szellőzte-

tése taréjszellőzéssel , a Creaton 

hódfarkú rendszereinél legtöbb-

ször alkalmazott szellőző taréj-

cserepekkel lett megoldva.  

A kivitelező Alp-Inter Kft. kéré-

sére a cserepek teljes szeghely 

átlyukasztással készültek, hogy 

minden terméket könnyen tudja-

nak rögzíteni.  

 

Jelenleg a homlokzat felújítása 

folyik.                                                            

A székesfehérvári főtemplomot 

várhatóan jövő év tavaszán már  

eredeti állapotában tekinthetjük 

meg. 

Szép Zoltán                                          

szaktanácsadó 



Prémium tetők                                            

Székesfehérváron 

2015-ben végre azt tapasztalhattuk, 

hogy élénkebb lett a kereslet a tető-

fedő anyagok iránt. Már nem csak 

elvétve, hanem számos helyen vágtak 

bele új építkezésekbe, de emellett 

továbbra is a felújítási piac a jelentő-

sebb.                                                               

A Bramac termékpalettáján belül 

kiemelt figyelmet szentelünk a felső 

középkategóriás (Novo felületvéde-

lemmel ellátott) és a Prémium (Pro-

tector, Adria) termékeknek, az igazi 

innovációt a Prémium, vagy a még 

efölé pozícionált Individual kategóri-

ába fektetünk. Korábbi években  mu-

tattuk be többek között a 7 fokos 

hajlásszögre alkalmas tetőrendszert, 

ami mára a legsikeresebb termékkör 

lett az Individual kategóriában. Is-

mert már a kiváló hőreflektáló képes-

ségű ugyanakkor tökéletesen páraát-

eresztő Clima Plus fólia is. Idei év 

újdonsága pedig cserepeknél a 

hővisszaverő ThermoProtector fe-

lület, fóliáknál pedig a faanyag védő 

szereknek ellenálló Resistant felület. 

2015-ben a kivitelezők közül egyre 

többen dolgoztak a fenti termékek-

kel, közülük két vállalkozó, 

Hufnágel János és Császár József 

munkáját mutatnám be röviden. 

Hufnágel Jánost egy Bramac 7 

fokos tetőrendszerre tervezett épület 

kivitelezésével keresték meg. A 

siófoki tervező tökéletesen képben 

volt a rendszer előnyeivel, és az 

építtetővel egyetértésben ezt a ter-

méket választották. A 10 fok hajlás-

szögre tervezett tetősíkok ugyan 

némileg a minimálisan megengedett 

hajlásszög fölöttiek, mégis nagy 

biztonsággal csak az erre a célra 

szélcsatornában kifejlesztett tetőcse-

réppel és extra vízzáró alátéthéjaza-

tával rendszert képező megoldással 

fedhetőek le. 

 Az ilyen alacsony hajlásszögnél még 

esetlegesen szóba jöhető fémlemez-

fedéssel szemben előnyként hozható 

fel, hogy hatékonyan átszellőztetett 

konstrukciót tudunk létrehozni, a 

fedés könnyebben javítható, kisebb 

ökológiai lábnyomot hagytunk. Va-

lamint az elsődleges partnereinknek, 

az ács-tetőfedő szakembereknek 

biztosítunk pénzkereseti lehetőséget, 

hiszen a cserépfedést ők készítik, 

míg a fémlemez fedést inkább a 

bádogosok.                                                               

Az említett kivitelezésen helyszínen 

készített, szeglemezes fa rácsos tar-

tók képezték a fedélszerkezetet, teljes 

deszkázat készült, az alátéthéjazatot 

pedig a rendszer elengedhetetlen 

elemét képező Bramac Prémium 

WU fóliával készítették. A fólia 

átlapolások oldószeres ragasztóval 

lettek összezárva. Az ellenlécek alá 

szegtömítő szalag került. A Bramac 

rendszerelemeire 10 év termékfele-

lősséget biztosítunk, ami a törvény-

ben előírt 5 év szavatosságnak nem 

csak a duplája, de felelősségvállalás-

ban is kiemelkedik, ugyanis a termék 

hibájából eredő károk megtérítését is 

magában foglalja. A kivitelezés még 

folyamatban van, a bádogos munkák 

elkészülése után kerül fel a Bramac 7 

fokos antracit cserép. 

A CDP Ács Bt. vezetője, Császár 

József iskolapéldáját mutatta meg, 

hogy hogyan lehet szakmai hozzáér-

téssel, a legújabb anyagok ismereté-

vel rávezetni egy építtetőt az egysze-

rűbb megoldások alkalmazása helyett 

egy full-prémium kategóriába tartozó 

termékek választására. Maga a tető 

egy beépített tetőterű, 10x10-es egy-

szerű nyeregtető volt elől-hátul álló 

ablakokkal. A szarufák között 15 cm 

gyapot volt, belül párazáró réteggel, 

kívül hálóerősítéses polietilén fóliá-

val közvetlenül a hőszigetelésre fek-

tetve. Sima 3-as ellenléc, eresznél 

lambériával leszűkítve. Mondhatjuk, 

hogy az épületfizika ennél az épület-

nél szabadságra ment, ugyanis legna-

gyobb meglepetésre párásodás okoz-

ta károk sem a tetőszerkezeten, sem a 

hőszigetelésben nem voltak látható-

ak. Viszont a nyári felmelegedés 

ellen nem tudott ez a rétegrend véde-

kezni, tehát a felújításnak ez volt a 

másik oka: élhető tetőteret létrehozni. 

Az akkoriban kevésbé szakszerűen 

kivitelezett ácsszerkezet meglehető-

sen hullámossá vált, emiatt az építte-

tő, bár eredetileg egyenes aljú sík 

cserepet szeretett volna, az egyenle-

tességeket szerinte jobban felvevő 

hullámos cserepet kért, konkrétan a 

Bramac Natura Plust. És itt jött Csá-

szár Józsi szerepe, aki időt és energi-

át nem kímélve bemutatta az egyes 

innovatív megoldási javaslatokat. Az 

5x10 cm-es szarufa magasítás közé 

kőzetgyapot szigetelés került be. 

Józsi viszont jelezte, hogy jó-jó, télen 

a meleget most már hellyel-közzel 

bent tartjuk, de a nyári felmelegedés 

ellen még mindig nem védtük meg a 

tetőteret. Így lett elfogadva a Bramac 

Clima Plus hőtükrös fólia beépítése, 

ennek 83% hőreflektáló képességével 

pár fokkal lehet csökkenteni a belső 

tér nyári felmelegedését.  

 Ugyanakkor a fólia Sd=0,035 m-es 

értékével kiváló páraáteresztő, és a 

hőtükör a téli időszakban is jó szol-

gálatot tesz, segít a benti meleg meg-

tartásában. Természetesen 5x5-ös 

ellenlécekkel lett rögzítve a fólia, 

teljes keresztmetszetű beszellőztetés 

kialakításával, valamint Józsi közölte 

a jó hírt, hogy a hullámos tetőt ők 

bizony ki tudják egyenesíteni (zsinó-

rozást követően 6 cm-es egyenetlen-

séget sikerült eltüntetni), ezért gon-

dolja át újra, hogy milyen formájú 

cserepet szeretne igazán, mert akár 

sík cserép is szóba jöhet. A tulajdo-

nos már találkozott a Bramac Tec-

tura ThermoProtector antracit cse-

repével és ezt választotta héjazatként. 

 A hadiiparból átvett fejlesztésnek 

köszönhetően egy olyan tetőfedő-

anyag került a tetőre, aminek a felü-

lete akár 20 °C-kal kevésbé meleg-

szik fel egy hagyományos felülethez 

képest, így kevesebb hőterhelés éri a 

most már lényegesen korszerűsített 

tetőszerkezetet. A fedés augusztus-

ban készült el, a tulajdonos már fóli-

ás állapotban is érezte a különbséget 

a korábbi állapothoz képest, de iga-

zán majd jövő nyáron tud beszámolni 

a tapasztalatairól.  

Viniczai Róbert                                              

szaktanácsadó Bramac Kft.                                                     



MEGVÁLTOZOTT                        

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

2015. március 05.-vel lezárult 

egy több évtizede tartó korszak a 

hazai tűzvédelem területén. Ekkor 

lépett hatályba az 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet az új Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (új 

OTSZ) 

Az új OTSZ nem a korábbi sza-

bályozás módosítása, hanem egy 

az épületek kockázati elemzésé-

re épülő teljesen új szabályozás, 

amely nem csak az új épületek 

létesítése során alkalmazandó, 

hanem a meglévő épület, létesít-

mény, építmény, építményrész 

tervezése, építése, átalakítása, 

bővítése, korszerűsítése, helyreál-

lítása, felújítása, használata, a 

rendeltetés módosítása során is!   

Az új OTSZ felépítésében is eltér 

a korábbi szabályozástól. A ren-

deletben találhatóak meg a kö-

vetelmények viszont új elem, 

hogy az OTSZ-hez Tűzvédelmi 

Műszaki Irányelveket (TvMI) 

készít el az OKF irányítása alatt 

működő Tűzvédelmi Műszaki 

Bizottság, mely irányelvekben a 

követelményeket kielégítő, 

megkívánt biztonsági szintnek 

megfelelő műszaki megoldások 

és számítási módszerek kerülnek 

kidolgozásra. Ezek az irányelvek 

az OKF (Országos Katasztrófa-

védelmi Főigazgatóság) honlap-

ján elérhetőek. Alkalmazásuk 

ugyan önkéntes, de ha valaki a 

bennük foglaltaktól el szeretne 

térni, igazolnia kell, a választott 

műszaki megoldás megfelelősé-

gét. 

Nem csak új épületek esetén, 

hanem minden olyan esetben, 

amikor egy meglévő épülethez 

hozzá kívánnak nyúlni ellenőrizni 

szükséges, hogy az adott munká-

nak vannak e tűzvédelmi vonat-

kozásai, s ha igen milyen köve-

telmények vonatkoznak rá, pl. 

egy épület felújításnál, energeti-

kai pályázatnál vagy üzemeltetés-

nél. Ahhoz, hogy ki tudjuk olvas-

ni a követelmény értékeket koc-

kázati osztályba kell sorolnunk az 

épületünket. A kockázati osztály 

meghatározását viszont csak 

szakember végezheti el (pl. tűz-

védelmi tervező, szakértő)! 

Kockázati osztályok: NAK na-

gyon alacsony kockázat, AK 

alacsony kockázat, KK közepes 

kockázat, MK magas kockázat. 

(A régi tűzállósági fokozat beso-

rolás megszűnt – I. II. III. IV. V. 

– átsorolásuk kockázati osztályba 

nem lehetséges.) 

A kivitelezőknek ismerniük kell, 

hogy milyen előírások vonatkoz-

nak a tevékenységükre, mivel a 

vonatkozó jogszabályok – ide 

értve a tűzvédelmi előírások – 

betartásáért felel! Különösen, ha 

nem tervezők által készített ter-

vekből dolgoznak, hanem csak 

egy-egy munkára szerződnek, pl. 

tetőfelújítás és nekik kell megha-

tározni milyen anyagokat, szerke-

zeteket alkalmaznak.  

Jó ha tudják, hogy pl. magas-

tetőkben alkalmazható hőszigete-

lésekre is van konkrét előírás: 

31. §. (6) Tetőtér-beépítés esetén 

a magastető hőszigetelése 

a) NAK osztályú, egy lakást tar-

talmazó lakóépület vagy lakóren-

deltetésű önálló épületrész esetén 

A1-E tűzvédelmi osztályú, 

b) NAK osztályú, az a) ponttól 

eltérő épület, önálló épületrész 

esetében A1-D tűzvédelmi osztá-

lyú, 

c) AK osztályú épület, önálló 

épületrész esetén A1-C tűzvédel-

mi osztályú és 

d) KK, MK osztályú épület, önál-

ló épületrész esetén A1-A2 tűz-

védelmi osztályú legyen. 

 

Az új OTSZ a homlokzati hőszi-

getelő rendszerek vonatkozásában 

azt mondhatnánk, lényegi válto-

zást nem eredményez, mégis kie-

gészül a jogszabály számos – 

biztonság irányába ható, kockáza-

tokat csökkentő - plusz előírással, 

amelyet a tervezés, kivitelezés 

során körültekintően be kell tar-

tani.  

Csak nem éghető A1, A2 tűzvé-

delmi osztályú rendszer alkal-

mazható pl. újdonságként az 

alábbi helyeken: 

- Tűzfalak utólagos hőszigetelés-

nél, a talajszinttől mért 5 m távol-

ságig  

- Légaknákban 

-KK és MK osztályú épületek 

előrenyúló épületrészeit alulról 

határoló födém alsó felületén, 

valamint a visszaugró épületré-

szei feletti, épületen kívüli teret 

felülről határoló födém alsó felü-

letén 

-AK, KK, MK osztályú épületek 

nyitott áthajtóinak és átjáróinak 

fal- és mennyezeti felületein, ha 

ezek az egyedüli menekülési út-

vonalat és a tűzoltóság számára 

az egyetlen megközelítési lehető-

séget jelentik 

- Éghető lodzsa hátfal környeze-

tében 

- Eltérő magasságú tűzszakaszok 

csatlakozásánál 

- Tűzvédelmi gáton 

- Magas épületen 

 

Nem nyílásos homlokzaton al-

kalmazott éghető rendszernél 

tűzvédelmi célú sávokat kell al-

kalmazni 10 cm vtg. felett és 

abban az esetben, ha az épület 

homlokzatán helyezik el a nap-

elemet, az épületre vonatkozó 

homlokzati tűzterjedési határérté-

ket kell teljesíteni. 

 

A fentiek csak figyelemfelhívó 

példák az 54/2014. (XII. 05.) BM 

rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról. 

 

Lestyán Mária 

építész tervező szakmérnök 

 



Szakmai est augusztusban 

Hagyományainkhoz híves ezen a 

nyáron is szerveztünk esti szak-

mai programot kivitelező partne-

reinknek.                                                     

Próbáltunk újdonságnak számító 

témákat bemutatni. 

Első programunk egy ács sza-

bászgéppel legyártott mintatető 

összeállítása volt.                                         

Ácsmesterek segítettek a tető 

összeállításában és bemutatásá-

ban. 

 

A mintatetőt a vendégsereg is 

szakértői szemmel kritizálhatta. A 

csomóponti kialakítások faköté-

sekkel lettek kialakítva. A szarufa 

végek egy-egy oldalon különböző 

formában lettek legyártva. Látha-

tó a lambéria besüllyesztés, a 

torokgerenda és a schifterek csa-

polása. A vápaszaru és a élszaruk 

ötszög szelvényű keresztmetszet-

ben készültek. 

 

A kész mintatető a kereskedésünk 

udvarára lett felállítva, itt az 

előregyártott tető rendelése előtt 

megtekinthetők a tető részletek.  

 

Második műsorszám favágás volt, 

profi versenyzőkkel. Bakó Nor-

bert junior világbajnokság máso-

dik helyezettje és kollégája káp-

ráztatott el bennünket az extra 

favágás élményeivel.   

 

Először rönköt fűrészeltek egyedi 

verseny fűrésszel, egy körszeletet 

15 másodperc alatt vágtak le. 

Lehetőséget kaptak a bátrabban a 

vendégek közül is, hogy kipró-

bálhassák hogy ezzel a fűrésszel 

hogyan kell bánni.

Volt még álló és fekvő rönk spe-

ciális versenyfejszével való ketté-

vágása, illetve oszlop tetejének a 

levágása. 

 

 

Harmadik programunk már a 

benti térben folytatódott, mert 

közben ránk sötétedett. 

A Bramac Kft. részéről Kóbor 

Csaba mutatta be a resistant-os 

tetőfóliák viselkedését a hagyo-

mányos fóliákkal szemben.  

 

 

 

Bemutatásra került a kúpalátétek 

nyújthatósága. Négy minőség 

négy különböző paraméterrel. A 

minőségileg legjobb nyújthatósá-

ga az 50%-ot is meghaladta. 

A szakmai programok után egy 

bőséges vacsorával vendégeltük 

meg a szakembereinket és az 

előadókat.   

 

Csizmadia Tibor                                                  

magasépítő mérnök 



Tetőépítők Országos                             

Találkozója 

 

Eldöntöttük-megszerveztük és 
sikerrel zártuk! 

Nem kevés feladatot adott a Tető 

Építők Egyesületének a szakmai 

találkozó megszervezése. Már az 

elején célul tűztük ki, hogy 80 fő 

résztvevő alatt nem adjuk. A vége 

103 fő szakember lett az ország 

minden részéből. Elmondhatjuk, 

hogy kár lett volna kihagyni, hisz 

a szakmának szüksége van ilyen 

rendezvényre, ahol meghallgat-

hatjuk a szakembereken kívül az 

oktatás és a döntéshozók vélemé-

nyét is. 

De kezdjük az elején. Először is 

helyszínt kellet választani. Szé-

kesfehérvárnál jobbat nem talál-

hattunk, hisz közlekedés szem-

pontjából és korábbi rendez-

vények tapasztalatából is prakti-

kus helyszín. Olyan kellett ahol 

sok ember elfér, megfelelő a 

kiszolgálás és a messziről jövőket 

éjszakára is el tudjuk helyezni. 

Eldőlt:törzshelyünk a Kertész 

Csárda győzött.

 

Második feladatként a program 

összeállítása következett. Szeret-

tünk volna szakmai újdonságokat, 

oktatási kérdéseket és döntésho-

zókat is meghallgatni. Első előa-

dónk Dr.Fátray György egyete-

mi docens /mellékesen a győri 

főiskolán tanárom volt/ aki a 

történelmi fedélszekezeteket mu-

tatta be. 

 

Utána kitekinthettünk a Brazíliá-

ban megrendezett Word-Skills 

ács világbajnokságra, amit Major 

Balázs felkészítő szakember 

mutatott be, és ahol a magyar 

versenyző szép eredménnyel állt 

hely.

 

Takács Tibor bádogos mester a 

Prefa színeiben, a Németország-

ban található európai bádogos 

múzeumban járt és a régi mester-

ség eszközeivel, szerszámaival 

lettünk gazdagabbak. Ács Patrik-

kal megjártuk a világ pala bányá-

it. A TEGY tagok az elmúlt év-

ben szakmai kirándulás során 

személyes benyomást szerezhet-

tek egy németországi bányában.

 

Piltman Miklós ácsmester egy 

kulcsi tetőépítés munkáját mutatta 

be, ahol az íves kúptető szerke-

zetét, aljzatát egy speciális spirál 

deszkázattal oldották meg.

 

Nemes András az ausztriai/ahol 

megismerkedett a tetőfedéssel/, 

Prém Tamás pedig a francia 

Compagnon/ahol diákként tanult/ 

oktatási rendszert elemezte.

 

Majd következtek a szakmát más 

irányból megközelítő szakembe-

rek. Először a Vörösmarty Mihály 

szakiskola igazgatója Albrecht 

Gyula ecsetelte az oktatás 

nehézségeit és az intézmény 

működését akadályozó központi 

törvényeit.                                                                                

Soos László osztályvezető a 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

részéről ismertette  a jelenleg 

átalakulásban lévő okatási 

rendszert. 

Gubicza Zsanett a MKIK 

részéről mondta el a lehetősé-

geket az ács, bádogos és tetőfedő 

szakmák oktatásáról. Kemény, de 

őszinte  vita kerekedett a képzé-

sekről, kiemelten a tetőfedő kép-

zésről. A vita szavazáshoz veze-

tett, ahol a résztvevők a követ-

kező javaslattal éltek az MKIK 

felé. Ács képzés alapképzés 3 év 

időtartammal. Bádogos szakma, 

szintén alap szakma, 3 éves kép-

zési idővel. A magyar viszonyo-

kat figyelembe véve a tetőfedési 

szakma az ács szakmára épül rá, 2 

éves oktatási idővel. 

 



A vitában egyhangú döntéssel 

kérték a szakemberek a 

tananyagok felülvizsgálatát. 

Reméljük, hogy meghallgatásra 

talál a döntéshozók részéről a 

szakma javaslata. Várjuk az 

eredményt!

 

Bartus Tamás a Kormányhivatal 

Építésfelügyeleti osztályvezetőlye 

az építés során betartandó szabá-

lyokra hívta fel a figyelmet.  

A végén kisorsoltuk a GAZEK és 

a ROTHO-BLAAS ajándékait. 

 

A jól megérdemelt vacsora ezután 

következett. A kitartóak még 

vacsora után is maradtak egy 

beszélgetésre, melynek keretében 

Kovács Sándor túrkevei ácsmes-

ter tapsoltuk meg a Nemzetközi 

Tetőfedő Szövetség által kiírt 

nemzetközi versenyen elért I. 

helyezésért.Gratulálunk! 

 

Örömmel mondhatjuk el, hogy 

egy nagyon hasznos országos ren-

dezvényt tartottunk.Aki számít 

eljött és tett azért, hogy a szak-

ma felhívja magára a figyelmet! 

Csizmadia Tibor                     
magasépítő mérnök 

Oktatási-képzési 

lehetőségek 2016-ban 

TETŐKONFERENCIA                      
2016 január 29.Székesfehérvár  

Kapcsolat: Csizmadia Tibor 

telefon: 30-2208641 

 

 

Kapcsolat:Varga Fruzsina 

telefon: 30-9140084 

Tető Építők Egyesülete szakmai 

napok 2016 február 4-5. 

Székesfehérvár                                   

Kapcsolat: Csizmadia Tibor 

telefon:30-2208641

 

Dörken Tetőfedő mesterképzés 

plusz  : január 12-14. 

Székesfehérvár                                                       

Kapcsolat:Dudásné Golán Andrea 

telefon: 30-6708421 

 

Terrán tetőfedő oktatások 

Bólyban január 18-tól     

Kapcsolat: Pankaczi Attila                                                         

telefon: 20-2397364        

 

                                                                

Tondach Tetőfedő Találkozó               
216 február 2. Budapest                         

Kapcsolat: Tarjányi Róbert 

telefon: 30-9287431 

 

 

 

 

Creaton tetőfedő oktatások 
Lentiben január közepétől 

Kapcsolat: Szép Zoltán 

telefon:30-3206891 

 

 

Bramac tetőfedő képzések janu-

ár-február hónapban a veszprémi 

központban kialakított vadonatúj 

oktatóteremben.                                          

Kapcsolat: Viniczai Róbert                   

telefon: 30-6300441

 

                     
Kapcsolat: Wittman Csaba 

telefon: 30-6310494 

Roto ablakbeépítő képzések 
Roto Campus & Bemutatóterem     

Budaőrs februártól elejétől 

Kapcsolat: Göde Gábor      

telefon: 30-6304440       

 

Gerard várpalotai gyártóüzem 

gyárlátogatási lehetősége-kis 

csoportokban, januártól                               

Kapcsolat: Malcsik Gábor 

telefon: 30-3439186

 

 

 

Az újság felelős kiadója a Fehérvár Tető Kft.   Szerkesztette : Csizmadia Tibor 2015. november 

 




