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Új területi képviselő né-

hány gyártónál 

                                                

2016 májusában találkoz-

tam a Bramac Kft. hirdeté-

sével, miszerint tanácsadót 

keresnek Fejér-Veszprém 

megyék területére. Mivel 

mindenképpen váltani sze-

rettem volna akkori munka-

helyemről, ezért megpályáz-

tam az állást, és egy 3 kö-

rös felvételi  után sikeresen 

elnyertem a pozíciót. Július 

2-án léptem be a Bramac 

Kft. állományába és termé-

szetesen sok-sok tanulással 

indult a pályafutásom. 

Abban a szerencsés hely-

zetben voltam, hogy az al-

kalmazástechnikában Kóbor 

Csaba , a tanácsadói mun-

kában pedig Viniczai Róbert 

volt a tanítóm. Megnyug-

vással tölt el, hogy a Bra-

macnál  folyamatos a  

szakmai és technikai fejlő-

dés, ebben a világ élvona-

lában járnak.  

A tanulásom természetesen 

nem ért véget, igyekszem 

ellesni a tetőfedő mesterek-

től minden lényeges szak-

mai információt és fogást.  

Kiváló elődöm, nagyon jó 

kapcsolatot épített ki a mes-

terekkel, így nekem ezt a jót 

folytatnom, bővítenem és 

erősítenem  kell .  Ehhez 

minden segítséget megka-

pok a Bramactól és ami 

legalább ilyen fontos, hogy 

a szakma is nyitottan és 

segítőkészen fogadott. Ezt 

ezúton is köszönöm  ! 

Remélem, hogy munkám-

mal segíteni tudom a mes-

terek munkáját, és sok 

Bramac tető készítésénél 

tudok bábáskodni. 

                                                                               

Slezák Gyula  

------------------------------------- 

Néhányatokkal már talál-

koztam személyesen, eset-

leg telefonon beszéltünk, de 

megragadva a lehetőséget 

szeretnék bemutatkozni 

Nektek, mint Tarjányi Ró-

bert utódja, a Tondach Ma-

gyarország Zrt. új mérnök- 

szaktanácsadója Fejér és 

Veszprém megyében. 

Székesfehérváron szület-

tem és itt is élek felesé-

gemmel,6 éves fiammal és 

11 hónapos kislányommal. 

Bár a nyár nagy részét a 

balatoni kis házunkban tölt-

jük. Szabadidőmben (ha 

van és a család is engedi) 

szeretek horgászni, cso-

csózni, focizni és jégko-

rongmeccsre járni. 

Iskoláimat is Fehérváron 

végeztem. Faipari techni-

kumot a Vörösmarty Mihály 

Ipari Szakközépiskolában, 

Műszaki Üzletszervező 

technikumot a Gróf Szé-

chenyi István Szakközépis-

kolában, diplomámat pedig 

a Nyugat Magyarországi 

Egyetem Geoinformatikai 

szakán szereztem meg. 

A faiparban eltöltött pár év 

után átpártoltam a kereske-

delembe és szakmai pálya-

futásomat a székesfehérvári 

bauMax áruházban folytat-

tam ahol az eltöltött tíz év-

ből hatot projekttanácsadó-

ként dolgoztam. Itt ismer-

kedtem meg igazán az épí-

tőipari termékek minden 

szegmensével, rengeteg 

kivitelezővel és szakember-

rel.                                                        

Érdekességképpen említe-

ném meg, hogy az első tető, 

amit itt eladtam Tondach 

volt.                                                           

Az áruház kivonulása után 

egy rövid ideig a Profirent 

Gépkölcsönző Kft-nél (ré-

gebben Ramirent Kft) dol-

goztam, mint területi képvi-

selő Fejér és Veszprém 

megyében. Talán már töb-

ben is béreltetek itt cserép-

felvonót vagy törmelék-

csúszdát. 

Aztán jött a lehetőség, je-

lentkeztem a Tondach hir-

detésére és három állásin-

terjú után legnagyobb örö-

mömre felvételt nyertem. 

A Tondachnál szeptember 

5.-én kezdtem és rövid be-

tanulás után már a területen 

vagyok. 

Remélem a jövőben min-

denkivel tudok személyesen 

is találkozni és segíteni 

Nektek, legyen szó akár 

pontgyűjtésről, pályázatok-

ról vagy szakmai tanácsról, 

bár lehet, hogy ez utóbbit 

még inkább Ti adtok nekem, 

amit szívesen fogadok. 

Célom, hogy legalább olyan 

jó mérnök-szaktanácsadó 

váljon belőlem a 

Tondachnál mint amilyen 

Robi és Tibor is volt. 

Forduljatok hozzám biza-

lommal, ha bármi kérdése-

tek felmerül.  

Vancsó Tamás  



Dörken a szakemberekért  

Az építőipari fóliák gyártói-

nak körében csak kevés 

olyan cég van, mely cégtör-

ténete folyamán olyan kü-

lönlegesen nagy hangsúlyt 

fektetett volna a fejlesztés-

re, mint a Dörken GmbH & 

CO. KG .  A DELTA® már-

kanév alatt már több mint 

40 éve gyárt kiváló minősé-

gű termékeket, melyek biz-

tonságot, megbízhatóságot 

és energia megtakarítást 

garantálnak.                                    

„Aki sokat tud, sok prob-

lémát megold. Aki még 

többet tud, még több 

problémát meg tud olda-

ni”  - ezen elv alapján a 

Dörken Kft. munkatársai 

intenzív kapcsolatot ápolnak 

a partnereikkel - az építte-

tőkkel, kivitelezőkkel, terve-

zőkkel és szakkereskedők 

képviselőivel. 

 A Dörkennél a vevő áll a 

középpontban: mindennapi 

feladatunk a vevő kívánsá-

gait, céljait rugalmasan, 

egyénre szabottan, a lehető 

legnagyobb gondossággal 

megvalósítani. Ennek az 

eredménye a rendszeres 

termékfejlesztés, vagy to-

vábbfejlesztés és ehhez 

kapcsolódóan  a folyamatos 

tájékoztatás, oktatások 

szervezése a partnerek  – 

kivitelezők, tervezők és ke-

reskedők – részére. 

A rendszeres oktatás gon-
dolata még a 2000-es évek 
elején fogant meg – indítta-
tója elsősorban a kivitele-
zésben tapasztalt problé-
mák elsűrűsödése volt, 
mely köszönhető az általá-
nosan elterjedt rossz gya-
korlat filozófiájának -  „mi 

mindig így szoktuk csi-
nálni, és ebből még sehol 
sem volt baj” vagy „na ne 
mondja, a nagyapám, 
apám is így csinálta...”. Az 
esetek túlnyomó többségé-
ben azonban az ilyen men-
talitással végzett munka 
hibákhoz, károsodott szer-
kezetekhez, használhatat-
lan épületekhez vezet. Ez 
bizony nemcsak a kivitele-
zést, hanem a tervezést is 
érinti. 
Ennek a beidegződésnek a 

célzott változtatása, új me-

derbe terelése – új érték 

teremtése volt a cél az ún. 

Dörken 3 napos Tetőfedő 

Mesterkurzus Plusz okta-

tás bevezetésének, mely 

először 2004. januárjában 

került megrendezésére, má-

ra hagyománnyá vált és 

azóta is  töretlenül minden 

év elején sor kerül rá.  

A képzést országosan hir-

detjük meg, jelentkezőkben 

nincs hiány – annak ellené-

re, hogy a tanfolyam díjkö-

teles – volt olyan év amikor 

kétszer is megtartottuk a 

túljelentkezés miatt, hogy 

senkit ne zárjunk el a fejlő-

dés lehetőségétől.                                   

Az oktatásban  a tetőépí-

téshez kapcsolódó  általá-

nos és szakmai információ-

kon kívül az épületfizikai 

ismeretek is nagy jelentő-

séget kapnak, elősegítve 

ezzel – akár tervezői, akár 

kivitelezői szempontból – a 

megfelelő anyagok kiválasz-

tását, a tető felelős és mi-

nőségi megtervezését és 

kivitelezését. Lehetőség 

nyílik arra, hogy az elmélet 

mellett gyakorlatban is ki-

próbálják a részvetők azo-

kat a szakmai fogásokat, 

mellyel pontosabban, célra-

vezetőbben dolgozhatnak 

és egymástól is új inspiráci-

ót, ötleteket kaphatnak.  

 

A résztvevők közül sokan 

már többször „elvégezték” 

mesterkurzusunkat, hiszen 

minden alkalommal tudunk 

újdonsággal szolgálni – 

akár termékek, akár megol-

dások területén. 

De ennél is nagyobb ered-

mény, hogy azok akik eljön-

nek 3 napos oktatásunkra 

filozófiánkat teljes egészé-

ben magukévá tudják tenni, 

annak hirdetőivé válnak  

szakmabeli társaik felé és 

főként elindulnak a minősé-

gi munkavégzésre összpon-

tosító irányba.   

2017-ben is természetesen 

megrendezésre kerül kép-

zésünk, Székesfehérváron 

a Kertész csárda ad otthont 

2017. január 31 – február 2. 

között. Jelentkezni 2016. 

december 10-ig lehetséges  

a www.doerken.hu honla-

pon feltüntetett területi kép-

viselőknél. 

                                        
DELTA® Értéket véd.  
Energiát takarít meg.  
Komfortot teremt. 

Dudásné Golán Andrea 

http://www.doerken.hu/


Rövidlemezes vápa 

Vápa: a fedélidom része, 

melynek igénybevétele a 

csapadékvíz és hó tekinte-

tében jelentős. Két egy-

másba metsző tetősík met-

széséből jön létre. Mindig 

belső szöget alkot.                         

A tetőfedő munka tekinteté-

ben több megoldása lehet-

séges, melyet befolyásol a 

tető hajlás szöge és a fedé-

si mód határozza meg. 

 

A tetőfedő munka során az 
építtetővel való egyeztetés-
nél felmerül a következő 
kérés: „ A vápában kérem, 
hogy a fémlemez ne lát-
szódjon!” Ezt nem minden 
esetben lehet megoldani, 
csak kétrétegű fedések ese-
tén lehetséges, ezért azt 
tudomásul kell venni, hogy 
egyéb más esetekben a 
vápa tengelyben a cserép 
összevágása TILOS! 

Rövidlemezes megoldás: 
a fedési sorokba elhelyezett 
fémlemez betétekkel bizto-
sítjuk a vízzárás feltételeit. 
Ezzel a csomóponti megol-
dással a vápa tengelyébe a 
fedési elemek összevágha-
tók, a vízzárást biztosító 
rövidlemez nem látható.                                   
A tetőhajlás szöget figye-
lembe véve a következőket 
mondhatjuk: 

 vápahajlásszög ≥ 25° 

normál, a tetősíkban 

helyezhető el 

 vápahajlásszög ≤ 25° 

megoldás süllyesztett 

kivitel 

Rövidlemezes vápa alkal-

mazása: 

 kétrétegű fedésnél, ha 

a vápahajlásszög ≥ 25° 

o egyenlő hajlás-

szögű  

o nem egyenlő 

hajlásszögű te-

tőfelületeknél 

 

Kivitelezés menete: 

 A vápa deszkázatra elhe-
lyezzük az első rövidlemezt, 
mely a vápa deszkához 
rögzítünk. 

Ezután az eresz sor és az 

első sor következik, mely a 

vápa tengelyében összevá-

gásra kerül úgy, hogy a 

csatlakozásánál 1,0 cm hé-

zag marad. A vápába por és 

szemét lerakódhat, mely 

visszaázást okozhat. Az 

1,00 cm hézag alkalmas 

arra, hogy a lerakodott por, 

szemét nagyobb intenzitású 

esetén kitisztuljon. A rövid-

lemez lábvonalát, a tetőfelü-

let lábvonala felett 1,00 cm-

rel alakítjuk ki. A tető ele-

mek rögzítése a vápa ten-

gelyétől mért kb. 1,00 – 

1,00 m távolságban a szél 

szívó hatása ellen rögzítjük, 

figyelve arra, hogy a rövid-

lemez ne legyen átlyukaszt-

va! 

A további sorok kivitelezése 

a fentieket követve kell ké-

szíteni. 

Tihanyi Apátság Kolostor 

épület D szárny. 

Palóznak, pince 

Nemes András okleveles  

építőmérnök 



Ács, tetőfedő és bádogos 

szakmák mai magyarországi 

képzési rendszere 

Az építőipar növekvő szerepet 

tölt be a nemzetgazdaságban 

és fontos szerepet tölt be az 

Európai Unió 2014-2020. kö-

zötti fejlesztési stratégiájában, 

a növekedésre irányuló célki-

tűzések megvalósításában. 

Ezen célok eléréséhez elen-

gedhetetlen a jó szakmunkás. 

Az építőipar növekvő szakem-

ber szükségletéhez számos 

területen hiányzik a megfelelő 

szakmai felkészültségű mun-

katárs.                                             

2016. évtől megváltozott a 

képzési rendszer, a szakisko-

lából szakközépiskola lett, a 

szakközépiskola megnevezé-

se szakgimnáziumra változott. 

Az építőipari képzések terüle-

tén struktúraváltozás is létre-

jött. A 2012-ben az Ács szak-

képesítésre ráépülő képzés-

ként kialakított Tetőfedő szak-

képesítés hosszas vita és 

egyeztetés után a 2016-ban 

megjelent Országos Képzési 

Jegyzék (OKJ) módosításban 

már két különálló alap-

szakképesítésként szerepel.  

A felhasználói igények válto-

zásával együtt az alapanyagok 

és a technológiák is folyama-

tosan fejlődnek, az új anyagok 

egyúttal új vagy továbbfejlesz-

tett technológiát is jelentenek. 

Megfelelő szakértelem hiá-

nyában viszont a legjobb 

anyagokból is csak kétes mi-

nőségű végeredmény szület-

het. Ezért elengedhetetlen, 

hogy a képzésben és a szak-

mai anyagok kidolgozásában 

is nagyobb szerepet vállalja-

nak a vállalkozások. 

2013. évtől az építőipar terüle-

tén is lendületet vett a szak-

képzés duális jellege, de még 

mindig kevés azon vállalkozá-

sok száma, akik a gyakorlati 

képzésben aktív szerepet vál-

lalnak.                                                

2016. október végi adatok 

alapján jelenleg a három 

szakmában 368 tanuló van 

külső gyakorlati képző helyen.  

                                                     

Vagyis ők, akik a szakmát 

„testközelben” sajátítják el. 

Ahhoz, hogy hosszútávon 

meglehessen teremteni az 

építőipar szakmunkaerő-

igényének minőségi és meny-

nyiségi hátterét, nem elég a 

képzési struktúrát és a szak-

mai anyagokat megváltoztatni, 

nagyobb hangsúlyt kell he-

lyezni a pályaorientációra is. A 

pályaválasztók érkelődésének 

felkeltése, az építőipari szak-

mák népszerűsítése igen fon-

tos a szakma munkaerő szük-

ségletének kielégítése szem-

pontjából. Ebben is egyre na-

gyobb szerepet kell a gazda-

ság szereplőinek vállalni, hi-

szen, ha a beiskolázási adato-

kat nézzük, akkor láthatjuk, 

hogy a szakközépiskolát vá-

lasztók létszáma folyamatosan 

csökken és ez nem csak a 

demográfiai változásnak kö-

szönhető.                                                

2016-ban a szakközépiskolai 

férőhelyek mintegy 38,8% 

került feltöltésre. Az Ács szak-

képesítés 12 megyében, a 

Bádogos szakképesítés pedig 

4 megyében került a hiány-

szakmák közé, ami azt jelenti, 

hogy erre a két képzésre fel-

vett tanulók tanulmányi ösz-

töndíjban is részesülnek. 

2016 szeptemberében beisko-

lázottak létszáma: 

A felnőttképzésben résztvevők 

számáról csak a vizsga sta-

tisztikából következtethetünk.  

2016. évben október hónappal 

bezárólag a vizsgázók száma: 

A számokat nézve nem lehet 

hátradőlni. A szakember hi-

ányt tovább erősíti, hogy na-

gyon sok szakember külföldön 

vállal munkát.                                               

A gyakorlati képzésre vonat-

kozó 2016. januártól hatályos 

módosított jogszabályok ked-

vezőbb finanszírozási feltéte-

leket biztosítanak a vállalko-

zások számára, amennyiben 

szakmunkástanulók gyakorlati 

képzésében részt vesznek. A 

vállalkozások e téren való jobb 

informáltsága, a pályaorientá-

ció fejlesztése nagy segítséget 

nyújthat az építőipari szakkép-

zés javítására, ehhez azonban 

elengedhetetlen a szakma 

képviselői, a kormányzat, a 

kereskedelmi és iparkamarák 

hatékony együttműködése. 

Kakusziné Körtvélyesi Anikó 

fejlesztési referens MKIK 

Szakma 
név 

Tanulószerződések 
száma 

Ács 309 

Bádogos 18 

Tetőfedő 41 

Szakma 
név 

Nappali 
tagoza-
tos kép-
zésben 

Iskolai 
rendszerű 
felnőttokta-
tás kereté-
ben 

Ács 287 42 

Bádogos 27  - 

Tetőfedő 14 27 

Végösz-
szeg 328 69 

Szakma 
név 

Iskolarendszerű 
képzésben 

Iskolarendszeren 
kívüli képzésben 

Ács 34 11 

Bádogos 3 2 

Tetőfedő 4 2 

Összesen 45 5 



A JUTA gyár története 

1895-ig nyúlik vissza. Kez-

detben növényi alapanyag-

ból készített zsákokat , és 

egyéb termékeket. A mű-

anyag feldolgozás az 1960-

as években kezdődött. Ettől 

kezdve a juta zsákok mű-

anyag alapanyagból készül-

tek. Ebből alakult ki aztán a 

szőtt tetőfólia.                                                       

Dvur Kralove nad Laben . A 

város Csehországban, az 

egykori sziléziai területen 

fekszik az Odera folyó mel-

lett .A gyárnak 14 gyáregy-

sége 2050 alkalmazottja 

van. Éves forgalom 7 milli-

árd Korona , aminek 80%-a 

export. Az ezredfordulóig 

Közép Európa legnagyobb 

tetőfólia gyártója. Jelenleg 

is több ismert cserépgyártó-

nak szállít tetőfóliát.                              

 
A JUTA számos minősítés-

sel rendelkezik ISO 

9001:2009,ISO 14001:2005, 

OHSAS18001:2008.            

A termékek a harmonizált 

EU szabványoknak megfe-

lelnek CE EN 13859-1&2, 

EN 13984 

A Juta az ÉMSZ irányelvei 

szerint kínál alátéthéjazatot, 

úgymint:                                                        

-Szabadon fekvő                   

-Aljzaton fekvő                                    

-Szélzáró Szabad átlapolá-

sú                                                                 

-Vízzáró (esőbiztos) és Víz-

hatlan                                           

-Alátétszigetelés                         

-Szellőzőszőnyeget                   

valamint kiegészítőket

A tetőfóliák időtállóságát 

rengeteg tényező befolyá-

solhatja. A tetőfóliák cso-

magolásában (jobb eset-

ben) megtalálható teljesít-

mény nyilatkozaton , megta-

lálható a fólia UV állósága . 

Ez általában 3-4 hónap. Ez 

azonban nem azt jelenti , 

hogy akár ennyi ideig kite-

hetjük az időjárás és az UV 

káros hatásainak. A munká-

kat célszerű úgy tervezni , 

hogy a végleges héjalás a 

legrövidebb idő alatt felke-

rüljön. A háromrétegű pára-

áteresztő tetőfóliák belső 

vékony membránja különö-

sen érzékeny. Ha ez káro-

sodik , a fólia már nem látja 

el a feladatát.      

Az alátéthéjazatot a tetőtér-

ben is óvni kell a nap-

fénytől . A visszatükröződő 

fény is károsíthat. Célszerű 

a bevilágító ablakokat leta-

karni. 

A nem megfelelő alátéthé-

jazat szakszerűt-len beépí-

tésével nem csak a fólia , 

hanem az egész tetőszer-

kezet rövid idő alatt káro-

sodhat, mivel a pára nem 

tud eltávozni.  

 

A hagyományos hálóerősí-

tésű vagy szürke szőtt tető-

fóliák, nem érintkezhetnek a 

szigetelő anyaggal. Biztosí-

tani kell a szellőzést az fólia 

alatt és felett is. A képen a 

belső oldalon, és a héjazat 

alatt is párazáró fólia volt 

beépítve. 

A nem páraáteresztő alátét-

héjazat beépítésekor bizto-

sítani kell a megfelelő szel-

lőzést a fólia alatt és felett 

is. A fólia a hőszigeteléssel 

nem érintkezhet. A fedés 

alatti szellőzést az ellenléc-



cel kell biztosítani. Ez szab-

vány szerint a szellőztetni 

kívánt tetőfelület 0,2%-a, de 

legalább 200 cm2 /eresz fm. 

A szellőző rést célszerű 

szellőzőszalaggal lezárni, 

hogy a rovarok, madarak és 

rágcsálók ne tudjanak be-

jutni. Az ellenléc elhagyásá-

val nincs légmozgás a fedés 

alatt. A pára nem tud eltá-

vozni. A tetőlécek elkorhad-

nak. A nem megfelelő lég-

mozgás következtében a  

tető hűtése sincs megoldva. 

A hagyományos tetőfóliák 

hőállósága –40 és + 80 C° 

fok között van. Szellőzés 

hiányában a magas hőmér-

séklet a fóliát is károsítja. 

 

A fóliákat a különböző ke-

mikáliáktól és a kifolyó olaj-

tól is óvni kell. A végleges 

fedés elkészítése előtt a 

fóliáról minden olyan anya-

got ( forgácsot , törmeléket) 

el kell távolítani ,ami akadá-

lyozhatja a csapadék sza-

bad lefolyását. 

 

Az alátéthéjazatot gyűrő-

désmentesen kell kifeszíte-

ni, hogy az esetleg bekerülő 

csapadék akadálymentesen 

tudjon lefolyni. Gyakori hiba 

hogy a cseppentőlemez 

nincs besüllyesztve, így gá-

tat képez. 

 

 

Nem beépített kétszeresen 

szellőztetett tetőszerkezet-

nél , (hideg tető) , ha a tető-

tér a későbbiekben sem 

lesz hasznosítva és szige-

telve, nem célszerű három-

rétegű páraáteresztő tetőfó-

liát beépíteni. Ekkor ugyanis 

a párás levegő hidegen ér-

kezik a fóliára , azon nem 

tud átjutni. Ebben az eset-

ben biztosítani kell a padlás 

megfelelő szellőztetését. Így 

a fólia ugyanúgy működik 

mint egy párazáró fólia. 

Ne vásároljunk kétes erede-

tű, olcsó tetőfóliát. Általában 

ezen termékek gyártója sem 

ismert. Az esetleges káro-

kért tehát nincs kit számon 

kérni. A fóliák csomagolá-

sában bent kell hogy legyen 

egy teljesítmény nyilatkozat, 

valamint gyártói megfelelő-

ségi nyilatkozatnak. Nem árt 

ha van egy beépítési útmu-

tató is. Ezek hiányában na-

gyon nehéz eldönteni , hogy 

a fólia milyen beépítésre 

alkalmas. Ha a kereskedő 

sem ismeri a terméket , ő 

sem tud útbaigazítást adni .                                                       

A teljesítmény nyilatkozat-

nak többek között minden-

képpen tartalmazni kell:                      

-Az anyag négyzetméterre 

jutó tömegét, 

-Páraáteresztő képessé-

gét, Sd értékét 

-Szakító szilárdságát 

-Tovább szakadási ellen-

állását 

-Vízzáróságát 

-Tűzvédelmi besorolását               

ezek hiányában nem lehet 

eldönteni mire való a fólia.         

Túl alacsony felületsúlyú, 

gyenge szakítószilárdságú, 

nem megfelelő vízzáróságú 

fólia beépítésével nagy koc-

kázatot vállal a kivitelező és 

az építtető, no de a keres-

kedő is.                                                             

F tűzvédelmi osztályú épí-

tési termék Magyarorszá-

gon nem vagy csak külön-

leges megkötésekkel alkal-

mazható építőanyagként. 

(28/2011. (IX. 6.) BM rende-

let OTSZ 294. § (4) bek.) 

Tehát mindig nézzük meg 

milyen alátéthéjazatot épí-

tünk be, ha kétesek a pa-

raméterek nyugodtan vites-

sük vissza a kereskedésbe. 

Borbély Sándor                              

Fólia-Trade Kft. 



Tetőépítők Országos Ta-
lálkozója II. 

November 17-én reggel-
hosszú és fáradságos elő-
készítés után egy hosszú 
napnak néztünk elébe. A 
2015-ös első sikeres meg-
rendezés után eljött a napja 
a TOT második alkalomnak. 
Izgatottan vártuk a jelentke-
zők megjelenését, mely a 
várakozásoknak megfelelő-
en 90%-ban teljesült is. 

AA  regisztrációt követően 
mindenki megtalálta helyét, 
hogy jól lásson és halljon. A 
résztvevők köszöntése után 
Lantay Attila városi főépí-
tész nyitotta meg a rendez-
vényt, kiemelve a városban 
tervezett , a szakembereket 
érintő beruházásokkal. 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara előadója a tava-
lyi szakmák szavazás foly-
tatásaként ecsetelte a há-
rom minket érintő szakma 
az ács-állványozó, tetőfedő 
és bádogos szakmák okta-
tást érintő mai helyzetét, 
mely hozzászólásokkal vé-
leményekkel kiegészülve 
zárult.

 

Mivel a nap témája a vihar 
volt, jöhettek a biztosító 
szakemberei, akik interaktív 
módon hívták fel a figyelmet 
a tetőépítés során bekövet-
kezhető balesetekre, és 
adtak tájékoztatást a bizto-
sítási lehetőségekről. 

Eztán a szakma statikai 
mélységeibe vitt bennünket 
Hantos Zoltán előadása, aki 
a kilátók tervezésénél figye-
lembe vett erők méretezé-
seiről beszél, kiemelve a 
szerkezetek kapcsolati 
csomópontjait.                                                
A szünet előtt Szabó Zoli 
kolléga bemutatta azt az 
időkapszulát, ami az ebéd-
szünet után leforrasztásra 
került Takács Tibor által, 
egy hagyományos módszer 
alkalmazásával. 

Közben még sorra kerültek 
külföldi előadók, a Tondach 
és a Roto részéről. A szü-
netekben a résztvevők meg-
tekinthették az egyesület 
több tagja által összeállított 
ács-tetőfedő és bádogos 
szerszám kiállítást. 

Délután még bemutatkozott 
a Prefa részéről egy európai 

bádogos összefogás, a 
Fakro bemutatta a tetőtéri 
ablakok szakszerű beépíté-
sének kiegészítőit elég att-
raktív módon.

A nap sztárvendége Pataki 
Zita időjós és kommunikáci-
ós szakember volt, aki kitű-
nő előadásával  végig ébe-
ren tartotta a szakembere-
ket.

Nagy érdeklődésre tartott 
számot a tetőfóliás előadás, 
ahol az előadók ecsetelték 
a fóliák buktatóit, magyaror-
szági túlkínálatot és a minő-
ség paramétereit. Hátra volt 
még a normakönyv bemuta-
tása illetve a baseli ácsver-
seny beszámolója. Levetí-
tésre került a „Tetőfe-
dő”szakmai filmünk, bemu-
tattuk a szereplőket, sőt a 
fiatal két főszereplő még 
ajándékot is kapott. A filmet  
a résztvevők nagy tapssal 
díjazták. A rendezvény vé-
gén kisorsoltuk ajándékain-
kat. 

Akik bírták még az esti va-
csorán is maradtak, sőt so-
kan itt is aludtak. 

Csizmadia Tibor 



Tetőterek hőszigetelése a 

legkorszerűbb Isover 

üveggyapot termékekkel 

Súlyos hibát követnek el 

azok, akik a tetőterek hő-

szigetelésének tervezése, 

illetve kivitelezése során 

nem veszik figyelembe a 

szarufák, a szarufák alatti 

vízszintes favázak 

hőhídhatásait. Azt is tudo-

másul kell vennünk, hogy az 

1246/2013/(IV. 30.) Kor-

mányhatározat szerint 

2018. január 1-jétől lakó-

épületek esetén a tetőkre 

vonatkozó hőátbocsátási 

tényező követelményértéke 

U = 0,17 W/m2K. A tetőte-

reket erre a követelményér-

tékre célszerű már ma is 

tervezni, nem pedig az el-

avult, ma már 10 éves (!) 

7/2006 (V. 24.) TNM rende-

let szerinti U = 0,25 W/m2K 

követelményértékre. 

Nézzünk egy tetőtér hőszi-

getelési példát, ami az elő-

zőekben leírtakat figyelem-

be veszi. 

A 90 cm osztású, 10/15 mé-

retű szarufák között a 15 cm 

vastagságú ISOVER P-

WDF önhordó üveggyapot 

filc ( = 0,032 W/mK) hőve-

zetési ellenállása R = 4,69 

m2K/W. Ha azonban figye-

lembe vesszük a szarufák 

hőhídhatásait, akkor a 15 

cm vastag hőszigetelt szer-

kezet (szarufák + üveggya-

pot hőszigetelés) hővezeté-

si ellenállása csupán R = 

3,26 m2K/W.                                                    

Ez azt jelenti, hogy a szaru-

fák hőhídhatásai miatt a 

hőszigetelt szerkezet hőszi-

getelő képessége 30 %-kal 

rosszabb, mint önmagában 

az üveggyapot hőszigetelő 

képessége.  

Az ISOVER P-WDF helyett 

az UNIROL PROFI önhordó 

üveggyapot filc ( = 0,033 

W/mK) is alkalmazható, hi-

szen ez utóbbinak a hőszi-

getelő képessége csupán 3 

%-kal rosszabb, mint a P-

WDF üveggyapoté. 

A szarufák alatt 60 cm osz-

tású, 5/10 méretű vízszintes 

faváz közé 10 cm ISOVER 

Multimax 30 ( = 0,030 

W/mK) üveggyapot lemezt 

kell beépíteni. A hőtechnikai 

méretezésnél itt is figye-

lembe kell venni a vízszin-

tes favázak hőhídhatásait, 

ugyanúgy, mint a szarufá-

két.  

A szarufák közötti és alatti 

alacsony  hővezetésű té-

nyezőjű, így kiváló hőszige-

telő képességű, összesen 

25 cm vastagságú ISOVER 

üveggyapot hőszigetelő 

anyagok beépítésével telje-

síthető az U = 0,17 W/m2K 

hőátbocsátási követelmény.   

Olcsóbb. lazább, magasabb 

hővezetési tényezőjű anya-

gokból már összesen leg-

alább 30 cm vastagságú 

hőszigetelés beépítésére 

van szükség, ami a fa-

anyag-szükségletet is emeli. 

A kivitelezési munka egy-

szerűbb, ha a szarufák közé 

a javasolt tekercs kiszerelé-

sű filcet, a szarufák alá a 

javasolt üveggyapot lemezt 

építik be.  

A tetőtér-beépítés épületfi-

zikai szempontból akkor 

megfelelő, ha a vízszintes 

faváz belső síkjára a Vario 

KM Duplex légzáró-

párazáró fólia kerül tömített 

rendszerben, a szarufák 

külső síkjára pedig a Tyvek 

Solid póruszáró, páraát-

eresztő fólia.  

A Vario KM Duplex télen 

párazáró rétegként meg-

akadályozza, hogy a belső 

légtér páratartalma a tető-

szerkezetre zúduljon, nyá-

ron pedig, mivel változó a 

páradiffúziós ellenállása, 

lehetővé teszi, hogy az 

esetlegesen nedves tető-

szerkezet a beltér felé ki-

száradjon.  

A belső oldalon a Vario KM 

Duplex fólia alá, favázra 

szerelhető a gipszkarton 

burkolat, a külső oldalon a 

Tyvek Solid fólia fölé, a sza-

rufákkal azonos irányú 5/5 

méretű ellenléc.  

Dr.Laczkovicz Zoltán       
okl. gépészmérnök                                                 

okl. épületszigetelő szakmérnök 

az épületfizika doktora 



Országokat átívelő szak-

mai kirándulás 

Idén Októberben a Tető Építők 
Egyesülének merészebb tagjai 
hosszú útra indultak. Utazá-
sunk végcélja, Svájc, köze-
lebbről Bázel városa volt, a 
Holz Messe Faipari kiállítás és 
ácsverseny. Hogy ne unatkoz-
zunk a hosszú úton, a szerve-
zőknek köszönhetően több 
érdekes megállót tartottunk. 
Első megállónk Ausztriában 
Gleinstattenben a Tondach 
AG helyi gyára volt. Havasi 
Richárdnak köszönhetően 
idegenvezetőnk és tolmácsunk 
is volt. A kerámiacserép és 
téglagyártás gyártástechnoló-
giai ismertetése után, ebéddel 
vártak minket. Búcsúzóul ide-
genvezetőnknek átadtunk egy 
szépen csomagolt Tegy-
kalapács sörnyitót. Itt jegyez-
ném meg, hogy minden ide-
genvezetőnk kapott ilyet, és 
sörivó népek lévén látszólag 
örültek is neki. Ezután a 
Tondach képzési központjá-
ban villám oktatást kaptunk a 
német vápa készítés rejtelme-
iből.

Utunk ezen a napon már csak 
a szállásunkra vezetett, Salz-
burgba, ahol kisebb foglalási 
félreértés miatt féltünk, hogy 
nem fogadnak minket. Ács 
Patrik – akinek a szállások 
foglalását ezúton is köszönjük 
– gyorsan orvosolta a problé-
mát, annak ellenére, hogy 
akkor egy kontinens választott 
el minket. Másnap reggel Né-
metország Ainring-Hammerau 
településén megnézhettük az 
ország legnagyobb fazsin-
delygyárát. Napi kapacitásuk 
15m2, tehát joggal vetődik fel 
a kérdés, hogy akkor a többiek 
mit csinálnak? A rövid, de an-
nál tartalmasabb látogatás 
alatt betekintést nyertünk a 

fazsindely hagyományos kézi, 
és gépesített készítésébe. A 
kézi változatot egy páran ki is 
próbálhattuk. 

Maradjunk annyiban, hogy 
hiányzott a rutin a kezünkből. 
Jobb híján ettől a naptól kezd-
ve a tolmács szerepén már 
jómagam töltöttem be, itt kér-
nék elnézést mindenkitől, de 
helyenként komoly nehézsé-
gekbe ütköztem. Innét 
Traunsteinbe vitt az utunk, 
ahol egy Bajor kamarai képzé-
si központot járhattunk be tövi-
ről-hegyére. Furcsa volt, hogy 
Piltman Miki, akinek a progra-
mok jelentős részét köszön-
hetjük, annyi információt adott, 
hogy mindenhol vár minket 
egy ember, menjünk bátran. A 
központba érkezve több infor-
máció hiányában – tőlem tel-
jesen szokatlanul - bátortala-
nul léptem be érdeklődni. A 
mai napig nem tudom, hogy ki 
volt az az ember, aki szembe-
jött velem a lépcsőn, de meg-
mutatta minden részlegüket és 
ez a lényeg. Nehéz leírni, amit 
itt szerintem többen is érez-
tünk. A lemaradásunk az okta-
tás terén legalább 30 év, de 
inkább behozhatatlannak tű-
nik. Az autó villamosság tan-
műhelyében nem Trabantok 
sorakoztak, a lakatos műhely-
ben több CNC gép volt mint 
kalapács, hogy csak párat 
emeljek ki a látottakból. Jó 
vendéglátóhoz méltóan itt is 
meleg ebédet kaptunk és ked-
ves szavakat búcsúzóul. 

Az este Friedrichshaffenben 
ért minket, hát gondoltuk meg-
szállunk itt, ha már volt foglal-
va szállás. A reggel mint min-
den nap, Falusi Tibi ízletes 

pálinkájával jól indult. Izgatot-
tan vártuk, hogy elinduljunk 
Bázelba. Az út hosszú volt, 
egy örökkévalóságnak tűnt. 
Megérkeztünk. A bejáratnál 
Piltman Miki már várt ránk. 
Hogy miért volt már ott? Nem 
csak azért, hogy valaki meg-
vegye előre a jegyeinket a 
Messére. Itt rendezik meg 
minden páros évben, a svájci 
kamara által megszervezett 
ács tanulók Európa bajnoksá-
gát. Ez volt utunk igazi célja, 
ugyanis egyesületünknek szo-
ros kötődése van, az itt jelen-
lévő két magyar fiúhoz. Or-
szágunkat Miki fia, Gábor va-
lamint Zaki öccse, Gergő kép-
viselte. A fiatalok svájci, Né-
met, Francia és Osztrák tanu-
lókkal vették fel a kesztyűt, 
akiknek az oktatási rendszere 
magasan tornyosul a sajátunk 
fölé. A fiúk derekas helytállás-
sal, 11 és 13. helyen végeztek 
a 26 versenyző közül. Felké-
szítésükben Miki és Hantos 
Zoli, időt és energiát nem spó-
rolva sokat kihoztak a srácok-
ból és ők is magukból. Azt 
gondolom, igazán büszkék 
lehetünk rájuk. Abban a me-
zőnyben, stresszhelyzetben és 
teljesen magukra utalva meg-
mutatták, hogy mire képesek. 

A kiállítás olyan volt nekünk, 
mintha belenézhettünk volna 
egy jós üveggömbjébe, ami a 
távoli jövőt mutatja. Prémium 
faipari kis és nagygépek, cnc-
k, és robottechnika mindenütt. 
Olyan anyagokat láttunk, amik 
igazán jövőbemutatóak. A 
tartalmas nap végén elbúcsúz-
tunk a mieinktől és visszain-
dultunk a szállodába. Kirándu-
lásunk utolsó napján már csak 
a hazaút maradt. Élményekkel 
feltöltve kuporogtunk a busz 
szűkös ülésein és vártuk, hogy 
visszatérjünk a valóságba. 

Kovács Tibor 
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 Próbáld ki magad értékes ajándékokért!          

Tondach tetőfedő képzések      
Újra indul a tatai képzőközpont 2 napos 

oktatásokkal                                                                                                           
február 20-21. 

február 22-23. 

február 27-28. 

március 01-02. 

Jelentkezés és bővebb információ marketing@tondach.hu                                   
Kapcsolat: Vancsó Tamás tel:30-757-7237                       

 

Roto ablakbeépítő képzés                                              
Képzések  januártól folyamatosan a budaőrsi oktató 

központban                                                                                 

-alapképzés                                                                  

-emelt szintű képzés                                                                         

Kapcsolat: Göde Gábor tel:30-630-4440                           

 

Tető Építők Egyesülete 
szakmai fórum                                                                    
2017.február 23-24 Székesfehérvár

 

Terrán tetőfedő oktatások 

január 25-26                                                                                                                   

január 26-27                                                                                                                  

február 14-15                                                                                                                

február 15-16                                                                                                                                 

A helyszín Bóly, Tompa u. 10.                                                                                                        

Az adott napra a szabad férőhelyek erejéig tudunk jelentkezést 

fogadni. Amennyiben az említett időpontok megtelnek, igény 

esetén újabb időpontokat hirdetünk meg.                                                                                                              

Kapcsolat: Pankaczi Attila tel: 20-239-736                 

 

Bramac tetőfedő oktatások                         
Két napos gyakorlati képzés alátéthéjazat és 
rendszerelemek beépítésével, hétfő-keddi 
napokon. Január 9, 23 és 30, valamint február 6, 
13 és 20-i kezdettel.                                                        
Ezen kívül csütörtökönként egy napos elméleti 
oktatás tartunk a központi oktatóteremben, 
különböző fókusszal (alátéthéjazat, átszellőzés, 
hőszigetelés, alacsony hajlásszög) január 
12.19.26 és február 2.9.23.                                                                               
Kapcsolat: Viniczai Róbert tel: 30-6300441                     

 

 

 

 

Creaton képzések januártól márciusig                                                       
1. nap:  
9.00-10.00        Prezentáció a Creaton/Etex történetéről, 
munkavédelmi oktatás  
10.00-12.00        Gyárlátogatás  
12.00-13.00        Ebéd  
13.00-16.15          Prezentáció 2017-es kerámia és beton 
termékválasztékról és a Pontvadászat programról  
16.15-16.30         Szünet  
16.30-18.00        Prezentáció a 2017-es síkpala és hullámpala 
választékról és a kiegészítőkről, új termékrendszereinkről!  
Este: vacsora és műsor a szálláson.  
2. nap:  Reggeli után hazautazás.           

Kapcsolat: Szép Zoltán tel: 30-320-6891                                                           

Gerard képzések                                         
-gyárlátogatással egybekötött oktatások 
lehetősége max 15 fős csoportokban január-
február-március folyamán                                      
Kapcsolat: Malcsik Gábor tel: 30-343-9186                             

 

Dörken oktatás                                                                        
Tetőfedő mesterkurzus plusz:                                                          

2017 január 30.február 1-2.                                             

Szivárgós oktatás: március 21-22.                                      

Székesfehérvár                                    
Kapcsolat:                                                                      

Dudásné Golán Andrea tel: 30-670-8421 
   

Az újság felelős kiadója a Fehérvár Tető Kft.                                                                                                           

Szerkesztette : Csizmadia Tibor , 2016 
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