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Látogass el a 
www.szakemberkozosseg.hu 
oldalra, ahol további részleteket 
találsz a programról, illetve 
a pontgyűjtés menetéről. 

Ne maradj le, 
regisztrálj most: 

Ez PONT 
 NEKED 
       szól!

  Lépj be a Mapei 
  hűségprogramjába, 
  gyűjtsd 
a hűségpontokat, 
és váltsd be őket 
értékes ajándékokra!

ÚJ
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Az építő ember nap mint nap erőfeszítéseket tesz valami jó 
dolog létrehozásáért. Ehhez támaszkodik a saját tudására, 
képességeire, de keresnie kell a kapcsolódásokat a többi em-
ber felé is, mert egyedül építeni a legtöbbször igen nehézkes 
feladat. Ezért az az ember, aki épít, példát tud mutatni min- 
denkinek arról, hogy hogyan válhat a mindennapi élet értelmes, 
értéket teremtő közösségi létformává.

Az elmúlt hetekben a Mapei Krónika 
készítése során az az öröm ért, hogy 
olyan emberekkel készíthettem interjút, akik 
engem, a kérdezőt is felemeltek, nekem is 
irányt és példát mutattak. Olyan szakembe- 
rek és sportolók beszélgettek velem, akiket az 
álmaik visznek előre, hisznek, gondolkodnak, 
cselekszenek és átlépik saját határaikat.
Interjúalanyaim, beszélgetőtársaim arról 
győztek meg engem, és remélem, az Olvasó 
is így lesz ezzel, hogy az alkotás, az életöröm, 
a megismerés, a család, a kapcsolatok, egymás 
támogatása, az együttműködés milyen rend-
kívüli ajándékot jelentenek az életünkben.
Az építésben is azok a projektek a leg-
sikeresebbek, ahol összefognak a résztvevők, 
s nem kiugrani készülnek egy-egy konflik-
tushelyzetből, hanem egymásra támaszkodva 
megoldást keresnek.

Nem vagyunk egyformák, de egy valamiben biztosan igen: 
a lehetőségben az összefogásra, a közös munkára, az alkotásra.
Ez a lap is közös munka eredménye, és a munka java még hátra 
van, ugyanis valakinek el is kell olvasnia az írásokat, s ha az 
Olvasó beengedi magába az információt, és tovább gondolja azt, 
majd kreatívan felhasználja, akkor érdemes volt létrehozni a Mapei 
Krónika mostani, ünnepi számát is.

Markovich Vanda,
a Mapei Krónika
főszerkesztőjének 
köszöntője

A SZERKESZTŐTŐL

Boldog ünnepeket, 

szeretetben és 

sikeres munkával 

töltött új évet kíván 

mindenkinek a 

Mapei Krónika 

csapata!
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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

“Ne hallgass rossz híreket, csak jó híreket hallgass! Kommunikálj, tartsd a figyelmedet a 
környezeten, maradj segítőkész! Tanulj, és fejleszd magad, menj el tréningekre! Mozogj, sportolj, 
pihenj egészséges mozgással!”

A TERÜLET, AMIVEL TÖRŐDNÖD KELL: 
TE MAGAD VAGY
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Kedves Barátom!
Az idén is, mint minden évben kint jártam 
Bolognában a Cersaie kerámia vásáron. Már 
az első nap adódott egy kis probléma itt-
hon: a kislányom, Lili hívott minket reggel, 
hogy a garázsunk kapuja nem nyílik ki. On-
nan Bolognából nehéz lett volna bármit is 
intézni, így csak amikor hazaértünk, hívtam 
ki a kapuszerelő barátomat. Szerencsére 
gyorsan ki tudta javítani a hibát. A kapu 
meggyógyult.
Miközben szerelte be a kaput, kérdez- 
gettem őt, hogy mi van vele. Elmondta, 
hogy kiégettnek érzi magát, nem nagyon 
vannak céljai, hogy nem igazán élvezi a 
munkát. Megkérdeztem, hogy segítsek-e, s 
hogy mi az, amiben örömét leli, mik azok 
a dolgok, amiket ha a múltban csinált, ak-
kor boldogságot érzett. Elmondta, hogy 
imád montizni éjszaka, és azt is elmondta, 
hogy korábban, amíg nem voltak a gyerekek 
sokat utazott, s hogy ez is sok örömöt oko-
zott neki. Még mielőtt bármit válaszolhat-
tam volna, gyorsan hozzátette, hogy amióta 
gyerekei vannak, csak nekik él. Nagyon sokat 
van velük, segít nekik, és emiatt igazából 
nincs ideje arra, hogy azokat a dolgokat is 
megtegye, amiket ő szeret. Minden idejét a 
gyerekekre áldozza, az lebeg a szeme előtt, 
hogy nekik jó legyen.
Ezután én csak egy kérdést tettem fel neki: 
Ez mind rendben van, de hol vagy TE? A 
válasz mély hallgatás volt.

Miért írtam le ezt a történetet? Idén, 
2022-ben nagyon sok olyan dolog történt 
körülöttünk, ami nem éppen a legnagyobb 
boldogságot ígéri nekünk. A történések 
nem igen támogattak minket abban, 

hogy jókedvűek, vidámak, energikusak, 
célratörőek legyünk. Éppen ezért egy ki-
csit mélyebben megvizsgáltam a cégek, 
a családok, a csoportok működését, és az 
alábbi következtetésre jutottam, elsősorban 
a vállalkozásokra vonatkozóan.
Ahhoz, hogy egy cég a mai és az előttünk 
álló helyzetben terjeszkedni, növekedni, fej- 
lődni tudjon, négy olyan területet találtam, 
amellyel egy cégvezetőnek foglalkoznia kell. 
Ha Te cégvezető, ügyvezető vagy – fe-
lelsz egy cég jövőjéért -, akkor tehát négy 
olyan terület van, amellyel nagyon komo- 
lyan kell foglalkoznod. Azonban a négy 
között van egy olyan, amelyik nélkül, az 
egész nem fog működni. Ha ez a terület 
nincs jó állapotban, akkor arra az egész cég 
rámehet. Minden területtel kell törődnöd, 
de ezzel az eggyel kiemelten. 

NÉZZÜK MEG, HOGY MELYIK EZ A NÉGY 
TERÜLET

1. A piac: természetesen a piac egy fon-
tos terület, amivel mindig foglalkoznod 

kell. Különösen egy olyan helyzetben, 
amikor várható a piac csökkenése. Érde-
mes azon dolgoznod, hogy mit tudsz még 
adni a piacnak, amiért cserébe téged, a te 
cégedet, a Te termékeidet választják. Mi- 
vel tudod még őket segíteni, hogy az életük 
egy kicsit jobb, egy kicsit boldogabb legyen. 
Ezen érdemes elgondolkodnod és kidol- 
goznod a terveket, melyek ezt eredmé- 
nyezik.

2. Céges folyamatok, pénzügyek: dol-
goznod kell azon, hogy a cégben 

működő folyamatokat gyorsabbá, hatéko- 
nyabbá tedd. Ugyanis a nem jól működő 

Jegyezd meg: NEKED JÓL KELL LENNED!
BOLDOG ÚJ ÉVET!
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céges folyamatok energiát visznek el, vesz-
teségeket okoznak. Emellett nézd meg a 
fix költségeidet, hogy hol tudsz belőlük 
lefaragni. Egyetlen dolgot nem tehetsz: 
nem csökkenthetsz úgy költséget, hogy 
következésképp alacsonyabbá váljon a szol-
gáltatásaid, termékeid színvonala.

3. A munkatársak: most aztán igazán 
időt kell szentelned a munkatár-

saiddal való törődésre. Annak érdekében, 
hogy ők biztonságban érezzék magukat, jó 
érzelmi és mentális állapotban legyenek, 
sokat kell velük kommunikálnod. Tudnod 
kell, hogy vannak és miben tudod őket még 
segíteni annak érdekében, hogy a poszt-
jaikon nagyon hatékonyan és eredménye- 
sen termeljenek. A termelésre kell őket 
fókuszáltatnod. A termelés alatt itt nem a 
gyártást értem – azt is tartalmazza -, hanem 
a cégben elvégzendő munkák eredményes 
elvégzését. A termelés a munkával elért 
eredményekre vonatkozik. Hatékonyan kell 
használnod a motiváció eszközeit, a prob-
lémák megoldásába való bevonást, vala-
mint a jó munka őszinte elismerését.

És végül az utolsó terület nem más, mint…

4. TE MAGAD: Törődnöd kell azzal, 
hogy mind fizikailag, mind érzel- 

mileg, mind pedig mentálisan jól légy.

Remélem, eljutottál idáig az olvasással. Ha 
igen, akkor most van egy kérdésem hozzád:
Mit gondolsz? A fenti négy pont közül me-
lyik az, amelyik a céged jövője szempont-
jából, a fejlődés a terjeszkedés szempont-
jából a legeslegfontosabb?

Igen, a válaszod helyes: Te magad vagy a 
legfontosabb! Miért?
Gondold csak végig. Ki alapította meg a 
céget? Ki vezeti a cégedet? Ki az, aki ren-
geteg kezdeményezéssel, ötlettel, megol-
dások kutatásával, keresésével és alkal-
mazásával eljuttatta a cégedet oda, ahol 
most van? Természetesen ez Te vagy.
Igaz, hogy mindezt egyedül nem tudtad 

volna létrehozni. Kellettek hozzá a mun- 
katársaid, akik felépítették veled együtt 
a céges folyamatokat és akik veled együtt 
megdolgozták a piacot, hogy támogassa 
a cégedet vásárlásokkal. Azonban mindez 
csak és akkor működik, ha te jól vagy. Ha a 
te ösztönzésed, motiválásod, lelkesítésed 
hatására a munkatársak termelnek és 
hozzák az eredményeket. Hogy tudod őket 
lelkesíteni, biztatni, érdeklődni irántuk, ha 
te zaklatott, ideges, aggodalommal teli 
vagy? A válaszom az, hogy sehogy.
Ezért nagyon fontos, hogy most ne úgy élj a 
cégedben, mint a történetemben szereplő 
apuka, aki a gyerekei oltárán szinte feláldoz-
ta magát, hanem foglalkozz magaddal. 
Foglalkozz azzal, hogy fizikailag, érzelmileg, 
mentálisan olyan állapotban légy, hogy a ne-
hézségek és a körülötted lévő zűrzavar hatá-
sait tudd kezelni. Neked olyan állapotban 
kell lenned, hogy képes legyél lendületet 
adni a munkatársaknak, lelkesíteni a mun- 
katársakat, lelkesíteni a piacot és lelkesíteni 
saját magadat.
Adok neked néhány tanácsot. Elmondom 
azt, amit én teszek mindig, ha netán a 
külső körülmények miatt aggodalmat, zak-
latottságot, idegességet, félelmet érzek. 
Ezeket a dolgokat azért teszem, hogy minél 
gyorsabban vissza tudjam nyerni az érzelmi 
stabilitásomat. Hiszen ne tagadjuk le, sajnos 
mindannyiunkra hatással vannak a külső 
negatív, esetleg pozitív körülmények. Négy 
olyan dolgot írok most le neked, ami nekem 
nagyon-nagyon jól bevált:

1. Ne hallgass, ne olvass negatív, 
rossz híreket. Biztos vagyok ben-

ne, hogy azok a hírek, mint például, hogy 
hányan karamboloztak az autópályán és 
haltak meg, nem fognak téged nagyon fel-
lelkesíteni. Viszont annál inkább le fognak 
nyomni. A rossz hírek nem segítenek neked 
abban hogy érzelmileg jobban légy. Inkább 
hallgass jó híreket, olyanokat, hogy hol, mit 
sikerült felépíteni, hol, kinek, milyen öröme 
volt az életben. Ha valaki rossz hírekkel keres 
meg - természetesen nem a cégeden belüli 
rossz hírekkel -, akkor ne hallgasd meg.
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2. Kommunikálj minél többet! Amikor 
én egy kicsit le vagyok törve, akkor 

fogom magam és gyorsan felhívok kettő-
három olyan régi barátot, ismerőst, akikkel 
már régen beszéltem és csak annyit mondok 
nekik: Szia! Csak úgy eszembe jutottál. Mi 
újság van veled? Meghallgatom, érdeklődök 
felőle. Ilyenkor néhány perc után sokkal 
jobban érzem magam. 
Nem muszáj pont ezt 
tenned, a lényeg, hogy 
a figyelmedet tedd a 
környezetedre, kezdj el 
kommunikálni.

3. Tanulj, fejleszd 
a tudásodat, 

képezd magad, menj el 
tréningekre! A tanulás, 
a tudás megszerzése 
és sikeres alkalmazása, 
egy jó tréning hangulata 
és légköre segít abban, 
hogy magas érzelmi 
szinten légy.

4. Mozogj, spor-
tolj! Bármi- 

lyen mozgás, bármi- 
lyen fizikai megterhelés 
jobb állapotba hoz. Egy 
jó futás, egy jó túrázás, 
egy jó bringázás nagyon 
jól kezeli a fáradtságot, 
a rossz hangulatodat. 
Mi cégvezetők általában nem fizikai, ha-
nem szellemi munkát végzünk. Mégis van 
olyan, hogy a nap végére hulla fáradtnak 
érezzük magunkat. Miért? Hiszen „sem-
mit” nem csináltunk. De igenis csináltunk: 
használtuk az elménket, és ez nagyon sok 
energiát követel. A mentális fáradtságot 
alvással nem lehet kipihenni, csakis fizikai 
megterheléssel. Ezért kell sportolni és mo-
zogni. Az igazi mozgás energiát termel. 

Nekem a felsorolt dolgok nagyon sokat 
segítenek abban, hogy jó érzelmi és men-
tális állapotban legyek, illetve ha valami 

lenyomna, gyorsan visszajöjjek. Tartsd te is 
szemelőtt: valódi építő termelés csakis jó ér-
zelmi állapotban lehetséges. 

Tehát, a rövid üzenetem számodra a 2023-
as évre: Törődj magaddal, fektess arra 
hangsúlyt, hogy megtartsd magad magas 
érzelmi állapotban, hogy tudj lelkes, jóked-

vű, vidám, érdeklődő és 
segítőkész lenni.

Csakis így leszel képes:
 ◆ lelkesíteni, motivál-

ni, képezni, magas szin- 
ten termeltetni és segíte-
ni a munkatársaidat,

 ◆ tisztán látni és 
hatékonnyá tenni a cé-
ges folyamatokat és a 
pénzügyeket,

 ◆ úgy kezelni és 
segíteni a piacodat, a 
célcsoportodat, úgy ala-
kítani a kommunikáció-
dat, hogy ők minél 
nagyobb számban téged 
válasszanak. 

Kívánom neked és a Csa-
patodnak 2023-ra, hogy 
tűzzetek ki nagy célokat 
és  ezeket érjétek is el. 
Kívánom neked, hogy 
mindig olyan érzelmi 
szintekre tudd magad 

felhozni, hogy képes legyél kreatív ötletek-
kel támogatni a cégedet, a munkatársaidat 
és a piacodat, célcsoportodat. 
Végül kívánom neked, hogy legyen erőd, 
energiád, kitartásod mindezt végigvinni, 
és a cégedet és a csapatodat a fejlődés, 
növekedés, terjeszkedés útján tartani. 

BOLDOG ÚJ ÉVET!

Markovich Béla
ügyvezető

Foglalkozz azzal, hogy 

fizikailag, érzelmileg, 

mentálisan olyan 

állapotban légy, hogy 

a nehézségek és a 

körülötted lévő zűrzavar 

hatásait tudd kezelni. 
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A jubileum alkalmából számos extra programra is sor 
került.  Amíg a család egyik tagja versenyzett, addig a töb-
biek különböző programokon vehettek részt egész hét-
végén. Bringás felvonulás, poptarisznya parti színesítette 
a napot, és részt lehetett venni bemelegítő túrán, illetve 
minden nevező ajándékba kapott egy fürdőbelépőt a Zala-
karosi Élményfürdőbe! A versenynapon pedig 5 különböző 
futamban próbálhatták ki magukat a résztvevők: céges 
csapatverseny, gyerekverseny, családi bringatúra, országúti 
teljesítménytúra és országúti maraton. 
A jubileumot méltó, új bringás ruha kollekcióval is ünne-
peltük! Egyedi dizájnnal és színvilággal készült ünnepi 
sportruházat készült erre az évre, valamint a versenyzők 
pólót vagy érmet is kaptak a rajtcsomag részeként. 
A Mape VIP Zóna számos extra szolgáltatást nyújtott 
vendégeinknek, és fő találkozó pontként működött, helyet 
adott a pihenésnek és a beszélgetéseknek is. 

MAPEI HÍREK - SPORT

Szeptember utolsó hétvégéjén került sor a 15. jubileumi, MAPEI Tour de Zalakaros 
kerékpáros hétvégére, amit egy ideje inkább kerékpáros fesztiválnak nevezünk, 
hiszen tényleg mindenki megtalálja a neki való programot.

Fehér Melinda,
partnerkapcsolatok
felelős írása

MAPEI TOUR DE ZALAKAROS 
SZENZÁCIÓS HANGULAT!
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 ◆ A magyar Mapei Csapat jubileumi mezben 
indult el a Csapatversenyen

 ◆ A Mapei VIP bemelegítőtúrán idén 
70 fő vett részt

A szombati céges csapatversenyen re-
kord mennyiségű csapat állt rajthoz: 
61 cég érezte úgy, hogy meg akarja 
mérettetni magát!

A Mapei leányvállalatai közül három 
állt  rajthoz   idén, és a magyar 
csapatban versenyzett Markovich 
Béla is. „Nem is értem, hogy ed-
dig miért nem indultam csapat- 
versenyben! Elképesztő hajrát men-
tünk a srácokkal, igazi csapat-
ként működtünk együtt” – mondta 
Béla a verseny utáni interjújában. A 
magyar Mapei Csapat a 15. helyen vég-
zett. 

A horvát csapat évek óta aktív részt- 
vevője a rendezvénynek, a Céges csa- 
patversenyen 4 éve változatlan részt-
vevőkkel indulnak. Most az előkelő 16. 
helyet szerezték meg maguknak!

Az Adria Mobil nevű szlovén Mapei 
csapat ebben az évben csatlakozott 
hozzánk először, és hazavitte a leg-
nagyobb kupát, ugyanis megnyerték a 
Szabadics Ride Csapatversenyt!  
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„FEJLŐDÉSRE TÖREKSZEM 
MINDEN TERÜLETEN”

MAPEI HÍREK - SPORT

Hogyan lettél sportnagykövet?
A sport mindig is az életem része volt. 
Volt egy időszak azonban, amikor már 
vezetőként dolgoztam család mellett, és 
nehezen illesztettem bele a mindennapok- 
ba. Végül egy egészségügyi probléma és 
túlsúly miatt elhatároztam, hogy életmódot 
váltok, és sportolni kezdek.   A férjem, Debre 
Norbert, a váci vízművek utánpótlás edző-
je, és ötszörös Ironman, triatlonozik, 
és engem is megfertőzött vele. Emel-
lett Juhász Attilával dolgozom az Újház 
Centrumban, vezető beosztásban, és Attila 
sporttevékenységének nap mint nap tanúja 
vagyok. Amikor láttam, hogy a Mapei Kft.-nél 
sportnagykövet szerepkörre lehet pályázni, 
kihívást láttam ebben a lehetőségben.

Mit dolgozol az Újház Centrumban?
Fejlesztési vezető vagyok. A pozícióm 
lényege, hogy a gyorsan és nagy lendület-
tel fejlődő cégben jelentkező kihívások 
szerinti fejlesztéseket menedzseljem. 

„Nem vagyok profi sportoló, de az életem egyik 
legfontosabb része a triatlon. 6 éve döntöttem 
úgy, hogy életmódot változtatok, lefogyok és 
aktívan sportolni kezdek. Sikerült 1 év alatt 25 
kilótól megszabadulnom és tavaly már egy 
ironman versenyt is teljesítettem férjemmel 
váltóban, illetve részt vettem egyéniben egy 
ausztriai bajnokságon, olimpiai távon. Szeret-
ném felhívni a figyelmet arra, hogy sosem késő 
belevágni az aktív sportba és az áldozatos, ki-
tartó munka meghozza gyümölcsét. Ezt a pél-
damutatást látja a kislányom is!”

Interjú Debre-Grónai Anikó Mapei sportnagykövettel
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Mi a titka a sikereidnek?
Magamról és az egész családomról is el-
mondhatom, hogy nem tudunk  célok 
nélkül élni. Képtelen vagyok csak úgy a 
szürke hétköznapoknak létezni. Természe-
tesen nőként, társként és anyaként ehhez 
sok mindent hozzá kell tennem. Jelenleg 
úgy látom, hogy leginkább a mindennapi 
logisztikát, vagyis össze kell hozni egymás-
sal a különböző területeket, és a sportolást 
is be kell illesztenem a többi szerepem 
közé. Úgy látom, hogy ehhez a megfelelő 
logisztika a kulcs.

Melyek voltak az első 
lépéseid, amikor újra a 
sport mellett döntöttél?
Jártam a férjemmel 
versenyekre és szépen 
lassan nekem is a min-
dennapjaim részévé vált 
az aktív sport, először 
csak a futás aztán a 
bringa. 

Úgy tűnik, fontos, ha 
támogató emberek 
állnak melletted.
Igen. Nem mindegy, 
hogy a családtagod 
visszahúz-e vagy éppen 
előrelendít. Gyerekko- 
romban kézilabdáztam, 
és három évet az NB1-ben is töltöttem. 
Azért tehettem ezt meg, mert a szüleim 
mögöttem álltak. Azt gondolom, hogy 
a sporthoz, a versenyzéshez mindig kell 
az otthoni támogatottság. Mindany- 
nyian mintakövetők vagyunk, és nem min-
degy, hogy milyen minták vesznek min-
ket körbe. 2014 óta a férjemmel tagok 
vagyunk egy amatőr sportegyesületben, 
sőt már a kislányom is sportol, ő is egyesüle-
ti tag. A közeg, a társak úgy a családban, 
mint a baráti társaságban fontosak. Nálunk 
a sport egyben családi program is, kikap- 
csolódásként is elmegyünk futni, bringázni. 
Nagyon szeretünk a Börzsönyben túrázni.

Mit gondolsz a sok rossz 
hírről, ami körbevesz 
minket?
Mivel az építőanyag 
kereskedésben dolgo- 
zom, a munkám is 
erősen érintett a gaz-
dasági helyzettől. Ugyan- 
akkor nálunk erős és 
pozitív gondolkodású a 
vezetés, kiváló vezetőnk 
és döntéshozónk van. 
Otthon is energiatuda-
tosabban élünk, odafi-
gyelünk a költekezésre. 
A Covid járvány idején 
nehéz volt aktív spor-
tolóként otthon maradni, 
nem járni versenyekre és 
nem találkozni a barátok-
kal. A családom stabi- 

litása azonban lehetővé teszi, hogy át-
vészeljük a nehézségeket. Bizakodó vagyok. 
Azt gondolom, hogy az életben a család a  
legfontosabb, a családra történő támaszko-
dás, a családi értékek és kapcsolatok gon-
dozása ad erőt az embernek. Mi a szűkebb 
és a tágabb családban is együttműködünk. 
A hétvégén voltam például sportnagykövet- 
ként a Mapei Tour de Zalakaros versenyen, 
ahová a családom, sőt anyósomék is eljöttek. 
Ezen kívül mindig megpróbálom a dolgok 
pozitív oldalát nézni, még akkor is, ha sok 
negatív dolog vesz körbe. S az, hogy vannak 
céljaim, rengeteget segít minden területen.

Nagyon szeretem az 

eseményeket, ahol 

sportnagykövetként 

részt veszek,  az inspiráló 

közeget, amit ott találok. 

Vállaltam, hogy példát 

mutatok, és szívvel-lélek-

kel vagyok benne. 

 ◆ Debre-Grónai Anikó sportnagykövet a Mapei 
Tour de Zalakaros versenyen



14   MK 76. SZÁM/2022    

A FUTÁS ÖRÖM 
A VERSENY ÜNNEP

MAPEI HÍREK - SPORT

Mennyire határozza meg a sport a 
barátságaidat?
Ha van egy fél napom, akkor azt vagy a 
sporttal, vagy a barátaimmal töltöm. A 
körülöttem lévő barátok nem sportolnak, 
velük túrázni szoktam, s mivel a Balaton 
közelében élünk, le szoktunk együtt men-
ni a partra. Máskor a sportot választom. A 
futásnak nagyon sokat köszönhetek, de 
odafigyelek a barátaimra, és a partnerem-
re is. Sokat kapok a sporttól, kitartást, aka-
raterőt, jól érzem magam tőle. A futásban 
és a versenyzésben azt is szeretem, hogy 
embereket ismerek meg, világot látok, 
és a verseny után programot szervez- 
hetünk. Mindenki maga választja meg, 
hogy mivel tölti a szabadidejét. Én például 
nem játszom számítógépen, nem nézek 
sorozatokat, de heti nyolc órát sportolok, 
vagyis négy félmaratont futok.

Munka, család és barátok mellett nem 
lehet könnyű ennyit sportolni.
Futás után nagyon hamar regenerálódok. 
Jól esik, amikor hajnali négykor kelek, hogy 
futhassak, és megesett már, hogy lefutot-
tam a félmaraton, majd nekiálltunk be- 
tonozni. A verseny pedig elsősorban 
feltöltődést jelent. Új embereket is-
merek meg. Egy kisvárosban dol-
gozom és falun élek, így az új 
helyek megismerése élmény és kikap- 
csolódás a számomra. A motiváció azonban, 
hogy minél több versenyen vegyek részt, a 
Mapei Kft. által jött meg. Amikor beadtam a 
pályázatomat a sportnagykövet címre, úgy 
lettem első, hogy nem is számítottam rá. 
Ez nagyon fontos visszajelzés a számomra.

Miért jelentkeztél sportnagykövetnek?
A kötelezettségek, amelyek ezzel jár-
nak, korábban is mindennaposak voltak 
a számomra. Mivel láttam, hogy semmi 
szokatlan megerőltetéssel nem jár, gondol-
tam, megpróbálom. Rengeteg plusz dol-
got adott nekem a futás, többek között ezt 
a szerepkört is. És ott van az a boldogság, 
amit átélek a sportnak köszönhetően, a 
feltöltődést, s azt, hogy másképp látom a 
dolgokat, mint annak előtte, amikor még 
nem sportoltam. Amikor futok, sokszor hall-
gatok zenét, és ez az állapot arra is jó, hogy 
új gondolataim szülessenek, rádöbbenjek 
dolgokra, döntéseket hozzak. Nagyon sok 

„Körülbelül 6 éve még 150 kg voltam. Elhatároztam, hogy lefogyok. A szigorú fo-
gyókúra mellett, a sport mellett döntöttem. A futást találtam meg, és már 4 éve 
futok. 2018-ban kezdtem el, és akkor készültem fel életem első versenyére, ami 
egy félmaraton volt. Hatalmas élmény, nagyon nagy boldogság. 2019-ben felké-
szültem életem első Maratonjára. Lefutottam, sikerült, és ezzel valóra váltottam 
az álmomat. 2020-ban részt vettem egy 50 km-es ultra távon, Szőlőskörön. Éven-
te átlagosan 14 versenyen veszek részt.”

Interjú Dörnyei András Mapei sportnagykövettel

 ◆ Mapei sportnagykövetek fényképezkednek 
Juhász Attilával és Markovich Bélával
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mindent átgondoltam már futás közben. A munkám-
ban is több lett a türelmem. A kitartásom is nőtt, és sok-
kal igényesebb lettem, értékekben gondolkodom ott 
is. Amikor nagyon fáradt vagyok, akkor is erős maradok, 
tehát a sport és az abból fakadó belső eredményeim 
hajtóerőt is jelentenek. Sokkal könnyebben tudok 
kapcsolódni az emberekhez, pozitív beállítottságú 
lettem, nagyobb az önbizalmam. Könnyebben is-
merkedek, nincsenek erős gátlásaim, közvetlenebb és 
nyitottabb lettem.

Megváltoztatta a sport a kapcsolataidat?
Voltak olyan barátok, akik leszakadtak rólam. Viszont 
magasabb színvonalú kapcsolataim lettek, amelyek 
az új és közös érdeklődés mentén alakultak ki. Az új 
barátaim motiváltabbak, de a régiek közül is megma-
radt több barátom. Például egy barátom, aki még ak-
kor ismert, amikor 150 kg-os voltam. Együtt dolgoz- 
tunk, és megkérdezte, hogy miért nem fogyok le. Mire 
én visszavágtam, hogy ő meg miért nem teszi le a ciga- 
rettát. Aztán amikor lefogytam, eljött velem egy mara-
toni versenyre, és látta az eredményt. Ő is kedvet ka-
pott a futáshoz, és letette a cigarettát. S vannak olyan 
barátaim is, akik engem motiválnak, köztük egy, akitől 
folyamatos támogatást kapok, életem első versenyére is 
elkísért, s a mai napig ott van minden fontos versenyen.  
A támogatás, a másik ember motiválása fontos, ezért 
is örülök, hogy sportnagykövet lehetek, sokan megis-
mertek és megszerettek. A verseny pedig ünnep.

“Nem az idő számít, 

hanem valami más. 

Én nem a versenyre 

készülök, egyszerűen 

szeretek futni és szere-

tem a maratoni távot. 

Hogy mennyi idő alatt 

futom le, nem annyira 

fontos, de hogy elmenjek 

a következő maratoni 

versenyre is, az motivál. 

Nem mással, hanem 

magammal állok 

versenyben, és a fontos, 

az élmény.”
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ÜVEGMOZAIK BURKOLAT GYORSJAVÍTÁS 
BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

Egy különleges termék, különleges feladatot oldott meg a Miskolctapolca Bar-
langfürdőben

A tulajdonos és a kivitelezők azzal a kérés-
sel fordultak a Mapei szakemberek felé, 
hogy keressenek megoldást a barlangfürdő 
számos medencéjében 
jelentkező üvegmoza- 
ikburkolat hibákra. Idő 
azonban a teljes burko-
lati felújításra nem volt, 
ugyanakkor a fürdő 
sem nyithatta meg úgy 
a kapuit a fürdőzők 
előtt, hogy a kipergett 
mozaikszemek baleset-
veszélyes használatot 
jelentettek. A kitört sze- 
mek hiánya miatt ke- 
letkezett élek ugyanis 
a sérülés veszélyét hor-
dozták magukban.
Gyors, mégis biz-
tonságos megoldásra 
volt szükség, mivel kö-
zeledett a fürdő meg- 
nyitásának napja.

A javítást az új KERAPOXY EASY DESIGN  
fugázóval oldották meg. A különlegesség 
és egyben a gyorsjavítás kulcsa az volt, hogy 

a termék tulajdonságai 
lehetővé tették, hogy a 
kitört 2,5x2 cm méretű 
üvegmozaik szemek he-
lyét is ezzel a termékkel 
töltsék ki.
A KERAPOXY EASY 
DESIGN műszaki tulaj- 
donságainak köszön-
hetően nem csupán a 
magas hőmérsékletű ter-
málvizeknek áll ellen, de 
a szükséges karbantartó 
felület takarításokat is sé-
rülés nélkül elviseli.

A termék alkalmazása 
lehetővé tette, hogy a 
nagyhírű létesítmény 
időben kinyisson, és a 
vendégek élvezhessék 
a több százezer éves, 
természetalkotta bar-
langjáratokban történő 
fürdőzést.

Szinte a fürdő valamennyi 

terme érintett volt, de a 

legtöbb hibát a 

Csillagteremben és a 

Római teremben kellett 

a lehető legsürgősebben 

kijavítani, a medencék 

időigényes újra burkolása 

nélkül. A javításokat a 

Peka-Bau Kft. végezte.

Mit kell tudni a burkolatot érő vízről?
A létesítményben nagyon sok medence (fürdőterem) 

található a következő víz jellemzőkkel:

2 termál medence (33-35°C), Hidas terem (33-35°C), Római 

terem (32°C), Csillagterem (32°C), Öreg barlangi medence 

(29-30°C), Fürdőcsarnok (29-30°C) 
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Referencia: Miskolctapolca 
Barlangfürdő
Mapei termékkel végzett munkála-
tok: üvegmozaik medenceburkolat 
javítása

Tulajdonos: Miskolctapolca 
Barlangfürdő
Kivitelező: Peka-Bau Kft.
Mapei kapcsolattartó: Nagy Gábor

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolás: Kerapoxy Easy 
Design

ADATOK

A KERAPOXY EASY DESIGN
ELŐNYT JELENT ÖNNEK

 ◆ ha nem nedvszívó és könnyen tisztítható fugára 
van szüksége

 ◆  ha egészséges, antibakteriális és penészedésálló 
felületet szeretne létrehozni

 ◆ ha keskeny, legfeljebb 15 mm széles fugákat 
szeretne kitölteni

 ◆ ha kiemelkedő mechanikai szilárdságú, vegyi 
ellenálló képességgel rendelkező, tartós fugát 
szeretne

 ◆ ha kitűnően bedolgozható, gyors kivitelezést 
lehetővé tevő, könnyen letakarítható epoxi fu-
gaanyagra van szüksége

 ◆ ha a gazdaságosságot biztosító, zsugorodás- 
mentes és repedésmentes fuga terméket 
  alkalmazna

BALESETVESZÉLYES BURKOLATI HIBÁK GYORS ÉS
BIZTONSÁGOS JAVÍTÁSA KERAPOXY EASY DESIGN-nal
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Háromféle ragasztóanyag

HELYES VÁLASZTÁS

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

Szegeden a Felső-Tisza part szomszédságában, a volt városi stadion helyén épült 
fel 2019-2021 között a város legújabb sportcsarnoka. Az újonnan épült csarnok volt 
a helyszíne a 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokságnak. A beltéri hidegburko-
lás kialakítása során a Mapei termékeit alkalmazta a kivitelező. 

A 28.390 m2 alapterületű szegedi multi-
funkcionális sportcsarnok, a Pick Aréna ki-
vitelezési munkáit a West Hungária Bau Kft. 
végezte, a beruházó a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. volt. Az avatóünnepséget 
2021 decemberében tartották. 

BENTLAKÁSOS RÉSZLEG 
KIÉPÍTÉSE
A létesítmény nem csak sporteseményeknek 
ad otthont, hanem koncertek, különböző 
rendezvények helyszínéül is szolgál. 
A Hajós-Építész Iroda Kft. által tervezett 
8.143 férőhelyes komplexumban található 
egy körülbelül nyolcvanfős konferenciate-
rem, négy edzőterem,  két bemelegítőte-
rem, továbbá akadémiai és kollégiumi 
részleg is épült, ami több mint 30 gyermek 
elszállásolását teszi lehetővé bentlakásos 
formában.. 

A szakemberek a Mapei rétegrendekkel 
összesen 22.000 négyzetméteren dol- 
goztak a vizes blokkok, öltözők, és egy 
medence kiépítése során.    

HIDEGBURKOLÁS 22.000 
NÉGYZETMÉTEREN
A nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátó 
legalább 5.500 nézőhely kiszolgálását biz- 
tosítja az első szinten. Ezért az első 
szinten alakították ki a büféket, a vizes- 

blokkokat, és a ruhatárakat. Szintén itt 
kerültek kialakításra a televíziós közvetítést 
biztosító kamerahelyek is. A fennmaradó 
2.800 nézőhely megközelítését egy felső 
kerengőről oldották meg. A két szint között 
közvetlen lépcsős kapcsolatok létesültek.

A hidegburkolási munkákat a Dominó 
Kft. szakemberei végezték. Az edzőcsar-
nok, illetve a kollégium öltözőinek, folyo-
sóinak, vizes blokkjainak, lépcsőházainak, 
kerengőinek hidegburkolatai mind Ma-
pei megoldásokkal kerültek kialakításra. 
Új építésű épületről lévén szó, valamennyi 
hidegburkolat eszrtich és beton aljzatokon 
került fektetésre.

Az előkészítést PRIMER G alapozóval és 
NOVOPLAN MAXI aljzatkiegyenlítővel 
végezték. 
A kisebb, illetve normál méretű burkola-
tok ragasztásához ADESILEX P9-et, vala-
mint KERAFLEX S1-et használtak, míg az 
előcsarnok 120x120 cm-es nagylapjait 1.200 
négyzetméteren ULTRALITE S2 ragasztóval 
ragasztották.
Fugázáshoz KERACOLOR FF FLEX fugázót 
alkalmaztak. Mivel a KERACOLOR FF FLEX 
DropEffect technológiával készül, így víz- 
lepergető tulajdonsága akár a burkolat tisz-
tításakor, akár a vizes helyiségekben előnyt 
jelent. 
A kent vízszigeteléshez a MONOLASTIC és 
a MAPELASTIC AQUADEFENSE rugalmas, 
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 ◆ Lépcsőházak 
és lépcsők 
hidegburkolatai

 ◆ Kerengők, 
közösségi terek, 
vizes helyiségek 
hidegburkolatai

 ◆ Bentlakásos 
kollégium 
tereinek és vizes 
helyiségeinek 
hidegburkolatai
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kent vízszigetelést alkalmazták a meste-
rek. A MAPESIL AC, penészálló, ecetsavas 
szilikon hézagkitöltő anyag alkalmazása 
volt az utolsó fázis. A MAPESIL AC negatív 
sarkokban, csőáttörésekben penészesedés 
mentesen egészíti ki a burkolatot és teszi 
esztétikussá és műszakilag is teljessé a 
rétegrendet.   
Az esztrich kialakításához a WHB Kft. 
szakemberei a TOPCEM PRONTO ter-
mékünket használták.

Tudj meg még 
többet online!

A RAGASZTÓVÁLASZTÁS 
SZEMPONTJAI A PROJEKTEN

KICSI ÉS NORMÁL MÉRETŰ BURKOLATOK 
RAGASZTÁSA FÜGGŐLEGES FELÜLETEKEN: 
 - ADESILEX P9 lecsúszásmentes ragasztóanyag

KICSI ÉS NORMÁL MÉRETŰ BURKOLATOK 
RAGASZTÁSA VÍZSZINTES FELÜLETEKEN:
 - KERAFLEX S1 nagy mechanikai ellenálló 
   képességű ragasztóanyag

NAGY MÉRETŰ, (120 x 120 cm-es) LAPOK 
RAGASZTÁSA:
 - ULTRALITE S2 nagy alakváltozásra képes
   ragasztóanyag

Referencia megnevezése: Pick Aréna 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok:
hidegburkolás, vízszigetelés 
Helyszín: Szeged 
Kivitelezés éve: 2019-2021. 
Beruházó: BMSK 

Generálkivitelező:
West Hungária Bau Kft. 
Hidegburkolati kivitelező:
Dominó Kft. 
Mapei partnerkereskedő:
Dominó Kft. 
Mapei kapcsolattartó: Kósa Viktor 

Felhasznált Mapei termékek: 
Hidegburkolás: Primer G, Novoplan 
Maxi, Adesilex P9, Keraflex S1, 
Ultralite S2, Keracolor FF Flex, 
Mapelastic Aquadefense, Monolastic, 
Mapesil AC, Mapetex filc 
Esztrich készítés: Topcem Pronto, 

ADATOK

 ◆ A szegedi Pick Aréna 
hidegburkolatainak kialakítá-

sakor a következő  Mapei 
megoldásokat alkalmazták a 

szakemberek:
Esztrich képzés:

TOPCEM PRONTO
Alapozás:

PRIMEG G
Ragasztás:

ADESILEX P9, KERAFLEX S1, 
ULTRALITE S2

Fugázás:
KERACOLOR FF FLEX

Vízszigetelés:
MONOLASTIC, MAPELASTIC 

AQUADEFENSE
Csatlakozások kitöltése: 

MAPESIL AC
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Milyen munkakörök vannak a Mapei Kft.-
nél egy végzett technikus számára?
A Mapei-nél több munkakörben jel-
lemzően műszaki képzettségű dip-
lomások vannak, de egy pályakezdő 
technikusnak érdemes ismernie a le-
hetőségeket, mert úgy a képzettségét, 
mint ha elég rátermett, a lehetőségeit 

tekintve, kiválóan tudna működni eze- 
ken a területeken egy tanulásra kész tech-
nikus is. Az egyes munkaköröket kezdők 
is be tudják tölteni, igaz, hogy minden-
képp szükség van további képzésre, ha 
az ember sikeres akar lenni.  S vannak 
munkakörök, amelyekhez elengedhetet- 
len a megfelelő gyakorlat és rutin. 

„A debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Techni-
kum kért fel minket egy online előadásra a fenti té-
mában, online karrier tanácsadás címén. Az előadás 
célja az volt, hogy a fiatalok tájékozottabbak legye-
nek a munkaerő piacon, és legyen képük arról, hogy 
mi vár rájuk az iskola után. A szervezők ezért több 
különböző céget is megkerestek, hogy a témát mi-
nél több oldalról bemutathasság a tanulóknak. A mi 
előadásunk konkrétan a Mapei-ben meglévő lehe-
tőségekről szólt, de közben többekkel, így az iskola 
oktatóival is beszélgettem, és számos gondolat fel-
merült, hogy egy fiatalnak merre is lenne érdemes 
keresgélnie az iskolái végeztével.”

MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK EGY FIATAL

ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUSNAK?

Interjú Fábián Zoltán 
okleveles építőmérnökkel

ÉPÍTŐIPAR - INTERJÚ
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Az alkalmazástechnikusi munkakörhöz 
például elsősorban a tapasztalat szüksé-
ges, és szakmai, de általában nem felső-
fokú végzettséget igényel. A technikus 
képzettség kiváló lehetőség ebben a 
mukakörben, ahogy az értékesítő vagy 
a laboráns feladatokban is. A labor-
ban történő munkavégzés ugyanakkor 
tipikus kezdő munkahely is lehet, mert  bár 
igen közel áll az ott végzett munka a gya-
korlathoz, mégis sokkal szábolyozottabb 
folyamatrendszerben kell működni. Vissza-
térve az alkalmazástechnikusi beosztásra,   
különösen a Mapei megoldásokat tekintve, 
sokat kell még az iskolák befejezése, sőt 
akár a kivitelezésben megszerzett gyakorla-
tot követően is tanulni. 

Ha az építési piac egészét nézzük, akkor 
milyen feladatokat találhat egy kezdő 
technikus?
Azok a fiatalok, akik technikumban 
végeznek, jobbára úgy gondolkodnak, 
hogy onnan az út a kivitelezésbe vezet, 
és ott vagy művezető lehet belőlük, vagy 
műszaki előkészítő. Nem gondolnak arra, 
hogy akár az anyaggyártók vagy a keres-
kedések is igényt tarthatnak a szakér-

telmükre. Sokan úgy képzelik, hogy a keres- 
kedésekben nincs igazán szakmai mun-
ka. Ez nem feltéltenül van így. Nagyon sok 
kereskedésre jellemző, hogy komoly szak-
mai anyagokat, szakmai kiadványokat 
hoznak létre, és ehhez szükség van a szak-
mai tudásra. Olyan kereskedések is vannak, 
ahol konkrét műszaki csapat dolgozik, és 
így segítik a vevőket, ahogy szakemberek 
nézik át a konkrét ajánlatokat vagy építé-
si feladatokat is. Ezért amikor a rendez-
vényen az oktatókkal beszélgettem, azt is 
javasoltam nekik, hogy ne csak gyártókat 
vagy kivitelező cégeket keressenek meg, 
hanem vonják be a karrier lehetőségek 
feltárásába a kereskedéseket is, vagy akár 
a kereskedelmi láncokat. Érdemes úgy is 
megismerkedni a piaccal, hogy milyen 
szakmai területre tudja bedolgozni magát 
az ember. Ez lehet akár egy szűkebb terület 
is, mint például a nyílászárók kivitelezése és 
beépítése. A nyílászárók területe minden-
hová tartozik egy kicsit, mégsem konkrét 
tanult szakmája senkinek. Én is dolgoztam 
a nyílászárók piacán, és mondhatom, hogy  
mindenféle szakmájú emberrel találkoz-
tam. Volt ott gépész és még asztalos is, akár a 
gyártást, akár a beépítést nézzük. Szerintem, 
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különösen az egyedi nyílászáró gyártásban 
lehet találni érdekes feladatokat. Ezen kívül 
vannak érintőleges területek, mint például 
a környezetvédelem. Vannak cégek, ame- 
lyek talajcserével és tisztítással foglalkoznak, 
vagy utólagos kármentesítéssel. Egy techni-
kus akár ilyen cégeknél is találhat munkát.

És a továbbtanulás?
Na igen, egy technikus soha ne vesse el 
a gondolatot, hogy továbbtanul. Lehet, 
hogy egyből a technikum befejezése után, 
de az is lehet, hogy több éves munka- 
tapasztalat után kerül rá sor. Valami- 
lyen fajta tovább képződésre mindenképp 
szüksége lesz.

Egy magasépítő technikusnak milyen 
társterületek lehetnek még érdekesek?
Az út és közmű szolgáltatás, útfenntartás, 
útkarbantartás, de például vízügyi területen 
is lehet olyan fedadat, ahol magasépítő 
technikusokra is szükség van.

Az építőipari szakmunkások is gondolhat-
nak ezekre a területekre?
A végzettséget tekintve szerintem igen. 
De elsősorban a saját tudáson, rutinon, a 

tanulási hajlandóságon és képességen, va-
lamint a munkához való hozzáálláson fog 
múlni egy-egy beosztás elnyerése, illetve 
a munkakör betöltésének a sikeressége. 
S persze vannak olyan munkakörök, ame- 
lyeket kezdőként érdemes választani, s van-
nak olyanok, ahol több éves gyakorlatra, 
tapasztalatra van szükség. Mielőtt azon-
ban bárhová is jelentkezünk, érdemes az 
adott céget, cégeket megismerni, nem vak-
tában szétlőni az önéletrajzot, hanem oda 
beadni, ahol látunk a magunk számára le-
hetőségeket. A motivációs levélbe is érde-
mes beleírni, hogy éppen miért az adott 
céghez szeretnénk menni, miért rájuk gon-
doltunk, s belefoglalni, hogy kik vagyunk, mi 
a célunk, s miért éppen oda jelentkezünk.

“Biztos vagyok abban, hogy 

senki nem hagyhatja abba a 

tanulást az iskola végeztével. 

Akármit is választunk, 

akármerre is megyünk,  

továbképzésre, egy-egy terület 

mélyebb megismerésére 

mindeképp szükség van.“
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Péter, te valamiféle egyszemélyes in-
formációs központ vagy. Mit is csinálsz 
valójában? 
Összekötöm az építési piac szereplőit. Egy 
informatikai ötletből indultunk, ami kinőtte 
magát egy bizalmi alapokon nyugvó kapcso-
latrendszerré. Egyik feladat hozta a másikat. 
Mára már expokat szervezek, szakember 
ajánlót készítünk, rendezvényeket hozunk 
össze a szakemberek és az üzleti vállalkozók 
számára. Az építőipar szereplőivel minden-
napos kapcsolatot tartok fent, ügyes-bajos 
dolgokat beszélek át a szakemberekkel. 

Mi az alapvető célod ezzel a sokszínű 
tevékenységgel?
Az első cél az volt, hogy összekapcsoljuk 
az ingatlan tulajdonosokat és az építési 
szakembereket. Jelenleg már egy bővebb 
rendszer működik. Tulajdonképpen minden 
eszközzel azon dolgozom, hogy segítsem 
összehozni a szakembereket és a megren-
delőket, illetve egy új cél a szakiskoláknak 
segíteni, hogy a szakmai oktatásban részt 
vevő gyerekek sikeresen ki tudjanak lépni 
az építési piacra. Ide kapcsolódik az is, hogy 
a cégeknek is igyekszem segíteni, hogy a 

MINT EGY HÍD 
“ÖSSZEKÖTŐ SZEREPEM VAN” 

ÉPÍTŐIPAR - INTERJÚ

Interjú Orbán Péterrel, számos 
szakembereknek szóló honlap és csoport, 
rendezvény létrehozójával, szervezőjével

 ◆ Orbán Péter küldetésének érzi a szakemberek közötti kapcsolatok, együttműködések és az 
összefogás támogatását.
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megfelelő fiatal szakemberek kerüljenek 
hozzájuk.

Miért csinálod?
Ma már mindez számomra egy küldetés, tu-
datosan vállalt feladat.

Mik a terveid, célkitűzéseid?
Az összekötő szerepkörön belül, egy nagyon 
fontos cél a szakemberek mögé szervezni 
egy támogató hátteret, amire támasz- 
kodva, előre tudnak lépni, sőt, össze tudnak 
egymással fogni.

Ez hasonlít a Szakember Közösség céljai-
hoz.
Igen, pontosan ezért van jó kapcsolatom 
Markovich Bélával is, akivel nagyon egy-
felé gondolkodunk, sőt én magam is tagja 
vagyok a Szakember Közösségnek, ahogy 
más szakmai szervezetekkel is kapcsolat-
ban állok. Szakemberekkel foglalkozom, és 
beleteszek nagyon sok időt. Beszélgetése-
ket indítok, a közös gondolkodást segítem. 
Ha valakinek szüksége vagy egy társra egy 
másik területről, tudok segíteni neki. Erről 
szólnak részben az üzleti találkozók, ame- 
lyeket szervezek. Az általam létrehozott 
Facebook csoportok is a személyes és szak-
mai kapcsolódásokat támogatják.

Mintha csak egy központi tudakozó vagy 
egy egyszemélyes portál lennél.
Igen. Olyan vagyok, mint egy híd, közvetítést 
végzek a különböző szereplők között. Nem-
sokára például lesz egy üzleti találkozó, 

ami az árajánlat készítésről szól, meghívok 
szakembereket, és beengedjük a lakosságot 
is.

Hol lehet kapcsolatba lépni a munkássá-
goddal? Például milyen Facebook csopor-
tokat működtetsz?
Az egyik az Ingatlanos és építőipari szakem-
berek üzleti csoportja. A honlapok pedig, 
amelyeket működtetünk az ingatlanszaki 
és a megbízható szakik oldalai.

Mivel sok embert ismersz a szakmából, sőt 
együttműködsz oktatási intézményekkel, 
biztosan van véleményed arról, hogy 
milyen lehetőségei vannak a fiatal 
szakembereknek a mai piacon.
A mai fiataloknak egész jó karrierle-
hetőségei vannak. Ugyanis az építőipar 
jelentősen megváltozott. Nagyon sok a gép-
használat, a fizikai munka jellege így ma 
már más, hiszen a gépek rendkívüli módon 
segítik meg a fizikai munkát. Ugyanakkor 
izgalmas is egy mai szakember munkája. 

 ◆ Orbán Péter és 
Markovich Béla, a 
Mapei Kft. 
ügyvezetője

 ◆ Hangulatkép a 
ceglédi szakmai 
exporól
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Például régen egy burkolónak két-három 
féle feladata volt. A mai burkolói működés 
azonban szinte folyamatos tanulást igé-
nyel és szerteágazó tudást követel. Ezzel 
arányosan a keresetek is növekedtek, és a 
mai piacon egy jó szakembernek nem kell 
munkát keresnie, mert a munka keresi meg 
őt. Aki ma színvonalasan dolgozik, fejleszti 
saját magát, ésszel él és odafigyel a pénz-
re, nem kell panaszkodnia, jó élete van 
neki is és a családjának is. A burkolókat is 
és a kőműveseket is rengeteg munka vár-
ja, sőt kevesen is vannak, ahogy hiány van 
ácsokból, tetőfedőkből, víz-, gázszerelők-
ből is. Érdemes tehát tanulni, akár techni-
kusi irányba is, mert rengeteg a lehetőség, 
a cégek keresik a jó szakembereket, sőt 
sok vállalkozás támogatja is a szakmai ok-
tatást annak reményében, hogy a felkészült, 
korszerű tudással rendelkező fiatalok majd 
őket erősítik.

Van különbség, hogy milyen szakem-
bereket keresnek a kivitelezők és milyen 
szakembereket a gyártók?
A kivitelezők inkább a szakmunkásokat vár-
ják, keresik, és nagyon jó szakemberekre van 

szükségük. A gyártók szívesen nevelnek ki 
maguk műszaki szakembert, de itt is alap a 
megfelelő képzettség, a hozzáértés.

Te magad milyen tanáccsal látnád el a fia-
talokat?
Én azt tanácsolnám, hogy egy végzett fia-
tal szakember először egy nagy céget ke-
ressen, adja be az önéletrajzát, keresse a 
HR osztályt, ha teheti. Ezeknél a cégeknél 
nagy rutinra lehet szert tenni. A másik le-
hetőség, hogy akár még az iskolaévek alatt 
vagy végzés után, keressen egy magas szín-
vonalon dolgozó mestert, aki mellett rutint 
tud szerezni. Később, ha már eleget tanult, 
önállósodhat. Az igényes régi szakemberek 
is keresik olykor a fiatalokat, hogy átadhas-
sák nekik a tudást, valamint a munkákat. 
Vállalkozásba szerintem a megfelelő rutin-
nal és a megfelelő tőkével érdemes kezde-
ni, hiszen ma már a jó munkán és szakértel-
men kívül muszáj rendelkezni a megfelelő 
eszköz- és gépparkkal is. Az építőiparban 
dolgozni érdekes és kreatív munkát jelent, 
ami a megfelelő színvonalú életet is tudja 
biztosítani.
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VARÁZSLATOS ÉS OTTHONOS

TERMÉSZETESSÉG 
KIALAKÍTÁSA

Tihany nemcsak természeti szépségeiről, hanem történelmi 
atmoszférájáról, legendák sokaságáról ismert balatoni település. 
Elindultunk a legendák nyomában, például kipróbáltuk a tihanyi  

visszhangot, és közben felfedeztük a 2021-ben épült Kaska Házat. 
Tarts velünk most Te is, hogy bemutassuk, hogyan készült el e ház 

különleges padlója.

REFERENCIA - DEKOR PADLÓ
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ULTRATOP LOFT FAL- ÉS 
PADLÓBEVONAT KÉSZÍTÉSE
A Kaska-Ház ULTRATOP LOFT bevonatának 
kialakítását a Havelka BETON ART Kft. 
szakemberei végezték az épület három 
szintjén. A tulajdonos egyedi színkeverést 
kért, így a helyszínen keverték a kivetelezők 
a színeket. Az eredmény az árnyalatok 
izgalmas játéka a felületen, ami leginkább 
a különböző nézőpontokból mutatja meg 
magát. Az ULTRATOP LOFT bevonat rend-
kívül érdekessé és természetessé tette a 
belső tereket. Szinte látni az ősi természet 
színvilágát, a belépő egy modernkori 
természetes közegben találja magát.

A Kaska Ház 2021-ben került átalakításra és átadásra Tihanyban, a Bencés 
Apátság közelében. Különleges, egyedi kialakítású szobáinak, pihenőkert-
jének, beltéri élménymedencéjének köszönhetően, meghitt időtöltésre 
számíthat minden idelátogató.
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A különleges árnyalatokat mutató 
ULTRATOP LOFT rendszert a szobákban 
padlón, a szobák vizes helyiségeiben, 
padlón és falon alkalmazták.
Sok helyen gipszkarton falak fogadták 
az ULTRATOP LOFT rétegeket, ezért 
megerősítésként MAPENET 150 üvegszövet 
hálóval erősítették meg a kialakított 
rétegrendet: 

 ▶ glettelés KERAFLEX S1 EXTRA ragasz-
tóanyaggal

 ▶ MAPENET 150 üvegszövet háló beágyazá-
sa

 ▶ ECO PRIM T alapozás
 ▶ ULTRAPOP LOFT F durvább szemcséjű 

bevonat
 ▶ ECO PRIM T alapozás

 ▶ ULTRATOP LOFT W finom simítás
 ▶ a kész felület waxolása MAPELUX OPACA-

val.

A vizes helyiségekbe ugyanez a rétegrend 
került a megfelelő vízszigetelés kiépítésével.

Referencia megnevezése: Kaska Ház 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: dekor bevonat 
Helyszín: Tihany 
Kivitelezés éve: 2020-2021. 
Építész: Zala Art Építész Iroda Kft., 
Czigány Kató 

Ipari padló kivitelező: Havelka 
BETON ART Kft. 
Beruházó: Central Park Bt. 
Generálkivitelező: Central Park Bt. 
Mapei partnerkereskedő: Havelka 
BETON ART Kft.

Felhasznált Mapei termékek:
Ipari padló: Ultratop Loft Redszer

ADATOK

DEKORATÍV BELTÉRI PADLÓ- 
ÉS FALBEVONATOK

Az ULTRATOP LOFT RENDSZER ideális 
termék dekoratív beltéri padló- és falbe- 
vonatok készítéséhez. A kész bevonat a 
felület megfelelő kezelése után kopásálló, 
könnyen kezelhető, sokoldalú, és jól viseli 
a jelentős gyalogos forgalmat. Ennek 
köszönhetően kifejezetten ajánlott boltok, 
éttermek, recepciók, magánlakások, 
kávézók, hotelek, vagy kiállítótermek 
esetében, és általánosságban minden 
belsőépítészethez kapcsolódó területen 
a civil építőipari szektorban. 
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A felmérésekből derült ki, hogy az épület három fő 
egysége milyen korú, és pontosan milyen eredeti 
rétegrenddel bír.
A felmérő munka erdeménye volt az is, hogy a tető valóban 
nem felel meg az energetikai feltételeknek, és ki is számí-
tották a hőszigetelési értékét. Ennek alapján választották 
ki azt a típust és anyagvastagságot, ami megfelel a jog- 
szabályban előírtaknak.

A pontos és részletes műszaki tartalmat Vladár Péter 
épületszigetelő szakmérnökkel közösen dolgozta ki a 
szakkivitelező.

A kivitelezés során a felülvilágítók cseréjében a Hydroproof 
Kft. volt  a szakkivitelező segítségére, a víz és hőszigetelés 
kivitelezése során pedig a Gonoszig Kft. működött közre.

REFERENCIA - TETŐSZIGETELÉS

A Roofszig Kft. ügyvezetője azzal kezdte a beszámolóját, hogy mielőtt ajánlatot 
adtak volna a fonyódi Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola lapostető 
szigetelésének felújítására, feltárásokat és felméréseket végeztek. A cél az volt, 
hogy a legoptimálisabb megoldást találják meg a három épületből álló komple- 
xum tetőszigetelés felújítására.

Cikkünk Székely Jaroszláv, 
a Roofszig Kft. ügyvezető-
jének szakmai beszámolója 
alapján készült.

PROFESSZIONÁLIS SZAKMAI MUNKAVÉGZÉS

FELTÁRÁS ÉS MEGOLDÁS
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ÚJ RÉTEGREND KIÉPÍTÉSE A 
FŐÉPÜLETEN

 ▶ Bontás utáni felületek javítása, ameny- 
nyire lehetséges volt.

 ▶ Felület bitumenes alapozása.
 ▶ Párazáró bitumenes lemez réteg elhe- 

lyezése.
 ▶ 2*10 cm EPS 100 –as lépésálló hőszigetelés 

beépítése, hőtechnikai számitások szerint.
 ▶ Üvegfátyol elválasztó réteg fektetése EPS 

hőszigetelés felületére.
 ▶ 1,8 mm vastag PVC műanyag lemez 

vízszigetelés terítése vízszintes felületen. 
 ▶ Az Ejot Kft. szélszívás és rögzítési 

számításai szerint történt a vízszigetelés 
rögzítése, amihez a vékony felbeton rög-
zítési felület végett végig menetes 7,5 mm 
vastagságú csavarokat használtak műanyag 
szigeteléstartó tányérokkal együtt. 

 ▶ Felépítmények szigetelése fóliabádog 
Z-profil és Lindab viharléc beépítésével 
történt hő- és vízszigetelve, függőleges 
felületen.

 ▶ A kis felülvilágítók új lábazat beépítése 
és hő- és vízszigetelése, új kupola beépítése 
(Indulight) Hydroproof Kft. bevonásával. 
6 db nagy felülvilágító, 1 db egybefüg-
gő sávfelülvilágítóvá átalakítva, új lábazat 
kiépítésével hő- és vízszigetelve. 

 ▶ Az attikafal bádogbontás után a tetejére 
felület kiegyenlítés céljával 22 mm OSB 
borítást kapott, amiben rögzítésre került egy 
0,8-as horganyzott acéllemez és ráakasztva 
fóliabádog cseppentő szegély zsinórozva 
körben az épületen.

 ▶ Az attikafal belső oldalára 5 cm vastag 
PIR hőszigetelés került fel hőhídmentesítés 
és felületkiegyenlítés céljával, amire ezt 
követően PVC vízszigetelés került köz-
benső fóliabádog szalag rögzítéssel és teljes 
felületű kontaktragasztással rögzítve. 

 ▶ Régi eternit salakszellőzők kibontá-
sa után beépítésre kerültek a bitumenes 
párazáró rétegen páraszellőzők összehege-
sztve párazárólemezzel, ezt követően a PVC 
rétegnél 100-as átmérőjű páraszellőzők 

FŐÉPÜLET
Az épület közel 50 
éves. Bontásra és át-
alakítára volt szükség. 

NYAKTAG
Ez az épületegység 
körülbelül 40 éves, az 
attika bádogborítá-
sának és vízszigetelé-
sének visszabontását 
végezték el a munká-
latok előtt.

TORNATEREM
A 40 éves épület te- 
tején és az attikán 
bontást és átalakítást 
végeztek az új réteg-
rend kivitelezés előtt.

MAPEI MEGOLDÁSOK
A PROJEKTEN

1. MAPEPLAN M18 PVC-P csapadékvíz szigetelő 
lemez, mechanikai rögzítéssel 

2. MAPEPLAN rögzítő sín 
3. MAPEPLAN D 15 Homogén PVC-P lemez a 

részletképzések kialakításához
4. MAPEPLAN ADS 200 kontaktragasztó PVC-hez
5. MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék PVC-hez
6. MAPEPLAN PVC  fóliabádog rögzítő profilok 

készítéséhez
7. MAPEPLAN PVC zsinór a lyukasztott rögzítő 

sínhez
8. MAPEPLAN PVC sarokerősítő idom
9. MAPEPLAN PVC kúpos belső sarok 
10. MAPEPLAN PLUS PVC gallér



32   MK 76. SZÁM/2022    

kerültek ráépítésre, így a nedvességet tar-
talmazó salak át tud szellőzni az új ré- 
tegrenden is, és mivel a szellőző vastagságát 
is növelték, így gyorsabb száradást értek el 
vele.

 ▶ Villámvédelem visszaépítése.

ÚJ RÉTEGREND KIÉPÍTÉSE A 
TORNATEREM TETŐN: 

 ▶ 10 cm EPS 100 –as lépésálló hőszigetelés 
beépítése, hőtechnikai számítások sze- 
rint, mert a feltárások során kiderült, hogy a 
tornatermen van már 2 x 5 cm vastag EPS 
hőszigetelés.

 ▶ Üvegfátyol elválasztó réteg fektetése EPS 
hőszigetelés felületére.

 ▶ 1,8 mm vastag PVC műanyaglemez 
vízszigetelés terítése vízszintes felületen.

 ▶ Az Ejot Kft. szélszívás és rögzítés számítá-
sai szerint történt a vízszigetelés rögzítése, 
amihez a vékony felbeton rögzítési felület 
végett, végig menetes 7,5 mm vastagságú 
ÉMI minősített csavarokat használtak 
műanyag szigeteléstartó tányérokkal együtt.

 ▶ Villámvédelem visszaépítése.

A NYAKTAG MUNKÁLATAI
Attikafalak bádogfedésének és vízszige-
telésének elbontása. Ugyanaz a rétegrend 
kiépítés történt, mint a főépületen, csak 
nincsenek rajta felülvilágítók. 

Referencia neve: Bacsák György 
Technikum és Szakközép Iskola
Helyszín: Fonyód
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: tetőszigetelés
Kivitelezés éve: 2022.
Beruházó:  Siófoki Szakképzési 
Centrum
Generálkivitelező: Roofszig Kft.

Tetőszigetelés kivitelező: 
Roofszig Kft.
Mapei partnerkereskedő: 
Roofszig Kft.
Mapei kapcsolattartó: Ipacs András

Felhasznált Mapei termékek
Polyglass vízszigetelés: Mapeplan 

M18 PVC-P, Mapeplan rögzítő sín, 
Mapeplan D 15 Homogén PVC-P, 
Mapeplan ADS 200, Mapeplan PVC 
Tisztítófolyadék, Mapeplan PVC PVC 
fóliabádog rögzító, Mapeplan PVC 
sarokerősítő idom, Mapeplan PVC 
kúpos belső sarok, Mapeplan Plus 
PVC gallér

ADATOK

 ◆ A csapadékvíz elleni szigetelést a Polyglass MAPEPLAN rendszerével oldották meg a 
kivitelezők.
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A javítás előtt távolítsunk el a felületről 
minden laza, leváló részt, port és szeny-
nyeződést. Ezen lépés elmulasztása gátol-
hatja a tartós végeredményt, a cementes 
javítóanyag jó tapadását.
Ahhoz, hogy nagy biztonsággal javítani 
tudjuk a szerkezetet 1,5 N/mm2-es ta-
padószilárdságra van szükségünk, aminek 

meglétéről a javítás előtt meg kell győződ-
nünk, és a felület nedvesítéséről sem
szabad megfeledkeznünk.
Ha nagy igénybevételeknek ellenálló, de 
csak pár milliméteres vastagságú felületi 
javításra van szükség, azt akár egy réteg-
ben és akár a teljes felület újra simításával 
elkészíthetjük. Eddig erre a MAPEFINISH 
HD két komponensű simítóhabarcsunk 
volt a megoldás, mostantól azonban 
a MONOFINISH HD egykomponensű, 
nagyszilárdságú, koptatóhatásnak jól el-
lenálló betonsimítóhabarcsot is választ- 
hatjuk.
A két termék közti fő különbség a kompon-
ensek számában rejlik.
A MONOFINISH HD-t elég csak vízzel 
bekevernünk, így egy különösen könnyen 
bedolgozható terméket kapunk, mely réte-
genként 2-3 mm vastagságban felhord-
ható a felületre, és tömör, tartós, vízhatlan 
réteget hoz létre. 

Áruházak, boltok, logisztikai létesítmények árufoga-
dásra használt részeinél, autó lehajtóknál, közintéz-
mények utólagos akadálymentesített bejáróinál, és 
sok egyéb helyen találkozhatunk kisebb-nagyobb lej-
tésű térbetonokkal, rámpákkal, utakkal. Ezek jellem-
zően nagy mechanikai terhelésnek vannak kitéve, így 
javításukra előbb vagy utóbb szükségünk lesz. Mit te-
hetünk a tartós javítás érdekében?

NAGYMÉRTÉKŰ KOPÁS  A 
BETON FELÜLETEN?

VÁLASSZA A LEGÚJABB ÉS LEGEGYSZERŰBB 
MEGOLDÁST!

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - BETONTECHNOLÓGIA

Dr. Rajnai Eszter,  
építéskémiai termékfelelős 
írása
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SPANYOLORSZÁG
Santa Creu és Sant Pau Kórház

NEMZETKÖZI REFERENCIA - SZERKEZET MEGERŐSÍTÉS, ÚJ CEMENTPADLÓ

Az 1902 és 1930 között épült Sant Pau Kórház a katalán modernizmus eklatáns pél-
dája. A Lluís Domènech i Montaner építész által megálmodott „város a városban” 
80 éven át szolgálta a betegellátást Barcelonában. Európa egyik legjelentősebb 
modernista épületegyüttese méltán népszerű turisztikai látványosság. Különleges 
építészeti megoldásai és magas művészi értéke miatt 1997-ben az UNESCO kultu-
rális világörökségi listájára is felkerült.

A komplexum felújítása és adminisztratív, il-
letve üzleti tevékenységet végző intézmény- 
nyé történő átalakítása az egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó részlegek elköltöztetése 
után vette kezdetét. A 2011 és 2014 között 
lezajlott projekt hármas célt szolgált: az ere-
deti terek helyreállításán túl az épületek új 
funkciójuknak, illetve a környezetvédelmi és 

energiatakarékossági előírásoknak megfe-
lelő modernizációját is magában foglalta. A 
szén-dioxid kibocsátás mérséklése érdeké-
ben az épületbelsőket immár egy 400 – 
egyenként 100 méter mély – forráskútból 
táplált geotermikus hőszivattyú rendszer 
segítségével temperálják.
A komplexum olyan a fenntarthatóságra, 
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különféle egészségügyi szolgáltatásokra és 
oktatásra szakosodott cégek és szervezetek 
otthona lett, amelyek közös célja a város-
lakók életminőségének javítása.

ADMINISZTRÁCIÓS ÉPÜLET
Ez a komplexum legnagyobb és leg-
díszesebb tagja. Az 1905 és 1910 épült 
szerkezet a létesítmény tulajdonképpeni 
bejárata, amelyben a kórházigazgatóság 
és az adminisztrációs irodák kaptak helyet. 
Lluís Domènech i Montaner munkájának 
művészi értékét megőrző felújítására és a 
legkorszerűbb berendezésekkel ellátott, 
sokfunkciós és sokoldalú helyiségek kiala- 
kítására 2013-ban került sor. Ma elsősor-
ban konferenciák és rendezvények 
helyszíneként használják ezt az épületet, de 
a kórház történeti archívuma is itt található.
A kivitelezők a falazott boltíveken, a bol-
tozatokon és a falakon is a MAPEGRID G 
220 üvegszövet hálóval együtt alkalmazott 
PLANITOP HDM RESTAURO segítségével 
konszolidálták a szerkezeteket. Ez a 
„szálerősített” rendszer hosszú távon is 
tartós, kiváló mechanikai teljesítményt nyúj-
tó megoldást biztosít.
Az épületen belül több helyiség is új, 
ULTRATOP cementpadlót kapott. A szak- 
emberek ehhez a TOPCEM hidraulikus 
kötőanyag segítségével készítettek esz-
trichet, majd QUARZO 0,5 homokkal 
megszórt PRIMER SN alapozóval vonták be 
a felületeket, végül pedig a MAPECRETE 
STAIN PROTECTION szennyeződéstaszító 
kezelőszerrel impregnálták őket.

 ◆ A Lluís Domènech és 
Montaner által tervezett 
Santa Creu és Sant Pau 
Kórház felújításához Mapei 
megoldásokat alkalmaztak

 ◆ Az adminisztrációs épületben PLANITOP HDM 
RESTAURO és MAPEGRID G 220 segítségével 
erősítették meg a boltíveket, mennyezeteket és 
falakat. Az új cementpadlókat ULTRATOP-ból 
alakították ki.
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SANT LEOPOLD ÉPÜLET
A 20. század elején Katalónia- és Valen-
cia-szerte széles körben elterjedt tech-
nikával készült boltíves mennyezet szerkeze-
ti megerősítésére szintén a PLANITOP HDM 
RESTAURO habarcs–MAPEGRID G 220 
üvegszövet háló kombináció biztosított 
megoldást. A kivitelezők a falazat repedé-
seit EPORIP epoxi ragasztóval és EPOJET 
epoxi műgyantával töltötték ki, míg a be-
ton- és téglaelemek javítására MAPEGROUT 
COLABILE zsugorodás-kompenzált, szál-
erősített habarcsot használtak.

SANT RAFEL ÉPÜLET
Ennek az épületnek a tetőszerkezetét 
szintén Mapei megoldásokkal erősítették 
meg. Miután eltávolították a külső kerámia 
burkolatot, egy FRG- (Fibre Reinforced 
Grout = szálerősített habarcs) rendszert al-
kalmaztak, a kiegyenlítéseket MAPEGRID G 

A Sant Rafael épületben 
alkalmazott megerősítés rétegrendje  ◆ A Sant Rafel épület 

kupolájának kerámia-
burkolatait KERAFLEX 

ragaszthabarccsal 
ragasztották vissza az 

előzetesen MAPEGRID 
G 220, PLANITOP HDM 

RESTAURO és 
MAPEWRAP G FIOCCO 

segítségével 
megerősített felületre.

Háromrétegű kerámia burkolat

Háromrétegű kerámia burkolat

8 cm vastag fújt 
cellulózréteg

Tömör réteg valamelyik 
MAPEGROUT habarcsból

MAPEGRID G 220 
üvegszövet háló és 
PLANITOP HDM 
RESTAURO 
hidraulikus mész 
bázisú habarcs

MAPELASTIC–MAPENET 150 
vízszigetelő rendszer

30 cm hosszú MAPEGRID G 220 
üvegszövet háló csíkokból álló 
megerősítés

Epoxigyantával impregnált MAPEWRAP 
G FIOCCO üvegszálas zsinórból 
kialakított kihorgonyzási pontok

MAPEGRID G 220 üvegszövet háló

Statikai megerősítésre szoruló 
IPN 80 acélgerenda

PLANITOP HDM RESTAURO 
hidraulikus mész bázisú 
habarcs
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220 üvegszövet hálóval megerősítve. Emel-
lett PLANITOP HDM RESTAURO habarcsot 
és MAPEWRAP G FIOCCO egyirányú, nagy 
erősségű üvegszál zsinórt is használtak.
A MAPENET 150 hálóval megerősített, 
MAPELASTIC SMART habarccsal vízszigetelt 
felületekre KERAFLEX ragasztóval ragasz-
tották vissza a kerámia burkolatokat.

SANT MANUEL ÉPÜLET
A Sant Manuel egyik félkupolája megrepe-
dezett, és a burkolatok több helyen is elvál-
tak az alaptól. Itt a problémák orvoslására 
egy PLANITOP HDM RESTAURO habarcsból 
és MAPEGRID G 220 üvegszövet hálóból 
álló kompozit rendszer alkalmazása mellett 
döntöttek. Ez ugyanis minden szempontból 
(vegyileg, mechanikailag és rugalmasságát 
tekintve is) teljesen kompatibilis az eredeti 
falazattal.
A boltíves mennyezet belső oldalán a 
MAPEGROUT T 40 közepes szilárdságú (40 
MPa), szálerősítésű, zsugorodás-kompenzált, 
állékony betonjavító habarccsal vonták be a 
felületeket.
Ezenkívül a boltozatok beázott részein 
LAMPOCEM hidraulikus kötőanyaggal 
fugázták ki a repedéseket, a csapadékvíz 
által kivájt üregekbe pedig szuperfolyós 
MAPE-ANTIQUE F21 hidraulikus kötőanya- 
got injektáltak.
Bizonyos helyiségekben a magas hővezetési 
tényezőjű TOPCEM kötőanyag segítségével 
készítettek 4 nap alatt teljesen kiszáradó, 
padlófűtéshez alkalmas esztrichet.

Referencia: Sant Pau Kórház
Helyszín: Barcelona (Spanyolország) 
Építés ideje: 1902–1930
Eredeti tervek: Lluís Domènech i 
Montaner 
Rekonstrukció ideje: 2011–2014
Tulajdonos: Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tervezés és műszaki ellenőr: ONL 
Arquitectura (adminisztrációs 
épület);  Bernúz Fernández 
Arquitectes (Sant Rafel épület); 
Josep Ramon Calonge i Vallbona, 
José Luis González (Sant Leopold 

épület), Moreno-Navarro y Albert, 
Casals i Balagué, Alicia Doctor Navar-
ro, Esther García Mateu, Kerstin 
Nething y Belén, Onecha Pérez (Sant 
Manuel épület) 
Generál-kivitelezők: Constructora de 
Calaf, S.A. (adminisztrációs épület); 
Natur System (Sant Leopold épület); 
SAPIC (Sant Rafel épület); UTE 
Xèdex-Rècop (Sant Manuel épület)
Szakipari kivitelezők: Pavindus, CREB 
Mapei kapcsolattartók: Joan Lleal és 
Toni Catllà, Mapei Spanyolország 

Felhasznált Mapei termékek: 
Szerkezetmegerősítés: Mapegrid G 
220, Planitop HDM Restauro, 
MapeWrap G Fiocco, MapeWrap 21
Esztrichkészítés: Topcem
Aljzatok vízszigetelése: Mapelastic 
Smart, Idrosilex
Hidegburkolás: Kerapoxy Easy 
Design

ADATOK
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„KULCSKÉRDÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A BIZALOM”

SOKSZÍNŰSÉG A PIACON

Új tervezési szakág
Horváth Sándor építészmérnökkel közösen 
vehették át a Széchenyi-díjat. Milyen út 
vezetett idáig?
Az út nagyon hosszú volt, hiszen Horváth 
Sándorral közel harminc éve vagy talán több 
ideje is együtt dolgozunk. Ő tanárom volt az 
egyetemen, majd a TDK konzulensem lett, 
és miután végeztem az egyetemen, vissza-
kerültem az Épületszerkezeti Tanszékre és 
folytattuk a közös munkát. Horváth Sándor 
mellett nőttem fel, mint oktató is, és később 
együtt alapítottunk céget. Hosszú pályát 
jártunk be, nagyon sok szép feladatot végez-
tünk, köztük a Művészetek Palotája, a Kar-
melita kolostor épülete, a Nemzeti Színház. 
A díjat azonban elsősorban azért kaptuk, 
amit egy új tervezési szakágért, az 
épületszerkezeti szakági tervezésért tet- 
tünk. A ‘90-es években csupán néhány 
fajta szerkezet volt jelen az építési 

piacon, majd robbanásszerű fejlődés kö- 
vetkezett. Új technológiák, anyagok érkez-
tek az országba, s ez a folyamat most is 
tart. A törekvésünk az volt, hogy ezeket az 
újdonságokat behozzuk a tervezési mun-
ka gyakorlatába, s a tervezésnek így egy új 
vonala alakult ki. Az épületszerkezettanból 
épületszerkezeti tervezés lett. Ennek a vál-
tozásnak a motorja voltunk mi és a tanít-
ványaink,  meg az ő tanítványaik, akik átvették 
tőlünk ezt a gondolkodást. Óriási megtisztel-
tetés volt a díjat megkapni. Hihetetlen öröm, 
hogy a szakmánkat elismerik, s ezzel azt a 
szakmai tartalmat is, amit képviselünk, és 
amit az épületszerkezeti tervezés jelent.

Különleges dolog, ha két szakember ilyen 
hosszú távon ennyire alkotó módon tud 
együttműködni.
Horváth Sándorral nagyon szoros és jó em-
beri kapcsolatot alakítottunk ki, rendkívül 
jól megértjük egymást, s így a gondolko-
dásban is könnyen tudunk közösen tovább 
lendülni. Ő rendkívül nyitott a másik em-
ber iránt, a hallgatók iránt is. Hihetetlen 
energiával tud tanítani. Nyitott minden új-
donság felé, s olyan szűrőn engedi át sa-
ját magán belül, ami egy nagyon erős 
rendszerezést ad. Úgy működik ez, mintha 
egy idegen nyelvből lefordítaná a látot-
takat és hallottakat és érthetővé tenné azt 
mindenki más számára is. Az egyénisége 
magávalragadó, rendkívül vonzó a fitalok 
számára. A kettőnk együtt gondolkodása 
pedig olyan, mint egy kifinomult szerkezet, 
amelyben a fogaskerekek egymásba kapasz-
kodnak, és segítik egymás mozgását.

ÉPÍTŐIPAR - INTERJÚ

INTERJÚ PATAKY RITA 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKKEL
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Milyen gondolat vezérelte Önöket a 
cégalapításnál?
A célunk az volt, hogy az építészeti tervezés 
az új technológiákon alapuló, jól működő 
épületszerkezeti részletképzéseken keresztül 
valósulhasson meg. A piac rendkívül sokszínű 
a termékeket és a technológiákat nézve, és 
a felújítandó szerkezeteket is sok szempont 
összefüggésében kell vizsgálni. Ilyenek az 
épületszigetelés, az épületfizika, az akusztikai 
kérdések, az épületbiológia és az egyes építési 
helyzetek szempontjai. Szerteágazó ismeret- 
anyaggal van tehát dolga egy tervezőnek, s mi 
annak érdekében akartunk működni, hogy az 
épületszerkezetek felújításának tervezésébe 
ez mind bele is kerüljön. 

A siker kulcsa - 1.
Kutatás, szintetizálás, konzultációk, mun-
kák, kapcsolatépítés, tanulás, összegzések 
együttműködések ... Óriási elhivatottság, 
önszervező készség és tudatosság szüksé-
ges mindehhez. 
Az ember nem tud minden területen 
tökéletes lenni. Valami biztosan sérül. Nálam 
nagyon fontos a családom, a három gyerme-
kem, a férjem, s hogy a lehetőségek szerint 
mindent megkapjanak, amire egy családnak 
szüksége van, és minél több jót megéljünk 
együtt. Ezért igyekeztem jelen lenni a gyere-
keim életében, legyen szó óvodai előadásról, 
focimeccsről, táncelőadásról, evezésről. A 
férjem villamosmérnök, egyébként amatőr 
szinten sziklamászó, és a Barlangász 
Szövetség tagja. Szerintem a kapcsolatok 
úgy működnek jól, ha az ember mindent 
megél abból, amit csinál. Amikor én vala-
mibe belevágok, akkor szívvel-lélekkel benne 
vagyok, nincsenek üresjáratok, pontosab-
ban azokat is kihasználom, hogy jól tudjam 
szervezni az életet. S ha egy tevékenységnek 
eredménye van, az mindenért kárpótol. 
Mindeközben a koncentráció, a figyelem 

képessége alapvető készség. Szerintem 
enélkül semmiben nincs siker, legyen szó 
családról, kutatásról, oktatásról, tervezésről. 
Csak maximális koncentrálással működik jól. 
Igaz, hogy a koncentrációnak, a figyelemnek 
is megvannak minden embernél a maga 
sajátosságai. Például az egyik gyerekemnél, 
akinek készség szinten sok minden jól ment, 
segíteni kellett abban, hogy odafigyeljen 
az általa kevésbé kedvelt tantárgyakra is.  A 
másik gyermekemnél pedig nekem kellett 
azt felismernem, hogy amikor a mese vagy 
a vers olvasásomat hallgatja, úgy tud figyelni, 
hogy közben mást is csinál. Nagyon érdekes 
kérdés a figyelem kérdése.

A siker kulcsa - 2.
A fiataloknak, a hallgatóknak mit tanácsol-
na ezzel kapcsolatban?
A hallgatók panaszkodnak arra, hogy nem 
tudnak figyelni, hogy elúsznak. Ma sokkal 
több hallgató van már, mint abban az idő-
ben, amikor én tanultam. Több olyan fiatal is 
van, akit annyira nem is érdekel egy terület, 
vagy a szakma, vagy esetleg szétaprózza 
magát, mást is csinál, illetve dolgoznia kell, 
úgy tudja fenntartani magát. Náluk feladat 
a figyelemmel dolgozni. Persze vannak hall-
gatók, akik kiválóak, mindent megtesznek a 
tudásuk gyarapításáért, tehetségesek, és ki is 
hozzák magukból a lehetőségeket.. Nem le-
het általánosítani. S persze tény, hogy a kon-
centráció mellett, például egy egyeztetésen, 
kivitelezésen a másik alap, a megfelelő 
szaktudás. A tudás hiánya az építési piacon 
nagyobb probléma, mint a figyelem hiánya. 
Aki ma építőiparral foglalkozik, nagyon 
széles ismeretanyaggal kell rendelkezzen. 
Ha felületes is az ismeret, de széles ala- 
pokon kell nyugodnia. Különben ugyanis 
nehéz eligazodni a lehetőségek között, és a 
nem tudás birtokában nem lehet jól dönteni. 
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Az építési kultúráért
Leginkább az Ön munkájának eredménye a 
2020-ban megjelent, a falszerkezetek felú-
jításával foglalkozó megújult irányelv.
A szakmai irányelvek alapvető feladata a 
minőségszabályozás. Igaz, az irányelvekben 
lévő információ általában messze túlmutat 
ezen, és bennük tudás, információátadás 
történik. Itt egy picit visszatérek Horváth 
Sándorhoz, aki az ÉMSZ alapító tagja. Ott 
kezdődött az irányelvek írása és megfo-
galmazása. Voltam olyan szerencsés, hogy 
már az első irányelv létrejötte során segítő 
lehettem, és egy olyan személetmódot 
sikerült elsajátítanom, ami ahhoz segített 
hozzá, hogy tudjam,  bármely területen 
is működik valaki, fontos, hogy értse a 
megfogalmazott szakmai információt. 
Ugyanakkor azoknak is át kell adni 
az innovációt, akiket éppen az adott 
szakterület érint. Nálunk, Magyarországon 
a német szabályozás, az onnan eredő fogal-
mi meghatározások a mérvadóak. Minden 
építési irányelv esetén fennáll, hogy az el-
nevezések általában külföldről jönnek, de 
fontos, hogy mi magyarul tudjunk a szak-
mai tartalmakról beszélni. Ezért az említett 
irányelv egységesíteni igyekszik azt, amit egy- 
-egy fogalom kapcsán gondolunk. Hihetetlen 
fejlődés ment és megy végbe a termékek, 
a technológiák területén, s mindezt le kell 
képezni egy helyes, mindenki számára azo-
nosan érthető nyelvre, fogalomrendszerre. 
Nem könnyű feladat, mivel a magyar 
építőanyag gyártás nagyon kicsi, így az építő- 
ipari termékek nagy része külföldről érkezik. 
Ezáltal minden kultúra hozza a saját fogalom- 
és szempontrendszerét. Miután nincs meg 
a kellő saját, magyar fogalomtár, az egyete-
men is igyekszünk ennek a fogalom tisztázó 
tevékenységnek teret adni, minden egyes 
fogalomról pontosan meghatározni, hogy 
mit takar. Nagyon sok kommunikációra van 

szükség, és amíg egy fogalom tisztán átmegy 
a köztudatba, addig a sok szereplő között ide-
oda pattog a labda.

A sokszínűség érték
A Mapei megoldásait szintén egy külföldi 
szemlélet és gondolkodás határozza meg, 
és ez olasz.
A hazai építési hagyományokat, a gondolko-
dásmódot a német nyelvterületről érkező 
információk határozzák meg történelmileg. 
Ezért a hazai gondolkodásmód és szabályo- 
zás is a némethez áll közel. Az angolszász 
vagy az amerikai szabályozás más gondo- 
latok mentén, és más éghajlati viszonyok 
között alakul, más kultúrális alapokon, és az 
olasz is ilyen. Az irányelvek megalkotása során 
elsősorban a német szabályozásokhoz tu-
dunk nyúlni, de ez csak a támpontokra vonat-
kozik, és nem azt jeletni, hogy egy az egyben 
átvesszük azokat. Minden információt a hazai 
piacon keresztül átszűrve, a magyarországi 
viszonyokra, a magyar mentalitásra, kultúrára 
vonatkoztatva kezelünk. Kisebb piac vagyunk, 
ezért összetettebben kell gondolkodnunk. 
Nálunk nem tud mindenki úgy speciali- 
zálódni, és ezért a hazai színességet kell az 
irányelveknek kiszolgálniuk. Plusz mindig a 
pillanatnyi tudományos helyzetet takarja a 
megfogalmazott anyag, és ha a pillanatnyi tu-
dományos helyzet előrébb van, mint például 
egy német szabályozás, akkor nem fogunk 
ahhoz ragaszkodni, ami ott van deklarálva. 
Egy-egy cégnek, így a Mapei-nek is vannak 
olyan hosszútávú fejlesztései, amelyek már 
megvalósult megoldások, és ezek validál-
ják, hitelesítik a fejlesztést. Ezeket soha nem 
szabad elvetni, mivel műszakilag az ilyen fej- 
lesztés nem hátrány. Az irányelven belül úgy 
fogalmazunk, hogy teret adjunk az előremu-
tató fejlesztéseknek, s lehetőséget nyújtsunk 
a tervezőknek, hogy egy-egy igazolt módszer 
mellett dönthessenek.
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Kik a megújult irányelv alkotói?
Azt gondolom, hogy olyan csapatot sikerült 
létrehoznunk, olyan szakemberek vettek részt 
a munkában, akiknek a neve és a munkássá-
ga képes hitelesíteni az irányelvben foglal-
takat. A szöveges anyag létrehozásában Higi 
Balázs, Dér István, Ferenczi Sándor, Kövesi 
László és Bors László vettek részt, valamint 
én is közreműködtem íróként is. Ezen felül 
az irányelv szerkesztője voltam, a felépítését 
és tartalmát állítottam össze. A szakértő lek-
toraink Dr. Becker Gábor, Dr. Kakasy László, 
Kürtös Zoltán és Dr. Perényi László Mihály vol-
tak.

Mindenki nyerhet
Egy vitát olvastam nem olyan régen, ahol 
arról beszéltek a szakemberek, hogy a ter-
vezők esetében gyakran hiányzik a gyakor-
lati, a kivitelezéseken megszerezhető tudás.
Ez az utóbbi időben valóban nagyon gyako-
ri probléma. Korábban nagyon-nagyon sokat 
jártunk, jártak a tervezők ki az építkezésekre. 
Én magam nagyon szerettem kijárni, hiszen 
tudható, hogy nem elég az elméleti tudás, 
akkor tudok valamit megcsinálni, ha azt 
a gyakorlatban és konkrétan is tudom. 
Rengeteg aprósága, finomsága van minden 
feladatnak, amit éppen azoktól az emberek- 
től lehet megtanulni, akik a két kezükkel 
végzik azt, tehát a kivitelezőktől. Ha együtt 
dolgozunk, azon mindenki nyer. Én magam 
rengeteget tanultam a kivitelezőktől, és ta-
nulok a mai napig. Sajnos az utóbbi időben 
erre egyre kevesebb lehetőség van, mert az 
épületszerkezeti tervezőt csak akkor hívják ki 
általában, ha már baj van. 

Mit jelent az, hogy baj van?
Igen gyakran történik meg, hogy a kivitelezés 
nem a tervek szerint történik. Ez azért szokott 
így lenni, mert a bonyolultabb és drágább 
szerkezet helyett szeretnének olcsóbb 
anyagot, egyszerűbb megoldást beépíteni. 

Nem biztos, hogy ez a rosszabb, de ha ter-
vezés nélkül, spontán valósul meg, kapkodó 
módon, akkor ritkán van jó vége. Nem vélet- 
len, hogy a tervezési szakasz hosszú. Ren-
geteg szakág egyeztet ilyenkor, nagyon sok 
követelménynek, feltételnek kell egy-egy 
jó megoldásnak megfelelnie. Amikor ezt 
elkezdjük szétkapkodni, és nincs egyeztetés, 
gyakran már csak akkor hívnak, ha valami 
hátrány, kár származott belőle. Vagy éppen 
azért nem hívnak minket, hogy ne is lássuk, 
hogy ne szóljunk bele. Nyilván iszonyú tempót 
diktál minden projekt, pörög a piac, és nincs 
idő végiggondolni mindent. S az is igaz, hogy 
van, hogy a tervekben hibák maradnak. Igen 
gyakran ennek szintén az időhiány az oka. 
Azokat a nagy bonyolultságú épületeket, 
amelyeket szeretnénk megvalósítani, annyi 
idő alatt nem is lehet tökéletesre tervezni, 
amennyit szabunk rá. Kulcskérdés a kommu-
nikáció és a bizalom. Az nem old meg egy
helyzetet, hogy a szereplők vélelmeznek va-
lamit a másikról, és nem vezet jó eredmény-
hez, ha nem tudunk egymás felé bizalommal 
fordulni. Valójában nagyon ígéretes lenne, 
ha a kivitelezők már a tervezési fázisban be- 
vonódnának a munkába. Vannak helyzetek, 
amikor valamit többféle módon is meg le-
het oldani, attól függ, hogy melyik feltételt 
emelem ki. Ha a kivitelező ott lenne már a 
tervezési fázisban, akkor ő meg tudná mon-
dani, hogy az ő számára mi lenne a jobban 
megvalósítható, s olyan megoldásokat le-
hetne betervezni, ami mindenki számára 
megfelelő. Nyilván nincs mindig döntési hely- 
zet, de nagyon sok árnyalat van, és soha sem-
mi nem fekete-fehér.

Falazott szerkezetű épületek talajból 
származó nedvességhatások és sók 
elleni utólagos védelmének tervezése 
irányelve az ÉMI oldaláról letölthető.
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KASTÉLY MEGÚJULÁS BAJNÁN 
TÖBB MEGOLDÁS VELÜNK 

REFERENCIA - BETONJAVÍTÁS, VÍZSZIGETELÉS, HOMLOKZATFELÚJÍTÁS

Az elmúlt években sorra újulnak meg a magyar vidék legszebb kastélyai. A Nem-
zeti Vár-és Kastélyprogram keretében számos eddig mély álomban lévő épület 
került fel a turisztikai és kultúrtörténeti térképre. Az egyik legszebb klasszicista 
épületegyüttes, az ördöglovas kastélyaként elhíresült Sándor-Metternich Kastély 
felújítására is sor került. Volt szerencsénk bepillantást nyerni ebbe a fantasztikus 
épületbe, ahol a Mapei termékmegoldásai is segítették a kivitelezők munkáját.

A kastély jelenkori felújítását az ezredfor-
dulón kezdték meg és 2021 év végén adták 
át a nagyérdeműnek. A ma ismert revita- 
lizáció tervezése 2016-ban vette kezdetét. 
A megbízást a Palatinum Stúdió nyerte, 
Erő Zoltán vezetésével. A helyszíni munkák 
2018-ban kezdődhettek meg.  Az épületen 
kívül a park is visszanyeri eredeti pompáját. 
A belső terekbe kiállításokat terveznek, me-
lyek a nagymúltú Sándor-Metternich család 
életét hivatottak bemutatni.
A Mapei termékmegoldásait több „fron-
ton” is alkalmazta a kivitelező, a Pharos ’95 
Kft. A cég eleinte többnyire sportpályák 
kialakításával foglalkozott, mára azonban 

átlépte határait és Magyarország egyik 
legszebb beruházásának élén, generálkivi-
telezőként maradandó értéket alkotott. 

MELLÉKÉPÜLETEK SZÁRÍTÓ VA-
KOLATA POROMAP RENDSZER-
REL 1.500 NÉGYZETMÉTEREN
A POROMAP szárítóvakolat rendszerről ál-
talánosságban elmondható, hogy lehetővé 
teszi tégla, kő és tufa falazatok helyreállítását. 
Ezek a termékek magas szulfátállósággal 
és kiváló páraáteresztő képességgel ren-
delkeznek. A falazat megszilárdításához 
PRIMER 3296 alapozó került felhasználás-
ra. A megtisztított felületű falra POROMAP 
RINZAFFO előfröcskölő vagy másnéven 
gúzoló habarcs került fel, melynek felada-
ta, hogy megfelelően homogén felületet 
biztosítson a szárítóvakolat számára és 
növelje a tapadást. Ezt követően POROMAP 
INTONACO alapvakolat, majd egy ter-
mészetes felületképző anyag, a POROMAP 
FINITURA mészbázisú simítóhabarcs tette 
teljessé a rendszert, ami esztétikus felületet 
biztosított a falszerkezetnek.

BOLTOZATOK SZERKEZET 
MEGERŐSÍTÉSE 500 
NÉGYZETMÉTEREN 
A boltozatok szerkezetmegerősítésére a 
MAPEWRAP C FIOCCO szénszál zsinóro-
kat alkalmazták a mesterek a MAPEWRAP 
21-gyel történő impregnálással kialakí-

Az épület története egyészen a 17. 
századig nyúlik vissza, amikor a 
kastélyt a Both család birtokolta. A 
kastély környéke tele volt vadakkal, 
emiatt vetett rá szemet a grófi Sán-
dor család. Elsőként Sándor Meny-
hért alakított itt ki vadászlakot, majd 
később Sándor Antal megrendelésére 
elegáns kúriává alakították át. A kö- 
vetkező felújítás az Ördöglovasként 
emlegetett Sándor Móric nevéhez 
köthető, aki feleségének, Metternich 
Leontinának szeretett volna kedvezni 
az 59 szobás kastéllyal.
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tott szerkezeti kapcsolat létrehozásához. 
A MAPEWRAP alkalmas betonelemek és 
falazatok szerkezeti és funkcionális hely- 
reállítására, beleértve azokat a történelmi 
vonatkozású szerkezeteket is, amelyek a 
zord időjárás vagy természeti körülmények 
miatt károsodtak. A MAPEWRAP C FIOCCO, 
a MAPEWRAP G FIOCCO és a MAPEWRAP 
B FIOCCO „szerkezeti bekötésként” használ-
hatók a régi falazatok belsejébe elhelyezve. 
A zsinórokat speciális Mapei epoxi gyanta- 
rendszerrel rögzítették, amely alapozóként 
tartalmazza a MAPEWRAP PRIMER 1-et, 
kiegyenlítőként a MAPEWRAP 11 állékony 
epoxi pasztát, illetve impregnáló és ragasz-
tóanyagként a MAPEWRAP 31-et.
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BELSŐ UDVAR 
DÍSZERKÉLYÉNEK 
VÍZSZIGETELÉSE 160 
NÉGYZETMÉTEREN

A kastély rekonstrukciója során a te- 
rasz víz elleni szigetelését is a Mapei ter-
mékeivel valósította meg a szakkivitelező. 
A díszerkély vízszigeteléshez bitumenes 
lemezes víziszigetelés készült a később 
visszakerülő kőburkolat alá, és poliuretán 
bevonatszigetelést alkalmaztak a mellvéd-
falra és egyéb látható felületekre a meste-
rek. Az erkélyen meglévő alapfelületeknek 
egy része régi bitumenes lemez, egy része 
bádog és egy része beton volt. A régi, 
meglévő cementes felületeken a hibák 
javításához, valamint a csatlakozó falaknál 
a felület kiegyenlítéséhez PLANITOP FAST 
330 kiegyenlítőhabarcsot használtak a 
szakemberek.
A vízszintes felületre a lemezes vízszigetelés 
esetében kellősítésként POLYPRIMER 
oldószeres alapozót használtak. A szigetelő 
lemez a FLEXO S6 PREMIUM nagyteljesít-
ményű, előregyártott, elasztomer 
vízszigetelő lemez volt. A lemezben lévő 
poliészter szálas különleges hordozóbetét, 
azon kívül, hogy rendkívül rothadásálló, 
kiváló mechanikai tulajdonságokat, 
nyúlási jellemzőket és magas átszúródá-
si ellenállóságot biztosít a lemeznek.  A 
vízszigetelő lemezek védelmére és a 
szivárgó vizek elvezetésére a vízszintes 
felületre POLYFOND KIT nagysűrűségű ex-
trudált polietilénből (HDPE) készült lemezt 
használtak a mesterek.
A korlátok tetején, és a mellvédfalnál egy 
sávban a PURTOP EASY egykomponensű 
poliuretán vízszigetelő bevonattal oldot- 
ták meg a vízszigetelést, mely rátakart, il-
letve csatlakozott az előzőleg elkészített 
bitumenes vízszigetelésre. Az alapozáshoz 
háromféle alapozó használata volt szüksé-
ges. A betonfelültre PRIMER PU FAST került, 
melynek felületét a jobb tapadás érdeké-
ben QUARZO 0.5- kvarchomokkal hintették 
meg, míg a bádog felültre PRIMER EPW, a 

bitumenes lemezre pedig MAPECOAT I 600 
W alapozók kerültek felhasználásra.  
A PURTOP EASY, felkenés után egy vas-
tagabb lakkréteghez hasonló felületet 
adott, ami egyúttal vízzáró és rugalmas is. 
A néhány óra alatt elkészült bevonat sima 
és átfedések nélküli, repedésáthidaló lett. 
A függőleges felületek kialakításához a 
PURTOP EASY-hez ADDITIX P adalékot 
adtak, hogy tixotropizálja azt. A PURTOP 
EASY-hez kevertek továbbá PURTOP ADY 
adalékszert, mely azt segítette, hogy a be-
vonatszigetelést egyetlen rétegben lehes-
sen felhordani.  
A dilatációs hézagokhoz MAPEBAND EASY 
hajlaterősítő szalagot választottak a mes-
terek, melyek felragasztására ADESILEX PG1 
kétkomponensű, állékony (tixotróp) epoxi 
ragasztó került felhasználásra. 
Ahol nem vízszigeteltek, a lábazathoz 
a természetes kövek ragasztásához 
KERAFLEX és KERAFLEX MAXI S1 
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VÍZSZIGETELÉS ERKÉLYEN
 ◆ kellősítés POLYPRIMER alapozóval
 ◆ szigetelés FLEXO S6 PREMIUM vízszigetelő 
lemezzel

 ◆ vízszgetelő lemezek védelme POLYFOND KIT 
lemezzel

 ◆ korlátok és mellvédfalak szigetelése PURTOP EASY 
vízszigetelő bevonattal

 ◆ függőleges felületre ADDITIX P adalék alkalmazása
 ◆ betonfelületre alapozás PRIMER PU FAST 
alapozóval

 ◆ bádog felületre alapozás PRIMER EPW alapozóval
 ◆ bitumenes lemezre alapozás MAPECOAT I 600 
alapozóval

 ◆ dillatációs hézagok zárása MAPEBAND 
EASY hajlaterősítvel
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ragasztóanyag került felhasználásra. A füg-
gőleges felületek burkolására KERALASTIC 
T fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű 
poliuretán ragasztó került felhasználásra. A héza-
gok mélységének beállítására MAPEFOAM 
zsinórt használtak a mesterek. A dilatációs héza- 
gokat MAPESIL LM szilikonnal töltötték ki.

VÉDELEM TALAJNEDVESSÉG ÉS
TALAJVÍZ ELLEN 1000 
NÉGYZETMÉTEREN
A talajnedvesség és talajvíz elleni vízszigetelés kiala- 
kítása során a holkerek és a hajlatok kialakítására 
PLANITOP FAST 330 terméket használtak fel. 
Alapozóként PLASTIMUL PRIMER oldószermentes 
bitumenes alapozót alkalmaztak a PLASTIMUL 1 K 
SUPER PLUS termék felhordása előtt. 

ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS
Az üzemi víz elleni szigeteléshez MAPELASTIC 
vízszigetelőanyag került felhasználásra 50 
négyzetméteren.

Referencia: Sándor-Metternich 
Kastély 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: homlokzat kialakítás, 
betonjavítás, vízszigetelés
Helyszín: Bajna 
Kivitelezés éve: 2018-2021 
Tulajdonos: Magyar Állam 
Vagyonkezelő: Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. 
Generálkivitelező: Pharos ’95 Kft. 
Szakipari feladatok kivitelezője: 
Pharos ’95 Kft. 

Projektmenedzser: Barabás Emőke, 
Pharos ’95 Kft. 
Építész: Erő Zoltán, Palatinum 
Stúdió 
Mapei partnerkereskedő: Mapei Kft., 
Budaörs 
Mapei kapcsolattartó: Lakatos Zsolt 
Fotó: Bere Mário

Felhasznált Mapei termékek 
Homlokzat kialakítás: Primer 3296, 
Poromap Rinzaffo, Poromap 
Intonaco, Poromap Finitura 
Betonjavítás: Mapewrap C Fiocco, 

Mapewrap 21, Mapewrap Primer 1, 
Mapewrap 11, Mapewrap 31  
Primer PU Fast, Primer EPW, 
Mapecoat I 600 W, Quarzo, Purtop 
Easy, Additix P, Purtop Ady, 
Polyprimer, Flexo S6 Premium, 
Polyfond Kit, Mapeband Easy,
Kiegyenlítés: Planitop Fast 330 
Hidegburkolás: Adesilex PG1, 
Keraflex, Keraflex Maxi S1, Keralastic 
T, Mapefoam Zsinór, Mapesil LM, 
Plastimul Primer, Plastimul 1K Super 
Plus, Mapelastic

ADATOK

A Bajnai Kastély 

felújítása során a

következő területen 

alkalmazták a 

Mapei megoldásokat:

- homlokzatfelújítás
- szerkezetmegerősítés
- erkély vízszigetelése

- talajnedvesség és 
talajvíz elleni védelem

- üzemi víz elleni 
védelem

- természetes kövek 
ragasztása
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A kamalduli szer-
zetesek egy évben 
egyszer beszélhet-
tek egymással és 
hozzátartozóikkal. 
Az év hátralevő 
részében saját há-
zikóikban éltek és 
innen jártak a kö-
zös imákra és szer-
tartásokra. A foga-
dott némaságban 
élő remeték vilá-
gának békéjét a 
Majki Remeteség 
őrzi, melynek fel-
újítása 2022 tava-
szán ért véget.

A MEGÚJULT 
FALAK KÖZÖTT

MAJKI REMETESÉG

REFERENCIA - HOMLOKZATFELÚJÍTÁS

Az Esterházy család birtokán felépített remeteség egy valódi kis település volt. 
Mára Magyarország kiemelkedő műemléki épülete, melyet a Nemzeti Vár- és 
Kastélyprogram keretében újítottak fel. A kivitelezést a Fejér B.Á.L. Zrt. és a West 
Hungária Bau Kft. végezte. 
Tizenhét remeteház található itt, mind saját, fallal körülvett zárt kerttel ren-
delkezik. A telep közepén állt az egykori templom, ahol három óránként közös 
imára gyűltek össze a testvérek. A megújuló remetelakok közül négyből múzeu-
mot alakítanak ki. Ezeken kívül tíz további remeteházból terveznek bérbe vehető 
szálláshelyet kialakítani, az utolsó háromba pedig kiszolgáló funkciók kerülnek.



48   MK 76. SZÁM/2022    

A homlokzatok védelmét, felújítását, a régi 
templom, valamint a remeteházak és a 
kerítés falazatának felújítását a Joker Fes-
tékházak Kft. végezte a Mapei cement-
mentes MAPE-ANTIQUE ECO falazatfelújító 
rendszerével több ezer négyzetméteren.  

A mész és a természetes puccolán, illetve 
égetett agyag elegyítésével keletkező 

anyag egyedülálló kémiai és mechanikai 
teljesítményjellemzőinek újrafelfedezése 
arra inspirálta a Mapei Kutató- és Fejlesz-
tőlaboratóriumait, hogy olyan innovatív 
termékeket és rendszereket fejlesszenek 
ki, melyek segítségével akár történelmi 
és műemléki épületek helyreállítása is le-
hetséges „modern” puccolán bázisú anya-
gok felhasználásával. A kutatómunka ered-
ménye az Eco-Puccolán, mely egy puccolán 
reakciójú speciális termék.  
Az Eco-Puccolán egy amorf szilícium- 
-dioxidban gazdag, erősen reaktív és nagy 
fajlagos felülettel rendelkező szervetlen 
anyag, mely tulajdonságainak köszön-
hetően képes nagyon rövid idő alatt be-
indítani a mész keményedési folyamatát, 
ami óriási változás a múltbéli gyakorlathoz 
képest, amikor ez nagyon lassan ment 
végbe. Éppen ezért a helyreállításokhoz 
használt habarcsok már a felhordást követő 
néhány nap elteltével nagy mértékben el-
lenállnak az oldható sóknak. 

HA ÖN TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK 
HOMLOKZATÁT SZERETNÉ FELÚJÍTANI

Alkalmazza a MAPEI MAPE-ANTIQUE ECO 
termékcsalád megoldásait.

A MAPE-ANTIQUE ECO termékcsalád minden 
terméke cementmentes, mész és Eco-Pucco-
lán alapú.

Páraáteresztő képességük, pórusosságuk, 
hővezető képességük és alacsony illékony 
szerves anyag (VOC) kibocsátásuk megfelel 
az aktuális követelményeknek és a 
környezet védelmét szolgáló 
fenntarthatósági elveknek is. 
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FALAZATOK FELÚJÍTÁSA
A megtisztított felületű falakra először 
gúzoló habarcs, a MAPE-ANTIQUE ECO 
RINZAFFO került.
A MAPE-ANTIQUE ECO RINZAFFO ajánlott a 
nagy mennyiségben jelenlévő sók hatására 
megrongálódott régi tégla, kő és tufa falaza-
tú épületek helyreállításakor első rétegként 
alkalmazásra. Az előfröcskölő feladata, hogy 
megfelelően homogén felületet biztosítson 
a szárítóvakolat számára, növelje a vako-
lat tapadását, továbbá szerepe van a fala-
zatban található oldott sók vándorlásának 
lassításában is. Az előfröcskölő használatát 

követően a MAPE-ANTIQUE ECO RISANA 
makropórusos, természetes hidraulikus 
mész és ECO-POZZOLAN kötőanyagú 
cementmentes szárítóvakolat került fel-
használásra. Ezt a réteget jellemzően 2-3 
cm közötti vastagságban kell felhordanunk 
a falazatra ahhoz, hogy a makropórusos 
szárítóvakolat hosszú távon ki tudja fejteni 
hatását. A felületek végleges kialakításához 
a MAPE-ANTIQUE ECO RASANTE CIVILE-t 
használták, amely egy természetes felület-
képző anyag, ami esztétikus felületet biz-
tosít a falszerkezeteknek.

ADATOK 
Referencia megnevezése: Majki 
Kamalduli Remeteség 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: falazatfelújítás,  
Helyszín: Oroszlány 
Kivitelezés éve: 2018-2022.  
Beruházó: NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési 

Nonprofit Kft. 
Vezető tervező: Máté Zsuzsanna 
Generálkivitelező: Fejér B.Á.L. Zrt., 
West Hungária Bau Kft.  
Szakkivitelező: 
Joker Festékházak Kft.  
Mapei partnerkereskedő: 
Joker Festékházak Kft. 

Mapei kapcsolattartó: Fleisz Júlia, 
Rajnai Eszter, Nagy Nárcisz 

Felhasznált Mapei termékek:
Falazatfelújítás: Mape-Antique Eco 
Rinzaffo, Mape-Antique Eco Risana, 
Mape-Antique Eco Rasante Civile

ADATOK
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MAPESONIC CR

Gumi és parafa őr-
lemény hangszigetelő 
alátét lemez aljza-
tokra kerámia, kő, 
többrétegű fa vagy ru-
galmas melegburko-
latok fektetése előtti 
alkalmazáshoz.
A MAPESONIC CR-t 
kifejezetten meglé- 
vő épületekben tör- 
ténő alkalmazára fej- 
lesztették ki, ahol 
a padlóburkolat, il-
letve a padlóburko-
lat alatti ágyazat 
eltávolítása nélkül 
javítják a hangszige- 
telést.

EPORIP

Az EPORIP „friss” és 
„meglévő” beton, 
esztrichek, illetve ce-
mentes padlók ce-
mentkötésű aljzatra ra-
gasztására használható.
Ezen kívül használható 
padlók repedéseinek 
kiöntéses tömítésére, 
merev és vízzáró csat-
lakozások kialakítására. 
Ecsettel könnyen fel-
hordható a tökéletesen 
tiszta és szilárd víz- 
szintes vagy függőleges 
felületekre. 

PLANIPREP 4 LVT

Felhasználásra kész 
gyors kötésű ki-
egyenlítő, hézagoló 
massza kifejezetten LVT 
burkolatok fektetése 
előtti gyors, kis vas-
tagságú kiegyenlítésre.
Tökéletesen sík felület 
képezhető vele LVT 
burkolatok alá.
Kiválóan alkalmazható 
felújítások során a 
meglévő kerámia bur- 
kolat fugáinak, fogas-
ságainak és egyéb 
egyenetlenségeinek ki- 
egyenlítésére a burkolás 
megkezdése előtt.

HÁROM 
SZAKTERÜLETEN

AZ ÖN MEGOLDÁSAI

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN 

3
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ORSZÁGOS 
ÉPÍTŐIPARI
SZAKEMBER 
TALÁLKOZÓ

8.

„Egy nap az építőipari szakemberekért”

17

2023. 
FEBRUÁR
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/mapeihungary/mapeihungary

MAPEI 
hőszigetelés

Bármelyik MAPEI hőszigetelési 
rendszerünket is választja - 
Trend, Premium, Komfort vagy 
Mineral - azzal egy bevizsgált 
minősített rendszert vesz, 
amelynek része a kiváló pára-
áteresztő és vízlepergető
képességgel  rendelkező   
vakolat is. A V1W3 tulajdonsággal
rendelkező vakolataink biztosítják, 
hogy háza fala ne koszolódjon, ne 
fakuljon ki a napsütés hatására, 
jó legyen a színtartása is, 
ellenálljon a víz káros hatásainak 
és ne algásodjon. 

Rendszer  
minden szín 
alatt.

MINŐSÉG + KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉG + TARTÓSSÁG

hoszigeteles.mapei.hu


