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Kedves olvasónk!

sokan vannak manapság nehéz helyzetben. Különösen igaz ez az 
építőiparban, ahol csak nem akar jönni a várt fellendülés. nem segít 
a helyzeten az utóbbi hónapok katasztrofális időjárása sem. az árvíz 
olyan területeket is sújtott, ahol a lakók még patakot se igen láttak, 
nem hogy tengernyi vizet. sok otthon pusztult el, vagy károsodott 
súlyosan. a fedél nélkül maradottak csak a közösség segítségében 
bízhatnak, hiszen nekik jószerével mindenük odaveszett. 

lehet, hogy az emberi tevékenységnek köszönhetjük ezt, és a klíma-
változás réme sejlik fel a háttérben, de lehet, hogy csak a balszeren-
cse sodorta őket ilyen helyzetbe. nem tudjuk megítélni, de nem is 
tisztünk ez. 

segíteni viszont segíthetünk rajtuk ezért az austrotherm is csatla-
kozott az álomépítők című produkcióhoz, melyben  nehézsorsú, 
reményvesztett családok kapnak lehetőséget az újrakezdésre. a 
műsor - többek között – azoknak nyújt kapaszkodót, akiknek vagy az 
árvíz tette lakhatatlanná otthonukat, vagy gyermekük betegségének 
kezelése emésztette fel tartalékaikat. az álomépítők profi csapata 
megmutatja a nézőknek, hogy ha egy közösség tagjai összefognak a 
bajban, akkor egész családok sorsát változtathatják meg, visszaadva 
a lehetőséget és a reményt egy békés, boldog élethez. a csapat szak-
emberei azon dolgoznak, hogy olyan otthont teremtsenek a műsor-
ban szereplők számára, amely praktikus, mégis egyedi, megfelel az 
adott család igényeinek és saját egyéniségüket is tükrözi. a nézők 
amellett, hogy valós történeteknek lehetnek tanúi, hasznos tippeket 
kapnak házépítéshez, és különböző trükköket leshetnek el a belső 
terek kialakításához. a családi házak, energiatakarékos, korszerű 
házak lesznek, amire az austrotherm Kft. részvétele is garancia.

új hőszigetelő anyagok
az építőipar nehéz helyzete közis-
mert. a fokozódó versenyhelyzet 
és a szűkülő kereslet csapdájából 
csak a fejlesztés jelenti a kiutat. ...

kezdjük az alapoknál!
a talajjal érintkező szerkezetek hő-
szigetelését a hagyományos épü-
leteknél gyakran elhagyják, de a 
passzívházaknál nem ritka a 25 cm 
vastag padlószigetelés sem. ...

zöldtetővel az árvizek ellen
a változó klíma hátrányos követ-
kezményeit lassan nap mint nap 
tapasztalhatjuk. a szélsőséges idő-
járás ellen kevés eszközünk van ...

impresszum 
austrotimes v. évfolyam 9. szám / az austrotherm Kft. ingyenesen terjesztett lapja. / 
megjelenik: 5000 példányban / Kiadja az austrotherm Kft. (9028 győr, Fehérvári út 75.) / 
a kiadásért felel: papp Ferenc kereskedelmi ügyvezető igazgató / szerkeszti: a szerkesztő-
bizottság. / a szerkesztőségi telefon: 30/226-2993 / e-mail: kruchina@austrotherm.hu
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új terméK

új hőszigetelő anyagok
az építőipar nehéz helyzete közismert. a fokozódó versenyhelyzet és a szűkülő 
kereslet csapdájából csak a fejlesztés jelenti a kiutat. az innovatív anyaggyártóknál új 
megoldásokat, új termékeket keresnek. az austrotherm Kft. idén két olyan új terméket 
vezetett be a piacra, melyek nem csak hazánkban számítanak újdonságnak.

austrotherm graFit® reFleX

a mind fontosabb energiatakarékosság egyre 
vastagabb és jobb szigetelőanyagokat igényel. 
ennek felel meg az új austrotherm graFit® 
reFleX homlokzati hőszigetelő lemez. a ter-
mék jellegzetes szürke színét az ultrafinom 
szemcséjű grafit adalékolásnak köszönheti, ami  
a sugárzásos hőátszármaztatást csökkenti le a 
polisztirol cellákban. a graFit® reFleX közölt hő-
vezetési tényezője 0,031 W/mK, szemben a meg-
szokott fehér színű homlokzatszigetelő lapok 
(at-H80) 0,040 W/mK értékével. a majdnem 
30%-kal jobb hővezetési tényező azonos szi-
getelőanyag vastagság mellett hasonló mérté-
kű többlet energiamegtakarítást jelent. a termék 
minden más fizikai tulajdonságaiban azonos 
a korábbról ismert austrotHerm lemezekkel, 
így alkalmazása nem igényel új technológiát. a 
graFit® reFleX alkalmazása különösen előnyös 
olyan helyeken, ahol vastag hőszigetelő anyagot 
kell a falszerkezetre rögzíteni (vasbeton épüle-
tek), illetve felújítások során, mikor a rendelke-
zésre álló rétegvastagságban minél kedvezőbb 
hőszigetelési értéket szeretnénk elérni. utóbbi 
esetben az is lényeges, hogy az ajtók, ablakok 
környékén a beforduló hőszigetelés a lehető leg-

jobb minőségű legyen, hiszen itt gyakran fizika-
ilag nincs annyi hely, amennyi szükséges len-
ne. ilyenkor lényeges lehet az a 2-3 cm is, amit 
a grafit alkalmazásával meg tudunk takarítani. 
további előnye a terméknek, hogy alkalmazásá-
val a homlokzati hőszigetelé-
sek járulékos költségei csök-
kenthetők. a rövidebb dübel, 
keskenyebb lábazati sín vagy 
párkány nem csak esztéti-
kusabbá teheti a házat, ha-
nem költségmegtakarítást is 
jelent, továbbá a nagy vas-
tagsághoz tartozó kiegészítő 
elemek nem is mindig besze-
rezhetők. 
a graFit® reFleX jellegzetes megjelenésű ter-
mék, az egyik oldalon világos színűre van festve. 
a lapokat a festetlen felületükkel kell a homlok-
zatra ragasztani. a festés révén az új hőszigete-
lő lemez nem tud káros mértékben felmelegedni, 
a fényvisszaverő felület így  biztonságosabbá te-
szi a kivitelezést.

az alkalmazást bemutató rövid animációs vi-
deó megtekinthető a www.austrotherm.hu hon-
lapon. 

a majdnem 30%-kal jobb hő-
vezetési tényező azonos szi-
getelőanyag vastagság mel-
lett hasonló mértékű többlet 
energiamegtakarítást jelent.

Kiváló hőszigetelés fényvisz-
szaverő réteggel – akciósan!

az austrotherm graFit® reflex 
homlokzati hőszigetelő lemez 
kimagasló hőszigetelő képes-
sége révén könnyedén kielégíti 
az egyre szigorúbb hővédelmi 
követelményeket. a világos 
be vo nat meggátolja a lemezek 
káros felmelegedését, így a ki-
vitelezés egyszerű, gyors és 
biztonságos.

* ajánlott fogyasztói (bruttó) ár

az akció 2010. október 31-ig tart.
Keresse az építőanyag-keses-
kedésekben!

akció

GRAFIT® 
REFLEX 

vastagsá-
ga (cm)

Nettó ár 
(+ ÁFA ) 
(Ft/m2)

Bruttó  
fogyasz-

tói ár 
(Ft/m2)*

8 1.040,- 1.300,-

10 1.280,- 1.600,-

12 1.520,- 1.900,-

14 1.760,- 2.200,-

16 2.000,- 2.500,-

30 cm vastag hőszigetelés
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austrotHerm zenit®

lapostetők hőszigetelésére kétféle módszer 
ismert: az egyenes és a fordított rétegrend. 
előbbinél a vízszigeteléssel védjük a hőszige-
telést a nedvesség káros hatásától, míg utóbbi 
esetén a nedvességálló hőszigetelés alatt van 

a vízszigetelés. ennek a rétegrendnek az az elő-
nye, hogy a 
• vízszigetelés védett a mechanikai hatásoktól 

mind a kivitelezés, mind a használat fázisá-
ban. megvédi továbbá a vízszigetelést az ult-
raibolya sugárzástól, ami gyorsítja a vékony 
lemezek öregedését.

• Kisebb lesz a vízszigetelés napi és éves hő-
ingadozása, amivel kitolódik annak élettar-
tama,

• a szerkezet páratechnikailag nyitott, a vízszi-
getelés egyben a meleg oldali párazárásról is 
gondoskodik.

a fordított rétegrend számos előnyét csak szigorú 
feltételek mellet lehet élvezni. a beépített hőszi-
getelésnek tartósan meg kell őriznie jó tulajdon-
ságait. eddig erre csak az extrudált polisztirolhab 
lemezek voltak alkalmasak. az austrotherm új 
formahabosított expandált polisztirolhab hőszi-
getelő anyaga, az austrotherm zenit® ezen a te-
rületen jelent új, gazdaságos megoldást.
a termék engedélyezését hosszas vizsgálatok 
előzték meg. a zenit®-et először 2008 őszén épí-
tették be fordított rétegrendű lapostetőbe. az egy 
évvel később kivett minták hővezetési tényezője 
megfelelt a közölt értéknek, víztartalma pedig a 
megengedett 1% helyett csak, 0,003% volt. ezek 
alapján adta ki az émi Kht. az a 220/2008 szám 
alatti éme engedélyt, mely szerint az austrotherm 
zenit® formahabosított expandált polisztirolhab 
alkalmas egyhéjú, fordított rétegrendű melegtetők 
(nem járható tetők, járható tetők, zöldtetők) hő-
szigetelésére, illetve meglévő tetők utólagos hő-
szigetelésére (plusztető).
az új hőszigetelő termék elősegítheti a fordított 
rétegrendű tetők elterjedését, mivel a korábban 
erre a célra alkalmazott extrudált polisztirol ha-
bokhoz képest kedvezőbb áron szerezhető be.

Kiegészítő hőszigetelés zenit® leme-
zekkel

a hőszigetelést kavics-
terheléssel rögzítik
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passzívHázaK

Kezdjük az alapoknál!
a talajjal érintkező szerkezetek hőszigetelését a hagyományos épületeknél 
gyakran elhagyják, de a passzívházaknál nem ritka a 25 cm vastag 
padlószigetelés sem. vizsgáljuk meg, hogy kell-e egyáltalán szigetelni  
a talajjal érintkező épületszerkezeteket, vagy nem?

„jelentős mennyiségű energiát  
veszthetünk a padlón keresztül,”

a 7/2006 tnm rendelet, mely az épületek ener-
getikai jellemzőit határozza meg, nem tulajdonít 
ennek nagy jelentőséget. szükségesnek tartja az 
épület kerülete mentén 1,5 méter széles sávban a 
hőszigetelést, de ez részben, vagy egészben felke-
rülhet akár a lábazatra is. építész szemmel nézve 
a külső határoló falak mentén sávban elhelyezett 
hőszigetelés nem jó megoldás. nem lehet a lakás 
közepén egy 6-10 cm mély „medencét” létrehoz-
ni, ezért vagy betonnal kell síkba hozni a felületet, 
vagy – ami szerencsésebb – az egész padlót kell 
szigetelni. a fent idézett rendelet azt is megen-
gedi, hogy csak a lábazatot szigeteljék, és a pad-
lóba ne kerüljön semmilyen hőszigetelés. ezzel 
nem lehet egyetérteni, mert így nem csak jelen-
tős energiaveszteséget okoznak a talaj felé, ha-
nem szerencsétlen esetben komoly hőhidak is ki-
alakulhatnak. 
szükséges-e akkor egyáltalán a padló hőszigete-
lése? mindenképpen. egyrészt azért, mert jelentős 
mennyiségű energiát (számításoktól és épületek-
től függően 10-22 %) veszthetünk a padlón ke-
resztül, amit semmiképpen sem nevezhetünk el-
hanyagolhatónak. számos tényezőtől függ, hogy 
egy adott épületen mekkora a padló részaránya a 
hőveszteségből. a számok ráadásul időben is vál-
toznak, hiszen ha utólag szigeteljük a homlokza-
tokat, vagy a padlásfödémre austrotherm padlap 
hőszigetelést teszünk, úgy jelentősen lecsökken 
a hőveszteség ezeken a szerkezeteken keresztül, 
míg a padló ugyanannyi hőt von el, mint koráb-
ban. ezzel a részaránya az egész épület energia-
veszteségéből növekszik. azt se feledjük el, hogy 
a talajon fekvő padló az az épületszerkezet, ame-
lyet utólag nem, vagy csak nagy nehézséggel és 
sok költséggel tudunk szigetelni. érdemes tehát 
az építés során kialakítani azt a hőszigetelést, ami 
hosszútávon, 50-100 éven keresztül szolgálja az 
energiatakarékosságot.
a magas követelmények azonban nem csak  
a szerkezetekre, hanem az anyagokra is vonatkoz-
nak. talajba csak nagy nyomószilárdságú, ned-
vességet csak minimálisan felvevő hőszigetelő 

termékeket lehet tenni. ilyenek például azt expert 
típusú formahabosított eps lemezek, illetve az 
extrudált hőszigetelő anyagok (Xps). ezek alkal-
masak mind a pincefalak, mind a padlók hőszi-
getelésére.
Hagyományos épületek esetében is fontos, hogy a 
hőszigetelés vonala megszakítatlan legyen, hogy 
ki tudjon alakulni a termikus burok. ennek hiányá-
ban hőhidak jönnek ugyanis létre, ami nem csak 
energiaveszteséggel jár, hanem páralecsapódás, 
penészesedés is kialakulhat. passzívházaknál  
a fokozott hőszigetelés miatt 
különösen figyelmesen kell el-
járni, hogy ezeket elkerüljük. 
ezért a legtöbb ház lemezalap-
ra épül, melyek alá a statikai 
számításokkal meghatározott 
nyomószilárdságú hőszigetelő anyagok kerülnek, 
többnyire formahabosított eps és Xps termékek. 
az austrotherm expert nyomószilárdsága megha-
ladja a 200 kpa-t, míg az Xps habok 300-500-700 
kpa értékkel is bírhatnak. ezek az anyagok már 
képesek elviselni az egész épület súlyát. az alkal-
mazott vastagság legalább 24 cm legyen, amit két 
rétegben fektetnek. ezzel elkerülhető az átmenő 
hézag okozta hőhíd is. 

alapozás a Köröshegyi völgyhíd hídmér-
nökségi épületénél

austrotherm Xps a lemezlap alatt
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a star Builder Kft. úgy vélte, hogy a mai gazdasá-
gi helyzetben új alternatívával kell a hazai piacra 
kiállni. a magasabb minőség iránti kereslet talán 
kevésbé csökken, ezért a kivitelezési költségek 
emelkedése ellenére úgy döntöttek, hogy bele-
vágnak egy iker passzívház építésébe. a szán-
dék megszületésekor nem volt megrendelő, épít-
tető: a házat eladásra szánták. az értékesítésre 
szánt passzívház elsőre merész ötletnek tűnhet, 
de nem volt sikertelen.  Hatalmas érdeklődés 
mutatkozott a telkiben épülő ikerházzal kapcso-
latban. például volt olyan hirdetés portál, ahol 
tízszer többen nézték meg a mi hirdetési por-
tál, mint más hasonló méretű ingatlanét ugyan 
azon környéken. vannak, akiket még elriaszt  
a plusz kivitelezési költség, ami az eladási árban 
is megjelent. a többség azonban felmérte a pasz-
szívház előnyeit.

az épület 1538 m2-es sík telken épül, és két, 
szimmetrikus elrendezésű lakásból áll.  a la-

kások egy szintesek, egysé-
genként 117 m2 nettó alapte-
rületűek, amelyen 4 szoba, 
étkező, konyha, fürdőszoba, 
előszoba, közlekedő, mosdó, 
és kamra található. a lakások-

hoz az utcáról külön bejáraton lehet bejutni, egy-
más zavarása nélkül. 
a passzívház követelményeinek eléréséhez kü-
lönösen jó hőszigetelést kellett alkalmazni. a 30 
cm vastag austrotherm grafit® homlokzati hő-
szigetelés gondoskodik arról, hogy az energia-
veszteség a minimális legyen. magyarországon 
a családi ház többnyire egy élet munkája, és en-
nek megfelelően a legtartósabb fogyasztási cikk. 
érthető tehát, hogy a tulajdonosok szeretnék 
a ház energiafogyasztását minél alacsonyabb-
ra venni. ezért tud egyre népszerűbb lenni ha-
zánkban is az energiatakarékos ház és a passzív-
ház, a külföldi tendenciáknak is megfelelően. 
az energiaárak egyre gyorsuló ütemben emel-
kednek, ezért a jól szigetelt, szakszerűen ki-
vitelezett, hőhídmentes épületeké a jövő. az 
energiatakarékos épületek értékesebbek, és ér-
tékállóbak, mint a szigeteletlenek, fenntartásuk 
olcsóbb, értékesítésük egyszerűbb. az a plusz 
költség, amivel egy passzív- vagy energiatakaré-
kos ház építése jár, hamar megtérül még a mai 
energiaárak mellett is.

a star Builder az első cég, 
amely eladásra épít ilyen jelle-
gű épületet magyarországon. 
a star Builder elsősorban 
tervezéssel és kivitelezéssel 
fog lal kozik, de kisebb beru-
házásokban is érdekelt, így a 
passzív házak tervezése kivi-
telezése is a profiljukba tar-
tozik.

a talajba kerülő szerkezetek 
hővédelméről az expert lemez gondos-
kodik

30 cm grafit® hőszigetelés

passzív ikerház 
telkiben
örvendetesen szaporodnak az információk a passzívházakról, és 
egyre több ilyen ház épül meg magyarországon is.  mindegyiknek 
megvan a maga érdekessége. van polisztirol zsalus épület, van 
tégla falazatú és van pórusbeton szerkezetű családi ház, de 
értékesítésre most építenek először passzívházat nálunk. 

„a jól szigetelt, szakszerűen ki-
vitelezett, hőhídmentes épüle-
teké a jövő.” 

a kivitelező:

passzívHázaK
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idén tavasszal harmadik alkalommal ült össze 
a 18 tagú, független szakemberekből álló zsű-
ri, hogy eldöntse, melyek a legnagyobb márkák a 
hazai piacon. a magyarországon hat éve működő 
superbrands program mellett 2008-ban először 
indult el a nemzetközi piacon már évek óta meg-
határozó Business superbrands program, ami az 
üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mu-
tatja be. a polisztirol hőszigetelések terén piac-
vezető austrotherm Kft., ebben az évben elnyerte 
ezt a címet. Bár a mondás azt tartja, hogy a jó bor-
nak nem kell cégér, de az biztos, hogy nem is árt! 
Különösen manapság, mikor sokan nem árut, ha-
nem árat vesznek, nem ügyelnek a minőségre, és 

csak rövidtávú céljaik lebegnek 
a szemük előtt. ilyenkor külö-
nösen fontos, hogy a megbíz-
ható termékeket előállító cégek 
megkülönböztessék magukat 
azoktól, akik silány áruval há-
zalnak. Hisszük, hogy hosszú 
távon csak jó minőséget érdemes venni – és elad-
ni is. a neves márkák a vevők bizalmára építenek, 
és ezt sok munkával és idővel lehet csak elérni.  
a hőszigetelő anyagok területén megszületése óta 
az austrotherm márkanév egyet jelent a minőséggel, 
gyártásban és szolgáltatásban egyaránt. ezt most  
a Business superbrands cím elnyerése is mutatja.

a minőség kitüntet

szaKmai elismerés

„Fontos, hogy a megbízható ter-
mékeket előállító cégek megkü-
lönböztessék magukat azoktól, 
akik silány áruval házalnak”

a díjazottakat kiválasztó szak-
értői bizottság gondosan elő-
készített, mintegy 3000 már-
kát és céget tartalmazó lista 
alapján hozza meg döntését. 
a lista összeállításában a leg-
nagyobb hazai szakmai szer-
vezetek, köztük a Budapesti 
Kereskedelmi és iparkamara és 
számos megyei iparkamara is 
közreműködnek. az ő etikai és 
számszaki ismérveik alapján a 
legnagyobb hazai nagyvállalat-
ok ugyanakkora eséllyel vesz-
nek részt a kiválasztás folya-
matában, mint a hazai üzleti 
élet kisebb méretű szereplői.

Mi az a superbrands?
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iparosított épületek felújításának 
tapasztalatai

tényeK

magyarországon iparosított módon készült épület-
ben lakik mintegy kétmillió ember, vagyis minden 
ötödik embernek ez az otthona. nem lehet ezeket 
máról-holnapra lecserélni, akkor sem, ha a szük-
séges anyagi fedezet meg is lenne rá. jobb élet-
körülményeket egyedül a felújítástól várhatunk.

az iparosított épületek – és ezen belül a legna-
gyobb rész, a panelek - szerkezeti konstrukció-

ja időtálló, minden egyéb hí-
resztelés ellenére jól működik 
a mai napig. nem mondha-
tó viszont ez el a gépészetről, 
és energiatakarékosság szem-
pontjából is megérettek a há-
zak a felújításra.

az első panelhitel 1996-ban született meg, de  
nem volt eredményes. ebben az évben viszont 
született egy iránymutató projekt szegeden.  

a phare program keretében többek között egy 
1970-ben épült, négy emeletes, téglablokkos 
épület felújítását kezdték meg.  a felújítás mű-
szaki tartalma a következő volt:

 ablakcsere, u=1,3 W/m2K hőátbocsátási érté-
kű üvegezésű szerkezetre, 

 4 cm vastag homlokzati hőszigetelés,
 a lépcsőházi üvegfal átalakítása kettős üve-
gezésre,

 az egycsöves fűtési rendszer átalakítása két-
csövesre, lakásonkénti hőfogyasztás-mérő be-
építésével.

mivel az előző évben javították ki a lapostető 
vízszigetelését, a tetőhöz nem nyúltak. Feltűnő, 
hogy a mai szokásokhoz képest milyen vékony 
hőszigetelést használtak, de az akkori átlagos 
hőszigetelési vastagság ez volt.

az előzetes számítások közel 50%-os energia 
megtakarítást prognosztizáltak, de ennél jóval 
kedvezőbb volt az eredmény.

összehasonlítva más, hasonló adottságú épüle-
tekkel is jó eredményeket mutatott a fűtési ener-
giafogyasztás:

lapostető hőszigetelése

„a takarékosság a fölösleges 
kiadások megszüntetésével 
kezdődik” 
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reFerenciáK

a másik jelentős felújítás a dunaújvárosi solanova 
projekt volt. itt egy két lépcsőházas, 7 emeletes, 
42 lakásos épület hőszigetelésére állt össze egy 
nemzetközi konzorcium. a cél az volt, hogy pasz-
szívház technológia segítségével jelentős mérté-
kű energia-megtakarítást érjenek el, miközben a 
lakók téli-nyári hőkomfortja is javuljon.
a célt 16 cm vastag austrotherm at-H80 homlok-
zati hőszigeteléssel és közel 30 cm vastag at-n150 
szigeteléssel a lapostetőn sikerült elérni (termé-
szetesen, a belső gépészeti felújítás mellett). 

az eredmények magukért beszélnek. a fűtési 
energiaigényt sikerült 85 százalékkal csökkente-

ni. a szomszédos panelházak lakói továbbra is 
nagyságrenddel többet fizetnek a távfűtésért – 
egy 60 négyzetméteres lakás havi fűtésdíja 18-
20 ezer forint. a solanova-házban ugyanez ha-
vonta átlagosan négyezer forint kiadást jelent, 
a melegvíz-költséggel együtt összesen hétezer 
forint. 

a fenti két példa jól mutatja, hogy mennyi energi-
át pazarolunk el, mennyi pénzt dobunk ki az ab-
lakon fölöslegesen. ez a többlet kiadás viszont 
nem jár több komforttal. egy felújított épületben 
kevesebb pénzből is sokkal kellemesebb a lakó-
klíma, mint a szigeteletlen lakásban. a példák is 
igazolják, hogy körültekintő, átfogó felújítással 
jelentősen csökkenthetők a költségek; nem kö-
telező tehát, hogy egy panel épület energia pa-
zarlóan működjön. 
a tapasztalatok szerint a felújított épüle-
tekben a tulajdonosok nem szívesen vál-
nak meg lakásuktól. Ha mégis eladják, ak-
kor sem veszik el a befektetett összeg. a 
„színes” épületekben levő lakások mindig pi-
acképesebbek, hamarabb találni vevőt rájuk, és 
magasabb áron is kelnek el, mint a „szürkék”.

a bikali élménybirtok magyarországon egyedül-
álló interaktív középkori tematikus park, mely 
egynapos, teljes körű szolgáltatást nyújt minden 
korosztály számára. célja a tradíciók élmény-
szintű ápolása korhű környezetben, így a 
történelmi események látványos és él-
ményszerű bemutatása, a kézműves 
tradíciók magas szintű ápolása és a kö-
zépkori mindennapok megelevenítése.

az élménybirtokot magyarország egyik leg-
hátrányosabb térségében, a sásdi kistérség te-
rületén hozták létre, mintegy 7,5 hektár területen. 
a teljes beruházás értéke hozzávetőleg 1,1 milli-
árd forint, mely megoszlik az építkezés és a mű-

ködtetés területei között és melynek kb. 50 %-a 
európai uniós támogatásból, a másik része ban-
ki hitelből, és önerőből tevődik össze. a beruhá-

zás 90-100 fő új munkaerő részére biztosít 
megélhetést.

az Élménybirtok témái:
a Középkori faluban a régi, hagyo-
mányos parasztházakat, illetve a 

fazekas, a kosárfonó és a kovács-
mesterséget mutatják be. a park egyik 

leglátványosabb programja tekinthető meg 
a faluhoz kapcsolódó madaras színpadon, ahol 
a látogatók testközelből csodálhatják meg a ra-
gadozó madarak ügyességét és kapcsolatterem-

a solanova projekten felhasz-
nált anyagok: 
 
lábazat:  
12 cm austrotherm expert
Homlokzat:  
16 cm austrotherm at-H80
lapostető: 

lejtésképzés:  
5-15 cm austrotherm at-n150
Hőszigetelés:  
16 cm austrotherm at-n150

adatok:

megelevenik a középkor

solanova projekt – 16 cm  
hőszigetelés a homlokzaton

élménybirtok – Bikal
megnövekedett szabadidőnket gyakran töltjük el különféle parkokban. 
régebben a vidámpark, újabban például a kalandpark, aquapark szolgálja 
az egész család szórakozását. azokat a létesítményeket, melyek egy téma 
köré csoportosítják az élményeket, tematikus parkoknak nevezik. 
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tését az emberekkel. ahogy Balassi mondta:  
a reneszánsz kori solymász bemutató „gondűző 
szórakozás”. 

az Óváros sikátoros utcáit korabeli mester-
műhelyek, egy középkori fogadó valamint az 
apródképző alkotja. a korhű környezetben be-
mutatásra további mesterségeket lehet megis-
merni (pl. pékmester, mézeskalácsos és gyertya-
öntő, szabómester, stb.). a városi fogadóban a 
hagyományos ételeket nem csak nézni, de meg-
kóstolni is lehet. 
a Főtéren táboroznak a középkori lovagok, kik-
nek mindennapi életébe, harci játékaiba tekint-
het be a látogató. a reneszánsz palotában ka-
pott helyet a lovagterem, ahol műsoros lovagi 
vacsorák várják látogatóinkat.
a lovagi küzdőtér az élménybirtok leglátvá-
nyosabb állomása. ahol lovagi tornákat, látvá-
nyos csatajeleneteket valamint ügyességi lovas-
bemutatókat lehet megtekinteni. 
az élménybirtokon a mindennapi programokon 
felül a 2010-ben 8 fesztivál és egy 8 rendezvényből 
álló fesztivál sorozat kerül megrendezésre. a meg-
rendezésre kerülő fesztiválok témájukat, kínálatu-
kat, színvonalukat tekintve kapcsolódnak a pécs 
európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz.

reFerenciáK

Beruházó:
Hello 91 Kft.
tervező: 
opus-v Kft., viczencz ottó
Kivitelező: 
Bart-House Kft.
Felhasznált anyagok (2010): 
austrotherm at-H80: 265 m3

austrotherm at-n100: 135 m3

austrotherm at-n30: 45 m3

austrotherm expert Fix: 16 m3

Kapcsolattartó austrotherm ré-
széről: 
Hüfner Kornél 

a gazdaságos működést az austrotherm 
hőszigetelés is elősegíti.

a lakomák helyszíne

a projekt adatai:
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mi a védjegyoltalom?
a védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. 
a védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és 
szolgáltatások azonosítására, egymástól való 
megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozó-
dásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. 
Kapcsolatot teremt az áru és gyártója között, tu-
lajdonosának piaci helyzetét védi a konkurens 
gyártók ellen. Használata egyben értékét is nö-
veli. nem feltétel, hogy a termék, szolgáltatás 
újdonság legyen, de fontos a megkülönbözte-
tő képesség, és hogy más hasonló védjegy ne 

legyen az adott piaci terüle-
ten. védjegy lehet szó, szó-
összetétel, betű, szám, ábra, 
és még sok megjelenési for-
ma, illetve ezek kombináci-
ója, ha megkülönböztetésre 
alkalmas, grafikailag ábrázol-
ható, és nem áll fenn a lajstromozásával szem-
ben kizáró ok. a védjegyjogosultnak kizárólagos 
joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzék-
ben szereplő árukkal kapcsolatban használja, 
illetve használatára másnak engedélyt  adjon. 

a védjegyjogosult jogainak megsértése 
esetén védjegybitorlás miatt pert indít-
hat a bíróság előtt, követelheti például 
a bitorlás megállapítását, a bitorlás ab-
bahagyását illetve a törvényben meg-
határozott egyéb igényeket támaszthat. 
erre többek között a tisztességtelen pi-
aci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi lvii. törvény 
ad lehetőséget, mely szerint:
6. § Tilos az árut, szolgáltatást (a to-
vábbiakban együtt: áru) a versenytárs 
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes 
külsővel, csomagolással, megjelöléssel 
- ideértve az eredetmegjelölést is – vagy 
elnevezéssel előállítani vagy forgalom-
ba hozni, reklámozni, továbbá olyan ne-
vet, megjelölést vagy árujelzőt használ-
ni, amelyről a versenytársat, illetőleg 
annak áruját szokták felismerni.
a sértett fél bírósági eljárás útján sze-
rezhet érvényt jogainak, mely során 
nem csupán a jogsértő tevékenységtől 
való eltiltást, hanem a nyilvánvaló kár-
okozással összefüggő kártérítési ösz-
szeg megfizetését is kérheti.

védett márkák
az üzleti életben a minőséget előállító cégeknek mindig is fontos volt, hogy 
márkázzák termékeiket. a megkülönböztető nevek, a védett logók különösen 
fontosak napjainkban, mikor a másolók hada árasztja el a piacot – és itt nem 
csak a kínai termékekre kell gondolnunk. ezért volt fontos az austrotherm Kft. 
számára, hogy az austrotherm márkanevet levédje, és egyedi termékeire is 
védjegyoltalmat kérjen. ebben az évben a már korábban levédett oázis® és 
graFit® mellett az austrotherm zenit® és az austrotherm expert® márkanevek 
is oltalmat kaptak a magyar szabadalmi Hivataltól. 

jogi eseteK

„a védjegyjogosult jogainak 
megsértése esetén védjegybi-
torlás miatt pert indíthat .” 

az egyesült államokban a vé-
dett jelleg feltüntetése kötele-
ző, ezért tüntetik fel a ® szim-
bólumot (regisztrált védjegy; 
nagy r betű egy körben). Ha 
nincs technikai lehetőség a 
szimbólum megjelenítésére, 
akkor (r) (nagy r betű záró-
jelek között) karaktereket is 
szokták használni. szintén az 
egyesült államokban szoká-
sos a ™ (=trademark; tm be-
tűk [alternatívaként a tm be-
tűk zárójelek között]) és sm 
(=service mark) jelek feltünte-
tése, amelynek célja, hogy fel-
hívja a figyelmet arra, hogy bár 
a megjelölés nincs lajstromoz-
va, azt a használója védjegy-
nek tekinti. számos országban 
– így magyarországon – ez-
zel szemben nem kötelező a 
védjegy védett jellegének fel-
tüntetése. ezekben az orszá-
gokban nem egységes a gya-
korlat, magyarországon a ® 
szimbólumot használják, vagy 
a „törv. védve” (értsd: törvény 
által védve) feliratot. 
(forrás: Wikipédia)

Mi az a ®?:
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a 681-ben alapított Bulgária európa egyik legré-
gebbi országa. a 13 évszázadnyi történelem 
során gyakran és hosszan uralkodtak idegen 
népek a bolgár föld fölött. a régi civilizációk 
gazdagon megtermékenyítették a bolgár kul-
túrát, és számos emléket is hagytak az utó-
korra. Különösen ismertek a trák aranykincsek 
és a kazalaki temetkezési helyek, amelyek a 
világörökség részét képezik.

az ország hegyes-völgyes tájait szívesen látogat-
ják a profi hegymászók és a műkedvelő turisták 
is. itt található európa egyik legmagasabb hegy-
sége, a rila, melyben a musala hegy (2925 m) az 
egész Balkán-félsziget legmagasabb pontja. az 
észak-nyugati részen, a hegység lábánál találha-
tó a híres rila-kolostor, ami a legnagyobb ilyen 
komplexum Bulgáriában. az ezer éves kolostor 
nem csak a fizikai valójában, építészeti és mű-
vészeti remekkel képviseli a minőséget, de ezt a 
helyet tartják Bulgária szellemi központjának is.
a rila-hegységtől délre húzódik Bulgária máso-
dik legnagyobb hegysége, a pirin. az alpesi jelle-
gű hegyek között 176 tó húzódik meg, a táj a rit-
ka növények (például a havasi gyopár) egyedüli 
fellelési helyeként is ismert. a görög határ köze-
lében található múzeumváros, melnik nem csak  

a kultúrára szomjazókat várja. a környéken ter-
mő kiváló minőségű borok ugyancsak híresek. 

látványosságok a városokban
Bulgária egésze a balkáni kultúra skanzenjénak 
tekinthető, csodálatos templomok, a múzeu-
mok, valamint a hagyományőrző népművészet 
révén. Feltétlenül érdemes felkeresni Koprivstica 
városát, ahonnan számos ismert bolgár szár-
mazik, akik Bulgária kulturális és politikai éle-
tében fontos szerepet töltenek/töltöttek be.  
a Fekete-tenger irányába haladva, Kazalak vá-
rosának közelében található a híres rózsa völgy. 
itt termesztik azokat a növényeket, amelyekből  
a rózsaolaj készül, sok parfüm fontos összete-
vője. 2000 virágsziromra van szükség 1 gramm 
rózsa esszencia elkészítéséhez, így ennek ára 
az aranyéval vetekszik. természetesen, nekünk 
magyaroknak a legismertebb turisztikai célpont  
a bolgár tengerpart. az újonnan épült jó minősé-
gű szállodák, a homokos strandok igazi kikap-
csolódást tudnak nyújtani. és ne feledkezzünk 
meg a közös történelemről se. a várnai-csata 
emlékművét sok magyar – és az itt meghalt ii. 
ulászló miatt sok lengyel is – meglátogatja.

austrotherm Bulgáriában
az austrotherm termékek már régóta ismertek 
voltak Bulgáriában. a fokozódó keresletet elő-
ször ausztriai és romániai importtal próbálták 
kielégíteni. az igények növekedésének köszön-
hetően 1997-ben felavatták az első bulgáriai 
austrotherm gyárat szófiában. a gyár nem csak 
normál eps lemezeket készít, de jelentős a hom-
lokzati profil gyártó kapacitása is. az eu csatla-
kozás előtti jelentős építőipari fellendülés alapot 
adott arra, hogy beindítsák a második üzemet 
is. mivel az építési piac jelentős mértékben 
a Fekete-tenger partjára koncentrálódott, nem 
meglepő, hogy a tengerparttól néhány kilométer-
re levő aitos városa adott otthont az új gyárnak.
a gazdasági nehézségek Bulgáriát sem kerülték 
el az elmúlt években, de a bolgár austrotherm az 
erős eps konkurencia ellenére, a piac vezető sze-
replője maradt.

gyöngyszem a Balkán szívében
a kis balkáni ország előnyeit az utóbbi években egyre többen fedezik fel. az országba látogatókat 
változatos környezet fogadja: a hegyes tájak, a homokos strandok és a költői szépségű városok 
egyaránt megtalálhatók itt.

HázunK tája

Koprivstica

austrotherm Bulgária
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árvíz után

a változó klíma hátrányos következményeit las-
san nap mint nap tapasztalhatjuk. a szélsőséges 
időjárás ellen kevés eszközünk van, éppen ezért 
hatékonyan kell azokat  alkalmaznunk. a rend-
szeressé váló rendkívüli árvizeket meg kell fogni, 
akár a házunk tetején is! ez az első hallásra meg-
lepő ötlet könnyen megvalósítható akár minden 
lapostetős épületen. mint ismert, a csapadékot 
csak a talaj és a sűrű gyökérhálózat képes felfog-
ni és tárolni. éppen ezért fontos, hogy városok-
ban is növelni lehessen a zöld felületek arányát. 
Kiváló terület erre az épületek lapos teteje, ahol 
lehetőség van a vízmegtartó, klíma szabályozó 
növényzet telepítésére. ebben nyújt segítséget 
az „oázis®” nevű, formahabosított eps termék, 
amely több feladatot is ellát egyszerre. a speci-
ális anyag elsődleges szerepe a víztárolás, így az 
esős időszakban visszatartja a vizet, s a csapa-
dék nem kerül egyből a csatornába. előnyös ez 
természetesen a növényeknek is, hiszen a csapa-
dékos időszakokat száraz hetek váltják, és ilyen-

kor jól jön a tetőre telepített zöldeknek, a lemez 
tálcácskáiban elraktározott víz. az oázis® leme-
zek négyzetméterenként 10 liter vizet képesek 
megtartani. a táblák másik kedvező tulajdonsá-
ga az, hogy hőszigetelő képessége 3 centiméter 
vastag szokásos szigetelő anyagénak felel meg. 
a fokozott hőszigetelés ugyancsak kedvezően hat  
a klímára. a környezetbarát szigetelőanyag el-
nyerte a zöldtetőépítők országos szövetsége ál-
tal alapított „zöldtetők építéséhez ajánlott ter-
mék” kitüntető címet.

zöldtetővel az árvizek ellen

forrás: www.atikovizig.hu

oázis® lemezek  
a la siesta lakóparkon

nyomófeszültség (10 %): 
≥ 180 kpa

Hővezetési ellenállás 
(tervezési érték)* (r): 
0,75 m2K/W

vízfelvétel 
(28 nap alatt, mért érték): 
0,736% térf.

egyenértékű hőszigetelő 
anyag vastagság: 
2,85 cm

Hosszú idejű vízfelvétel: 
≤ 2% térf.

páradiffúziós vízfelvétel: 
≤ 5% térf.

vízáteresztés függőleges 
irányban: 
4,4 cm/s 5 l/s·m2

vízelvezetés: 
a lemez felső síkján: 
3,2 l/s·m (2% lejtés ) 
4,1 l/s·m (3% lejtés)

a lemez alsó síkján: 
2,7 l/s·m (2% lejtés ) 
3,4 l/s·m (3% lejtés)

Műszaki adatok::
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idő – utazás
az osztrák államvasutak (öBB) pályaudvar rekonstrukciós programja elérte a bécsi Westbanhofot.  
a régi, műemléki védelem alatt álló pályaudvart jelentős mértékben kibővítik, és az új részben számos 
új funkció is helyet fog kapni. a komplexum, ami a Bahnhofcity Wien West névre hallgat, szokatlan 
módon egyesíti az utazás, a munka és a vásárlás céljait szolgáló tereket.

2011 végére Bécs új építészeti meglepetéssel 
lesz gazdagabb: megnyílik a Banhofcity Wien. az 
osztrák pályaudvar rekonstrukció a korábbi sike-
res német felújításokból indult ki. ahogy ma már 
cipőt nem csak a cipőboltban lehet kapni, úgy az 
állomáson sem csak az öBB szolgáltatásait ve-
hetik igénybe az utasok, hanem több mint 100 
üzletben vásárolhatnak, és számos étterem kí-
nálatából választhatnak a nagyszabású projekt 
elkészülte után.
a felújított régi pályaudvar épülethez két oldal-
ról csatlakoznak az új szárnyak. Balra az iroda-
épületet kapott helyet, míg a jobboldalon szál-
lodát alakítottak ki. így az épületegyüttesben 
levő munkahelyekhez a lehető legközelebb lesz 
a bevásárlási lehetőség, és a tömegközlekedési 
csomópont elérése is egyszerű lesz. szervezési 
szempontból a legnagyobb problémát az okozta, 
hogy a pályaudvarnak az átépítés alatt zavarta-

lanul kellett működnie. de ennél sokkal nagyobb 
feladatot is megoldottak a kivitelezők: a föld 
alatti létesítmények, melyek a külső mariahilfer 
straße-től a gürtelig terjednek, a régi  pályaudvar 
alatt is folytatódnak. a gondos statikai tervezés 
és a milliméterpontos kivitelezés révén az épít-
kezés sem a pályaudvar működésében, sem az 
állékonyságban nem okozott problémát.

az óriási létesítmény látogatóinak a megfele-
lő közérzetet is biztosítani kell. a méretezett hő-
szigetelés csökkenti az energiaköltségeket, és  
a szel lőző levegő mennyisége is ésszerű korlátok 
között marad, így szélsőséges időjárási körülmé-
nyek között is biztosított a belső tér megfelelő klí-
mája. a szigetelést austrotherm Xps top hőszi-
getelő lemezekkel oldották meg, amelyek mind 
a nagy terhelést, mind pedig a nedvesség jelen-
létét tartósan, minőségromlás nélkül elviselik.

projekt: 
Banhofcity Wien West
tervező: 
neumann+steiner zt gmbH 
Wien
Kivitelező: 
Bilfinger Berger BaugesmbH, 
Wien
pottel+Brauswetter gmbH Wien

Felhasznált austrotherm 
anyagok:
austrotherm Xps® top
austrotherm eps W20

reFerencia – KülFöld

a projekt adatai:

épül az új komplexum (Wien West) a Bahnhofcity látványterve
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segíts magadon, az önkéntesek  
is segítenek 

nagykanizsán az önkormányzati szociális bérla-
kások felújítását szociális építőtábor szervezésé-
vel, önkéntesek és a lakásokban élők bevonásá-
val végezték el. ezekben a hajlékokban szegény, 
súlyos körülmények között élők laknak, olyanok, 
akik gyakran még a minimális bérleti díjat sem 
képesek kifizetni. Ha csak egy hónapi bérrel csú-
szik is egy ilyen család, belekerül az adósságspi-
rálba, önerőből jóformán képtelenek kikászálódni  
ebből.

a lakók a szociális építőtáborban az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok felújításán vég-
zett munkával, illetve a munka értékének be-
számításával csökkenthetik lakbértartozásukat.  
a szervezők meg akarják akadályozni a kilakol-
tatásokat, és mentesíteni szeretnék az érintett 
családokat a súlyos anyagi gondoktól, hogy ön-
ként vállalt munkájukkal megszabadulhassanak 
a havi lakbéren túl az adósságkezelőnek is fize-
tett kötelező részletfizetéseiktől, vagy legalább 
is egy részétől. a felújításokat építőtábor formá-
jában végezték az ott lakók önkéntesekkel (főleg 
egyetemistákkal, segítőkész fiatalokkal) együtt.
 
Fontos volt, hogy a lakók is tehessenek valamit 
önmagukért, környezetükért. Főleg olyanokról 
van szó, akiknek tartozása ledolgozható, vagy 
jórészt csökkenthető a részvétellel. a résztve-
vőket igyekeztek meggyőzni arról, hogy alapve-
tően egyszeri lehetőségről van szó. szeretnék 
ösztönözni őket arra, hogy a tábor végeztével 
– amennyire csak tőlük telik – felelősen kezel-
jék anyagi ügyeiket, törekedjenek gondjaik önál-
ló megoldására.
  
a nagykanizsai szociális építőtábor reményeink 
szerint minta lehetne, és később más, hason-
ló problémákkal küszködő önkormányzatok is 
hasznosíthatnák a tapasztalatokat. 
a szociális építőtábort a corvinus egyetem 
társa da lom elméleti Kollégiuma és az építész 
szakkollégium, a norvég civil alap és a Habitat 

for Humanity támogatásával szervezte április-
ban és augusztusban. a munkák során három 
épület kapott új hőszigetelést, melyhez az anya-
got az austrotherm Kft biztosította kedvezmé-
nyes áron.

Forrás: Infovilág 

szociális építőtáBor 

a felújított épület (Fehér Katalin fotója)

a társadalomelméleti Kollégium (teK) a második legidősebb a ma működő szakkol-
légiumok közül. a ráday kollégiumnak annak a bizonyos ötödik emeletén a közgaz-
dászok, szociológusok, bölcsészek (stb.) már 1981 óta arról olvasnak és gondolkod-
nak együtt, hogy mi mozgatja a világot.
a teK a szorgalmi időszakban minden héten megrendezésre kerülő, mindenki szá-
mára nyitott, társadalmi-gazdasági-közéleti kérdésekkel foglalkozó előadásaival 
szervesen igyekszik alakítani az egyetemi diákéletet. a főbb szakmai irányvonalak, 
melyekkel a teK tagjai foglalkoznak: politikai gazdaságtan, a globalizáció politikai 
gazdaságtana, zöld és etikai közgazdaságtan. a szakmai munka alapvető formája  
a kör, amelynek lényege, hogy kisebb csoportokban megvitatják  a körtartó által meg-
adott szöveget egy adott témában. az előadások és a körök mellett a szakmai élet 
fontos elemei a teaházak, a két-három napos mesterkurzusok és az egy-két évente 
megrendezésre kerülő konferenciák.
a teK tagjai számára kiemelkedően fontos a szakkollégiumi mozgalom egyik alap-
pillére, a társadalmi érzékenység. ez megmutatkozik a szakmai érdeklődésben is, de  
a teK tagjaira általában is jellemző az önkéntes tevékenység, az ilyen jellegű projek-
tek támogatása. sokan végeznek/végeztek önkéntes munkát, pl. ingyenes ételosz-
tást szerveznek hajléktalanoknak.

Mi a tek?

Felújítás előtt (Bőczén árpád fotója)
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szigetelje padlásfödémét 
austrotherm Padlappal! 
egyszerű kivitelezés - gyors megtérülés! 

Padlásra fel!

austrotherm  Padlap

9028 győr, Fehérvári u. 75.
tel.: 96/515-114, Fax: 96/515-120

3200 gyöngyös, déli külhatár út 1.
tel.: 37/507-270, Fax: 37/507-289

7100 szekszárd, Bogyiszlói u. 8.
tel.: 74/555-281, Fax: 74/311-846

e-mail: austrotherm@austrotherm.hu


