
Számos esetben merült fel kérdésként, hogy milyen módon
lehet a tetõsíkablakokat úgy beépíteni, hogy a vízzárás
hosszútávon biztosítható legyen. A témakört vizsgálva el-
sõsorban az elméleti források hiánya, és a rendelkezésre
álló információk között ellentmondások tapasztalhatók.
Annak érdekében, hogy általánosan alkalmazható mód-
szer kidolgozása váljon lehetségessé, az azonosságokat
és/vagy ellentmondásokat ki kell szûrni, így szükséges
mind az írott, mind a rajzos, kedvezõ esetben a megépített
mintabeépítések alapos vizsgálata.

Jelen publikáció célja e szakmailag kevésbé feldolgozott,
ugyanakkor komoly kihívást jelentõ terület elméleti rend-
szerezése. Az elvégzett vizsgálatok segítették a tetõsík-
ablak-beépítést befolyásoló elemek beazonosítását. A kü-
lönbözõ kialakítási lehetõségek elemzésével lehetõvé válhat
a gyakorlatban is általánosan alkalmazható, egységes ér-
tékelési és tervezési módszer összeállítása, amely segíthet
az építõipar érintett szereplõinek megválasztani, betervez-
ni és kialakítani a csapadékvédelmi szempontból megfelelõ
tetõsíkablak-beépítési megoldásokat. Bízunk benne, hogy
jelen publikáció kapcsán párbeszéd indulhat meg, ami egy
egységes mûszaki szemlélet és fogalomkészlet kidolgozásá-
hoz és az itt leírt gondolatok továbbfejlesztéséhez vezethet.

1. BEVEZETÕ

Szakmai munkánk során számos alkalommal merült fel
kérdésként, hogy milyen módon lehet a tetõsíkablakokat
úgy beépíteni, hogy a vízzárás hosszútávon biztosítható
legyen. A témakört vizsgálva az elméleti források hiánya
és a rendelkezésre álló információk (irányelvek, gyártói
katalógusok, beépítési útmutatók, szerény számú szak-
irodalom) között pedig ellentmondások tapasztalhatók.

A rendelkezésre álló szakmai anyagok a beépítés megvá-
lasztásának módszerére és a beépítés kialakítására nem
adnak egyértelmû útmutatást, így ez a témakör a jelen-
kor követelményváltozásainak szempontjából is idõsze-
rû, elméleti vizsgálatra és rendszerezésre érdemes. E fel-
ismerés mentén született meg Áts Árpád „Tetõsíkablak-
beépítés fedés alatti csapadékvédelmi elemeinek elemzé-
se, csoportosítása, valamint értékelése” címû szakdolgo-
zata [13] (konzulens: Pataky Rita) a BME Épületszigete-
lõ Szakmérnöki Képzésen, mely a publikáció alapjául

szolgál. Jelen publikáció a hagyományos magastetõ-szer-
kezetbe beépíthetõ tetõsíkablakok csapadékvíz elleni vé-
delmében részt vállaló szerkezetekkel foglalkozik. Bemu-
tatjuk a tetõsíkablak-beépítés csapadékzárásának vizsgá-
latát, elméleti alapjait, elemzését és rendszerezési lehe-
tõségét. 

2. TÖRTÉNETI ELÕZMÉNYEK

A városi lakosság létszámnövekedésével a padlásterek
tárolási funkcióját egyre gyakrabban váltotta fel a sze-
gény népréteg hajlékául szolgáló, kezdetben puritán, szi-
geteletlen és huzatos lakótér. A II. világháborút követõ-
en már a nyugati nagyvárosok polgárai sem vetették el a
tetõtéri lakás gondolatát, így fokozatosan alakult ki az
igény a magasabb követelményeket teljesítõ tetõtér-
beépítések megvalósítására. A komfortszint emelkedésé-
nek igénye a magastetõbe építhetõ szerkezetek fejlõdé-
sét is magával hozta. A tetõterek megvilágítását, szellõz-
tetését, illetve a tetõ karbantartási célból történõ megkö-
zelítését a tetõbe épített nyílászárók biztosították régen
és ma is. Tetõablakként elterjedt szerkezet volt a tetõfel-
építménybe függõlegesen elhelyezett hagyományos nyí-
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MITÕL NEM ÁZIK BE

A TETÕSÍKABLAK-BEÉPÍTÉS? 
Csapadékvíz elleni védelmet biztosító elemek a fedés alatt

1. ábra Az elsõ tetõsíkablakok (forrás [2])

I. Villum Kann Rasmussen bemutatja az N

típusú (még nem billenõ, hanem felnyíló)

tetõsíkablakot (1947)

II. Beépített billenõ tetõsíkablak egy korabeli

házon 



lászáró mint álló tetõablak. A modern építés egyik mér-
földkövét, a tetõsíkban készülõ üvegezett nyílásokat ele-
inte pusztán bevilágítási céllal, fix kialakításban, külön-
leges épületeknél, üvegházaknál, illetve üvegtetõk ese-
tén alkalmazták. A dán Villum Kann Rasmussen – a
Velux cég alapítója – 1942-ben fejlesztette ki az elsõ, te-
tõ síkjában elhelyezett, felnyíló ablakot. 1949-ben ké-
szült el a szabadalmaztatott billenõ vasalattal ellátott
prototípus, mely megnyitotta az utat a napjainkban is is-
mert és használt tetõsíkablakok megvalósulása felé. [1]
[17] (1. ábra)

E viszonylag fiatal szerkezeteknek megjelenésüktõl
napjainkig egyre magasabb és magasabb követelmény-
szinteket kell kielégíteniük, követve a megrendelõi igé-
nyeket és a beruházói trendeket. A fejlesztés azonban
nem állhat meg magánál a szerkezetnél, hanem a beépí-
téseknek, a szerkezeti elemek csatlakoztatásának is fo-
lyamatosan változniuk kell a követelményekkel.

3. KÖVETELMÉNYEK

A tetõszerkezetek egyik legfontosabb feladata a belsõ te-
rek csapadékvíz elleni védelme. Magastetõk esetén a
legtöbb fedésfajta nem biztosít vízhatlan kialakítást, így
kiegészítõ intézkedésként (többletvédelemként)
alátéthéjazatot kell elhelyezni [16]. Az ÉMSZ által ki-
adott: „Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési Irányel-
vei” [16] rendelkezik az egyes tetõfedések esetén a kü-
lönbözõ hajlásszögeknek megfelelõ alátéthéjazati foko-
zatokról. E szerkezetek azonban nem csak növelik a bel-
sõ terek védelmét, hanem védik a hõszigetelést a szél
torlónyomása révén a fedés alá jutó nedvesség, a tetõfe-
dés alsó síkján kicsapódó pára, valamint a légmozgás át-
öblítõ hatása ellen is. Ezáltal megakadályozható, hogy a
hõszigetelés teljesítménye csökkenjen, és így energiaha-
tékonyabb épületeket lehet kialakítani. Tetõsíkablak be-
építésével maga a nyílászáró szerkezet teljesíti a magas-
tetõvel szemben állított valamennyi követelményt, ami-
nek nem csak általános felületen kell teljesülnie, hanem
valamennyi réteg csatlakoztatásánál is. A tetõsíkablak
körül egyszerre alakul ki geometriai, anyag- és szerke-
zetváltásból fakadó hõhíd, így napjainkban a fokozott
energiahatékonysági elvárások következtében elõtérbe
kerültek a tetõsíkablak-beépítések energetikai szempont-
jai [3, 4, 5] is. Megfelelõ hõszigetelést azonban csak ak-
kor lehet elérni, ha az ablakbeépítés vízzárása is megfe-
lelõ, és nem jut nedvesség a hõszigetelõ anyagba, így ki-
emelt figyelmet kap a csapadékvíz elleni védelem is. Ál-
talános elvként megfogalmazható, hogy az ablak körüli
csapadékvédelmi elemeknek az általános felület
alátéthéjazatával egyenértékû szerepet kell vállalniuk.

4. SZAKIRODALOM ÉS SZAKMAI SEGÉDANYAGOK

VIZSGÁLATA

A szakirodalom gyûjtése, rendszerezése és elemzése el-
engedhetetlen az azonosságok, ellentmondások, esetle-
ges hiányosságok kiszûrése, illetve az értékelés érdeké-
ben. A vizsgálatok az alábbi forrásokra terjedtek ki [13]:

A tetõsíkablak beépítésére vonatkozó csapadékvédel-
mi követelmények elsõdleges, mértékadó forrása az
„Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési Irányelvei”
[16]. A tetõsíkablakok beépítésére vonatkozóan az
irányelv alapvetõ elveket fogalmaz meg az alátéthéjaza-
tok besorolási fokozatainak megfelelõen, ugyanakkor
ezek az elvek csak részben fedik le az alkalmazható,
korszerû tetõsíkablak-beépítési megoldások tárházát, és
leginkább csak a bemutatott példákra koncentrálva fo-
galmaznak meg a részletek megoldásaira vonatkozó el-
várásokat.

A három legnagyobb, hazánkban is forgalmazó
tetõsíkablak-gyártó cég beépítési javaslatai sok esetben
ismert megoldásokat mutatnak be, amelyek tükrözik a
jelenkor technikai színvonalát. Ugyanakkor a különbözõ
gyártói alkalmazástechnikák, beépítési javaslatok a ter-
mékre összpontosító, lényegkiemelõ jellegük miatt ese-
tenként részletekben elnagyolt megoldásokat mutatnak
be, vagy a beépítés helyes kialakításának megértését
nem szolgáló grafikai technikával készülnek.

Kivitelezõk számára szervezett oktatások (pl.:
Dörken kivitelezõi mesterkurzus: 8000 Székesfehérvár,
Iszkaszentgyörgyi út 2., 2018 január; Velux-Bramac ok-
tatás: 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3., 2018.02.16.)
központi témájává váltak az utóbbi idõben a különleges
beépítési helyzetek. Az oktatások alkalmával valódi lép-
tékû modelleken saját kezû kivitelezéssel lehet tapaszta-
latokat gyûjteni és tanulságokat levonni az egyes pél-
dákból.

Fentieken kívül vizsgálat tárgyát képezték az inter-
neten elérhetõ hazai és külföldi beépítési videók [9]

[10] [11] [12], a témával legalább érintõlegesen fog-
lalkozó szakkönyvek [3] [9], archív gyártói beépítési út-
mutatók [6] [7] [8], illetve a tervezési munkák során
felmerült esetek.

Az alkalmazott anyagok minõsége, vízzáróságban vál-
lalt szerepe nem képezte vizsgálat tárgyát, adottságként
fogadtuk el.

5. A VÍZZÁRÁST BEFOLYÁSOLÓ ELEMEK

A források analitikus vizsgálatai során megállapíthatóvá
vált, hogy a tetõsíkablak-beépítésnek alapvetõen négy –
egymástól jól elkülöníthetõ, mégis szorosan együttmûkö-
dõ és függõ viszonyban lévõ – elemét különböztethetjük
meg: a fóliamegnyitás, a gallérozás és a szegélyezõ szer-
kezet, illetve a vízelvezetés. [13]
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A felsorolt fogalmak elsõ olvasásra ismeretlennek tûn-
hetnek, aminek oka az egységes fogalomrendszer hiá-
nya. Így szükségessé vált olyan szakmai fogalmak meg-
alkotása [13] melyekkel leírhatóvá váltak az eddig csak
rajzban ábrázolt megoldások.

Jelen cikk terjedelmének korlátai miatt a következõ
bekezdésekben a vízzárást befolyásoló elemeket részle-
tes elemzés és értékelés nélkül, felsorolásszerûen mutat-
juk be. A csatolt ábrák is a teljeség igénye nélküli illuszt-
rációk.

1. Fóliamegnyitás – az alátéthéjazat megnyitása

Annak érdekében, hogy a tetõablak elhelyezhetõ legyen,
az alátéthéjazatot meg kell nyitni. Az így létrejött
lemezélek lezárásának módjától függ a megnyitás kiala-
kítása. A fóliamegnyitás alapvetõen meghatározhatja a
tetõsíkablak gallérozási és vízelvezetési kialakításának
lehetõségeit, növelheti a beépítés biztonságát. [13]

A vizsgálatok alapján a fóliamegnyitások az alábbiak
szerint készülhetnek (2. ábra): 

felhajtással

A felhajtással készülõ fóliamegnyitások közös jellem-
zõje, hogy az alátéthéjazat anyagát közvetlenül a „szegé-
lyezõ szerkezetekre”, vagy esetenként a tokszerkezetre
hajtják fel. Belsõ, illetve külsõ helyzetû felhajtást (3. áb-

ra) lehet megkülönböztetni annak függvényében, hogy a
felhajtás a „szegélyezõ szerkezet” külsõ vagy belsõ olda-
lán történik. 

Elsõsorban alátétfóliák és alátétszigetelések esetén al-
kalmazható. A sarkok készülhetnek zárt vagy nyitott ki-
alakítással. A zárt sarkokkal készülõ felhajtások elõnye,
hogy másodlagos védelemként nagymértékben csökken-
tik a nedvesség bejutását.

felhajtás nélkül

Alkalmazása elsõsorban alátéttáblák esetén jellemzõ,
de elvétve gyártói beépítési útmutatókban alátétfóliával
készülõ tetõrétegrend esetén is megjelenik.

vegyes módszerrel

Vegyes kialakítású a fóliamegnyitás, ha oldalaként
(pl.: egyik oldalt felhajtással, másik oldalt felhajtás nél-
kül) és/vagy sarkonként (részlegesen zárt sarkok esetén
egyes sarkoknál zárt, egyes sarkokban nyitott megoldá-
sok) eltérõ lehet megoldást alkalmaznak.

A rögzítések síkja befolyásolhatja a fóliamegnyitást,
mivel a rögzítõvasak nem szúrhatják át az alátéthéjaza-
tot.

2. Gallérozás

A gallér a tetõsíkablak tokszerkezete és az alátéthéjazat
általános felülete közötti átmenetet biztosító elem, mely
a tokszerkezethez mindig legalább vízzáróan csatlako-

VIII. ÉPÜLETSZERKEZETI

94 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r

2. ábra Az alátétfólia megnyitásának alape-

setei [13]

I. Nyitott felhajtású fóliamegnyitás

II. Zárt felhajtású fóliamegnyitás 

III. Felhajtás nélküli fóliamegnyitás

3. ábra A tetõsíkablak „szegélyezõ szer-

kezetéhez” képest külsõ (I.), illetve belsõ

(II.) felhajtású fóliamegnyitás, a tetõsík-

ablak oldalsó csomópontjában [13]

4. ábra Különbözõ kialakítású gallérok [13]

I. Nyitott szoknyagallér;

II. Zárt peremes gallér 

III. Zárt peremes gallér és a kiemelõkeretes

ablak összetett gallérral



zik. [13] A gallérok az általános alátéthéjazathoz törté-
nõ csatlakoztatás szempontjából az alábbiak szerint ké-
szülhetnek (4. ábra):

nyitott szoknyagallér

A jellemzõen alátétfóliából elõregyártva készülõ gallér
a cseréplécet felülrõl kerülõ vagy bevágott peremmel
rendelkezik.

zárt peremes gallér

Alátétfóliából vagy alátétszigetelésbõl elõregyártva
vagy sávokra vágott lemezekbõl a helyszínen kialakított
gallér, melynek széleit az alátéthéjazathoz zárt, tömített
(pl.: ragasztott, hegesztett) módon csatlakoztatják.

összetett gallér

Több – jellemzõen zárt peremes – gallér alkalmazása
szükséges a bonyolult geometria lekövetése érdekében.

speciális kialakítású gallér

Ide sorolhatók a gyártók által forgalmazott speciális
megoldások, mint például a gumiprofilos megoldások, a
csapadékzáró beépítõ keretek és a rendszerazonos ra-
gasztószalagból kialakított gallérok.

A gallérozás a gallér, annak csatlakoztatása a tokszer-
kezethez, valamint a külsõ peremek felületfolytonossá-
gának összessége. Ezek közül a gallér peremének az
alátéthéjazat felületéhez történõ csatlakoztatás kialakítá-
sa a legfontosabb, amit a különbözõ igényszintek, fólia-
megnyitások, vízelvezetési megoldások esetén más-más
módon kell elkészíteni, számos kialakítási változata le-
hetséges.

A gallérozás elsõdleges feladata a beépítés nedvesség-
védelme, így a gallérozás nem csak a fóliamegnyitással,
de a tetõsíkablak feletti vízelvezetéssel is egymásra visz-
szaható, szoros kapcsolatban áll. A gallérozási mód meg-
választása komplex feladat, amivel a tetõsíkablak-
beépítés csapadékvédelme jelentõsen befolyásolható. 

A rögzítések síkja is hatással van a gallérozás kialakí-
tására, mivel a rögzítõvasak nem szúrhatják át a gallért.

3. Szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek a gallérozás és/vagy a fólia-
megnyitás rögzítését és feszességét biztosító, aljzatot
képzõ, az alátéthéjazat síkja felett elhelyezkedõ szerke-
zetek összessége. Ide tartoznak a gyári szerelõkeretek, a
szerelõlécek, a betétlécek, a hõszigetelõ szegélyek, a sze-

gélyezõ keretek és a (hõszigetelõ) beépítõ keretek. [13]
A szegélyezõ szerkezetnek nem része maga a tetõsík-
ablak tokszerkezete, illetve azok az elemek, melyek nem
vesznek részt a gallérozás és/vagy a fóliamegnyitás rög-
zítésében (pl.: a tokra közvetlenül rögzített, vagy a be-
építési hézagban elhelyezett hõszigetelés).

A szegélyezõ szerkezetek geometriája alapvetõen
meghatározza a fóliamegnyitás és/vagy a gallérozás vo-
nalvezetését, a vízszintes peremei által meghatározott sí-
kok pedig jelentõsen befolyásolják a cseréplécek alátá-
masztásának lehetõségeit, az ablak körül alkalmazott
hõszigetelõ keresztmetszet vastagságát, továbbá közvet-

len hatással vannak az ablak rögzítési pontjainak (a
rögzítõvasak letámaszkodásának) magasságára. 

A tetõsíkablakok szegélyezõ szerkezeteinek geometriai
kialakítása a magasság szempontjából négy csoportba
sorolható (5-6. ábra):

alacsony szegélyezõ szerkezetek

Magasságuk az alátéthéjazat síkja és az ellenléc felsõ
síkja közé esik.

magas szegélyezõ szerkezetek

Magasságuk az ellenléc felsõ síkja és a cserépléc felsõ
síkja közé esik.

lépcsõs szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek felülete több magassággal
rendelkezõ, tagolt felületet ad.

vegyes szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek geometriája oldalanként el-
térõ. (6. ábra)

4. Vízelvezetés

A tetõsíkablak fölött – a tetõsíkablak beépítésének védel-
me érdekében – az alátéthéjazaton lecsorgó vizet vala-
melyik szomszédos szarufaközbe át kell vezetni. Ez a
vízelvezetés történhet hagyományosan ellenlejtéssel
vagy ferde helyzetû vízelvezetõ csatornával. [13]
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5. ábra Példák szegélyezõ szerkezetekre [13]

I. Alacsony szegélyezõ szerkezet

II. Lépcsõs szegélyezõ szerkezet

III. Vegyes szegélyezõ szerkezet: alul és felül

„magas”, míg oldalt „alacsony” szegé-

lyekkel

(kék jelölés: „alacsony” szegélyezõ szerkezet;

piros jelölés: „magas” szegélyezõ

szerkezetek)

6. ábra A „szegélyezõ szerkezetek” geometri-

ai csoportosítását illusztráló, a tetõsíkablak

oldalsó beépítését mutató részletek ha-

gyományos beépítési magasság esetén

[13]:

I. „Alacsony” szegélyezõ szerkezet

II. „Magas” szegélyezõ szerkezet

III. „Lépcsõs” szegélyezõ szerkezet

(a szegélyezõ szerkezet keresztmetszetében

pirossal jelölve, míg a szürkével jelölt L

szelvények a rögzítõvasak lehetséges síkját

jelölik)



Az elõregyártott, jellemzõen fém vagy mûanyag, me-
rev vízelvezetõ csatorna vagy az alátéthéjazat anyagából
a helyszínen készített lágy fóliacsatorna elhelyezhetõ az
alátéthéjazat bevágásával, illetve bevágás nélkül rátét-
elemként is (7. ábra). A beépítés biztonságának növelése
érdekében kiegészíthetõ rátakaró egyedi fóliasávval. (7.
ábra)

6. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER, ÖSSZEGZÉS

A vízzárást befolyásoló elemek azonosítását követõen a
kialakítási variációk elõnyeit, hátrányait kellett elemezni
annak érdekében, hogy e szerkezetek csapadékzáró ké-
pességük alapján a – vízzárásra vonatkozó elvek és sza-
bályok teljesülésének elvén – besorolhatók legyenek
[13]. A besorolás alapját az ÉMSZ irányelv [17]
alátéthéjazatok osztályozásához alkalmazott teljesít-
ményfokozatainak rendszere adja, mivel az általános, te-
tõfelületre vonatkozó csapadékvédelmi követelményeket

egyenértékûen kell alkalmazni a tetõsíkablak körüli be-
építés esetén is. Ezt az elvet követve az egyes elemek ki-
alakítási változatai a vízzáró alátétszigeteléstõl a szabad
átlapolású alátétfedésig értékelhetõk és besorolhatók.
(1. táblázat)

Az 1. táblázat alkalmazásának menete a következõ
[13]:

1. Elsõ lépésben a tetõsíkablakot körülvevõ tetõfelület
és ezen keresztül a tetõsíkablak beépítésére vonatkozó
követelményeket kell meghatározni az ÉMSZ „Alátét-
héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei” alapján.
[16]

2. Második lépés a vizsgált vagy tervezett vízzárást
befolyásoló elemek azonosítása, illetve megválasztása a
1. táblázat segítségével. A teljes beépítés vízzáró fokoza-
tára vonatkozó kiértékelés alapelve, hogy a beépítés leg-
gyengébb teljesítményû eleme válik mértékadóvá és ha-
tározza meg a teljes beépítés végsõ besorolását. 

Tervezés esetén az 1. táblázat segítségével az alkal-
mazható megoldások köre határolható le.

3. Az utolsó lépésre abban az esetben van szükség, ha
több megoldási lehetõség közül lehet/kell választani. A
követelmények teljesítésének vizsgálatán túl ajánlási cél-
zattal számba vehetõk további szempontok is (pl.: mun-
kaigény, bonyolultsági fok, adott feltételek közt jellemzõ
alkalmazás), amelyek a tervezés és kivitelezés során se-
gíthetnek az optimális megoldás kiválasztásában. Az 1.
táblázatból így nem csak a követelmények szerinti beso-
rolás olvasható le, hanem további ajánlási kategóriák is
megjelennek, az alábbiak szerint:

nem készíthetõ,
készíthetõ, 
készíthetõ, betervezésre és beépítésre ajánlott és 
készíthetõ, fokozott minõséget képviselõ.

A fenti módszer [13] alkalmazhatóságát az egyik irány-
elvi ábra [16] részletesen kidolgozott értékelésén ke-
resztül mutatjuk be (2. táblázat). A módszer kidolgozá-
sának célja az volt, hogy a meglévõ ismeretekhez és
szakmai szabályokhoz igazodva olyan egységes eljárás
szülessen, amely nem csak az értékelési, hanem a terve-
zési feladatok támogatására is alkalmas, így tervezési
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7. ábra Példák az tetõsíkablak feletti vízte-

lenítés kialakítására merev vízelvezetõ

csatornával [13]

I. Alátéthéjazat bevágásával elhelyezett

csatorna

II. Az alátéthéjazat bevágásával, a csatorna

szabad éleinek és a csatornára rátakaró

fóliaszakasz leragasztásával elhelyezett

csatorna

1. táblázat Összesítõ táblázat (forrás [13])



esetben a 2. táblázat fordított alkalmazása mellett az
adott követelményhez igazodva megválaszthatók a víz-
zárást befolyásoló megoldások.

Célunk, hogy jelen cikk és az elkészült szakdolgozat
gondolatébresztõ vitaanyagként is szolgáljanak, melynek
kapcsán olyan párbeszéd indulhat meg, amely elõnyére
válhat a szakma minden szereplõjének. A munkánk so-
rán a gyakorlatban is alkalmazható értékelési, tervezési
módszer összeállítására tettünk kísérletet, mivel meglá-
tásunk szerint egy egységes mûszaki szemlélet és egyér-
telmû fogalomkészlet megalkotásával egyértelmûsíthetõ
lenne a kommunikáció a tetõsíkablak beépítések kialakí-
tásában résztvevõ szereplõk között, és ez végsõ soron
jobb minõségû épületek létrehozását segítené elõ. 

Áts Árpád, Pataky Rita, Áts-Leskó Zsuzsanna
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vezési és kivitelezési irányelv ábrájának
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