
Tisztelt érintettek! Tisztelt tulajdonosok és résztvevők!  

Az Önök épületének a nedvesség elleni szigeteléssel kapcsolatos dokumentációjából (amelyen 
már 2013 óta együtt dolgozunk a ház képviselőivel), amelybe betekintést nyertünk, világosan 
kiderül a következő: 

 Leposa úr részéről az engedély nem érkezett meg 60 napon belül. 

 Müller úr aláírása érvénytelen, ezért új kérelmet kell benyújtani. 

A legfontosabbak pedig: 

 Kürtös Zoltán úr véleménye előnybe részesíti az injektálást, és negatívan nyilatkozik 
a mi HIO-technológiánkról. 

Mivel a lakók részéről megvolt a teljes bizalom, a teljes körű támogatás a mi szigetelési 
technológiánk megvalósítására, így meg voltunk győződve, hogy ezt Leposa úr is jóváhagyja, 
ezért nem láttuk szükségét annak, hogy még egy olyan szakember véleményét kikérjük a 
szigeteléssel kapcsolatban, aki jól ismeri a mi technológiánkat, de sajnos, úgy tűnik, Kürtös úrral 
nem ez a helyzet. 

Két dologra szeretnénk rámutatni: 

1.) Az V. kerületben található, állami védelem alatt álló, kulturális műemlékeknél is a mi HIO-
technológiánk kapta meg az engedélyt a munkálatok elvégzésére két épület esetében: 

 2012-ben a Veres Pálné utcai Szent György templom védőfalának engedélyét 
Leposa úr munkatársnője adta ki. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a konstrukció 
statikai szempontból igen érzékeny, mégis a falat sikeresen szigeteltük, és semmit 
nem veszélyeztettünk. 

 2016 végén Leposa úr adta ki az engedélyt, a templom kapcsán, a HIO-technológia 
alkalmazására.  Sajnálatos módon, mire minden engedély elkészült, december 30-a 
lett, kifutottunk az időből, így vissza kellett szolgáltatni az erre szánt anyagi 
eszközöket az V. kerület önkormányzatának. 

Az engedélyek még most is érvényesek, csak a templom nem rendelkezik a munkálatokra 
fordítható anyagi eszközökkel! 

 A Kálvin téri templom felújítása során 4 olyan oszlopot kellett szigetelnünk, amelyek a 
templom elülső részét tartják. Ezek a mai napig bizonyíthatóan kifogástalan, száraz 
állapottal bírnak. Mit állítunk tehát? Az oszlop a legérzékenyebb elem az 
építészetben. Sajnálatos módon a Kálvin téri templom falai azonban injektálással 
lettek szigetelve, amelynek hátrányai már a munkálatok befejezése után, ünnepi 
átadáskor jól látszottak, a nyomok mindent elárultak. A templom jobb és bal oldali 
falain az injektálás után a nedvesség áthatolt az új vakolaton. Minden évben a 
templom alsó övfalai meszesednek, mert a nedvesség folyamatosan kitüremkedik. 
Vagyis az injektálás módszerére elköltött pénzösszeget tehát „kidobták”, hiszen ez a 
módszer egyáltalán nem hatékony. 

2.) Barattáné Z. Ágnes számos engedéllyel, licence-szel is rendelkező építészmérnök a HIO-
technológiáról szóló, hivatalos szakvéleményét szerette volna Önöknek átadni, de Önök – 
feltételezzük – túl drágának találták, ezért más szakvéleményt adó építész után néztek, vagyis 
Kürtös Zoltánt választották. Kürtös Zoltántól eltérően Barattáné Z. Ágnes már 2001-ben 
megismerkedett a HIO-technológiával, amelyről a műemlék védelemmel kapcsolatos 
posztgraduális tanulmányok, képzések során Dr. Zádor Mihálytól professzor úrtól hallott. Példának 
okáért említjük, hogy Dr. Zádor professzor úr (építészettörténet és műemlékvédelem neves 



oktatója és kutatója) a mi munkálataink szakmai felügyeletét látta el a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémia épületének esetében, amikor szintén HIO-technológia módszerét alkalmazó 
szigetelés történt. Ez utóbbi munkálatokra Dr. Szécsi Zsolt (az Állami Műemlék és Rekonstrukciós 
Központ igazgatója) kért fel és nevezett ki bennünket, aki aztán számos további projekteknél 
ajánlotta a HIO-technológiát. 

Barattáné Z. Ágnes is számos műemlékvédelem alatt álló épület nedvesség elleni szigetelésére 
ajánlotta már a HIO-technológiát, többek között a nagykanizsai zsinagóga rekonstrukciójának 
esetében is, ami sikeresen megvalósult. Az biztos, hogy Barattáné nem így tett volna, ha Kürtös 
Zoltán szakvéleményét kapja kézhez, miszerint „a HIO-technológia statikai problémákat okoz” (?). 

Fontos kiemelni, hogy a Papnöveldei épület szigetelésére adott árajánlatunk alacsonyabb, mint a 
piaci ár, ezért nem elfogadható számunkra, hogy 350.000-960.000 Ft-ot fizessünk ki másik 
szakember szakvéleményére, de ha más mód nem mutatkozik, ha feltétlenül szükséges, akkor 
megtesszük, hiszen több olyan szakember áll rendelkezésre, aki megfelelő módon ismeri a 
technológiánkat. 

Leposa úr szakértelme elegendő biztosíték számunkra, hogy a felsorakoztatott tények, a mi 
szakembereink fotó- és referencia-anyaga alapján jóváhagyja a HIO-technológiát. Mivelhogy 
mindazon véleményt, amit Kürtös Zoltán negatív értelemben hangoztat, mi szakmai érveléssel, 
tényekkel tudjuk cáfolni, ezért a következőt javasoljuk: hogy fogadjon minket és kapjunk 7-10 
napot egy másik szakvélemény megalkotására. 

Köszönjük a bizalmát mindazoknak, akik a HIO-technológia alkalmazása mellett tették le a 
voksukat. Továbbá, hogy küzdelmesen, több éve támogatják a mi technológiánkat, hogy az 
megvalósulhasson. 

Ezért szívből reméljük, hogy együtt, közösen sikerül majd megvédenünk az Önök épületét a 
nedvességtől. 
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