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A Természetes Pala 

Pala- a Tiszta Természet, ezért 

is használjuk a Természetes pala 

kifejezést. A Természetes pala 

megjelenését, a természetben le-

zajló folyamatok év millióinak 

köszönhetjük. A Természetes pa-

la bányászata évszázadok óta kör-

nyezetbarát módon, a feldolgo-

zása adalékanyagok nélkül törté-

nik. 

Évszázadok során bebizonyoso-

dott, hogy a Természetes pala a 

tetőkön, homlokzatokon egy 

bevált fedőanyag. Építészek és 

tetőfedők generációi, kultúrái 

természetes palával építészeti, 

mûvészeti, stílusokat és ha-

gyományokat hoztak létre. A 

természetes pala időtlen, és ettől 

mindig modern. A számos fedési 

típus teszi a természetes palát kü-

lönlegessé a tetőn, homlokzaton. 

  

A természetes pala csak szerves 

problémamentes alkotóelemekből 

áll össze. Ezért a Természetes pa-

la minden építőanyag felett áll, 

melyeket különböző ásványi ösz-

szetevők egyvelegéből, összeke-

veréséből állítanak elő. A Termé-

szetes pala gyártása tetőre- és 

homlokzatra csak egy megmun-

kálást igényel (azaz formázás) 

kevés energia felhasználással, 

azaz sem a kötőanyagot (pl. ce-

ment) vagy égetési folyamatot 

nem kíván. Természetes pala te-

tővel,- homlokzattal megépített é-

pületben lakó háztulajdonosok, 

lakosok élete különösen egészsé-

ges. Az ő tető-és falburkolatuk 

nem igényel különleges karban-

tartást.  

 

Mi is a pala, hogyan keletke-

zett?                                                                

A pala üledékes kőzet. Az üle-

dékképződés 400 millió évvel 

ezelőtt, különböző körülmények 

között történt meg. Csak ott, ahol 

kevés szennyezőanyag mosódott 

bele és optimális nyomás és hő-

mérsékleti viszonyok uralkodtak, 

alakult ki jó minőségű pala, ami 

tetőfedésre és falburkolatok ké-

szítésre megfelel. A palát álta-

lában felszíni fejtéssel termelik 

ki, a kifejtett tömböket különböző 

méretekre feldarabolják, majd 

kézi munkával hasítják vékony 

lemezekké. A jó minőségű pala 

igen hosszú élettartalmú (200-300 

év) megőrzi eredeti színét, jó a 

savállósága, fagyállósága, vízzá-

rása kiváló melynek köszönhető-

en szinte nem mohásodik.                                

A természetes palafedés             
A természetes pala sima felületű, 

egyenletes (általában a világostól 

a sötétig terjedő szürke) színű, 

könnyen hasadó, megmunkálható 

anyag. Ha megütjük, csengő han-

got adnak, így ellenőrzi a tetőfedő 

is az lapok minőségét. A pala 

három változata volt tetőfedésre 

használatos: a zöldpala, a fekete-

pala és a csillámpala. A feketepa-

la agyagból, iszapból, finomsze-

mű tufából keletkezik, kvarc, 

földpát, csillám alkotja. A fekete 

színt grafit vagy pirit okozza. A 

jellegzetes lemezes (palás) elválá-

sa a lemezes ásványtartalmának 

tudható be, ennek következtében 

hasad párhuzamos oldalú táblák-

ban. Néha több négyzetméteres 

lapokban is fejthető. Hazánkban 

az első világ-háborúig főleg kas-

télyoknál, nagy közösségi épüle-

teknél (templom, városháza stb.) 

alkalmazták, inkább azokon a 

területeken, melyek közel estek 

az anyagnyerő helyekhez. Ennek 

oka az volt, hogy egyrészt igen 

drága volt mind maga az anyag, 

mind a szállítása, másrészt a szál-

lítás nagy gondosságot igényelt, 

ugyanis a palalemezek könnyen 

törnek. Ebből az okból nem is 

ajánlják a palafedést szeles, viha-

ros időjárásnak kitett vidékeken . 

Magyarországon leginkább az 

agyagpala volt alkalmazásban, 

mivel ez könnyebben munkálható 

meg, mint a tömör csillámpala. 

Vas megyében, a Bükkben, az 

Aggteleki karsztban bányásztak 

építési célra palát, de ennek 

mennyisége igen csekély volt a 

szükségletekhez képest. Ezért az 

agyagpalát a II. világháború előtt 

főleg Angliából és Sziléziából 

szerezték be. A terméspala akkor 

alkalmas a fedésre, ha nincs teljes 

keresztmetszetében keresztülfutó 

hajszálrepedés, egyenletes, sűrű 

szemcséjű, csengő hangot ad (az-

az nincs benne rejtett repedés), és 

torzulásmentes. Fontos, hogy ne 

legyen túl sötét színű, könnyen 

lehessen megmunkálni, és a víz-

felvevő képessége alacsony le-

gyen. 

A palafedés alá célszerű deszka-

borítást is készíteni. Az 5-10 cm-t 

egymásra fedő palalemezeket 

tűzihorganyzott szöggel rögzítik 

le. Ha lécezésre kerül a palale-

mez, akkor a hódfarkú cserépnél 

ismert kettős fedés elvét kell al-

kalmazni, azaz az felső lemez az 

alatta levő harmadik sort is kell, 

hogy fedje. 

Fontos tudnivaló, hogy a palánál 

mindig figyelni kell a bányászat 

helyét! A különböző lelőhelyek-

ről származó palákat nem szabad 

összekeverni, mert különben a 

tető vagy homlokzat foltos lehet.  

 Ács Patrik, Rathscheck Schiefer 



Egy leégett tető újjáépítése 

2015 február 11-én éjjel gyulladt 

ki egy tető Székesfehérváron. 

Ketten aludtak a tetőtérben, sze-

rencséjükre a szomszéd észrevette 

és riasztotta őket és a tűzoltókat. 

A kazánházban keletkezett elekt-

romos tűz, innen terjedt át az 

egész tetőre. A tűz elterjedéséhez 

nagyban hozzájárult a tetőfólia, 

amely átvitte a tüzet az egész 

tetőre. Az üveggyapot is teljesen 

elégett.

 

Látva az újságban megjelent cik-

ket a tűzesetről, döntöttem el 

hogy segítsünk a bajba jutott csa-

ládon. Felmérést végeztem a 

szakembereink között és az a 

jelzés jött vissza, hogy sokakban 

megvan a segítő szándék, bele-

vágtunk.                                                            

A statikus Feczkó István meg-

erősített benne, hogy le kell bon-

tani a teljes szerkezetet.                                                          

Németh László a Fejér megyei 

építész kamara elnöke is segített, 

felmérte és megtervezte az újjá-

építést.  

Beadta engedélyeztetésre, emiatt 

húzódott a munkavégzés kezdete. 

Sajnos a hivatal nem látta a segítő 

szándékot és elég furcsán reagált 

a kérelemre. Ezt nem akarom 

részletezni, de tanulságos volt a 

számunkra.                                                   

Kértük még a gyártók segítségét, 

a Tondach felajánlott tetőcsere-

pet, a Dörken tetőfóliát és a Roto 

tetősík ablakokat díjmentesen.                     

És belevágtunk…..   

                               

Bontással kezdtünk, szerencsére 

vasbeton födém van az épületen, 

tehát a tető fogadószintje bizton-

ságos volt. Új szerkezet készült. 

Az eredetihez hasonlóan egy 

manzárd szerkezet lett kialakítva. 

Mivel már belecsúsztunk a tava-

szi jó idős szezonba, a szakembe-

reket elég nehéz volt összeszedni. 

Első alkalommal 6 kivitelező 

kolléga dolgozott a tetőn. Négy 

nap alatt készült el a szerkezet.  

Mivel az téglalap alapú épü-

let/födém/ szemben lévő oldalai 

nem voltak párhuzamosak, már a 

talpszelemenek elhelyezésekor 

probléma megoldással indítottuk 

a munkát.                                                         

A szerkezet összeállításánál sike-

rült új dolgokat is tanulnunk, 

például egy oszlop toldásánál, 

melyet egyedileg oldottunk meg.  

 

 

Nehezítette a munkát a manzárd 

tető meredek oldalán a fóliázás és 

lécezés a 80 fokos hajlásszög 

miatt. Itt minden munka állvány-

zatról történt.

A cserepeket itt viharkapoccsal 

rögzítettük, mindegyik cserépre 

került, a szegőcserepek pedig 

csavarozva lettek. Minden szaru-

faközbe került szellőzőcserép a 

meredek és a felső részen is. A 

manzárd törésnél egy egyedileg 

kialakított lengőpárkány került 

elhelyezésre. Az ablakok mellett 

a vágott cserepeket ragasztással 

rögzítettük. 

 A felada-

tot megoldva a tető szerkezetileg 

elkészült.  

 

Köszönet a következő szakembe-

reknek, akik ingyenesen segítet-

tek egy tető elkészülésében:  

-Kiss Tibor                                                            

-Hufnágel János                                                               

-Zugor Jenő                                                                       

-Császár József és két kollégája                                                               

-Polák Csaba                                                                   

-Falusi Tibor és kollégája                                                     

-Zakariás András és két kollégája                                                         

-Vida Krisztián és kollégája                                          

-Prém Tamás                                                               

-Szabó Csaba   

Csizmadia Tibor 

 



      
Sikeres szereplés tetőpályá-

zatokon                                               
Nem mindegyik szakember 

mondhatja el, hogy évről évre 

díjakat szerez a gyártók által kiírt 

tetőpályázatokon. Talán én azok 

közé tartozok, aki már eleve úgy 

áll neki az előkészületeknek is, 

hogy számolok a pályázat lehető-

ségével, főleg azoknál a tetőknél, 

ahol a tulajdonos is tudatosan 

együtt tud működni a szakember-

rel. Az apró részleteken sok min-

den múlik, a csomópontok előre 

ki vannak rajzolva  /műhely-

munka/, minden részlet meg van 

tervezve. Folyamatos egyeztetés 

alapján zajlik a kivitelezés, ezek 

alapozzák meg a szakszerű mun-

kát, mely az esztétikus megjele-

néshez is vezet. 

Creaton pályázatra beadott egyik 

munkám Dinnyésen került meg-

valósításra. A Creaton-tól külön-

díjat kaptam, az ÉMSZ év tetője 

pályázaton szakmai különdíjat. A 

feladat egy új családi ház U alakú 

tetőjének elkészítése volt mely 

modern tervezésű tűzfalas lezá-

rással készült. Az épület bonyo-

lultságát jellemezte, hogy azonos 

koszorúszinten 4 féle tetőhajlás-

szög találkozott, 39- 36,7-24,7- és 

31,3 fokos tetőrész egy gerinc-

magassággal. A talpszelemenek 

és a szarufák keresztmetszeti 

méreteivel játszva alakultak ki az 

egységes magasságok. 

  

Az épület egy része galériás ki-

alakítású látszó tetőszerkezettel 

készült Dörken Delta Maxx-titán 

tetőfóliával, szélzáró kivitelben. 

Ide Roto tetősík ablakok kerültek 

beépítésre. 

Tondach pályázaton 2.helyezést 

értem el egy balatonfüredi régi 

villaépület tetőfelújításával. Az 

ÉMSZ pályázaton elnöki elismerő 

oklevelet vehettem át érte.                             

Hódfarkú kétrétegű fedéssel lett a 

héjazat kialakítva. Díszmű-

bádogos ablakok készültek, me-

lyek Németh Zoltán együttműkö-

désével lettek megalkotva. Teljes 

tető beépítésre került Thermofloc 

cellulóz szigeteléssel.                                                             

A héjazat bontását nehezítette 

hogy a pala már le volt ragasztva, 

gurulós zsindellyel.                                         

Az oromlezárások szegőcseréppel 

lettek lezárva. A tulajdonos egye-

di igényei erőteljesek voltak, 

számtalan egyeztetés vált szüksé-

gessé a munkák folyamán, mely 

igényeknek meg tudtunk felelni 

és így alakult ki a végeredmény. 

Nagyon sok részletrajz készült a 

tulajdonossal elfogadtatva. Az 

épület különböző homlokzati 

részeinél sok kis dísztető készült 

/kontyok/ a homlokzatra. 

Sukoró családi ház panorámával 

a Velencei tóra. Barátom háza 

teljesen új kivitelezésű épület. 

Korábban rádió stúdiókat építet-

tünk együtt, akkor már mondta ha 

egyszer építkezik akkor biztosan 

én  kivitelezem a tetőjét.                                     

Kevés pénzből építkeztek, de a 

kőműves és az ács munkára na-

gyon odafigyeltek és erre nem 

sajnálták az anyagiakat. A szer-

kezet elkészülte után sok munkát 

saját maguk végeztek a pénzmeg-

takarítás miatt. 

A fedés Bolero terrakotta cserép-

pel készült. Elég egyedi a tető 

formája . Az ív a vápától indul és 

tart a gerincig, a cserepek vágá-

sánál a magasságkülönbségeket 

és a beszellőzést egy perforált 

lemezprofilból tudtuk kialakítani, 

melyet a cseréphez alakítani kel-

lett az ív miatt folyamatosan.                                           

Az ácsszerkezetnél külön ki kel-

lett találni minden egyes szarufá-

hoz az egyedi dőlésszögű acél 

tartót, mely a koszorúhoz csatla-

kozott, ehhez statikus segítségét 

is igénybe vettük.                                                     

Ezzel az épülettel a Tondach-nál 

sikerült az első díjat megkapnom!  

         

A jó munkához tudatos, jó meg-

rendelő kell és ami számomra 

fontos, hogy képes legyek előre 

tervezni az által, hogy a részlete-

ket a magam munkájához meg-

rajzoljam, mint ahogy a régi nagy 

mesterek tették. A pályázatokhoz 

készülve a munkákat már a fel-

méréstől kezdve folyamatosan 

dokumentálom, fotózom, attól 

függetlenül, hogy sikerül-e pá-

lyázni vele vagy sem. Mindenkit 

bíztatok a pályázatokra, hisz ez a 

munkánk igazi megmérettetése! 

Baricza Krisztián                                                   

ácsmester-tetőfedő-bádogos 

 



Energia hatékony épület fel-

újítás 

Vajon mire gondol a lakosság 

nagy része - az építőiparban dol-

gozók sem kivételek -, ha ezt 

hallja?                                              

Előadásaim során az elmúlt öt-hat 

évben gyakran felteszem ezt a 

kérdést a többnyire szakmai hall-

gatóságnak. A válasz szinte kivé-

tel nélkül mindig homlokzati 

hőszigetelés, és nyílászáró csere 

vagy nyílászáró felújítás, illetve 

kazán csere.  

Miért alakult-alakul ez így? 

2008 óta válságos időket élünk, 

válság van az építőiparban is, 

ezzel így vagy úgy naponta akár 

többször is szembesítenek ben-

nünket. És mi kezeljük a válságot, 

mint orvos a betegét, hogy ne-

hogy elmúljon, mert akkor mit 

fogunk mi kezelni. Nem vélet-

lenül írtam az orvos hasonlatot, a 

modern orvostudomány egyre 

jobb diagnosztikai eszközökkel 

képes megállapítani a betegség 

tüneteit, és azokat szintén egyre 

jobban képes kezelni, a gyógyulás 

viszont sajnos sok esetben várat 

magára. Miért? Mert nem a be-

tegség okát, csak a tüneteit ke-

zeljük. Ugyan így vagyunk a gaz-

dasági válsággal, az építőipari 

válsággal is. Tudjuk-e, hogy mi 

az alapvető oka a válságnak? 

Dr. Bogár László közgazdász 

szerint, legalább is én Tőle hallot-

tam, "a válság oka elsősorban 

etika, erkölcsi és szellemi, az 

anyagi megjelenés csak okozat, 

tünet. 

Lássuk kik is a szereplői az építé-

si, felújítási folyamatnak, és me-

lyek az ő céljaik ebben a folya-

matban?  

Építtetők: -látványos ház, olcsón 

(bármi áron).  

Tervezők: -munka, bevétel, eset-

leg "emlékmű magának". 

Hatóságok: -kevés befektetett 

energiával, minimális kockázattal 

túl lenni az ügyön. 

Kivitelezők: -megszerezni a 

munkát bármi áron, ha már benn 

vagyok,majd csak lesz valahogy, 

vagy kispórolom a beépített 

anyagokból, vagy fel tudom 

emelni az árat menetközben. 

Kereskedők: -a lehető legke-

vesebb befektetett energiával, 

pénzzel, élő munkával a lehető 

legnagyobb árrés, nyereség eléré-

se. Esetenként még olyan áron is, 

hogy a kevésbé képzett vásárlót 

enyhén megtéveszti: "ez ugyan 

olyan, csak olcsóbb". 

Anyag gyártó: -forgalom, hiszen 

a gyártási kapacitást ki kell hasz-

nálni,nyereséget kell termelni. 

Mi ma mindannyian (az építési 

folyamat résztvevői) elsősorban 

magunkkal vagyunk elfoglalva. A 

mi önös érdekeinket hajszoljuk, 

természetesen ezen hajsza közben 

kötünk hosszabb-rövidebb időre 

szövetségeket, és a szövetséges 

partnerünket igyekszünk a mi 

szolgálatunkba, a mi előnyünkre 

használni, és ha ez bármilyen 

oknál fogva nem hoz elég pilla-

natnyi hasznot azonnal vége a 

"barátságnak", mert a legször-

nyűbb az egészben, hogy nem 

csak én központúak vagyunk, 

hanem még nem is vagyunk elég-

gé előre látóak, még 10-20 évre 

sem vagyunk képesek előre gon-

dolkodni, nem hogy 100-ra. 

A magam és a cégünk részéről 

igyekszem - ameddig a tulajdono-

saink hagyják a minket valami-

lyen okból felkereső építőipari 

résztvevőket és az épületet a kö-

zéppontba helyezni, és amennyi-

ben néha-néha ennek az az ered-

ménye, hogy az általunk forgal-

mazott termék beépül az adott 

házba, hát…..    

Vegyünk egy családi házat, a 

tulajdonos sokallja a fűtési költ-

séget, vagy mivel divat lett egy 

kicsit környezet tudatosnak, ener-

gia takarékosnak lenni, ezért 

csökkenteni szeretné az erre for-

dított erőforrást. Mivel szinte a 

vízcsapból is az folyik, hogy le 

kell szigetelni a homlokzatot, ki 

kell cserélni a nyílászárókat, jobb 

hatásfokúra kell cserélni a fűtő 

berendezést, szegény tulajdonos 

ezek közül fog választani, vagy 

ezek valamely kombinációját 

választja. A hatalmas média zaj-

ban, és a sok-sok tanácsadó jó 

szándékú tanácsai mellett eszébe 

sem jut gondolkodni, és észre 

venni, hogy esetleg a tetőről hir-

telen tűnik el a hó. 

A felfűtött levegő pedig köny-

nyebb, mint a hideg, azaz fölfelé 

igyekszik, és, ha ott lyukas a ház 

akkor bizony irány a csillagos ég, 

mit sem törődve a homlokzati 

hőszigeteléssel. 

 

Ezzel a felvetésemmel én is egy 

lettem a sok tanácsadó közül, 

ugye? De hát ha legalább ezen 

utolsó kérdésemen el-el gondol-

kodik Valaki, akkor már megérte, 

és talán picit időt állóbb ház szü-

letik, és a befektetett erőforrások 

(pénz, idő, anyag, energia) jobban 

hasznosulnak, és 100 év múlva is 

lesznek legalább megtekinthető 

vagy megcsodálható 100 éves 

házak. 

hasonló tájolású tetőfelületekről 

azonos időben készült felvéte-

lek:                               

 

 

Farkas Imre                                        

ügyvezető,  Dörken Kft. 



    Egy 

sikeres családi vállalkozás, a 

Terrán Tetőcserép Gyártó 

Kft. rövid története (1920-

2015) 

A kezdetek  

Cégünk története egyben csalá-

dunk története is, amelynek gyö-

kerei egészen a múlt század hú-

szas éveiig nyúlnak vissza. Mé-

száros Kálmán a ma Szlovákiá-

hoz tartozó Negyeden kezdett el 

betonalapú cserépgyártással fog-

lalkozni. A kézi munkával előállí-

tott ún. Mészáros-cserepek közül 

sok még ma is megtalálható a 

környék tetőin. A család 1947-

ben a második világháború viha-

rait követő lakosságcsere követ-

keztében a dél-baranyai, régi 

iparos hagyományokkal rendel-

kező, mára várossá fejlődött Bó-

lyon telepedett le. A nagypapa itt 

kezdte újra korábbi kisipari tevé-

kenységét. A két-három munka-

társsal működő manufakturális 

kisüzem főként a környező tele-

pülések lakóit látta el szürke szí-

nű tetőcseréppel. Az alapanyag 

beszállítástól a cserép készítéséig 

minden teljesen manuális módon 

történt. A napi kibocsátás 800-

1.000 db cserép volt. A cserép-

gyártás fortélyait elsajátítva ké-

sőbb fia, dr. Mészáros Vilmos 

vitte tovább a családi mesterséget. 

Ekkor már félautomata gépsoron 

készültek a színezett cserepek M-

15 (a termékekből 15 db-ra volt 

szükség négyzetméterenként) 

néven, kiegészítő jövedelmet 

biztosítva a család számára.   

Indulnak a fejlesztések  

A gyártási technológia dinamikus 

fejlődése mellett, a termékfejlesz-

tési lépéseknek köszönhetően, a 

kezdeti M-15-ös formát felváltot-

ta a Mediterrán10-es,melyet ké-

sőbb  Danubia névre keresztel-

tünk és az elmúlt 15 év legsikere-

sebb terméke lett.  Ezek a csere-

pek már egy 1998-ban Bólyban 

üzembe helyezett automata gép-

soron készültek. Bár a berendezés 

kezdetben manuális kiszolgálású 

volt, teljesítménye 40 db cserép 

volt percenként és naponta 5.000 

cserép készült. Ez jelentős mű-

szaki előrelépést jelentett szá-

munkra, hiszen az M-10-es csere-

pek már az európai szabványnak 

megfelelő méretben (420 

mm*330 mm) és műszaki tarta-

lommal rendelkeztek.  Az éves 

volumen ekkor még alig haladta 

meg az 1 millió darabot.  

 

Amikor még loholva követtük a 

keresletet  

 

Az első export országunk Szlová-

kia volt, ahol a nagypapa szülőfa-

luja közvetlen szomszédságában 

Farkasdon 2000-ben megalapí-

tottuk a Mediterrán Szlovákia 

Kft.-t és megkezdtük az itthon 

gyártott termékeink értékesítését. 

2001-ben kínálatunk tovább bő-

vült a Coppo termékvonallal, a 

termék formájában és színeiben is 

a Mediterrán tájak napfényes 

hangulatát idézi, mely 2003 tava-

szán elnyerte a Construma Nagy-

díjat. A szlovákiai belépésünk 

olyan jól sikerült, hogy 2004-ben 

egy új automata gyártósort he-

lyeztünk üzembe. Ebből a gyárból 

szolgáljuk ki a szlovák és a cseh 

vásárlóinkat, ma évente több mint 

10 millió cserép kerül a tetőkre 

északi szomszédainknál, ahol 

ezzel a volumennel piacvezetőkké 

váltunk.  

Még ebben az évben tovább lép-

tünk a külpiacok irányába és Ro-

mániában kolozsvári ill. Horvát-

országban eszéki székhellyel két 

újabb leányvállalatot alapítot-

tunk.2005-ben cégünk új termék-

vonallal bővítette termékkínálatát. 

A Kárpát-medence országaiban 

közkedvelt hódfarkú termékkel 

léptünk piacra. A hornyolt, kettős 

íves vágású Rundo termékvonal 

hamar igen népszerű lett vásárló-

ink körében. 

 
Esztétikailag jellegzetes képet 

mutat a műemlékek, tradicionális 

jellegű új épületek fedésénél, 

valamint tetőfelújításokhoz is 

kiválóan alkalmazható. A 

rundo termékünket még ugyaneb-

ben az esztendőben BNV Nagy-

díjjal tüntették ki.  
 A sikertörténet folytatásaként 

2007-ben jelent meg 

a Zenit tetőcserép, mely izgalmas 

carbon színével, sík profiljával, 

egyszerű téglalap alakjával és 

letisztult homogén felületével új 

irányzatot képvisel az eddigi ha-

gyományos tetőcserepekkel 

szemben. 

 
A rendszerváltást követő évek 

dinamikus fejlődést hoztak a ha-

zai építőanyag gyártók számára, a 

kereslet soha nem látott magassá-

gokba szökött és három műszakos 

termelés mellet sem tudtuk kielé-

gíteni a vevői igényeket. Szezon-

ban nem volt ritka a 6-8 hetes 

szállítási határidő sem.  Nem volt 

szükség különleges értékesítési 

technikákra, a vevők egymásnak 

adták a kilincset, alig tudtunk 

lépést tartani a növekvő kereslet-

tel. Szó szerint loholva követtük 

piacainkat, állandó versenyfutás-

ban voltunk az idővel és a vevői 

megrendelések határidőre történő 

kiszolgálásával. Kézenfekvőnek 

tűnt a döntés, hogy egy új üzemet 

építsünk. Három éves előkészítő 

és építő munka eredményeként 

2008 őszére készült el az új ult-

ramodern gyár Kunszentmikló-

son.  
                                

http://www.terranteto.hu/tetocserepek/danubia
http://www.terranteto.hu/tetocserepek/coppo
http://www.terranteto.hu/tetocserepek/rundo
http://www.terranteto.hu/tetocserepek/rundo
http://www.terranteto.hu/tetocserepek/zenit


És a válság beköszöntött 

A 2008. szeptember 18-i gyárava-

tó ünnepségen még optimisták (és 

talán egy kicsit naivak is) voltunk 

a jövőt illetően. Reméltük, hogy 

az új modern technológia meg-

oldja korábbi kapacitás problémá-

inkat, lesz elég termék és végre 

nyugodtabb évek következnek. A 

kereslet azonban ezen az őszön 

kártyavárként omlott össze, a 

korábbi ambiciózus terveket el-

fújta a válság szele. A kapacitás 

problémák még élesebben merül-

tek fel mint korábban, csak éppen 

ellenkező előjellel. A kereslet 

évről-évre visszaesett és végül a 

korábbi évi 44 ezer új lakás he-

lyett 2013-ban már alig 8 ezer új 

lakás épült Magyarországon.   

 

Az export: lehetőség vagy kény-

szer 

 

A gyártási volumen hirtelen túl-

zottá vált és ismét új megoldáso-

kat kellett keresnünk. A korábban 

megkezdett külpiaci terjeszkedés 

jó lehetőségnek tűnt, a környező 

országok segítettek számunkra a 

nehéz évek túlélésében.  A ko-

rábbi szlovák, horvát, román ex-

port kibővült Csehországgal, 

Szlovéniával és Boszniával. 

Szerbiában szabadkai székhellyel 

kereskedelmi leányvállalatot ala-

pítottunk és ma az egyik leggyor-

sabban bővülő régió. Így elmond-

hatjuk, hogy termékeink a 

Kárpát-medence minden országá-

ban megtalálhatók. Értékesítő 

kollégáink és viszonteladó partne-

reink Erdély legtávolabbi csücs-

kétől, Bosznia hegyvidéki falvai-

ig és Prága, Pozsony, Belgrád 

vagy Zágráb belvárosi forgatagá-

ig mindenhová eljuttatják termé-

keinket. A hazai kereslet vissza-

esését sikerrel kompenzálták 

számunkra a külpiacok, mára 

cégünk termelésének 60%-át 

határainkon kívül értékesítjük. 

  

Menekülés előre  

A régi közgazdasági alapelv sze-

rint, aki a válság időszakában 

fejleszt, később előnybe kerül a 

versenyben. Ezért a műszaki fej-

lesztésekkel a válság évei alatt 

sem álltunk le. 2010-ben a krízis 

legmélyebb éveiben döntöttünk 

egy új üzem építéséről. A közép-

európai térségben egyedülálló 

csúcstechnológiával működő 

bólyi gyárunkban 2012-ben indult 

el a termelés, mellyel szállítási 

rugalmasságunk tovább növeke-

dett. 

A szállítószalagokról emberi kéz 

érintése nélkül percenként 120 db 

cserép gördül le, üzemeinkben 

átlagosan 5-6 perc alatt készül el 

egy családi ház fedéséhez elegen-

dő cserép. A Terrán Tetőcserép a 

régió minden országában megha-

tározó, ill. bizonyos országokban 

piacvezető szereplője a betoncse-

rép piacnak. A tavalyi évben 33 

millió cserepet gyártottunk, ame-

lyekkel a régióban 14-16 ezer 

családi ház került befedésre. Ez 

évtől termékeinkre a betoncserép 

gyártók közül egyedülállóként 50 

év garanciát biztosítunk.  

Synus - A tetőfelújítás legmo-

dernebb cserepe 

A betoncserép hosszú évek óta 

vezető tetőfedő megoldás ha-

zánkban. Az elmúlt években a 

kereslet a régió egészében jelen-

tősen megváltozott. A recesszió 

hatására az új építésű lakások 

száma mindenütt jelentősen le-

csökkent, így hazánkban is töre-

dékére (1/6-ára) esett vissza.  Az 

új építés csökkenésével párhuza-

mosan megnőtt a lakásfelújítások 

száma, ezzel együtt a tetőfelújítá-

soké is.  Tapasztalataink szerint a 

felújításoknál előnyt élveznek a 

kisebb súlyú tetőfedőanyagok, 

melyek révén a korábbi tetőszer-

kezet megtartásával pusztán a 

héjazat cseréjével megoldható a 

tetőfelújítás. 

A Synus tetőcserép fejlesztésének 

célja volt, hogy a válság hatására 

megváltozott piaci körülmények-

hez igazítsuk cégünk termékkíná-

latát és a lehetőségek szerinti 

legkönnyebb terméket állítsuk 

elő. A 2012-ben indult munkát 

siker koronázta, új termékünk 

tömege 10%-15%-kal alacso-

nyabb a hagyományos cserepein-

kénél. A Synus könnyedségével, 

tartósságával és ellenálló képes-

ségével a legjobb választás a tető-

felújításhoz! 

A brand fejlődése 

2014-ben a Mediterránból Terrán 

Tetőcserép Gyártó Kft. lett – de 

csak a cég és márkanév változott. 

Ez a változás egy újabb lépés 

azon az úton, mely a vállalat piaci 

pozícióinak további erősödéséhez 

vezetett. Cégünk ma betoncsere-

pek és komplett tetőfedési rend-

szerek nemzetközi hírű betoncse-

rép gyártójaként működik. A 

TERRÁN márkanévvel arra uta-

lunk, hogy termékeink modern, 

korszerű, mai stílust képviselnek. 

Bízunk abban, hogy az előttünk 

álló évek újra gyarapodó, bővülő 

időszakot fognak hozni a régió-

nak. Az elvándorlást ismét az 

építkezés korszaka váltja fel és 

ennek a gyarapodó, bővülő idő-

szaknak a Terrán Tetőcserép is 

részese lehet. 

    

Gódi Attila ügyvezető                                              

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.                          

 

http://www.terranteto.hu/vallalat/technologia
http://www.terranteto.hu/vallalat/technologia


Halk kattanásokkal jelez a 

beépítőknek -ROTO Q 

 
Pattintásos rendszerű az új gene-

rációs Roto- tetőablak szerelése 

„Aztán pedig a helyére kattant” 

– a Roto tájékoztatása szerint 

nemsokára gyakran halljuk 

majd ezt a rövid mondatot az 

európai építkezéseken, méghoz-

zá a tetőablakok új generáció-

jának beépítésekor. A Roto Q 

termékcsaládot a Bau 2015 ki-

állításon mutatták be a szakmai 

nyilvánosságnak.  

Christoph Hugenberget, a Roto 

Frank AG tető- és szolár-

technológiai igazgatóját idézi a 

cég sajtóközleménye: eszerint ez 

a termékújdonság a piaci és ver-

senyhelyzet, valamint az ügyfél-

igények intenzívelemzésének 

„evolúciós eredménye”. A Roto 

több európai országban is célirá-

nyos felmérést végzett, melynek 

során leggyakrabban a könnyű 

szerelhetőséget, a szubjektív ter-

mékminőséget és az energiahaté-

konyságot nevezték meg. 

A Roto Q esetében a hagyomá-

nyos piaci megoldásokhoz képest 

döntő különbség az – épp olyan 

egyszerű, mint amilyen biztonsá-

gos – „click” rendszerű (pattintá-

sos) szerelés. Ez a módszer szó 

szerint hallhatóvá teszi az egyes 

szerelési lépések helyes végrehaj-

tását a belső tartozékok szerszám 

nélküli össze- és szétszerelése, az 

opcionális szerelőkeret szélálló 

csatlakoztatása, valamint a le-

mezborítás (szerszámok és külső 

csavarok nélkül történő) szerelése 

során. A jellegzetes hang az ablak 

működtetésekor is „világosan 

jelez”.  

 

A szerelés terén az új Roto ter-

mékcsalád további előnye a ga-

rantált résméreteknek köszönhető 

robusztusság, a könnyen megta-

lálható beépítési pozíció, a szárny 

beállítási lehetősége, valamint az 

előszerelt hőszigetelés. A szerelés 

biztonságáról egy állítható  forgó 

zsanér is gondoskodik. Ennek 

köszönhetően az utólagos szárny-

igazítás különösebb probléma 

nélkül,  gyorsan elvégezhető. 

Megnyílt budaőrsi bemutató-

termünk 

 

Az idei év nagy lépése számunk-

ra, hogy az ország közepén tudjuk 

már fogadni a beépítő szakembe-

reket és a magánvásárlókat is, 

akik megtekinthetik a Roto teljes 

választékát.                                                    

A beépítőknek már február óta 

rendelkezésére áll a terem, ahol 

az ablakok megtekintésén kívül 

gyakorlati oktatásokat, bemutató-

kat is tartunk. 
 

Kisfő

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kis fős csoportokban szervezzük 

a gyakorlati oktatásokat, ahol 

mindenkinek van lehetősége, 

hogy beépítsen egy Designo és 

akár egy Q ablakot is. Megnézhe-

ti mindenki a beépítési különbsé-

geket. Az oktatók felhívják a 

figyelmet a pontos beépítések 

apró részleteire is. Minden eset-

ben figyelni kell a szélzáró beépí-

tésre, fontos a tetőtér hőszigetelé-

si elvárása, ennek megfelelően 

kell az ablak beépítéshez szüksé-

ges kiegészítőit használni.   
 

 
 

 

A bemutató teremben az összes 

forgalomban lévő ablaktípus 

megtalálható. A középen billenő 

alap ablakon kívül a piacon egye-

dinek számító speciális felső 

harmadban nyíló és a felső pon-

ton nyíló ablakok is. Láthatunk 

csoportos beépítést, térdfal abla-

kokat és természetesen elektro-

mosan működőeket is.  

 Az ablakok fel vannak szerelve 

az árnyékoláshoz szükséges ki-

egészítőkkel - külső, belső rolók, 

redőnyök, kézi és elektromos 

működtetéssel. Láthatunk 2 és 3 

rétegű üvegezést illetve az egye-

dinek számító burkolókeret vá-

laszték is bemutatásra kerül. Szí-

nes alumínium, horgany és réz 

anyagú keretekkel is találkozha-

tunk. 

Egyedülállónak számít a Roto I8-

as ablaka, melyet itt megtekinthe-

tünk illetve mivel minden 

elektomosan működik rajta, ki is 

próbálhatunk. 

 
Várunk minden szakembert, aki 

még nem volt nálunk, akár egyé-

nileg is, hogy segíthessünk a be-

építési munka megkönnyíté-

sében.  

                                                      

RotoElzett Kft.Tetőablak Üzletág 

 



MIT NYÚJT A BRAMAC 

RENDSZERGARANCIA?     
A kötelező alkalmassági időtől 

az évtizedeken átívelő rend-

szergaranciáig 

 

A tetőfedő iparban a Bramac 

elsőként vállalt három évtizedre 

szóló garanciát a tetőcserepek 

vízzáróságára, fagyállóságára, 

mérethűségre. Mindezt 1984-ben, 

azaz több mint harminc éve, ami 

ezt a vállalást ma már még hitele-

sebbé teszi. Az akkor bevezetett 

új-érték garancia nemcsak azért 

volt egyedülálló, mert három 

évtizedre szólt, hanem azért is, 

mert egy esetlegesen bekövetkező 

káresemény esetén mi, mint a 

gyártó, nemcsak az új anyagot 

biztosítjuk, hanem a kapcsolódó 

munkadíjat is átvállaljuk, azaz az 

újkori értéket teremtjük meg. 

Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-

érték garanciát vállalunk, míg a 

tetőtartozékokra a piacon meg-

szokott 5 év kötelező alkalmassá-

gi idővel szemben a Bramac 10 

év termékfelelősséget vállal, a 

vonatkozó garancialevélben leírt 

feltételek szerint. A termékfele-

lősség azt jelenti, hogy a gyártó 

felelősséget vállal az esetleges 

következménykárokért. 

 

A gyártók jótállási kötelezettsége-

it különböző jogszabályok írják 

elő. Sajnos ezek a követelmények 

a tetőfedő anyagok (tetőtartozé-

kok) esetén csupán öt év kötelező 

alkalmassági időt határoznak 

meg. Az épületek várható élettar-

tamához képest ez az idő ele-

nyésző. 

 

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel 

szemben elvárt követelmények 

megnövekedtek és sokasodtak. 

Gondoljunk csak a megnöveke-

dett energiaárakra, az összetet-

tebbé vált tetőformákra, a bizton-

ságra, komfortra vonatkozó 

igényszintünkre. Ezeknek az el-

várásoknak csak egy jól átgon-

dolt, komplex tetőrendszerrel 

lehet megfelelni. 

Csak tetőcserépből ma már 

nem lesz háztető! A hőszigetelő 

anyagok, valamint a vízzáróságot 

és viharállóságot fokozó rend-

szerelemek, továbbá energiát 

termelő berendezések egyre elen-

gedhetetlenebb részei egy korsze-

rű tetőnek. A Bramac ezért 

nemcsak a tetőcserepekre kínál 

30 év garanciát, hanem rend-

szer-csomag vásárlása esetén a 

teljes tető működésére vonatko-

zó, minden rendszerelemre ki-

terjedő 15 éves Rendszergaran-

ciát is vállal. 

 

 
Miért tudja vállalni ezt az 

egyedülálló garanciát a Bra-

mac? 

Azért, mert nemcsak minden 

Bramac tetőcserép, hanem tető-

tartozék is – legyen az fém vagy 

műanyag, hőszigetelés, napkol-

lektor vagy napelem – csak a 

legszigorúbb termékvizsgálatok 

után kerülhet forgalomba. 

Ezeket a teszteket a világ legna-

gyobb, tetőfedőanyagokat vizsgá-

ló laborjaiban végzik, és a világ 

több pontján időjárás-

állomásokon extrém körülmé-

nyeknek vetnek alá minden Bra-

mac terméket. 

 
Így válik a tető szakszerű kivite-

lezés mellett egy komplett, kifo-

gástalan tetőrendszerré, mely 

megkoronázza és garantáltan 

megvédi az otthonokat. 

 

Az RG Basic cso-

mag tartós igényre 

fejlesztett rendszere-

lemeket tartalmaz és 

a tetővel szemben támasztott kö-

vetelmények szerint a kiegészítők 

sora bővíthető. 

 

Álljon az épület 

nyílt, szeles terüle-

ten, vagy legyen a 

tető extrém meredek 

hajlásszögű, vagy ha Önnek kife-

jezetten fontos az extrém viharál-

lóság, akkor kitűnő választás az 

RG Prémium csomag. A tartós 

igénybevételre kifejlesztett rend-

szerelemeken túl a csomagban 

megtalálhatók a rozsdamentes 

alapanyagból készült rögzítő 

rendszerelemek. Az épület körüli 

élet- és vagyonbiztonságot a 

csomag hófogó elemei garantál-

ják. 

 

Alacsonyabb a tető 

hajlásszöge, mint 

amit a kiválasztott 

fedőanyag megkí-

vánna? A megszokottnál hosz-

szabbak a tető-felületek, ezáltal 

nagyobb a várható csapadékvíz-

mennyiség? 

Akkor az RG Prémium -5 csomag 

extrém csapadékvédelmével tehe-

ti biztonságossá a tetőt.  

 

Modern épületforma 

már-már lapos tetőre 

jellemző megjelenés-

sel? 

Környezetbe illő cseréptető és a 

cseréptető nyújtotta tervezési sza-

badság és bővíthetőség, valamint 

a cseréptető nyújtotta komfort? A 

Bramac 7° tetőrendszer mindezt 

biztosítja, beépítése azonban spe-

ciális tudást igényel. Ezért a 

Bramac 7° tetőrendszer beépítését 

a kivitelezési tanfolyamot sikere-

sen elvégzett Bramac Rendszer-

mesterek végzik, és ők érvényesí-

tik a 15 év Rendszergaranciát. 

 

Kóbor Csaba, Bramac Kft. 

alkalmazástechnikai vezető 



A KERÁMIA TETŐCSERE-

PEK RÖVID TÖRTÉNETE  

A kerámia elnevezése a görög 

keramosz (agyag) szóból szár-

mazik, agyagból való készít-

ményt jelent. Így nevezzük az 

agyagból készített, kiszárított és 

égetett tárgyakat. A kerámia 

egyike azon természetes anya-

goknak, melyek végigkísérik az 

emberiség történetét, hiszen a 

legrégebbi mesterség a faze-

kasság. Az első kerámia tárgyak a 

környezetet leutánzó figurák vol-

tak, majd készítettek különböző 

edényeket, használati tárgyakat, 

szükségleteiknek megfelelően. A 

kerámia művesség az ókori civili-

zációkban kiemelt szerepet töltött 

be az emberek életében. Az 

egyiptomiak Kr. e. 3000-ben a 

legfontosabb és leggyakoribb 

edénytípusaikat már korongo-

zással készítették.  Az agyage-

dény használati tárgyakat követ-

ték az épületeknél használt 

agyagból készített egyszerűbb 

anyagok. Az iszlám művészetben 

jelennek meg nagy jelentőséggel 

az épületkerámiák: a csempék, 

mázas burkolólapok. A művészeti 

ágak közül a keramika és a külö-

nösen nagy jelentőséggel bíró 

agyagművesség emelkedett ki. Az 

iszlám kultúrkör nagy találmá-

nya a lüszteres kerámia, vagyis az 

a technika, mely során fémtartal-

mú anyagot kevertek a mázba, 

hogy kiégetés után, ragyogó fé-

mes felületet hozzanak létre, mely 

igazolta a kor szín iránti fogé-

konyságát. Az iszlám kultúrából 

előkerült ón mázzal bevont épü-

let-kerámiák ugyanazon színben 

pompáznak mind a mai napig, 

hiszen minden mesterséges szín 

stabilizátor nélkül megőrzik ere-

deti színűket, ellenállva az UV 

sugárzásnak.

 

    Babilon, Istár kapu mázas téglái  

                                                                   

Már az ókorban kezdetleges, falak-

ból álló épületeket emeltek az 

emberek, melyek csapadék elleni 

védelmét meg kellett oldaniuk. A 

korai épületek fából, tapasztott 

vesszőféléből, hosszú-szálú rostos 

anyagokból készültek, Később, 

erősebb falak építését eredményezte 

az égetetlen agyagtégla, majd a 

vályog használata, s ezzel együtt 

megnövekedtek a méretek is.  

Évszázadoknak kellett eltelni ahhoz, 

hogy elgondolás szülessen a tetők 

kerámialapokkal történő befedésére 

vonatkozóan. A kora görög építészeti 

kultúrában a téglából épített falakra 

faszerkezetet erősítettek, és agyagré-

teget raktak rá, mely kezdet-

legessége ellenére is megvédte a 

falakon belüli létet a csapadéktól. A 

tető befedésére használt cserepek 

megjelenésének ideje nem pontosí-

tott, az első darabok Kr. e. 2600-

2000-ből származnak. A görög 

kultúrában tető borítására készített 

cserepek régiónként változóak 

voltak, melyből két forma volt a 

legelterjedtebb.  

A lakóniai típus, ívelt cserép-

lapokból váltakozó struktúrájú, hol 

domború hol homorú válta-

kozásával. 

A gyakoribb korinthoszi típus, mely 

2 féle elemből áll, a nagyobb méretű 

lapos elem rendelkezett perem 

kialakítással melyek illesztését a 

felső részben hol ék, hol félköríves 

elemek zárták, habarcs ágyazással.  

A görög kultúrában készített tetőcse-

repek már fej horonnyal is rendel-

keztek, így zárták ki a víz-befolyás 

lehetőségét. A laposabb elemeket 

szarufákra rögzített lécekre helyez-

ték, befoglaló méretük: szélesség 30-

40 cm,  hosszúság 50-60 cm körüliek 

voltak. ( Ma Békéscsabán gyártott 

XXL cserepünk 30 x 50 cm-es!) A 

görögök a tető díszítését is magas 

szintre emelték, gyakran talál-

kozhatunk vízköpőkkel, egyedi 

szobrokkal. Az ókori hit szerint a 

házba érkező átkok, szellemek a 

tetősarkokon érkeztek, minek 

kiküszöbölésére gyakran helyeztek 

démonűző alakokat, spirituális 

tartalommal.  

 

Görög lakóház 

Mint annyi minden mást is, a 

rómaiak a tető építés hagyományát 

és technikáját is átvették a görög 

építészetből. A tető formai elemeit 

leegyszerűsítették, méreteiket szab-

ványosították, rendszerbe foglalták, 

és a laposabb elemeket tegulának 

nevezték, melyből ered a tégla 

szavunk. Szélesebb kiosztású 

szaruzatra helyezték, ily módon el 

tudták hagyni a lécezést. Záró 

félköríves úgynevezett imbrex 

elemeket szintén habarcsba ágyazva 

fektették. A rómaiaknak köszönheti 

Európa kerámia tetőcserép kultúrájá-

nak elterjedését. A provinciák saját 

égetőkkel rendelkeztek, és gyártási 

helyük a jelöléseik alapján a mai nap 

is beazonosítható. A mediterrán 

tetőépítési kultúrának közös jegye 

volt az alacsony hajlásszögű 

héjalások képzése. Cserepek formai 

kialakítása egyszerű, arányosságra 

törekvő, harmóniát tükröző elemek-

ben mutatkozott meg, a mai korral 

ellentétben, amikor is a kerámia 

cserépgyártó piacon hatalmas szín és 

formaválaszték áll rendelkezésünk-

re.                                                 

Tetőszerkezeteik is egyszerűbb, 

letisztult  formákat képviselték, 

kerülték a bonyolultabb tető kialakí-

tásokat, ismeretlen volt a vápa és a 

gerinc képzése. A római kor ácsainak 

munkája során, melyet nyilvánvalóan 

az éghajlati sajátosságok is lehetővé 

tettek, az alacsony hajlásszögű tetők 

terjedtek el, amit talán célszerű vol-

na nekünk is megtanulni, egy-

szerűsíteni a tetők formáit, hiszen az 

a tulajdonos, aki minél bonyolultabb 

tetőformát választ az azt is vállalja, 

hogy növeli a kockázatát a tető 

meghibásodásának, és rövidíti az 

időtállóságát.  



A görög és a római gyakorlattal 

párhuzamosan alakult ki főleg a 

bizánci templom és kolostor épí-

tésekor, az úgynevezett kolos-

torfedés, amikor is egymással vál-

takozó kúpcserepek rakásával ala-

kítják ki a tető héjalásokat.  

 

A Görögországban található 

Hosziosz Lukasz-kolostor a közép 

bizánci építészet egyik leg-

fontosabb fennmaradt alkotása 

A középkori Magyarországon a 

rómaiak agyagkultúrája szinte tel-

jesen eltűnt. Ebből az időből fa, nád, 

és zsúpfedelekkel találkozhatunk, 

csak nagyon jeles- illetve jómódú 

uradalmi épületeket fedtek égetett 

kerámia cserepekkel. Ilyen például a 

Városlődi karthauzi szerzetesrend 

mely kolostorának templomát üveg-

mázas hódfarkú cserepekkel e-

melték rangra. Valószínűsíthetően, 

ezek a cserepek német kultúrából 

érkeztek Magyar-országra.  

A cserépgyártás történetét tekintve, 

nagyon hosszú időnek kellett 

eltelnie, és jó néhány háznak el 

kellett pusztulni a tűzben ahhoz, 

hogy felismerjék egyik előnyét, a 

kerámia tűzállóságát. Lassan ala-

kultak ki azok a családok, dinasztiák 

indítói, akik a téglavetéssel és 

cserépkészítéssel kezdtek el foglal-

kozni. A XV. században a budai 

agyag-lelőhelyekre épített műhelyek 

képesek voltak mázas cserepek 

gyártására, melyet bizonyít, hogy a 

területen folytatott régészeti ásatások 

nagyon változatos színű tetőcserepe-

ket hoztak felszínre. A budai várpa-

lota egy részét aranyfüsttel bevont 

tetőcserepek borították. Ezek a 

középkori tetőcserepek többnyire 

hódfarkú típusú cserepek voltak, 

egyenes alsó véggel való kialakítás-

sal, hazánkban XIII. század végi 

megjelenéssel. Középkori cserepek 

kevés formai változatosságot mutat-

tak. A cseréptest alsó végét egyenes-

re vágták, fülkialakítással készítet-

ték, melyek a dupla fedés miatt sűrű 

lécezést igényeltek. Az így készített 

kézi vetésű cserepek jellemezték a 

középkori Magyar-ország kerámia 

tetőcserép szín- és formavilágát még 

hosszú ideig.  

 Egyenes kialakítású 

hódfarkú cserép 

Azonban az igazán nagy változást, 

áttörést Európában és itt Magyaror-

szágon is az ipari forradalom után 

bekövetkezett gépesítés tette lehető-

vé. A csigaprés feltalálása után, a 

hódfarkú cserepeket szalagformában 

gyártották, melynek végső kialakítá-

sát dróttal szelték méretre. A hódfar-

kú gyártás továbbfejlesztése lehetővé 

tette, egy újfajta cserép-típus a 

hornyolt szalagcserép megjelenését 

is. 

  

Hornyolt cserép régen és ma 

A hornyolt cserép svájci találmány, 

mely kb. az 1870-es évektől került 

gyártásra, s a kedvező gyártási, és 

gazdaságossági tulajdonságai miatt, 

könnyen terjedt el az Osztrák-

Magyar Monarchia területén.  A szá-

zadfordulóra, sorra nyílnak meg a 

préselt technológiával gyártó tégla és 

cserépgyárak. Ebben az időszakban 

kezdték meg működésüket Csornán, 

Békéscsabán, és Tatán cserépgyára-

ink. 

A sajtolt típusú cserepek első 

megjelenése Elzász vidékéhez 

köthető. Ez az eljárás, két negatív 

forma közé helyezett agyag-

lepényből, gépi sajtolással készített, 

és a mai napig is ezzel a módszerrel 

gyártják a tetőcserepek. 

        

Sajtolt cserép régen és ma 

Sajtolt cserepek formai ki-

alakításának felső határát csak a 

szállítás és égetés fizikai határai 

szabják meg, szinte bármilyen forma 

kialakítható. Hazánkba német és 

osztrák formák érkeztek, melyek 

előnyei miatt, hamar közkedveltté 

váltak nemcsak a tetőfedők, hanem a 

végfelhasználók körében is. 

 

Békéscsabán 2010-ben indult el egy 

teljesen új kerámia tetőcserépgyár, 

mely Európában a legnagyobb. 

Egyedi portechnológiával történik az 

agyag előkészítése, illetve itt 

található a világon a leghosszabb 

égető kemence.   

 

 

Tarjányi Róbert                                                                                

Tondach Magyarország Zrt.  

 



Azbesztes palatetők felújítá-

sa segítséggel 
 

Mind a lakók, mind a környezet 

számára az egyetlen megnyug-

tató megoldás, ha nem konzer-

váljuk és testáljuk az utókorra 

az egészségre káros azbesztes 

pala hatásainak semlegesítését. 

 
 

 
 

Egy tetőfelújítás anyagilag is 

komoly döntés, nem néhány hétre 

tervezett beruházás, ám az ingat-

lan külső természeti hatásokkal 

szembeni védelmében döntő sze-

repet játszik. Egy elavult, rossz 

minőségű tető sok bosszúságot 

okozhat, és a tetőfelújításba kez-

dőknek számtalan kérdésben kell 

dönteniük, számtalan feladat áll 

előttük. Akik pedig azbesztes 

palatető felújításán gondolkod-

nak, még az ezzel járó problé-

mákkal is meg kell birkózniuk. 

Azbesztes palatetők felújítására 

az elmúlt években több ötlet is 

szárnyra kapott. 

 

 
Gyakori, hogy a veszélyes hulla-

déknak számító azbesztes pala, 

illetve bitumenzsindely szakszerű 

kezelésének szabályaival a szak-

emberek sincsenek tisztában, így 

a tanácstalan megrendelők számá-

ra nem tudnak segítséget nyújtani. 

Pedig a csúnya, töredezett, egész-

ségre káros azbesztes palatetővel 

rendelkező házak tulajdonosait 

gyakran az tartja vissza a tetőfel-

újítástól, hogy nem kapnak sem 

megfelelő tájékoztatást, sem meg-

felelő segítséget a veszélyes hul-

ladéknak számító pala bontása, 

kezelése kapcsán. Minderre 

ugyanis szigorú szabályok vonat-

koznak. A feladat megoldását az 

sem segíti, hogy az ilyen anyagok 

szabályos elszállítását és ártal-

matlanítását is csak az ország-

szerte erre szakosodott néhány 

cég végezheti, mindez költséges 

és bonyolult szervezést igényel. 

Erre kínál megoldást a tetőcse-

répgyártók között egyedüliként a 

Creaton mindazoknak, akik el-

avult tetőjük felújítását kerámia 

tetőcseréppel vagy környezetbarát 

és egészségre nem káros Eternit 

szálcement síkpalával tervezik. 

 

 
 

Tetőfelújítás veszélyes hulladék 

elszállítással 

A Creaton megállapodást kötött, 

az ilyen bontott anyagok elszállí-

tását és ártalmatlanítását enge-

déllyel és szakszerűen végző cég-

gel. Ennek keretei között a cég 

partnerei, akár a cég Jótető Prog-

ramjában részt vevők, akár csak a 

tetőjüket a Creaton kerámia tető-

cserepeivel, vagy környezetbarát 

szálcement Eternit síkpalájával 

felújítani tervezők a piaci árakhoz 

képest rendkívül kedvezményes 

áron vehetik igénybe a lebontott, 

és veszélyes hulladéknak számító 

azbeszt pala vagy bitumenzsin-

dely szállítási és ártalmatlanítási 

szolgáltatást. A számtalan épüle-

ten szinte kizárólag rosszminő-

ségben megtalálható palafedés 

felújítható kerámia tetőcseréppel, 

de természetesen egyszerűen 

helyettesíthető azonos fedő-

anyaggal, palával is. Ugyanakkor 

az Eternit modern síkpala már 

nem a rossz hírű azbesztet is tar-

talmazó anyag, hanem környezet-

barát szálcement alapanyagú tető-

fedő anyag.  

 

 
 

Miért érdemes a JÓTETŐ 

Programot választani? 

Azon megrendelőknek, de akár 

szakembereknek is ajánlott a 

program részleteivel megismer-

kedni, akik hosszú távon gazda-

ságos, tartós és szép tetőt szeret-

nének építeni, építtetni. 

 

 
  

A Creaton cserepekre írásban 

vállalt 50 évgarancia már nem 

újdonság, ám a cég szabályai 

szerint elkészült tetőkre a cég 5 

év jótállást is vállal.  

Ezt a jótállást a Creaton JÓTE-

TŐ programjában részt vevők ve-

hetik igénybe. A JÓTETŐ Prog-

ramban a cég általajánlott, kipró-

bált és kiváló minőségben dolgo-

zó tetőfedők a program szabályai 

szerint dokumentált munkájára 

vállalja a Creaton a piacon egye-

dülálló jótállást. 

 
 

 
 

 

CREATON South-East Europe 

Kft. 



A megelőző faanyagvédelem 

tervezése 

A faszerkezetek hosszútávú tar-

tósságának biztosításához első-

sorban a szerkezeti, másodsorban 

a nem szerkezeti, vagyis burkola-

ti, járófelületi funkciót ellátó fa-

anyag védelmét meg kell oldani. 

Számos bosszúságtól kímélhetik 

meg magukat a kivitelezők és 

építtetők, ha a tervezett faanyag 

alkalmazását, felhasználását a 

faanyagvédelmi szempontok fi-

gyelembevételével tervezik. A fa-

anyagvédelem költségei a kivite-

lezés egyéb költségeihez mérten 

elenyészők. A szakszerűség 

és/vagy a védőkezelések elmara-

dása vagy hibás elvégzése azon-

ban szélsőséges esetben a faszer-

kezet gyors tönkremeneteléhez 

vezethet. A felújítás vagy újraépí-

tés többletköltségei és az ezzel 

együtt járó bosszúságok, pedig 

elkerülhetőek. A statikai és egyéb 

épületszerkezeti tervezések mel-

lett a felhasználás jellegétől és 

mértékétől függően a faanyagvé-

delmet is tervezni kell.  

A megelőző faanyagvédelem a 

beépítésre kerülő illetve már be-

épített, de még nem károsított 

faanyagokra vonatkozó tevékeny-

ség. A tervezésnél két alapvető 

szempontot kell kiindulásként 

alapul venni, melyek:                                     

- a felhasznált fafaj;                                                 

- az alkalmazási környezet (ned-

vesség, napsugárzás, közvetlen 

emberi, állati vagy növényi kör-

nyezet)                                                     

A két szempont összefügg. Az 

építőiparban használatos fafajok 

tartóssága, vagyis a külső biotikus 

és abiotikus károsító hatásokkal 

szembeni ellenálló képessége 

változó. Azok a fafajok, melyek 

jól ellenállnak a szélsőséges kö-

rülményeknek, a tartós fafajok. 

Ilyen például a vörösfenyő, 

tölgy, akác, szilek, stb., illetve a 

kevésbé ellenálló vagy nem tartós 

fafajok, mint az erdeifenyő, feke-

tefenyő, lucfenyő, nyárak, fü-

zek, éger, stb. Természetesen a 

két szélsőség közötti átmenetről 

is beszélhetünk.  

 A tartós fafajok a szilárdságukat 

jelentősebb vegyszeres védőkeze-

lés nélkül vagy kisebb védőszer 

behatással, hosszútávon megtart-

ják szélsőséges időjárási körül-

mények között is. Az akác példá-

ul a tilliszesedése miatt a favédő-

szert csak nagyon kis mértékben 

szívja fel, de ez a tulajdonsága az 

egyéb gomba és rovarfertőzések 

ellen természetesen megvédi.  

A nem tartós fafajokat azonban 

vegyszeres védőkezelésben kell 

részesíteni, különösen az időjá-

rásnak kitett helyeken, ahol csak 

mélyvédelemmel ellátva lehet 

hosszútávon használni. Az igazi 

megelőző faanyagvédelem a fa-

szerkezetek tervezésénél kezdő-

dik. A tervező feladata a kiviteli 

tervek elkészítésénél, hogy a be-

építésre kerülő faanyag védelmé-

re vonatkozó utasításokat megte-

gye. Neki kell a legjobban ismer-

nie, hogy a felhasznált faanyag a 

szerkezeten belül milyen környe-

zeti hatásoknak lesz kitéve. A 

fentiek figyelembevételével a 

legfontosabb szempont, hogy a 

faanyag ne nedvesedjen. Ha ez 

mégis előfordulhat, a száradása 

biztosított legyen. 

A megelőző faanyagvédelem 

tervezésének legfontosabb 

szempontjai:                                                                    

-a szükséges védelem időtartama 

alapján a kezelés jellege lehet 

átmeneti, azaz rövid időtartamú, 

vagy végleges, azaz tartósan 

megelőző                                                    

-a faanyag kitettségi körülményei 

(külső vagy belső tér, hő, légköri 

és nedvességi viszonyok, stb.)      

-az egészség és környezetvédelem 

szempontjai                                                 

-az alapanyag (fafaj, fanedvesség)                                                      

-a megvalósítható faanyagvédel-

mi technológia lehetőségei                                      

-a gazdaságossági kérdések. 

Mindig a feladatnak legjob-

ban megfelelő anyagok és techno-

lógiák alkalmazásával érhetők el 

a legjobb faanyagvédelmi ered-

mények. 

A lehetőségek figyelembevételé-

vel meg kell határozni a célnak 

leginkább megfelelő védőszert és 

faanyagvédelmi technológiát. E 

két tényező egymással összefügg. 

Pontosan meg kell adni a hatásos 

védelemhez szükséges favédőszer 

mennyiségét felületi egységre 

(g/m
2
, l/m

2
) vagy fatömeg egy-

ségre (kg/m
3
, l/m

3
) vetítve. A 

hatásos favédőszer egységnyi 

felületre vagy fatömegre vonat-

kozó mennyiségét a favédőszer 

gyártók és forgalmazók is megad-

ják. Garanciát a termékük haté-

konyságára csak akkor adnak, ha 

az előírásaiknak megfelelően 

történt a favédőszer bevitele a 

faanyagba.  

A védőkezelés előkészítése:  

A faszerkezetek építéséhez olyan 

faanyagot szabad használni, 

amely a szabványokban előírt 

károsítás mértékét nem éri el. Az 

építőipari faanyag ugyanis az 

erdőben és a fűrészüzemben fel-

vágás előtt és után is károsodhat. 

Kéreg és háncs a faanyagon 

nem maradhat! 

Az építési célú faanyagot fel-

használás előtt jól szellőző he-

lyen, hézaglécezett máglyákba 

rakva kell tárolni, a talajtól meg-

emelve. Beépítés előtt a védőke-

zelést a tervező által előírt módon 

kell végrehajtani. A favédőszert a 

szükséges koncentrációban és a 

technológia betartásával kell a 

fába bevinni. A faanyagvédelem 

műszaki ellenőrzése indokolt. Az 

előírt favédőszer helyett másikat 

alkalmazni csak a tervező bele-

egyezésével szabad! 



Ha a terv nem tartalmaz a fa-

anyagvédelemre vonatkozó utasí-

tásokat, akkor azt a kivitelezőnek 

a tervezőtől meg kell kérdeznie, 

vagy szakértő bevonásával kell 

elkészíttetnie. A jól megtervezett 

épületekben a gombák- és rova-

rok károsításának veszélyét mi-

nimálisra lehet csökkenteni. 

 

A kivitelezés feltételei, az alkal-

mazott módszerek és a favédősze-

rek használatának hatásossága a 

kivitelezésnél dönti el, hogy a 

kitűzött célt elértük-e, vagy nem. 

Ennek megfelelően a műszaki 

ellenőrzéseknél, a faanyagvédel-

mi kivitelezés megkezdése előtt, a 

feltételeket ellenőrizni kell. 

A faanyagvédelem minőségét 

befolyásoló tényezők: 

-a kezelendő faanyag nedvesség-

tartalma;                                                            

-az alkalmazott favédőszer;                                    

-az alkalmazott favédőszer oldat 

koncentrációja;                                                  

-a védőkezeléshez használt esz-

közök minősége és a kivitelezés-

hez való megfelelősége;                                     

-a védőkezelés időtartama;                               

-az időjárási körülmények;                       

-a faanyag védőkezelés utáni 

kezelése, tárolása. 

A favédőszerek kiválasztásának 

alapelvei.                                                 

A hazai piacon nagyon sok féle 

favédőszer található, a kivitele-

zést végzők bőséges kínálatból 

válogathatnak. Ahhoz, hogy a 

favédőszer felhasználható legyen 

számos előírás közül az alábbi 

legfontosabbaknak kell megfelel-

nie.                                                                     

Az építési célú anyagokról az 

európai normáknak megfelelően 

”Teljesítménynyilatkozatot” kell 

a gyártónak kiadnia. Építési célú 

anyagnak minősülnek a vegysze-

resen védőkezelt építőipari fa-

anyagok is. Figyelem a favédő-

szerekre nincs egységesen elfo-

gadott normatíva, ezért erre az 

anyagcsoportra a korábbi „Gyár-

tói Megfelelőségi Nyilatkozatra” 

van szükség.  

Favédőszereket a következő 

dokumentumokkal szabad for-

galomba hozni: 

-Biztonsági adatlap 

-Műszaki adatlap 

-Európai Műszaki Engedély vagy 

akkreditált magyar vizsgálóinté-

zet által kiadott engedély 

-Nem hozható forgalomba 

(33/2004. (IV.26.) ESZCSM ren-

delettel módosított 44/2000 

(XII.27.) EÜM rendelet szerint) 

-Nátrium - dikromát tartalmú szer 

-Arzén tartalmú vegyületek, ki-

véve zárt technológiás telítőkben 

felhasználva 

-PCP 0,1 %-nál nagyobb koncent-

rációban történő használata 

-1048/2005/EK Eu rendelet hatá-

lyán kívül eső biocid hatóanyagú 

szerek 

A kivitelezések során ma is gyak-

ran találkozhatunk olyan esetek-

kel, hogy a kivitelezők a számuk-

ra látszólagosan legolcsóbb favé-

dőszert vásárolják meg. Kevesen 

számolnak utána, hogy a fajlagos 

költségek mekkorák. Ha ez mégis 

meghatározásra kerül, úgy pró-

bálnak költségeket megtakarítani, 

hogy kisebb koncentrációt alkal-

maznak, vagy csak „megmutat-

ják” a favédőszernek a fát. Úgy 

próbálnak bizalmat kelteni a ve-

vőkben, építtetőkben, hogy na-

gyobb mennyiségű, általában zöld 

színű profestéket kevernek a fa-

védőszer oldathoz. Azt viszont 

talán kevesen tudják, hogy a fa-

védőszer mennyisége kimutatható 

a faanyagban a favédőszer gyár-

tók által a szerekhez adott reagens 

anyagok segítségével! 

Gyakran a kivitelezés ellenőrzé-

sekor derül ki az is, hogy a szer 

már vagy még nem hozható for-

galomba. Többször találkozha-

tunk lejárt, illetve érvénytelen 

minősítésű anyagokkal. A leg-

durvább hiba az, amikor a kivite-

lező azt hiszi, hogy kombinált 

(gomba-, rovarmegelőző és égés-

késleltető,) és kültérre ajánlott 

(fixálódó, gomba- és rovarmeg-

előző, talajjal, vízzel való érint-

kezésnek kitett helyekre ajánlott) 

favédőszer vegyítéséből égéskés-

leltető, gomba-, rovarmegelőző 

hatású és fixálódó szer lesz. Ke-

vés vegyészeti ismerettel rendel-

kezők is beláthatják, hogy ez 

óriási tévedés. A keletkező ve-

gyületről nem tudjuk, hogy mi 

lesz.                                                              

A gyártó által meghatározott 

mennyiségnél kevesebb favédő-

szer bevitele a fába a védőkezelés 

hatástalanságát vonja maga után. 

Ezt bizonyítják azok az esetek, 

amikor az építtetők néhány évvel 

a kivitelezés befejezése után azzal 

a panasszal élnek, hogy a szerke-

zeti és burkolati faanyagaikon 

például rovarrágásokat észleltek. 

A beszívódott favédőszer meny-

nyiségét az oldat koncentrációjá-

nak, a faanyag nedvességtartal-

mának és a védőkezelés idejének, 

gyakoriságának ellenőrzésével, 

biztonsággal be lehet állítani.  

Az alábbi ábra a faanyagba bevitt 

favédőszer mennyiségét mutatja a 

kezelési idő, a fanedvesség és az 

oldatkoncentráció összefüggésé-

ben. 

A leírtak alapján látható, hogy a 

biztonsággal vállalható faanyag-

védelemhez széleskörű ismeretek 

szükségesek. Ha ezek nem állnak 

rendelkezésre kérjük ki szakem-

berek tanácsát. 

Dr.Németh László faanyagvé-

delmi szakértő 

 



NORMAIDŐ 

 „ Az idő pénz ”mondja a köz-

mondás. A Fehérvár Tető Kft. 

felkért, hogy foglaljam össze, 

hogy az építőiparban (bár minden 

iparágban, szolgáltatás esetén, 

stb.) hogyan és miért is fontos a 

normaidő. Hogyan is kezdjem, 

kutakodtam, hogy hogyan lehet 

ezt megfogni, miért is lett az épí-

tőiparban ez egy elfelejtett foga-

lom. Mit is tehetnénk, hogy a 

korábbi évtizedekben használatos 

fogalom újra a helyére kerüljön?                                   

Igénybe vettem az internet segít-

ségét és ott találtam rá Gary 

Larson mondására, mely úgy 

gondolom a legjobban illik ide: 

„A tudomány nagy pillanata: 

Einstein felfedezi, hogy az idő 

valójában pénz!” 

Az alapvető gond még mindig az, 

hogy a 1990-es évek után a vál-

lalkozások döntően kényszervál-

lalkozások az építőipar kisvállal-

kozások területén. A szakembe-

reknek megélhetés kellett. Az 

ország vezetése nem figyelt arra, 

hogy ezen réteg szakmai tudásá-

hoz szervetetten alapvető vállal-

kozási ismeretekkel való elsajátí-

tása után kapjanak működési jo-

gosultságot.  

Az általam ismert szakmunkás-

képző iskolákban változnak az 

iskolák megnevezése, de válto-

zik-e az oktatás színvonala? 

Nézzük meg mi áll rendelkezé-

sünkre, hogy megélhetésünket 

biztosítani tudjuk:                                                      

-szakmai tudásunk - egyénen-

ként változik ki mit tanult, kit mit 

sajátított el a tanulmányai alatt. 

Van ennek pénzben mérhető el-

lenértéke? Közvetlenül nincs, 

mert a világban nem határozták 

meg, hogy melyik szakma meny-

nyit ér!                                                                   

-napi munkaidő - rendelkezé-

sünkre áll a nap 24 órája, melyet 

szintén az egyén oszt be, vagy a 

sláger alapján – 8 óra munka, 8 

óra pihenés, 8 óra szórakozás – 

vagy önmagát nem kímélve és 

kizsigerelve teljesen másként!  

Az építőipar az idény munkaren-

dű, mert a rendelkezésre álló 52 

hétből kb. 39 hét az, ami alatt 

munkát tud végezni. Közrejátszik 

az időjárás, az éghajlat - bár ez az 

utóbbi időben kedvezőbb, mint 

korábban – szabadság és beteg-

ség! Az építőiparban tevékenyke-

dőknek tehát 39 hét áll rendelke-

zésre, hogy az éves költségeit 

megtermelje. Az biztos, hogy ma 

már nem megengedhető az, hogy 

a munkahelyen a 8 óra helyett 

csak 5-6 órát dolgozzanak a szak-

emberek. A megrendelő nem 

órabérre fizet – ha fizet – ha-

nem teljesítményre. A teljesít-

ményhez pedig hozzátartozik, 

hogy egy- egy munkafolyamatot 

mennyi idő alatt tudom teljesíteni. 

Eljutottunk a normaidőhöz! A 

következő lépés az lenne, hogy a 

szakember bére is ezt tükrözze! 

Legyen egy tájékoztató érték, 

hogy egy - egy szakmának meny-

nyi is az órabére, ami alatt dol-

goznia, tanulnia, fejlődnie kell 

élete folyamán. 

Normaidő: egy fő által az adott 

munkafolyamatra eső időegység, 

melyet döntően percben határo-

zunk meg, de összességében a 

teljes munkafolyamatra órában 

összegezzük.                                         
Mi magyarok sok mindenben 

kilógunk a körülöttünk lévő vi-

lágból, így az már nem is megle-

pő, hogy a normaidőt Európában 

percben számolják, mi meg órá-

ban. Erre csak egy egyszerű pél-

da, ha azt mondom a szakember-

nek, hogy a tetőfedés aljzatát, 

tetőlécezést 0,25 óra/m2 alatt kell 

elvégezni vagy azt, hogy 15 

perc/m2 alatt melyiket fogja 

könnyebben megérteni? Úgy 

gondolom a perc/m2 a nyerő ér-

ték!                                                      

Hogyan is vezethető ez be, és 

hogy lesz ebből napi használható 

fogalom? Mint minden az iskolá-

ban dől el! A szakmunkástanuló a 

gyakorlati képzés során, ha már 

minden alapvető munkafogást 

megtanult – ezt szó szerint ér-

tendő – pl. az ács tanuló tud ce-

ruzát hegyezni, tud kéziszerszá-

mot karbantartani, stb- akkor el 

kell kezdeni a munkafolyamatok-

hoz tudomására hozni a követke-

zőt:                                                                

-van egy a tetőfelület 100,0 m2 , 

aminek a norma ideje 15 perc/m2, 

tehát a 100,0 m2 tetőfelület tető-

lécezésére 25 óra áll rendelkezés-

re. Mivel ezt hárman készítitek el, 

8 óra 20perc alatt be kell fejezne-

tek.                                                              

Kikerülve a vállalkozáshoz már 

nem lesz neki furcsa, ha a mun-

kavezető azt fogja mondani, a 

részlet számításokat mellőzve, 

urak a következő munkára 515 

óra áll rendelkezésükre.                        

Eljutottunk oda, hogy a szakem-

berek bérezése a teljesítményük 

alapján történjen  

A normaidő a vállalkozás életé-

ben felhasználható: 

 a munkadíj egységárának 

meghatározására az a té-

teles ajánlathoz 

 támpontot nyújt a vállalt 

munka határidejének 

meghatározásához 

 a munkabér kifizetés 

alapja lehet 

A Tető Építők Egyesülete elhatá-

rozta és jelenleg is dolgozik a 

magas tetők kiselemes fedések 

normafüzet létrehozásában, ame-

lyet reményeink szerint idén be is 

tudunk mutatni a szakmának.

 

Nemes András                                                                                                               

Tető Építők Egyesület elnöke 
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