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A csornai cserépgyár tör-

ténete és a minőséget be-

folyásoló fejlesztések 

Csorna az őskortól kezdve lakott 

település és már a X. századtól 

kezdődően, kihasználva a terüle-

tén található kitűnő minőségű 

agyagot, készült manufaktúrában 

kerámia termék. Az 1660-as 

években megjelentek a különbö-

ző céhek is. A mai gyár legelső 

elődje a premontrei prépostság-

nak az 1800-as évek közepén 

létrehozott téglaégetője volt. 

1884-ben Kokas Ferenc körke-

mencés gőztéglagyárat épített.  

 1904-ben Schönberg Károly 

társulásával korszerű géppark 

került beépítésre, iparvágány 

kiépítésével, 10-12 millió db bur-

koló tégla és 1 millió igen jó mi-

nőségű cserép készült. 1987. 

november 17-én indult a gyártás 

a jelenlegi gyárépületben, már 

lényegesen magasabb cserép 

kapacitással. Az első termékfej-

lesztést a szélcserép, a szellőző 

és a hófogó cserép jelentette, ezt 

követte egy újabb kapacitásbőví-

tés. 1994–ben a cserépgyárat 

megvásárolta az osztrák 

TONDACH Glein-stätten Csoport, 

mely azonnali fejlesztésként olaj 

helyett propán-bután gázos ége-

tést vezetett be, és a termelési 

kapacitást 3 éven belül megkét-

szerezte. 

 

Emellett a termékminőség javítá-

sát célzó beruházások is történ-

tek: 

-az üzemégető berendezésének 

teljes körű cseréje és automatizá-

lása, vezérlő szoftver beépítése,  

-a cserépcsomagolás automatizá-

lása, 

-a földgáztüzelésre történő átállás 

-a meglévő kemence kb. 30 m-rel 

történő meghosszabbítása új 

csarnokrész hozzáépítésével 

együtt, 

-1997-ben alapanyag tároló- és 

őrlőmű építése, amely 3 havi, 

időjárástól független termelést 

tesz lehetővé, 

-a teljes számítógéppel vezérelt 

automatizálás megújítása, Sie-

mens hardver és szoftver rend-

szerek beépítésével, 

-a szárító kibővítése, idomgyártó 

gépsor üzembe helyezése 

-a gyártmányfejlesztés eredmé-

nyeként a gyár alkalmas a hód-

farkú tetőcserépen kívül minden 

fajta húzott technológiájú cserép 

gyártására.  

 
2014-ben a vállalat, így a csornai 

cserépgyár is a Wienerberger 

Csoport tagja lett. A termékfej-

lesztés és a minőség növelése 

mellett legfontosabb célként a 

balesetek számának nullára 

csökkentését tűztük ki. A gyárban 

a beléptető rendszer kialakításá-

tól kezdve, az összes veszélyes 

munkaterület munkavédelmi 

rendszerének kiépítése folyamat-

ban van.  

 

 A termékminőséget tovább töké-

letesítő gyártástechnológiai fej-

lesztések történtek az elmúlt 

másfél évben, aminek következ-

tében a csornai hornyolt termék-

család megújult minőségben, ám 

a megszokott, hagyományos 

formavilággal áll ez építkezők és 

a felújítók rendelkezésére. 

 

 A csornai új generációs cserepek 

a hagyományokhoz és a termé-

szethez való kötődésre utaló új 

neveket is kaptak, melyek a 

TONDACH® Kékes, TONDACH® 

Pilis és a TONDACH® Zemplén. 

Mindhárom hornyolt cserép íves 

és egyenes vágási formában is 

készül, és 3 különböző színben 

elérhető. 

 

 

Horváth József                                       

Gyártásközi minőségellenőr 



A GALECO szereti az esőt 

Történetünk 2006. decem-
berében indult, amikor is 
Szczepan Buryło, egy len-
gyel úriember, akinek volt 
némi tapasztalata az eresz-
csatorna világában,gondolt 
egy nagyot és megalapította 
a Galeco Sp.z o.o.-t. Kez-
detben hatan dolgoztak a 
cégnél, de a létszám folya-
matosan bővült. A kollégák 
ambícióját és szakértelmét 
a kedvező gazdasági kör-
nyezet is segítette.  

Érdemes tudni, hogy az 
utóbbi 20 évben Lengyel-
országban számos új gyártó 
cég alakult, a legtöbb eset-
ben hazai tőke felhasználá-
sával. Ezen cégek által elő-
állított, zömében jó minősé-
gű és korszerű termékek a 
lengyel piacon és külföldön 
egyaránt növekvő népsze-
rűségnek örvendenek.  A 
dinamikusan fejlődő vállal-
kozások közé tartozik a 
Galeco is, amely jelenleg 
Magyarországon, Szlováki-
ában és Ukrajnában rendel-
kezik saját leányvállalattal, 
emellett számos más or-
szágba (Oroszország, Lit-
vánia, Románia, Csehor-
szág, Törökország, Kanada, 
Kazahsztán, Dél Korea, 
Nagy Britannia, Fehér-
oroszország, Németország, 
Szlovénia, Izland) exportálja 
termékeit. 

Az első években a holland 
Eslon által gyártott, saját 
tervezésű PVC csatornát 
forgalmazta a cég, de a po-
zitív piaci visszajelzésekre 
építve, idővel saját gyártás-
ba fogott. Ehhez természe-
tesen új ingatlan is kellett, 
2008-ban a krakkói repülő-

tér szomszédságában meg-
vásárolt telken felépült az új 
székhely, irodaépület vala-
mint a legkorszerűbb gé-
pekkel és berendezésekkel 
felszerelt gyártó- és raktár-
csarnok, amely azóta új 
egységgel gyarapodott. 

 

Az első, nem kizárólag szin-
tetikus alapanyagból álló 
saját termékünk a Nicon 
nevű fém+PVC csatorna-
rendszer volt, őt követte a 
bevonatos acélból gyártott 
Stal, a két legfiatalabb csa-
ládtag pedig a Bezokapowy 
(rejtett) és a Stal² szögletes 
ereszcsatorna-rendszer, 
amely cégünk válasza a mai 
kor divatjára. 

Büszkék vagyunk arra, hogy 
termékeinket folyamatosan 
innovatív elemekkel gazda-
gítjuk, például állítható bel-
ső és külső szegletet is 
gyártunk, talán mi egyedül a 
piacon.

 

Dekor ereszalj néven 2014-
ben új termékcsaláddal bő-
vült a Galeco paletta. 

 

Nem csak termékeink jó 
minősége fontos számunk-
ra, hanem a vevők elége-
dettsége és munkatársaink 
jó közérzete, a korrekt part-
neri kapcsolat, és a tisztes-
séges üzleti magatartás is. 
Kollégáink többsége fiatal 
és elkötelezett, nagy részük 
évek óta dolgozik a cégnél, 
közben fejleszti tudását és 
szakmai gyakorlatát.                         
Ez a hozzáállás rengeteg 
díjat is elismerést eredmé-
nyezett, olyan megtisztelő 
kitüntetésekben részesül-
tünk, mint: ”A legdinamiku-
sabban fejlődő cég”, „Meg-
bízható cég”, „Vásárlók 
aranybabér díja”, „Minőség 
mestere”, „Az év leginnova-
tívabb cége”.  

A Galeco Hungária Kft. 
2004. szeptemberében ala-
kult. Kezdetben 3, most pe-
dig 6 munkatárs dolgozik a 
cégnél. Sajnos, a magyar 
építőipar és ezen belül a 
lakásépítés volumene nem 
tesz lehetővé gyors fejlő-
dést. A növekedést a nem 
mindig tisztességes piaci 
környezet is nagymértékben 
gátolja, ezért véleményünk 
szerint a kormányzat részé-
ről komolyabb beavatkozás-
ra lenne szükség a fekete 
és a szürke zóna visszaszo-
rítása érdekében. Ennek 
ellenére bízunk benne, hogy 
a becsületes üzleti magatar-
tás előbb-utóbb meghozza 
gyümölcsét.                                    
Termékeink minősége biz-
tosítékot jelent arra, hogy 
nem érdemes számla nélkül 
„okosban” olcsóbb és egy-
ben megbízhatatlan, garan-
cia nélküli terméket vásá-
rolni, mert - ahogy a szlo-
genünk mondja -„az eresz-
csatorna nem csak egy da-
rab bádog, hanem ottho-
nunk biztonsága”.    
Tomaszewska Ewa 



Biztonság a munkavégzés 

során 

Ha valamilyen területen, 

akkor a tetőfedésnél egyál-

talán nem mindegy milyen 

védőfelszereléssel indulnak 

a magasba a dolgozók.  

Mivel a tetőn végzett munka 

fokozottan veszélyes tevé-

kenységnek minősül, ezért 

szigorú biztonsági előírá-

soknak kell megfelelni. Saj-

nálatos módon a tetőn vég-

zett munka során történt 

leesések száma magasan 

vezeti a halálos kimenetelű 

munkahelyi balesetek re-

kordját. Ezért is tartjuk ki-

emelten fontosnak a zuha-

násbiztonsági képzéseket.  

 

Érdekes megállapítás szüle-

tett a tetőfedőkkel való in-

teraktív beszélgetéseink 

során. Kiderült ugyanis, 

hogy a tetőfedőket a szak-

képzés során megfelelő 

testheveder nélkül oktatják, 

így a tanulók nem szoknak 

hozzá sem a viselethez sem 

a tudathoz, hogy a védő-

eszköz kötelező védelmi 

elem. Gondoljunk csak bele, 

ha valaki vezetni tanul, az 

első, amire az oktató felhív-

ja a figyelmet az, hogy a 

biztonsági övet be kell kap-

csolni. Hiszen életvédelmi 

eszköz. De ha a magasban 

kell dolgozni, akkor védő-

eszköz nélkül történik az 

oktatás. Sajnálatos módon 

éppen emiatt a tetőfedők 

nagy része úgy gondolja, 

hogy a leesés elleni véde-

lem védőeszközei akadá-

lyozzák a munkavégzésben. 

A tragédiák láttán, hallatán 

azonban érdemes lenne 

mielőbb felülvizsgálni eze-

ket a véleményeket. 

Gyakran nem csak az okoz 

tragédiát, hogy egy dolgozó 

nem rendelkezik zuhanás-

biztonsági eszközzel, de 

ugyanolyan gond lehet, ha 

helytelen eszközt, vagy jó 

eszközt rosszul használ. 

Leggyakrabban előforduló 

hiba a deréköv viselete 

testheveder helyett. A de-

réköv csupán munkahelyze-

tek pozicionálására való. 

Zuhanás veszélyével járó 

munkavégzéshez önmagá-

ban nem biztosít elegendő 

védelmet. Sőt, mivel zuha-

nás esetén egy ponton éri a 

terhelés a testet, azonnali 

roncsolást eredményez. 

Szó szerint kettétöri a ge-

rincet. Ezért leesés ellen 

nem megoldás. 

Felmerülhet a kérdés, akkor 

mégis mire használható a 

deréköv, ha zuhanásgátlás-

ra nem? Használható pél-

dául villanyoszlopon való 

munkavégzés közben arra, 

hogy rögzítse magát a dol-

gozó. Bele tud dőlni a de-

réköv pántjába, és nem bu-

kik hátra. Így szabadon tud-

ja használni mindkét kezét. 

De ebben az esetben is a 

zuhanás ellen testheveder-

rel tudja a leesés elleni vé-

delmet biztosítani. 
 

A tanulság az, hogy nem 

elég a zuhanásbiztonsági 

eszközöket beszerezni, ha-

nem megfelelő védőeszkö-

zöket kell megvásárolnunk, 

és hozzáértő módon, kész-

ség szintűen alkalmazni 

azokat.  

 

Ha bármilyen kérdése merül 

fel a leesés elleni védelem-

mel kapcsolatban, hívja a 

szakértő 

GazekSafetyExpert csapa-

tát!  

 

Bogos Csaba 
Ügyvezető igazgató 
GazekSafetyExpert 



Ilyen lehet a jövő családi 

háza? 

Az előremutató gondolkodásmód 

egy családi ház építésekor nem-

csak a környezettudatos emberek 

sajátja, hanem minden építtető 

elemi érdeke. Egy családi házat 

ugyanis (mint a legtöbb épületet) 

hosszútávú használatra tervezünk. 

Az egyre gyorsabban fejlődő tech-

nológia az épületeinket és építő-

anyagainkat is érinti, így egy átla-

gos ház könnyen elavulttá válhat, 

ha nem gondolunk már az építés-

kor a jövőre. A következőkben két 

olyan témát ölelünk fel, amelyek jól 

szemléltetik, hogyan alkalmazhat-

juk a ma elérhető technológiákat 

előremutató módon, így biztosítva 

családi házunk időtállóságát. A 

Wienerberger energiatudatos min-

taháza, az első magyarországi e4 

családi ház 2015-ben felépült, így 

az épület mintapéldáján keresztül 

megvizsgálhatjuk, milyen szem-

pontokat kell figyelembe venni a 

tetőfedés megválasztásakor, és 

hogyan biztosítható a magas lakó-

komfort. 

Az e4 mintaház jellemzői 

Tondach Figaro Deluxe engóbozott 

szürke tetőcserép 

20°-os hajlásszögű tető 

Utető = 0,14 W/m
2
K 

Ferde Porotherm födémrendszer a 

tető szerkezeteként 

Porotherm 44 Klíma egyrétegű külső 

falak 

Ufal = 0,22 W/m
2
K 

Tetőfedés több szemszögből 

Tetőfedésre természetesen minden 

épületnek szüksége volt eddig is, 

de mint minden szerkezeti részlet-

re, erre is kihatással van korunk 

változó szemlélete. Milyen köve-

telményeknek kell megfelelnie egy 

korszerű tetőnek? Az e4 szemlé-

letmód (élhető, energiahatékony, 

egészséges, elérhető) erre is 

iránymutatást ad, tekintsük tehát 

végig, mit jelentenek ezek a szem-

pontok a tető esetében. 

Élhető környezet kívül-belül 

Az élhetőséget legjobban a téralakí-

tással, a belső helyiségkapcsolatok-

kal, így ezzel összefüggésben az 

épület tömegformálásával tudjuk 

magas szintre emelni. Az e4 házban 

az emeleti közlekedő galériaként 

kapcsolódik a földszinti térhez, így 

közvetlen vizuális kapcsolatban van a 

nappalival, ami ezáltal elegáns, emelt 

belmagasságú helyiséggé válhatott. 

Azért, hogy ez a belső tér arányos 

maradjon, egy viszonylag alacsony 

hajlásszögű (20°-os) tető került az 

épületre, mely lehatárolja a nappalit. 

Az épület tömegformálásánál szem-

pont volt az is, hogy biztosítsa nyáron 

a megfelelő árnyékolást a túlmelege-

dés elkerülése érdekében. Így alakult 

ki a praktikus tetőforma, melyre olyan 

tetőfedési rendszert kellett találni, 

amely az egyszerű és letisztult építé-

szeti megjelenéshez is illeszkedik. 

Energiahatékony konstrukció 

Energiahatékonyság szempontjából 

ma már fokozott követelményeknek 

kell megfelelni a tetőt illetően is. Az 

év eleje óta érvényben lévő szigorú 

energetikai előírások szerint 2021-től 

már csak közel nulla energiaigényű 

épületeket építhetünk. Ez azt is jelen-

ti, hogy a tető esetében az elvárt 

hőszigetelési követelmény Utető=0,17 

W/m
2
K, amelyet csak megfelelő hő-

szigetelés-vastagsággal tudunk elér-

ni. Az előírás a megújuló energiák 

hasznosítását is kötelezővé teszi, 

melyre jó lehetőség a tetőre telepített 

napelemek használata. A tetőfedés-

nek tehát a napelemek tartóvázának 

fogadására is alkalmasnak kell lennie 

úgy, hogy biztosítja az alatta található 

hőszigetelés védelmét is.  

 

Egészséges anyagok 

Napjaink egyre fontosabb követelmé-

nye a környezeti és egészségkárosító 

hatások vizsgálata is, amelyet szá-

mokban is ki lehet fejezni. A Bécsi 

Műszaki Egyetem kutatása szerint 

egy azonos jellemzőkkel bíró 

magastetős és lapostetős épület 

közül a magastetős egész életciklus-

ra vetítve kevesebb CO2-ot bocsát ki, 

így kisebb a környezetkárosító hatá-

sa. Az is fontos szempont, hogy 

lehetőleg természetes anyagokat 

használjunk az épülethez, így a 

magastetőkre legjellemzőbb kerámia 

cserépfedés megfelelő választás volt 

az e4 ház esetében is. 

Elérhető és hosszútávon értékálló 

szerkezet 

Ahhoz, hogy az épület gazdaságosan 

működjön, a kivitelezést is körültekin-

tően és magas színvonalon kell vé-

gezni, így biztosíthatjuk, hogy ne 

jelentkezzenek túl korai javítási vagy 

túl gyakori karbantartási költségek. A 

cserépfedést illetően a megfelelő 

minőséget (a szakszerű kivitelező 

kiválasztásán túl) a rendszerhez 

tartozó kiegészítők alkalmazásával 

biztosíthatjuk.  

 Ez magában foglalja a kúp- és szel-

lőzőcserepeket, a hozzájuk tartozó 

kúpcserépszalagot, rögzítőkapcsokat, 

a tetőkibúvót, kéményseprő-járdát, a 

beszellőzés szerkezeteit és termé-

szetesen az adott körülményeknek 

megfelelő alátétfóliát is.  

 Ez utóbbi esetében fontos követel-

mény a vízzáróság az alacsony haj-

lásszög miatt, valamint a páraát-

eresztő képesség, mivel a vastag 

hőszigetelő réteg miatt a fólia közvet-

lenül a hőszigetelésre kerül, így az 

épületből kiáramló párát át kell en-

gednie, hogy az a cserépfedés alatti 

átszellőztetett légrésen keresztül 

távozni tudjon. 

 

 

A Wienerberger mintaházon alkalma-

zott Tondach Figaro Deluxe 

engóbozott cserép a hozzá tartozó 

kiegészítőkkel tökéletesen biztosítja 



az e4 követelményeket, így biztosak 

lehetünk abban, hogy a tető időtálló 

és korszerű marad a jövőben is. A 

szürke szín és az egyszerű forma jól 

illeszkedik az épület stílusához. A 

körülhornyolt sajtolt cserép és a víz-

záró alátéthéjazat lehetővé teszi a 

20°-os hajlásszög alkalmazását hálós 

fektetés esetén is. A kerámia tetőcse-

rép nem bocsát ki semmilyen káros 

anyagot, és a megfelelő kiegészítők-

nek köszönhetően hosszú távon 

biztosítja az épület védelmét. 

 

Lakókomfort, azaz mitől 

érezzük magunkat jól egy 

családi házban 

A jövőbe mutató gondolkodásmód 

azt is feltételezi, hogy olyan lakó-

környezetet tudunk biztosítani a 

házban élő családnak, amelyben 

hosszú távon jól érzik magukat, 

egyúttal nem kell állandó beállítá-

sokkal, emberi beavatkozással 

korrigálni a komforthoz szükséges 

értékeket. Melyek a lakókomfortot 

meghatározó tényezők? Tekintsük 

át, milyen eszközeink vannak a 

lakókomfort növelésére, és hogyan 

járul hozzá ehhez az e4 ház ferde 

födémszerkezete. 

Az otthon melege (és hűvöse) 

Az első legfontosabb alapkövetel-

mény a megfelelő hőmérséklet. Az e4 

házban felületfűtési és -hűtési rend-

szer készült, amely időjáráskövető 

szabályozással és helyiségenkénti 

hőmérséklet-beállítással rendelkezik. 

A hőtermelést hőszivattyú végzi, mely 

hatékonyan tudja előállítani a felület-

fűtéshez szükséges alacsony vízhő-

mérsékletet. A felületfűtés előnye 

nemcsak a gazdaságosságban mu-

tatkozik meg, hanem az egyenletes 

felületi sugárzások miatti komfortér-

zetben is. Mivel mind a padló, mind a 

mennyezet egységesen azonos hő-

mérsékletű, így egyik oldalról sem 

érzünk kellemetlenül hűvöset.  

 

Természetesen nemcsak télen, de 

nyáron is biztosítani kell a megfelelő 

hőmérsékletet, így nem hagyhatjuk, 

hogy a ház nagy forróság esetén 

túlmelegedjen. Erre számos eszköz 

áll rendelkezésünkre. A ház formája a 

nyári magas napállások idején árnyé-

kolja a nagy üvegezett déli nyílászá-

rókat, így megakadályozható a direkt 

napsugárzás bejutása az épületbe. 

Ezt egy lamellás árnyékoló rendszer 

is kiegészíti, így biztosak lehetünk 

benne, hogy nem jut be túl sok hő az 

épületbe. 

Ennek a passzív hővédelemnek 

azonban elengedhetetlen eleme, 

hogy az épület megfelelő mennyisé-

gű hőtároló tömeggel rendelkezzen. 

Ha az épület szerkezetei csak lassan 

tudnak átmelegedni, akkor egy forró 

nyári napon is ezek a szerkezetek 

hűtik a belső levegőt, így kellemes 

marad a hőmérséklet. Az e4 házban 

ezt a hőtárolást a 44 cm vastag külső 

falak, a vasbeton maggal rendelkező 

kerámia merevítő falak, az aljzatbe-

ton, valamint a kerámia béléstestes 

födémrendszer biztosítja. 

A túlmelegedés kockázatának csök-

kentésében szintén fontos szerepe 

van a tető átszellőztetésének, ame-

lyet a már tárgyalt kiegészítő rend-

szerelemekkel biztosíthatunk. A fo-

lyamatos meleg elleni aktív védelmet 

a felülethűtés biztosítja, melynél 

fontos, hogy a hűtés hőmérsékletét a 

páratartalom figyelembevételével 

szabályozza, így elkerülhető a szer-

kezeteket károsító párakicsapódás. 

Lélegezzünk az épületen belül is 

A komfort további fontos tényezője a 

levegő minősége. Ahhoz, hogy jól 

érezzük magunkat egy helyiségben, 

gondoskodni kell az állandó frissle-

vegő-ellátásról. Az energiahatékony 

épületekben azonban a természetes 

szellőztetés aránytalanul nagy 

hőveszteséget okoz télen, és gyor-

sabb felmelegedést nyáron. Ezért az 

e4 házba is hő visszanyerős szellőz-

tető berendezés került, amely így 

folyamatosan biztosítja a friss leve-

gőt, csekély hőveszteség mellett. A 

levegő minőségét befolyásolja a 

páratartalom is, amely így a hőérze-

tünkre is hatással van. A magasabb 

páratartalmú levegőt melegebbnek, 

az alacsonyabbat hűvösebbnek érez-

zük, így a hőmérséklettel együtt en-

nek szabályozása is fontos. A kerá-

mia építőanyagok nagy párafelvételi 

képességgel rendelkeznek, így jól 

szabályozzák a belső levegő páratar-

talmát is.   

 

A ferde födém mintapéldája 

Az e4 házban a nappali fölötti nagy 

ferde tetőfödém a szokványostól 

eltérő módon nem könnyűszerkezet-

tel, hanem nagy tömegű, kerámia 

béléstestes Porotherm födémrend-

szerrel készült. A födém így nagyban 

hozzájárul a hőtároláshoz, ezáltal 

kisebb az esélye a tetőn keresztül a 

túlmelegedésnek. A födémrendszer 

alkalmas a mennyezetfűtési csövek 

rögzítésére és a légcsatornák integ-

rált beépítésére is (így azok nem 

foglalnak külön helyet a szerkezeten 

kívül). A födémrendszer a kerámia 

felületekkel a páraháztartáshoz is 

hozzájárul. A födém külső oldalán 

összesen 25 cm hőszigetelés bizto-

sítja az alacsony hőveszteséget. Erre 

került a vízzáró páraáteresztő fólia, a 

7,5 cm-es légrés, majd a Tondach 

Figaro Deluxe cserép.  

 

Monitoring rendszer 

Ahhoz, hogy a működésről, komfort-

ról és energiahatékonyságról szám-

szerű adatokat gyűjtsünk, az e4 ház-

ban átfogó monitoring rendszer ké-

szült. Folyamatosan mérjük a komfor-

tot befolyásoló tényezőket (helyisé-

gek hőmérséklete és páratartalma, 

levegő CO2 tartalma), a fogyasztási 

adatokat (fűtés és melegvíz-készítés 

hőmennyisége, a hőszivattyú és a 

többi gépészeti berendezés elektro-

mos fogyasztása), valamint a gépé-

szeti berendezések működési hő-

mérsékleteit is. Ezek egy része fo-

lyamatosan követhető a 

www.e4haz.hu honlapon, ahol továb-

bi információk is találhatóak a teljes 

projektről. 

 

Kiss Benedek                                           
műszaki szaktanácsadó                           
Wienerberger Téglaipari Zrt. 

http://www.e4haz.hu/


Ilyen lehet a jövő családi 

háza? 

Az előremutató gondolkodásmód 

egy családi ház építésekor nem-

csak a környezettudatos emberek 

sajátja, hanem minden építtető 

elemi érdeke. Egy családi házat 

ugyanis (mint a legtöbb épületet) 

hosszútávú használatra tervezünk. 

Az egyre gyorsabban fejlődő tech-

nológia az épületeinket és építő-

anyagainkat is érinti, így egy átla-

gos ház könnyen elavulttá válhat, 

ha nem gondolunk már az építés-

kor a jövőre. A következőkben két 

olyan témát ölelünk fel, amelyek jól 

szemléltetik, hogyan alkalmazhat-

juk a ma elérhető technológiákat 

előremutató módon, így biztosítva 

családi házunk időtállóságát. A 

Wienerberger energiatudatos min-

taháza, az első magyarországi e4 

családi ház 2015-ben felépült, így 

az épület mintapéldáján keresztül 

megvizsgálhatjuk, milyen szem-

pontokat kell figyelembe venni a 

tetőfedés megválasztásakor, és 

hogyan biztosítható a magas lakó-

komfort. 

Az e4 mintaház jellemzői 

Tondach Figaro Deluxe engóbozott 

szürke tetőcserép 

20°-os hajlásszögű tető 

Utető = 0,14 W/m
2
K 

Ferde Porotherm födémrendszer a 

tető szerkezeteként 

Porotherm 44 Klíma egyrétegű külső 

falak 

Ufal = 0,22 W/m
2
K 

Tetőfedés több szemszögből 

Tetőfedésre természetesen minden 

épületnek szüksége volt eddig is, 

de mint minden szerkezeti részlet-

re, erre is kihatással van korunk 

változó szemlélete. Milyen köve-

telményeknek kell megfelelnie egy 

korszerű tetőnek? Az e4 szemlé-

letmód (élhető, energiahatékony, 

egészséges, elérhető) erre is 

iránymutatást ad, tekintsük tehát 

végig, mit jelentenek ezek a szem-

pontok a tető esetében. 

Élhető környezet kívül-belül 

Az élhetőséget legjobban a téralakí-

tással, a belső helyiségkapcsolatok-

kal, így ezzel összefüggésben az 

épület tömegformálásával tudjuk 

magas szintre emelni. Az e4 házban 

az emeleti közlekedő galériaként 

kapcsolódik a földszinti térhez, így 

közvetlen vizuális kapcsolatban van a 

nappalival, ami ezáltal elegáns, emelt 

belmagasságú helyiséggé válhatott. 

Azért, hogy ez a belső tér arányos 

maradjon, egy viszonylag alacsony 

hajlásszögű (20°-os) tető került az 

épületre, mely lehatárolja a nappalit. 

Az épület tömegformálásánál szem-

pont volt az is, hogy biztosítsa nyáron 

a megfelelő árnyékolást a túlmelege-

dés elkerülése érdekében. Így alakult 

ki a praktikus tetőforma, melyre olyan 

tetőfedési rendszert kellett találni, 

amely az egyszerű és letisztult építé-

szeti megjelenéshez is illeszkedik. 

Energiahatékony konstrukció 

Energiahatékonyság szempontjából 

ma már fokozott követelményeknek 

kell megfelelni a tetőt illetően is. Az 

év eleje óta érvényben lévő szigorú 

energetikai előírások szerint 2021-től 

már csak közel nulla energiaigényű 

épületeket építhetünk. Ez azt is jelen-

ti, hogy a tető esetében az elvárt 

hőszigetelési követelmény Utető=0,17 

W/m
2
K, amelyet csak megfelelő hő-

szigetelés-vastagsággal tudunk elér-

ni. Az előírás a megújuló energiák 

hasznosítását is kötelezővé teszi, 

melyre jó lehetőség a tetőre telepített 

napelemek használata. A tetőfedés-

nek tehát a napelemek tartóvázának 

fogadására is alkalmasnak kell lennie 

úgy, hogy biztosítja az alatta található 

hőszigetelés védelmét is.  

 

Egészséges anyagok 

Napjaink egyre fontosabb követelmé-

nye a környezeti és egészségkárosító 

hatások vizsgálata is, amelyet szá-

mokban is ki lehet fejezni. A Bécsi 

Műszaki Egyetem kutatása szerint 

egy azonos jellemzőkkel bíró 

magastetős és lapostetős épület 

közül a magastetős egész életciklus-

ra vetítve kevesebb CO2-ot bocsát ki, 

így kisebb a környezetkárosító hatá-

sa. Az is fontos szempont, hogy 

lehetőleg természetes anyagokat 

használjunk az épülethez, így a 

magastetőkre legjellemzőbb kerámia 

cserépfedés megfelelő választás volt 

az e4 ház esetében is. 

Elérhető és hosszútávon értékálló 

szerkezet 

Ahhoz, hogy az épület gazdaságosan 

működjön, a kivitelezést is körültekin-

tően és magas színvonalon kell vé-

gezni, így biztosíthatjuk, hogy ne 

jelentkezzenek túl korai javítási vagy 

túl gyakori karbantartási költségek. A 

cserépfedést illetően a megfelelő 

minőséget (a szakszerű kivitelező 

kiválasztásán túl) a rendszerhez 

tartozó kiegészítők alkalmazásával 

biztosíthatjuk.  

 Ez magában foglalja a kúp- és szel-

lőzőcserepeket, a hozzájuk tartozó 

kúpcserépszalagot, rögzítőkapcsokat, 

a tetőkibúvót, kéményseprő-járdát, a 

beszellőzés szerkezeteit és termé-

szetesen az adott körülményeknek 

megfelelő alátétfóliát is.  

 Ez utóbbi esetében fontos követel-

mény a vízzáróság az alacsony haj-

lásszög miatt, valamint a páraát-

eresztő képesség, mivel a vastag 

hőszigetelő réteg miatt a fólia közvet-

lenül a hőszigetelésre kerül, így az 

épületből kiáramló párát át kell en-

gednie, hogy az a cserépfedés alatti 

átszellőztetett légrésen keresztül 

távozni tudjon. 

 

 

A Wienerberger mintaházon alkalma-

zott Tondach Figaro Deluxe 

engóbozott cserép a hozzá tartozó 

kiegészítőkkel tökéletesen biztosítja 



az e4 követelményeket, így biztosak 

lehetünk abban, hogy a tető időtálló 

és korszerű marad a jövőben is. A 

szürke szín és az egyszerű forma jól 

illeszkedik az épület stílusához. A 

körülhornyolt sajtolt cserép és a víz-

záró alátéthéjazat lehetővé teszi a 

20°-os hajlásszög alkalmazását hálós 

fektetés esetén is. A kerámia tetőcse-

rép nem bocsát ki semmilyen káros 

anyagot, és a megfelelő kiegészítők-

nek köszönhetően hosszú távon 

biztosítja az épület védelmét. 

 

Lakókomfort, azaz mitől 

érezzük magunkat jól egy 

családi házban 

A jövőbe mutató gondolkodásmód 

azt is feltételezi, hogy olyan lakó-

környezetet tudunk biztosítani a 

házban élő családnak, amelyben 

hosszú távon jól érzik magukat, 

egyúttal nem kell állandó beállítá-

sokkal, emberi beavatkozással 

korrigálni a komforthoz szükséges 

értékeket. Melyek a lakókomfortot 

meghatározó tényezők? Tekintsük 

át, milyen eszközeink vannak a 

lakókomfort növelésére, és hogyan 

járul hozzá ehhez az e4 ház ferde 

födémszerkezete. 

Az otthon melege (és hűvöse) 

Az első legfontosabb alapkövetel-

mény a megfelelő hőmérséklet. Az e4 

házban felületfűtési és -hűtési rend-

szer készült, amely időjáráskövető 

szabályozással és helyiségenkénti 

hőmérséklet-beállítással rendelkezik. 

A hőtermelést hőszivattyú végzi, mely 

hatékonyan tudja előállítani a felület-

fűtéshez szükséges alacsony vízhő-

mérsékletet. A felületfűtés előnye 

nemcsak a gazdaságosságban mu-

tatkozik meg, hanem az egyenletes 

felületi sugárzások miatti komfortér-

zetben is. Mivel mind a padló, mind a 

mennyezet egységesen azonos hő-

mérsékletű, így egyik oldalról sem 

érzünk kellemetlenül hűvöset.  

 

Természetesen nemcsak télen, de 

nyáron is biztosítani kell a megfelelő 

hőmérsékletet, így nem hagyhatjuk, 

hogy a ház nagy forróság esetén 

túlmelegedjen. Erre számos eszköz 

áll rendelkezésünkre. A ház formája a 

nyári magas napállások idején árnyé-

kolja a nagy üvegezett déli nyílászá-

rókat, így megakadályozható a direkt 

napsugárzás bejutása az épületbe. 

Ezt egy lamellás árnyékoló rendszer 

is kiegészíti, így biztosak lehetünk 

benne, hogy nem jut be túl sok hő az 

épületbe. 

Ennek a passzív hővédelemnek 

azonban elengedhetetlen eleme, 

hogy az épület megfelelő mennyisé-

gű hőtároló tömeggel rendelkezzen. 

Ha az épület szerkezetei csak lassan 

tudnak átmelegedni, akkor egy forró 

nyári napon is ezek a szerkezetek 

hűtik a belső levegőt, így kellemes 

marad a hőmérséklet. Az e4 házban 

ezt a hőtárolást a 44 cm vastag külső 

falak, a vasbeton maggal rendelkező 

kerámia merevítő falak, az aljzatbe-

ton, valamint a kerámia béléstestes 

födémrendszer biztosítja. 

A túlmelegedés kockázatának csök-

kentésében szintén fontos szerepe 

van a tető átszellőztetésének, ame-

lyet a már tárgyalt kiegészítő rend-

szerelemekkel biztosíthatunk. A fo-

lyamatos meleg elleni aktív védelmet 

a felülethűtés biztosítja, melynél 

fontos, hogy a hűtés hőmérsékletét a 

páratartalom figyelembevételével 

szabályozza, így elkerülhető a szer-

kezeteket károsító párakicsapódás. 

Lélegezzünk az épületen belül is 

A komfort további fontos tényezője a 

levegő minősége. Ahhoz, hogy jól 

érezzük magunkat egy helyiségben, 

gondoskodni kell az állandó frissle-

vegő-ellátásról. Az energiahatékony 

épületekben azonban a természetes 

szellőztetés aránytalanul nagy 

hőveszteséget okoz télen, és gyor-

sabb felmelegedést nyáron. Ezért az 

e4 házba is hő visszanyerős szellőz-

tető berendezés került, amely így 

folyamatosan biztosítja a friss leve-

gőt, csekély hőveszteség mellett. A 

levegő minőségét befolyásolja a 

páratartalom is, amely így a hőérze-

tünkre is hatással van. A magasabb 

páratartalmú levegőt melegebbnek, 

az alacsonyabbat hűvösebbnek érez-

zük, így a hőmérséklettel együtt en-

nek szabályozása is fontos. A kerá-

mia építőanyagok nagy párafelvételi 

képességgel rendelkeznek, így jól 

szabályozzák a belső levegő páratar-

talmát is.   

 

A ferde födém mintapéldája 

Az e4 házban a nappali fölötti nagy 

ferde tetőfödém a szokványostól 

eltérő módon nem könnyűszerkezet-

tel, hanem nagy tömegű, kerámia 

béléstestes Porotherm födémrend-

szerrel készült. A födém így nagyban 

hozzájárul a hőtároláshoz, ezáltal 

kisebb az esélye a tetőn keresztül a 

túlmelegedésnek. A födémrendszer 

alkalmas a mennyezetfűtési csövek 

rögzítésére és a légcsatornák integ-

rált beépítésére is (így azok nem 

foglalnak külön helyet a szerkezeten 

kívül). A födémrendszer a kerámia 

felületekkel a páraháztartáshoz is 

hozzájárul. A födém külső oldalán 

összesen 25 cm hőszigetelés bizto-

sítja az alacsony hőveszteséget. Erre 

került a vízzáró páraáteresztő fólia, a 

7,5 cm-es légrés, majd a Tondach 

Figaro Deluxe cserép.  

 

Monitoring rendszer 

Ahhoz, hogy a működésről, komfort-

ról és energiahatékonyságról szám-

szerű adatokat gyűjtsünk, az e4 ház-

ban átfogó monitoring rendszer ké-

szült. Folyamatosan mérjük a komfor-

tot befolyásoló tényezőket (helyisé-

gek hőmérséklete és páratartalma, 

levegő CO2 tartalma), a fogyasztási 

adatokat (fűtés és melegvíz-készítés 

hőmennyisége, a hőszivattyú és a 

többi gépészeti berendezés elektro-

mos fogyasztása), valamint a gépé-

szeti berendezések működési hő-

mérsékleteit is. Ezek egy része fo-

lyamatosan követhető a 

www.e4haz.hu honlapon, ahol továb-

bi információk is találhatóak a teljes 

projektről. 

 

Kiss Benedek                                           
műszaki szaktanácsadó                           
Wienerberger Téglaipari Zrt. 

http://www.e4haz.hu/


Bramac életpálya 

                          
2003 év végén találkoztam egy 

hirdetéssel: „ A Bramac Kft. terü-

leti képviselőt keres Veszprém, 

Fejér és Komárom-Esztergom 

megye területére”. Mivel az akkori 

munkahelyem, egy fehérvári kivi-

telező-kereskedő cég nem állt 

éppen stabil lábakon, elhatároz-

tam, hogy megpályázom az ál-

lást. A két körös felvételi után én 

lettem a kiválasztott és 2004. 

február 4-én beültem életem első 

Bramacos értekezletére. Ami 

elsőre megfogott, az a családias 

légkör, a jó hangulatú értekezle-

tek, amik végig megmaradtak az 

évek során. Jöhetett válság, jöhe-

tett visszaeső értékesítés, a csa-

patunk a végletekig kitartott egy-

másért és a Bramac érdekeiért és 

értékrendjéért. Amikor újoncként 

bemutatkoztam, elismerően hal-

lottam, hogy ki milyen régóta a 

csapat tagja. A jövőbe nem lát-

tam, csak reméltem, hogy én is 

megkapom egyszer a törzsgárda 

oklevelet. Mérnök-tanácsadóként 

kezdtem a pályafutásomat, ami 

azt jelentette, hogy a szakmai 

célcsoporttal foglalkoztam: kivite-

lezőkkel, tetőfedőkkel, építészek-

kel. A lehető legjobbkor érkeztem, 

mert a téli időszak a tanfolyamok-

ról szólt, majdnem két hónapig 

szívtam magamba a gyakorlati 

tudnivalókat a tanműhelyben a 2 

és 5 napos oktatásokon, majd a 

Rendszermester vizsgán. Talán 

ebben az évben lett Rendszer-

mester Lajtos Józsi. Első Tetőfe-

dő rendezvényemre is tisztán 

emlékszem, Tapolcán volt a 

Pelionban, grandiózus rendez-

vény volt. Itt ismerkedtem meg a 

„régi öreg Rendszermesterekkel” 

Polák Csabival, Pápai Janival és 

a többiekkel. Ősszel már gőzerő-

vel gyűjtöttem a Tetőfedő Bajnok-

ságra (akkori nevén Tetőfedő 

Olimpia) a pályázatokat, hogy 

minél több partnerünk vehessen 

részt ezen a kiemelkedő Tetőfedő 

Ünnepen. Majd jöttek az elszá-

molások, látván, hogy az admi-

nisztrációs munka nem a tetőfe-

dők kedvence, fotóztam, töltöget-

tem az elszámolásokat. Évről-

évre 50 db körüli pályázatot, milli-

ós Rendszermester-elszámolást 

és 30-40 tetőfedő elszámolást 

gyűjtögettünk össze a Partnerek-

kel. Ez a Bramacnak nem kevés 

pénzébe került, de hiszem, hogy 

megérte, mert lojális és elkötele-

zett Partnereket tudtam szerezni 

a Cégnek. 2005-ben Komárom 

megyét átadtam, viszont a keres-

kedőket is beleértve már az ösz-

szes partnerkör hozzám tartozott. 

Ekkor még éppen pult mögött 

találtam a Csizmadia Tibit a Mind 

Kft-nél, aki hamarosan a verseny-

társammá vált, mivel a 

Tondachoz került. Érdekes mó-

don kevésbé ütköztünk, minden-

kinek megvolt a maga piaca, tető-

fedő köre. Teltek az évek, meg-

kaptam az 5 éves, majd a 10 

éves törzsgárda oklevelet, a har-

madik új Opel Astrát, közben 

évről évre töretlen lelkesedéssel 

igyekeztem segíteni a tetőfedők 

munkáját, mivel a leghálásabb 

vevőinknek tartom. Az év legna-

gyobb bulijait tartottuk minden év 

február végén, hajnalba nyúló 

partival. 

Tetőfedő clubokat szerveztünk, a 

móri horgászatot sokan várták a 

nyár eljövetelével. 

Két külföldi szakmai útra is elju-

tottam Becséri Janival, Vida 

Krisztiánnal és számos tetőfedő-

vel, ahol mind ők, mind magam is 

megbizonyosodhattam a Bramac 

óriási szakmai hátteréről, saját 

szemmel láthattuk a jövőbeli fej-

lesztéseket és a vizsgáló laboro-

kat. Csizmadia Tibi 2010-ben 

váltott, a kényelmes és biztos 

képviselői állást a bizonytalan, 

stresszes és hálátlan vállalkozói 

létre cserélte Én ilyen bátor 

nem voltam, és abban az évben 

visszautasítottam az akkor felkí-

nált Alkalmazástechnikai vezetői 

állást. Idén május elején viszont 

az egész szakma által elismert 

Kóbor Csabi kollégám és barátom 

úgy döntött, hogy itt az ideje 

megvalósítani gyerekkori álmát 

és szeretne nagyjából 1 év múlva 

a Budapest-Barcelona járaton 

úgy beköszönni a szakmai útra 

tartó Bramac tetőfedő csapatnak, 

hogy „Hölgyeim és Uraim itt a 

kapitány beszél….” Mivel az ő 

helyének a betöltésére ismét 

engem kértek fel, annak érdeké-

ben, hogy hiteles és elfogadott 

Bramac Alkalmazástechnikai 

vezetőként kísérhessem a csapa-

tot, valamint tehessem a dolgo-

mat a mindennapokban is, most 

lázasan tanulok és gyűjtöm ma-

gamba azokat a mély szakmai 

információkat, amikre eddig nem 

volt szükségem, hiszen ott állt 

mögöttem a lexikon, a szakmai 

tudás maga, Kóbor Csaba, akit a 

szakértelme, humora és hozzáál-

lása valóságos Brand-é tette. A 

léc magasan van, de már tudom, 

hogyan tudom megugrani. Part-

nereim, tetőfedőim, barátaim 

támogatásával. Most az út elején 

nekem lesz szükségem Rátok, 

keressetek, ha olyan munkában 

vagytok, ahol valami szakmai 

érdekesség, sajátosság, megvi-

tatni való van, szívesen veszek 

mindenféle megkeresést. Támo-

gatásotokkal 12,5 év szaktanács-

adói munka után állok elébe a 

következő minimum 12,5 év 

alkalmazástecnikai vezetői mun-

kának. Utána majd szétnézek 

cégen belül, hogy van-e még 

valami pozíció, amit szívesen 

elvállalnék De addig is, mivel 

területileg a TEGY hozzám tarto-

zik és a tagok legnagyobb része 

is az én partnerem, elsődleges 

célom a szövetséggel való még 

szorosabb együttműködés.                

Isten áldja a tisztes ipart és az 

alkalmazástecnikai vezetőket  

Viniczai Róbert 



A magyar kerámia cserépgyártás története 
 

 
Bár égetett agyag tetőcserepet már a sumérok és a rómaiak is 

használtak, Magyarországon az ipari égetetett kerámia 

tetőcserépgyártás története a 19. században kezdődött. 

 

Ez a múlt meghatározó cégünk számára, és ezt a TONDACH 

Magyarország Zrt, küldetésének megfogalmazásakor is szem előtt 

tartottuk: 

„Küldetésünk úgy dolgozni és olyan termékeket előállítani, hogy 

méltók legyünk elődeinkhez, akiknek munkájából száz éve építjük 

Magyarországot. Célunk, hogy munkánk segítse az utánunk jövő 

generációkat a következő száz évben is otthonaik megteremtésében, Európa építésében.” 

 

Az elődök nyomdokain 

Az 1891-ben létesült Suk-Wagner és Bohn 

gőztéglagyárak alapján a ’80-as évek közepén 

a legnagyobb magyarországi cserépgyárban, a 

békéscsabai III.-ban automatizált cserépgyárat 

létesítettek, majd 1986-ban a békéscsabai II. 

üzemben U kazettás égetést vezettek be. 1988-

ban Csornán egy korszerű cserépgyárat 

helyeztek üzembe. Az új gyárakban az új 

módszerekkel lényeges minőségjavulást lehetett elérni. A továbbiakban a békéscsabai II. (Jamina) 

gyár rekonstrukciójával egy új korszerű termelőegység létesült, és már idomcserepek gyártására is 

alkalmassá tették a gyárakat, ahol szélcserép, szellőzőcserépés más kerámia kiegészítők gyártása is 

lehetővé vált. 1992-ben a békéscsabai cserépgyárakat összevonták, és a részvények többségét az 

ausztriai TONDACH Gleinstätten Csoport vásárolta meg. 

 

1994-ben a TONDACH megvásárolta a csornai 

cserépgyárat is, és egy teljes körű rekonstrukció 

eredményeként gyártási kapacitását 3 év alatt több 

mint a duplájára növelték. 

Ezt követően 2002-ben a Tatai Cserépgyártó Rt. is a 

TONDACH tulajdonába került, ahol szintén jelentős 

korszerűsítést hajtottak végre a 

gyártástechnológiában. 

 

Zöldmezős beruházásként 2007-ben 

Békéscsabán megkezdődött a Csaba II. gyár 

építése. A próbagyártás már 2008 

szeptemberében megkezdődhetett, és 2009 

tavaszán egy nagyszabású gyármegnyitó 

ünnepséggel adták át Európa legmodernebb 

cserépgyárát. Ebben a gyárban a jelenleg legkorszerűbb technológiával készülnek a TONDACH 

nagyméretű, azaz XXL tetőcserepei, melyek négyzetméter szükséglete 9-10 db. A gyártócsarnokban 

25.000 m2-en folyik a gyártás, a cserepek kiégetésepedig a világ leghosszabb, 234,5 m hosszú 

alagútkemencéjében történik. A gyártócsarnokon kívül felépült egy modern alapanyag előkészítő és 

egy idomcserép gyártósor is. 



Az elmúlt évtizedek fejlődése 

Bár az alapvető technológia ma is nagyon hasonló a 100 évvel ezelőttihez, hiszen ugyanúgy agyagból, 

valamiféle megformálást követően, kiégetéssel készülnek a kerámia tetőcserepek, a gyártástechnológia 

az elmúlt évtizedekben nagyon sokat fejlődött. 

Az agyag kitermelését a régi kotrógépek helyett ma már korszerű bányagépek végzik, az alapanyag 

előkészítéshez ma úgynevezett kollert használunk, amely a nagyobb agyagtömböket aprítja fel és a 

simahengerek helyett ma a Csaba II-ben a szárazagyag előkészítőben őrlik meg az alapanyagot. Míg a 

simahenger 0,4-0,5 mm nagyságra törte össze az agyagot, addig az őrlő üzemben azt 200 µm alatti 

szemcsenagyságra őrlik. Ennek is köszönhető többek között a homogén szerkezet és ezáltal a 

kimagasló minőség. 

Míg 1998-ig a sajtolt cserepeket gumimembrán között formázták, így a cserép formája, felülete nem 

tudott annyira precíz és elvágólagos lenni, és olykor még a gumi mintája is meglátszódott a cserepek 

felszínén, ma a gipszformák bevezetése után a cserepek minősége, formája, élei sokkal szebbek, 

kifinomultabbak lettek, felületük egyenletes és sima. A régi térszárítókat korszerű kamrás és 

alagútszárító rendszerek váltották fel. A régi drótos rögzítést az égetés során U-kazettás rendszer 

váltotta (egy kazettában élére állítva 14-15 db cserép), majd a fejlesztésekkel a H kazettás rendszer(1 

kazettában 1 db cserép vízszintesen égetve) került bevezetésre. Az 1090 °C-os égetési hőmérséklet 

garantálja a kimagasló minőséget. 

Ma már természetesen automaták csomagolnak, és a csomagoláshoz fóliát alkalmaznak, mely megvédi 

a rakatot a szennyeződéstől. 

 

A folyamatos gyártásellenőrzés és irányítási rendszerek működtetésének köszönhetőn biztosítjuk 

termékeink folyamatosan egyenletes minőségét, melyet külső és belső független szervezetek is 

felügyelnek. 

A kerámia tetőcserép több ezer éves múltra tekint vissza, és Európában a mai napig a legkedveltebb 

tetőfedő anyagok egyike. Nem véletlenül, hiszen természetes szépségével méltó ékessége minden 

épületnek, legyen szó akár családi házról, akár iskoláról vagy óvodáról vagy akár egy műemlék 

épületről. 

Miért kerámia tetőcserép? 

- Porózus szerkezetének köszönhetően a magába szívott nedvességet elpárologtatja, és ez által 

temperálja a tetőteret. 

- Az agyag kiemelkedően jól formázható, így kialakíthatók az oldal- és fejhornyok, melyek  

tökéletes zárást biztosítanak. 

- A változatos színű engóbok és mázak az égetés során a cserép anyagával kémiailag 

egyesülnek, így egy rendkívül ellenálló felület jön létre, mely védelmet nyújt a mechanikai 

hatások, az UV sugárzás és még a savas eső ellen is. 

  
 

                               

 

 

Felegyi Mihály                                                                                                                       
igazgató                                                                                                                               

Tondach Magyarország Zrt 



A jó tető hozzáértő 
szakember keze mun-
kája 
A hagyományos formáktól a 
mega méretű, trendi formájú 
és színű kerámia cserepe-
kig, a munkát egyszerűbbé, 
gyorssá, a végeredményt, a 
tetőt széppé és műszakilag 
tökéletessé tevő kiegészítők 
sora – ez jellemzi a 
CREATON választékát. 
Nem véletlenül épülnek 
évek óta a legszebb tetők 
CREATON cserepekkel, és 
nyerik el ezek készítői a 
legrangosabb szakmai díja-
kat.  

 
Az elmúlt években szinte 
minden magyarországi tető-
fedő megismerkedett a cég 
a legváltozatosabb fogyasz-
tói igényeit kielégítő kerá-
mia tetőcserepeivel. Ma-
gyarország legjobb minősé-
gű agyagállománya, két 
európai színvonalú gyár 
Lentiben, magyar és nem-
zetközi gyárakból származó 
széles cserépválaszték, 
folyamatos műszaki fejlesz-
tések, széleskörű szakmai 
támogatás az ország bár-
mely pontján – ezt kínálja a 
CREATON. 
Nincs az a tető, az a meg-
rendelői elképzelés, amely-
hez ne találnánk a 
CREATON választékában 
megfelelőt. Akár hagyomá-
nyos megjelenésű, akár 
modern látványú épület 
tetőjéről van szó, a 
CREATON húzott, hódfarkú 
és hornyolt, vagy a nagy és 
mega méretű sajtolt csere-
pek között biztosan megta-
láljuk a megfelelő formát. 
Már 7o-os hajlásszögű tető 

esetén is választhatunk a 
CREATON, a jelenlegi tető-
trendeknek megfelelő szí-
nekben is gyártott cserepei 
közül. 

 
Ki ne szeretné az elége-
dett megrendelőt…? 
A CREATON választékában 
fontos szerepe van az ere-
deti kerámia és egyéb ki-
egészítőknek. Ezek azon-
ban nem csupán a tetőfe-
dési munkát könnyítik, ha-
nem a végeredmény minő-
ségét, így végső során a 
megrendelő elégedettségét 
is szolgálják. A különböző 
méretű kiegészítő cserepek 
(1/2-es, ¾-es, 5/4-es) al-
kalmazásával nem csupán 
szebb lesz a tető, de mű-
szakilag is jobb: nem kell 
vágni, a szélek tökéletes 
kialakítása miatt a beázások 
is elkerülhetőek.   

A tető legsérülékenyebb 
pontjai a tetőáttörések, ahol 
az antennák, fűtési és szel-
lőzési berendezések kiveze-
tései áthatolnak a tetőn. 
Ezek vízbiztos kialakításá-
hoz kínált CREATON kerá-
mia átvezető elemek (an-

tenna-, csatornakivezető, 
szolárcső kivezető és gáz-
kémény átvezető cserepek) 
beépítésével sok bosszú-
ságtól, akár reklamációtól 
kíméljük meg magunkat. 
Nem is beszélve a minden 
cseréptípushoz kapható vi-
harkapcsokról, amellyel az 
elmúlt évek egyre szélsősé-
gesebb időjárásának beha-
tásaitól védik az épületet. 
 
A JÓTETŐ= kiváló cserép 
+ hozzáértő szakember 
A jó tetőfedő soha nincs 
munka nélkül, hiszen a 
megrendelők egymásnak 
ajánlják. Az elégedett meg-
bízó a legjobb reklám egy 
mesterembernek.  
Az ismerősi körből szárma-
zó ajánlásokon túl azonban 
a CREATON JÓTETŐ prog-
ramjában résztvevő tetőfe-
dők számíthatnak a gyártó 
ajánlására is. A Program 
minősített tetőfedői a gyártó 
szabályait betartva, az ott 
előírt dokumentációval kísé-
rik a tetőfedés folyamatát, 
így a CREATON az elké-
szült tetőre, a piacon egye-
dülálló módon vállal jótál-
lást. 
A 132 éves gyártói tapasz-
talattal rendelkező 
CREATON 2004-ben nyitot-
ta meg első gyárát Lenti-
ben, melyben évente 20 
millió darab kiváló minőségű 
hódfarkú és hornyolt tető-
cserép készül. 22,4 millió 
sajtolt nagyméretű BALAN-
CE és RAPIDO tetőcserép 
kerül le a 2008 óta üzemelő 
ultramodern Lenti II. üzem 
gyártósoráról.  
A lenti cég mára egész Dél-
Kelet Európa központjává 
vált, 13 ország tartozik irá-
nyítása alá. 
                                                                        
Tóth Bálint ügyvezető 
igazgató 



A cserépfedések viharál-
lósági méretezése 

A szabvány száma és elnevezé-
se: MSZ EN 1991-1-4: Eurocode 
1.rész: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 1-4. rész: Általános ha-
tások,szélhatás.                                                             
A ma Magyarországon leggyak-
rabban alkalmazott cserépfedé-
sek egyrétegű fedésként készül-
nek, a jellemző tömegük 40-45 
kg/m

2
, legyen szó akár beton, 

akár kerámia fedésről. A horony 
nélküli elemekből készült kétréte-
gű kerámia és betoncserép fedé-
sek ennél számottevően nehe-
zebbek. A szerkezet mértékadó 
terhelése tartalmazza a hó és 
szélterhelést is, általában 200 
daN/m2 értéket ad, amin belül az 
egyrétegű cseréphéjazat csak 
mintegy 20-23 %-ot tesz ki.  

Ellenben ugyanez a 40-45 kg/m2-
es tömeg optimális a viharálló 
héjazat kialakítása szempontjá-
ból, hiszen 45 fokos hajlásszögig 
általános felületen önmagában, 
külön rögzítés nélkül is biztosítja 
a megfelelő emelőszél elleni te-
herbírást. Fontos azonban meg-
jegyezni, hogy rögzítést igényel-
nek a sarok- és peremzónák, 
valamint a tetőfelépítmények 
környezetében elhelyezkedő tető-
felületek. Ezek a rögzítések a tető 
értékéhez képest néhány ezre-
léknyi költséget jelentenek és 
nagyon kevés munkaráfordítással 
elkészíthetők. Az alkalmazott 
anyagoknak korrózióállónak kell 
lenniük, elsősorban speciális 
ötvözeteket, alumíniumot és 
rozsdamentes acélt szükséges 
használni. Az elemeknek a húzó-
erő igénybevételére alkalmas kell 
lenniük, a szóba jöhető elemek 
lehetnek csavarok, viharkapcsok, 
vágott cserép rögzítők.  

 A hazai gyakorlatban szerencsé-

re minden, a munkájára igényes 
kivitelező csavarozással rögzíti a 
szegélycserepeket, a kúpcsere-
peket és a vágott cserepeket, jó 
alapokat adva a viharálló tetőhöz. 
Fontos azonban tudni, hogy a 
szélterhelésre létezik egy harmo-
nizált európai szabvány, amely a 
hazai gyakorlatnál szigorúbb kö-
vetelményeket fogalmaz meg. Ez 
indokolt is, hiszen a következő 
évtizedekben a szélrekordok vár-
hatóan sokszor meg fognak dőlni, 
és a pusztító erejű viharok gyako-
risága is nőni fog. 

A tetőinket több évtizedre, akár 
életre szólóan építjük, célszerű 
ezért a korábbinál nagyobb biz-
tonságra törekedni. Az a tető, 
amely az elmúlt időszak szélviha-
rait károsodás nélkül vészelte át, 
a jövőbeni viharokban már káro-
sodhat. 

Egyes európai országokban a 
viharkár biztosítás megkötéséhez 
a biztosító megköveteli, hogy egy 
megfelelő szakértelemmel ren-
delkező személy kiszámolja a 
szélterhelést, méretezze az al-
kalmazandó rögzítő elemek szá-
mát és helyét, majd a felelős kivi-
telezőnek nyilatkoznia kell a mé-
retezett rögzítés elvégzéséről.  

Magyarországon a biztosító tár-
saságok nem kérnek ilyet előre, 
de fontos tudni, hogy amennyiben 
a rögzítés nem felel meg a hatá-
lyos szabványnak, akkor a bizto-
sító vagy a tulajdonos a felelős 
kivitelezőtől követelheti a keletke-
zett kárösszeg megtérítését. 

Európában mindenütt azonos 
elvek szerint kell méretezni a 
tetőfedések szélhatással szem-
beni teherbírását. A számítás 
figyelembe veszi                                                    
-a sebességből eredő nyomást 
(q(ze)), amely függ a tengerszint 
feletti magasságtól, a földrajzi 
elhelyezkedéstől és a környezet 
beépítettségétől, a terepviszo-
nyoktól és az épületmagasságtól,                
-a külső nyomás együtthatóját 
(cpe,1), amely a vizsgált tetősza-
kasz geometriájától függ 

-a nyomáskiegyenlítés együttha-
tóját (ceq) , amely jelentősen eltér 
egy teljes deszkázattal ellátott 
szerkezet, valamint például egy 
oldalról és alulról is nyitott, kerti  
tető esetében. 
-a biztonsági tényezőt  
Figyelembe kell venni, hogy a 
szél támadta oldalon a tetőhajlás-
szög függvényében hektikusan 
változik a mértékadó emelőerő. 

Mit kell tennünk a szakszerű 
kivitelezés és a nyugodt alvás 
érdekében:                                                           
-a meglévő jó gyakorlatot kell 
alkalmazni a szegélycserepek és 
gerinccserepek és a vágott cse-
repek rögzítésénél                                              
-ki kell egészíteni az eresz menti 
cserépsorok, a tetőfelépítmények 
melletti tetőszakaszokon a szük-
séges mennyiségű rögzítő-
elemmel                                                              
-a szabvány által előírt helyeken 
be kell építeni a szükséges te-
herbírású elemeket az előírt 
mennyiségben és rögzítési séma 
szerint.  

A lehetséges rögzítési sémák: 

 1:1 -  minden egyes cse-
repet rögzíteni kell 

 1:2 - minden második 
cserepet rögzíteni kell 

 1:3 - minden harmadik 
cserepet rögzíteni kell 

                                                                     
A rögzítéseket tervezett módon, 
összefüggő átlós sávokban kell 
elhelyezni.

A kivitelezés során érdemes a 
tetőrendszerhez illeszkedő tető-
tartozékokat beépíteni. Ezeknek a 
cserép profiljához fejlesztett, kor-
rózióálló viharkapcsoknak a költ-
sége a tető értékéhez viszonyítva 
ezrelékes nagyságrendű, azon-
ban a tető viharbiztonsági szintjét 
drámaian megnöveli, tehát rend-
kívül jó megtérülést biztosító be-
fektetésről beszélhetünk.  

Takaró Gábor                                                         
okl. építészmérnök                                     
alkalmazástechnikai vezető                                 
Terrán Kft. 



Egy felújítás története 

2015 őszén döntöttünk úgy 

ahogy a Fehérvár Tető Kft 

üzletében bővítjük, eladóteret, 

raktárat építünk és a tetőt is 

lecseréljük. Nagy Sándor ter-

vezőt kértük fel a tervek elké-

szítésére, amiben kolléganője 

Galler Lívia segítette. A kész 

terveket szeptemberben bead-

tuk. Építési engedélyt 2016 

januárjában kaptunk így már-

cius elején neki is láttunk. 

Az udvaron a főépülettől kü-

lönálló raktár és kocsibeálló 

építésével indítottunk. Elkészí-

tettük a főépülethet hozzáépí-

tésre kerülő raktár alapjának és 

a bemutatótér bővítés szerke-

zetének építését. 

A kőműves munkát Boda Gyu-

la , a tetőépítés munkáit Polák 

Csaba vállalkozása végezte. A 

hátsó sarokrész elkészülte után 

lebontásra került a főépület 

tetőszerkezete. Vasbeton ko-

szorú készült a főépületen, erre 

került a talpszelemen és a 

készre gyártott tető faszerkeze-

te. 

 A szerkezet egy nap alatt állt 

össze, második nap már fóli-

ázva, így az aznapi éjjeli esőt 

már beázásmentesen megúsz-

tuk. 

A főépület lefóliázása és léce-

zése után kezdődött a hozzá-

épített raktár szerkezetének 

összeállítása. Ez egy könnyű-

szerkezetes épület födém nél-

kül. 

Ezen épület tetőszerkezete is 

lécezésig elkészült, utána egy 

ütemben készült a két épület 

fedése. A fedőanyagnak Ge-

rard fazsindely fedést válasz-

tottunk, mivel egyedi tetőt 

szeretünk volna. 

Két Roto tetőablak is bekerült, 

egyik a főépület galériás ré-

szébe, ami egy elektromosan 

működő ablak elektromos kül-

ső-belső rolóval szerelt, a má-

sik pedig a raktár tetőjébe.  

Elöl hófogórács biztosítja a 

hófogást. 

Az épületen háromféle újcsa-

torna került elhelyezésre. A 

raktár hátsó részen a Galeco 

Luxocynk, elől a PVC csator-

náját, a főépület elején pedig a 

Stal 2, vagyis szögletes csator-

náját mutatjuk be. 

 Az ereszkialakítás csüngő 

eresz alulról burkolva. Itt a 

Galeco DEKOR burkolatát 

használtuk. A raktárépület első 

felére CEDRAL classic burko-

lat került bükk színben. Az 

udvar felőli homlokzatot kétfé-

le fedésképpel természetes 

kőpalával burkoltuk.  

A födém és a galériás rész 

Thermofloc szigetelést ka-

pott.Az épület homlokzatát az 

új részen kiegészítetteük szi-

geteléssel és újrafestettük. A 

lábazat körbe le lett szigetelve. 

Talán a legnagyobb kihívás a 

régi bemutatóterem és a hozzá-

építés közötti rész U acél-

gerendás áthidalás avolt, de 

Boda Gyuláék ezt is 

megoldották. 

Köszönjük  mindenkinek aki 

seígett és hozzájárult meg-

újulásunkhoz, hogy tényleg 

méltón fogadhassuk és kiszol-

gálhassuk a tetőt építőket.                                    

Csizmadia Tibor 



PREFA a kivitelezők szolgá-

latában 

100% alumínium, 40 év garancia 

– azoknak a szakembereknek, 

akik használják a PREFA termé-

keit, nem újdonság ez a két adat, 

hiszen az osztrák gyártó alumíni-

um termékeire 40 év alapanyag, 

továbbá P.10 bevonat esetében 40 

év színgaranciát vállal. De mit 

kap a szakkivitelező?  

Nos, a PREFA számára az eddigi 

70 éves fennállása alatt, és a jö-

vőben is a legfontosabb célkö-

zönség a szakkivitelezők tábora. 

Minden fejlesztés, minden új 

termék bevezetését a szakembe-

rek tesztje előzi meg, hiszen ők 

dolgoznak a termékekkel nap, 

mint nap. A tetőn állva (eseten-

ként guggolva, vagy akár hasalva) 

egyáltalán nem mindegy, hogy 

egy rögzítőelem a helyén marad-e 

mindaddig, míg odaszögeljük, 

vagy tartanunk kell. Természete-

sen ez a példa nagyon leegyszerű-

sített, de a lényeget jól tükrözi. A 

PREFA termékeit és azok kiegé-

szítőit (összesen több, mint 4000 

cikket) úgy tervezték meg, hogy a 

tetőn folytatott munka használa-

tuk mellett a lehető legegysze-

rűbb legyen.  

 

Természetesen, mint minden ter-

méknél, a Prefánál is elengedhe-

tetlen a jól képzett szakkivitelező 

egy-egy sikeres projekt lebonyolí-

tásához. Éppen ezért a cég évente 

8-10 szakmai továbbképzést szer-

vez a tetőn dolgozó, és a homlok-

zatburkolatokat szerelő kollégák 

számára. A szakmai továbbkép-

zések két csoportba sorolhatóak:  

-Alapképzések, a termékekkel 

ismerkedő kivitelezők számára – 

ezek a cég budaörsi telephelyén 

érhetőek el 

-Haladó képzések már gyakorlott 

szakemberek számára – az auszt-

riai cégközpont oktatási bázisán.  

A képzések időpontja minden 

évben január – április közé esik, 

kihasználva ezzel az építőipari 

„holt” szezont. Természetesen, ha 

bárkinek egyedi, vagy más idő-

pontban megtartott képzésre van 

szüksége, az is megoldható. 

 

 A tanfolyamok a cég termékei-

nek teljes palettáját felölelik: 

vízelvezetési rendszerek, kisele-

mes fedések, korcolt fedés, hom-

lokzatburkolatok, alumínium 

toldási technikák, igény esetén 

pedig árvízvédelmi mobil gátak 

telepítése. Nem feledkezhetünk 

meg a sikeres szakkivitelezők 

mögött dolgozó hölgyekről sem! 

Az ő számukra indulnak a speciá-

lis „Ladiesday” képzések – höl-

gyektől hölgyeknek.  

A tanfolyamokat sikeresen elvég-

ző kollégák nem érezhetik magu-

kat egyedül hagyva, ezért munká-

juk végzése során a cég 

alkalmazástechnikusa (bádogos), 

valamint belső műszaki szolgálata 

(mérnök) áll rendelkezésükre 

bármilyen kérdéssel kapcsolat-

ban, a csomóponti kialakítástól a 

mennyiségszámításig, árajánlat 

készítésig. A kevésbé gépesített 

szakkivitelező üzemek előszere-

tettel igénylik a további ingyenes 

szolgáltatásokat, a helyszíni pro-

filozást, előkorcolást, a csőtágító 

kölcsönzést, vagy a budaörsi te-

lephelyen igénybe vehető géppar-

kot. 

A homlokzatburkolatok szerelé-

séhez szükséges speciális szer-

számok szintén ingyenesen elér-

hetőek a budaörsi központban, 

ahol a tanműhely mellett egy kb. 

700m2-es raktár gondoskodik a 

zökkenőmentes, gyors kiszolgá-

lásról. Azok a termékek, melyek 

esetleg nincsenek raktáron, 5 

munkanap alatt leszállításra ke-

rülnek a megadott címre. A cég 

az egyedi homlokzatburkolatok 

gyártását szintén kiemelkedően 

gyorsan, max. 2 héten belül vál-

lalja. 

A hűséges PREFA-vásárlók él-

vezhetik továbbá a PREFA pont-

gyűjtő program előnyeit. Ez a 

mindenki számára ingyenesen 

elérhető program lehetővé teszi, 

hogy a szakkivitelező cégek a 

vásárolt termékek után pontokat 

gyűjtsenek, melyeket később 

minőségi ruházati cikkekre, mar-

keting anyagokra válthatnak be. 

Akik pedig ezen túl is szeretnék 

bemutatni vásárlóiknak a PREFA 

termékeit, azok ingyenes POS 

termékeket (prospektustartó, 

prospektus, világítótábla, minta-

fal, bemutató termékek, színkár-

tyák stb.) igényelhetnek. 

 

Nemere Judit ügyvezető 



 



Rétegelt ragasztott fából ké-

szült tetőszerkezetek építés- 

szerelési technológiája 

Röviden ismertetném a néhány év 

alatt szerzett gyakorlati tapaszta-

latokat. A nagy tömegű RR-Fa 

szerkezeti elemek beépítésének 

technológiáját és gyártási techni-

káját.                                                          

1./ Már 60 éves koron túl megbí-

zást kaptam a szekszárdi városi 

fedett uszoda RR-fa főtartók 

megerősítésére. 

Az életveszélyessé vált, bontásra 

ítélt uszoda íves főtartók, szaruk 

feletti része helyenként teljes 

keresztmetszetében beázás miatt 

elkorhadt. 

Az ún. „acélmankó” kiváltásokat 

a főtartók alsó részének megerő-

sítését Dr.Garát Lajos statikus 

tervező tervei alapján sikeresen 

teljesítettük. Az uszodát újra al-

kalmassá tettük a biztonságos 

üzemeltetésre. Megbízómmal 

több munkára – RR-Fa – csarnok 

szerelési tevékenységre szerződé-

ses jogviszonyt hoztunk létre, 

közös felelősséggel. - gyártás 

előkészítés- szállítási és helyszíni 

szerelés. 

Mi is az RR-Fa szerkezet szere-

pe a tetőépítésnél? Hazánkban a 

70-es években az erdészeti és 

faipari egyetem faipari kutató 

intézet innovatív fejlesztése alap-

ján alkalmassá tették az RR-fa 

tartókat nagy terek, csarnokok 

lefedésére. Különféle funkció 

kielégítésére ipari és kommunális 

, kereskedelmi, stb. létesítmények 

tervezése kezdődött el. A gyártást 

az „Agrokomplex” velencei ipari 

üzemében végezték. Ma a 

Lignum Európa Kft. végzi a ge-

rendák ragasztását. A tömbösített 

fagerendák különböző formában 

egyenes és ívelt kivitelben ké-

szülnek. A belső látszó, natúr 

fafelület növeli az építészeti ar-

chitektúrát, minden esztétikai 

igényt kielégít. Az RR-fa alap-

anyaga a jó minőségű lucfenyő 

gyalult lamellák – alkotóelemek – 

16-44 mm vtg. A toldás fésűs 

csatlakozás, a ragasztás sablo-

nokban, orsócsavaros szorítókkal 

történik -a tervezés és a gyártás-

technológia betartásával. A hely-

színi szerelés, kivitelezés sorrend-

jét a műszaki vezető készíti elő. 

Az RR Fa tartót az alkotó faanya-

gokat szárítókamrában leszárítják. 

Labor vizsgálattal mérik a szi-

lárdságot, és nedvesség tartalma-

kat. A felhasználható anyagok 

minőségi követelményét a tervező 

határozza meg.                                                  

- Ragasztó (rezorcin) „cascomin” 

összetételéről nincs tájékoztató. 

Az RR faszerkezet a tűzterhelési 

követelményeknek megfelel. 

("Kísérleti eredmények adata")                                 

- Gerendák keresztmetszete fesz-

távolságtól függően 60/400, 

180/600, 200/800 stb. lehet, 

egyenes vagy ívelt. Az íves tartók 

ívsugara korlátozott, de rendkívül  

változatos, formatervezett. Az 

ívelt  3 csuklós RR faszerkezet 

alkalmazható több funkció terve-

zésére, uszoda, tornacsarnok, 

egyéb kommunális és ipari csar-

nok kivitelezésére. 

Kötőelemek: egyedi gyártású,  

acélsaruk, hevederek, összekötők, 

rúdcsavarok,vonórudak,tárcsák. 

Anyagminőség: szerszám  acél 

(méretezett), korr.acél. 

2./ "Hunguest" - Hotel  étterem 

RR-Fa fűzött gerenda kupola – 

Tapolca 

 

Az elipszis alaprajzú kupola tető-

szerkezetét ragasztó üzemben  2 

db fél térelemből legyártották, le-

szállítás után  a körgerendára da-

ruval beemeltük. Gondot okozott 

a pontatlan fogadó vb. alépít-

mény. Egy oldalon 5,0 cm hézag 

keletkezett. A hézagot gyalult fa-

ékkel eltakartuk, az esztétikai hi-

bát eltüntettük. Műszaki ellenőr 

lefényképezte  "most helyezték el 

a dilatációs éket " mi ezt megmo-

solyogtuk. A két  fél térelemet 

2400mm-es körgyűrű fogja össze. 

Rétegfelépítés:  gerendázatra 

látszó lambéria burkolat párazáró 

fólia 20 cm hőszigetelő rétegke-

rült. Fölé deszkázat, rá vörös réz 

lemezfedés. Az alsó-felső  szellő-

ző sáv kialakításra került. 

3./18x42m-es sátoruszoda Kőszeg            

Az ívtartók 180/600-as kereszt-

metszetűek. A teljes hossz 27m. 

A vb.pontalapokra utólag hegesz-

tett kengyelekkel csaltakoztattuk. 

Az ívtartót két fél elemből zsi-

nórpadon állítottuk össze, közé-

pen kétoldali tárcsás hevederek-

kel, rúdcsavarokkal rögzítettük. 

Zsinórpadon leszabtuk a 3 helyen 

beépített válaszfal és végfalak 

gerendázatát, a sugár és ív irányú 

falcolt gerendázatot. Az ívtartók 

rögzítése egymáshoz átlós irányú 

drótkötelekkel a végfalaknál in-

gaoszlopokon keresztül ellensúly 

alapokhoz lehorgonyozva készült. 

 

Kovács László ács-tetőfedő mes-

ter-műszaki ellenőr 



Mit csináljunk a tetőn a hó-

val….. 

 

„Hó0 °C alatt képződött csapa-

dék, amely vízpárát tartalmazó 

levegő további lehűlésével jön 

létre, amikor a képződött jégré-

szecskékre kristályosan további 

jégrészecskék fagynak, és hókris-

tállyá egyesülnek.”  ( Wikipédia) 

Fajtái:( Wikipédia) 

 Vadhó: nagyon nagy hi-

degben és szélcsendben 

keletkezik. Többnyire kis 

pelyhekben hull, de kris-

tályai különösen hosszú 

sugarúak, ezért laza, om-

lós szerkezetű. Elsősor-

ban Kanadában és Új-

Zélandon található. Tér-

fogatsúlya 10–30 kg/m³. 

 Porhó: könnyű laza hó, 

hidegben is pelyhekben 

hull, nem áll össze hólab-

dává. Térfogatsúlya 30–

60 kg/m³.  

 Nedves hó (péphó): 0 °C 

körüli időjárásban, nagy 

pelyhekben hull (sok ösz-

szetapadt hókristály). 

Gyúrható. 

 Hódara: akkor keletkezik, 

ha a hópelyhek útközben 

vízzel találkoznak, azután 

megfagynak. Golyó ala-

kú, levegőt is tartalmazó 

szemcsékben hull. Ha a 

hódara további vizet vesz 

föl, megfagyva jéggé ala-

kul (jégeső). 

Magyarországi hó helyzet( nem 

az utolsó pár év tapasztalat, ha-

nem évtizedek által tapasztaltak 

alapján): Az alföldi területeken 

átlagosan 20-30 napon kell hava-

zásra számítani. Ez a magasabban 

fekvő hegyvidéki területeken 50-

60 nap is lehet. Míg az Alföldön 

30-35 nap, addig a hegyvidéke-

ken akár 80 nap is lehet a hótaka-

rós napok száma. (Wikipédia) 

Eljutottunk oda, hogy tudjuk, 

hogy mi a hó, milyen fajtái van-

nak és hazánkban tájegységen-

ként a hóval számolható napok 

száma mennyi. 

A tetőnket érintő hófajta a porhó 

és nedves hó, mert ez fordul elő a 

legtöbbször.  

Nézzük meg a porhó meglétét és 

ellene való védelmet. Azt tudjuk, 

hogy a kiselemes fedések maguk-

ban nem védenek a porhó ellen. A 

beépített tetőnket a porhó elleni 

védelmét az alátéthéjazatok old-

ják meg. Mivel a beépített tetőink 

átszellőztetett kivitelben készül-

nek, azért előfordulhat az, hogy a 

kiszellőztetés során a porhó bejut 

a kiselemes fedés alá. Ezt tapasz-

taltuk meg az egyre jobban hasz-

nálatos korábbi fedési anyagoktól 

eltérő nagy alakú fedési elemek-

nél. A porhó ebben az esetben ne 

okozzon kárt a tető rétegrendjé-

ben, bemutatok egy lehetséges 

megoldást. 

A megoldás egyszerű a zárósor 

alá elhelyezünk egy perforált 

lemezből meghajtott elemet, 

melynek a feladata,a porhó kizá-

rása. Ezt egyszerűen a porhó tur-

bulenciás mozgását használjuk 

fel. Az alkalmazott trapéz ke-

resztmetszet önzáróvá teszi a 

kiszellőzés keresztmetszetét. 

Nedves hó két problémát okozhat 

a tetőnk esetében:  

-jégsánc jelenség 

 A tetőfelületen megálló hó a 

nap hatására vagy a tető belső 

oldaláról meleget kap és ezért 

elkezd olvadni és ez az olva-

dékvíz beázást okoz. A megol-

dás szakaszerű alátéthéjazat 

kialakítása, mely folytonos és 

az eresz vonalában az olvadék 

víz szabadon távozhat. 

-meglévő csapadékvíz elvezető 

rendszer károsítása, azzal, hogy a 

tetőfelületen a megtapadt hó 

mennyisége eléri az a kritikus 

tömeget, ami az adott tetőhajlás 

szög esetén már nem tud megáll-

ni, hanem a felületen elkezd le-

csúszni és visz mindent magával.  

 
Megoldásként ill. a károk meg-

előzése érdekében a következőket 

tehetjük:                                                                        

-A függőeresz csatorna külső 

vonalát, úgy készítjük, hogy az a 

tetősík alatt maradjon. Ezzel elér-

jük, azt, hogy a lecsúszó hótömeg 

elkerüli a függőeresz csatornán-

kat, teszi ezt azért mert a lecsúszó 

hó az egy íven keresztül érkezik 

le. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A9lcsend&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Z%C3%A9land
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Z%C3%A9land
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kg
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagy%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9ges%C5%91


A következő megoldás, hogy a 

tetőfelületen igyekszünk a hó 

tömeget megfogni hófogóval, 

pontszerűen, vagy vonalszerűn. 

Vonalszerű: 

-hagyományos egyedi gyártású 

tartó és benne felületkezelt 

gömbvas 

 
Kiselemes fedéseket gyártók által 

forgalmazott hófogórács rendsze-

rek

 

 
 

Egyedi tartóba elhelyezett gömb-

fa- hegyvidéki részeken Nyugat-

Európában használatos

 
Pontszerű: 

a tetőfedőanyag saját anyagából 

cseréphófogó

 

fém hófogó 

 

Mi az előírás: OTÉK 60 &(2) - A 

25°-75° közötti hajlásszögű tetőt 

hófogósorral kell ellátni, ha az 

eresz élvonala közlekedésre szol-

gáló területtel határos. A 10 m-

nél hosszabb esésvonalú tetőt 

egymás felett több hófogósorral 

kell megvalósítani.  

 

A kérdés, hogy melyiket és 

mennyit kell elhelyezni? 

Az első kérdés könnyebb, azt ami 

az adott épülethez illik, esztéti-

kus, mert megjelenik a tetőfelüle-

ten. 

 

 

A második kérdés már nehezebb, 

erre hazánkban egy diagram áll 

rendelkezésre, ahol az épület 

tengerszint magassága vagy a hó 

tömege határozza meg a darab-

számot. 

 

Mi a gond ezzel? A tető hajlás-

szög adott, az épület tengerszint 

különbsége szintén meghatároz-

ható, tehát a diagramból kiolvas-

ható az ajánlott darabszám:  

30° - 300 m magasság – 1,8 

db/m² 

Mi is ezzel a gond? Kiselemes 

fedéseknél általában egy m²-re 10 

-től akár a 38-ig is előfordulhat a 

cserép darabszáma. Az 1,8 db-t 

most melyik elemre helyezzük el? 

Sokkal logikusabb lenne, ha a 

szakma a következőket mondaná: 

12 db/eresz-fm. Könnyebben ki-

osztható lenne és könnyebben el-

lenőrizhető a megrendelő részéről 

az elhelyezett hófogók. Van még 

hova fejlődnünk! 

A hófogók, mint a tetők tartozé-

ka a kialakításuk alapján bármi-

kor elhelyezhetők, de az elhelye-

zéshez minden esetben az adott 

tetőfedő anyag gyártó előírását 

érdemes betartani! 

 

Nemes András                                 
okl. építőmérnök                                               
TEGY tiszteletbeli elnöke 
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