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XXV. Téglás Napok
TÓTH-ASZTALOS RÉKA

A Szilikátipari Tudományos Egyesület és a Magyar Téglás Szövetség közös szervezésében idén 
25. alkalommal került megrendezésre a hagyományos évi konferencia. A rendezvény helyszíne 
ezúttal Lenti-Gosztola volt. 

A konferenciát október 28-án Kiss Róbert, az SZTE Tégla és 
Cserép Szakosztályának elnöke nyitotta meg. 

Az első előadást Horváth Sándor, az ÉMI Nonprofi t Kft . 
vezérigazgató-helyettese tartotta Az új építési termék rendelet-
re (CPR) való felkészüléssel kapcsolatban. Az építési termékek 
megfelelőségét jelenti egyrészt, ha építési célra alkalmas (ha 
a gyártó utasításának és a műszaki tervnek megfelelő beépí-
tés esetén az építmény kielégíti az alapvető követelményeket); 
másrészt, ha megfelelőségi igazolással rendelkezik (szállítói 
megfelelőségi nyilatkozat, CE jelölés). Forgalomba hozatalhoz 
megfelelőségre, megfelelőségi igazolásra van szükség. A jelen-
leg is érvényben levő szabályozás, az Építési Termék Irányelv 
(CPD) bonyolult, költséges és hosszadalmas eljárást takar. Az új 
Építési Termék Rendelet (CPR) ezzel szemben egyszerű, hiteles, 
átlátható és olcsó lesz; irányelv helyett rendelet, megfelelőségi 
igazolás helyett teljesítmény nyilatkozat. Változás a következő 
területeken várható elsősorban: az alapvető követelmények 
szá mának növekedése, a megfelelőség-értékelési eljárások szá-
mának mérséklődése, a mikrovállal kozások speciális keze lése, 
a CE jelölés elérésének pontosítása, az értékeléseknél a számítási 
módszerek preferálása, az intézményrendszerben új szereplők 
megjelenése. Az új rendelet hatása az építési és építőanyag gyártó 
piacra nézve várhatóan volumenváltozásokban, az export-
import arányok, a minőségi mutatók, a munkaerőigény, a pro-
fi tabilitás, valamint a verseny képesség változásában fi gyelhető 
majd meg. Az új rendelet várhatóan hatással lesz a kormányzati 
intézményrendszerre, az építési termékek gyártóira, az építési 
termékek forgalmazóira, a tervezőkre, a kivitelező építőiparra, 
az építtetőkre (felhasználókra), a kijelölt szervezetekre és a 
jóváhagyó szervezetekre.

Ezután Lahki Katalin és Veresné Szűcs Éva, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság vezető főtanácsosai tartottak előadást 
az NFH piacfelügyeleti tevékenységéről. A forgalmazott ter-
mékekkel kapcsolatban egyrészt a gyártó felelőssége az áru biz-
tonságáról gondoskodni, másrészt a forgalmazó nem hozhat 
forgalomba olyan árut, amelyről tudja, vagy a rendelkezésre álló 
tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy 
az áru nem biztonságos. Az NFH a forgalmazott termékeket 
két féleképpen ellenőrzi. Egyrészt az árusítás helyszínén, ahol 
sor kerül az üzlet működésének és a forgalmazott termékeknek 
az ellenőrzésére, másrészt mintavételt követően saját laborató-
riumában ellenőrzi a termék jellemzőit. A forgalmazás körül-
ményeinek ellenőrzésekor az alábbi szempontokat vizsgálják: 
működési engedély üzletben történő elhelyezése, az áru erede-
tét igazoló bizonylat megléte, nyitvatartási idő, az árfeltüntetés 
megléte és megfelelősége, nyugtaadási kötelezettség, a vásárlók 
könyve és a panaszfórumokról szóló tájékoztatás.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 13. §-a 
alapján azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály 
megfelelőségértékelési kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód 

sze rinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozat-
tal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók.

A BM-GKM-KvVM 3/2003.(I.25.), az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, va-
lamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló együttes rendelete alapján a szállítói 
megfelelőségi nyilatkozat tartalma a következő: az építési 
termék szállítójának (gyártójának, forgalmazójának) neve, 
azonosító jele és címe; az építési termék rendeltetési célja és 
azonosításához szükséges adatai, a gyártás dátuma, a termék 
típusa; azon kijelölt (vizsgáló, vagy tanúsító) szervezetek meg-
nevezése, azonosítási száma, amelyek tanúsítványai alapján a 
megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került; azon műszaki speci-
fi kációk felsorolása, amelyeknek az építési termék vizsgálat-
tal igazoltan megfelel; a megfelelőségi nyilatkozat érvényes-
ségi ideje; a szállító (gyártó, vagy forgalmazó) megfelelőségi 
nyi latkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének neve és 
beosz tása; a megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma, a ki-
adás dátuma, a kiállító cégszerű aláírása.

Az NFH az építőanyagok területén a következő termék-
csoportokat ellenőrizte 2009-ben: cement, habarcs, betonacél, 
falazóelem, tetőfedő anyag, transzportbeton, valamint hő- és 
vízszigetelő anyagok; 2010-ben: építési fatermékek, bádo-
gos termékek, radiátorok, ivóvízzel érintkező csővezetékek és 
ivóvízzel nem érintkező csővezetékek.

Büféebédet követően Dr. Kiss Tibor, a PTE Közgazdaság-
tudományi Kar docense tartott előadást Kék gazdaság az épí-
tészetben címmel. Az ökológiai rendszereken alapuló gazdaság 
megteremtése megoldás lehet a világszerte tapasztalható gaz-
dasági és ökológiai válságra. Célja, hogy az ember legfonto-
sabb alapszükségleteinek – ivóvíz, élelem, munka és menedék 
– kielégítését a gazdaság a természetben található eszközök, 
környezeti feltételek segítségével biztosítsa, az erőforrások 
kimerítése nélkül. A tápanyagok és az energia folyamatos 
vissza forgatásával – a bioszféra működésének körforgásához 
hasonlóan – elkerülhető a hulladék keletkezése.

A kék gazdaság koncepciójának alapját a természet, a fi zikai 
törvények adják. Ezt felhasználva merült fel például a selyemmel 
helyettesíthető titán, a gombatermesztéshez használható kávé-
zacc, a szélenergiából, emberi testből nyerhető elektromos ener-
gia ötlete, melyek némelyike már a gyakorlatban is működik, 
és alapja lehet az új gazdasági modellnek. A mögöttes erők, a 
fi zikából következő rendszerfeltételek fi gyelembe vételével 
működő kék gazdaság fenntarthatóságot eredményez azzal, 
hogy csökkenti, vagy kiküszöböli az energiabefektetést, a hul-
ladékot, a nem hatékony anyaghasználatot és ezek költségeit is. 

Az új gazdasági koncepció alapjait Günter Pauli Kék Gaz-
daság című könyvében írja le. Pauli azt állítja, ha a bemutatott 
100 módszert alkalmaznák a különböző iparágakban, azzal 10 
év alatt 100 millió munkahely teremtődne világszerte, a több-
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szörös innovációk többszörös készpénzforgalmat generálnának 
és az összes alapvető szükségletre megoldást hoznának, emel-
lett az ökológiai problémák is megszűnnének.

Ezután Dr. Gömze A. László, a Miskolci Egyetem Kerámia- 
és Szilikátmérnöki Tanszékének tanszékvezetője beszélt az 
Anyag vizsgálatok jelentőségéről a tégla- és cserépipar számára. Az 
anyagvizsgálatok kiemelkedő fontosságúak és jelentőségűek az 
olyan „hagyományos” termékek gyártásánál is, mint a kerámia 
tégla és tetőcserép. Az anyagvizsgálat irányulhat ásványi és/
vagy kémiai összetételre; anyagszerkezet (mikro, makro, nano) 
feltárására; fi zikai, kémiai, mechanikai és termikus tulajdon-
ságok megismerésére, javítására. A technológia helye szerint 
nyersanyagokra, alap- és segédanyagokra; nyersgyártmányok 
tulajdonságaira; égetett késztermék minőségére, tulajdonsá-
gaira; adott technológiai berendezés, vagy művelet valamelyik 
anyagtulajdonságra gyakorolt hatásának feltárására. 

A nyersanyag vizsgálatok során sor kerül az ásványi összeté-
tel (röntgenvizsgálat), a szemcseszerkezet (granulometriai vizs-
gálat), a fajlagos felület (BET, Langmuir vizsgálatok), a mecha-
nikai tulajdonságok (reológiai, tömörödési és alakíthatósági 
vizsgálatok) és a termikus tulajdonságok (termoanalitikai és 
hevítőmikroszkópos vizsgálatok) meghatározására. A nyersgyárt-
mányok alak- és formatartósságát (geometriai és mechanikai vizs-
gálatok), nedvességtartalmát és száríthatóságát (Bourry-Morozov 
diagramok felvétele, száradási érzékenység, száradási zsugorodás 
meghatározása), anyagszerkezetét (szemcse- és pórusszerkezet, 
makro- és mikrorepedések meghatározása optikai és scanning 
elektronmikroszkóppal) vizsgálják. Az égetett késztermékek 
esetében pedig ellenőrzik azok geometriai méreteit, mechanikai 
(nyomó- és hajlítószilárdság meghatározása), makroszerkeze-
ti (pórusszerkezet, vízfelvétel és fagyállóság meghatározása), 
mikro- és nanoszerkezeti (SEM), ásványszerkezeti- és kémiai 
(XRD a hőkezelés során lejátszódott fázisátalakulások, elegykris-
tály képződések feltárására) és nedvesítési (hevítőmikroszkópia) 
vizs gálatokat végeznek.

A konferencia zárásaként Stark László fényképes beszá-
molót tartott a Mályi Tégla Kft . gyárában 2009-ben történt 
modernizációról, mely a Mályi Téglagyár történetének leg-
nagyobb rekonstrukciója volt. A gyártási technológia teljes 
automatizálása során új alagútkemence és annak logisztikai 
rendszere került kialakításra. Ennek eredményként az itt gyár-

tott termékek emberi kéz 
érintése nélkül, kiváló és 
megbízható minőségben, 
jobb hőtechnikai jellem-
zőkkel, korszerűbb cso-
ma golással kerülnek ki 
a piacra. A saját fej lesz-
tésű PORObrick ter-
mék család választéka 
ki bő vült, a termékpalet-
tán meg jelent a 44-es és 
25-ös nútféderes falazó-
tégla. A téglarendszer 
termékei európai szín-
vonalúak, szi lárdságuk, 
hő-és hang szigetelő ké-
pességük, tűzállósági tu-

lajdon ságuk az elvégzett vizsgálatok szerint az elérhető legjobb 
minősítési kategóriába tartoznak. 

Az előadásokat követően a konferencia vendégei erdei nosztal-
gia vasutazáson vettek részt Csömödér és Lenti között (1. kép). A 
Csömödéri Erdei Vasúté Magyarország leghosszabb (102,9 km 
hosszú) kisvasúti hálózata. Érdekessége, hogy ennek mindössze 
a harmadán van személyszállítás, a forgalom nagy részét még 
ma is a fát szállító tehervonatok jelentik. A hangulatos program 
után a résztvevők megtekintették a kisvasút Lenti állomásépü-
letében található, „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” című er-
dészet-, fűrészipar- 
és vasúttörténeti 
kiállítást. 

A kirándulást 
követően a vacso-
ra keretében Dr. 
Szépvölgyi János, 
az SZTE elnöke 
és Kiss Róbert, 
az SZTE Tégla és 
Cserép Szakosztá-
lyának elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit a 25. Tég-
lás Napok alkalmából. A vacsora után évfordulós „tégla-torta” 
elfogyasztására került sor (2. kép). Később Kató Aladár, a Ma-
gyar Téglás Szövetség elnöke ajándékkal köszöntötte a Nagy-
kanizsa Téglagyár nyugdíjba vonuló igazgatóját, Gyuricza Fe-
rencet.

Másnap, szakmai program keretében sor került a Creaton 
Hungary Kft . cserépgyárának megtekintésére (3. kép). A gyár-
látogatás előtt a cserépgyár történetéről tartott beszámolót 
Schmidt Tibor, a Creaton Hungary Kft . ügyvezető igazgatója.

Lentiben alapították meg az első külföldi CREATON-
telephe lyet egy kitűnő nyersanyag-lelőhelyre alapozva, amely 
központi helyet foglal el Magyarország, Ausztria, Szlovénia és 
Horvátország fontos piacai számára. A gyár építése 2004. május 
10-én zöldmezős beruházásként indult. A 2005-ben üzembe 
helyezett I. sz. gyáregységben évente 20 millió hódfarkú- és 
hornyolt tetőcserepet készítenek. 2008 tavaszán a második, ul-
tramodern gyártóhe lyet is üzembe helyezték. A II. sz. üzemben 
évente kb. 21,8 millió lapos- és préselt tetőcserepet készítenek, 
valamint itt gyártják a BALANCE és RAPIDO cserépmodellek 
széleskörű tartozékait is.
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