
 

 

 

ESETTANULMÁNY 
Szerkezet 

TETŐK 

Hely 

Magyarország 

Rendszerhatár 

építőipari termékek gyártása (A1-A3) 

építőipari termékek szállítása az építkezéshez (A4) 

felújítás és csere, amennyiben szükséges (B4-B5) 

bontás és hulladékkezelés (C1-C4) 

Adatforrások 

Szerkezetek: IS-SusCon projekt 

Háttér adatok: One Click LCA adatbázis, Magyarországra 

vonatkozó legreprezentatívabb adatpontok kiválasztása 

Módszertani részleteket lásd a „Magyarországi 

épületszerkezetek” c. dokumentumban 

 

 

 

 

* A bitumenbevonatot 15-20 évente meg kell újítani és ki kell cserélni. A gyakorlatban a meglévő régi bevonat ezen 

időszakon belül új, vízálló, de ugyanakkor vékonyabb bevonatot kap. Az egész ház élettartamára vonatkozó eredmények 

kiszámításakor e két tényezőt (élettartam, vastagság) 25 éves átlagos élettartammal és azonos vastagsággal számoltuk. 

 

 

 

 

 

Megoldások 

 

 

Rövid név Teljes név Tetőborítás Szigetelés Szerkezet és membrán Belső burkolat 

MW_cer Fűtött nyeregtető fa 

szarufákkal, 

ásványgyapot 

szigeteléssel és 

kerámia 

tetőcseréppel  

  

 

Kerámiacserepe

k 

szigetelés a szarufák 

között 

(kőzetgyapot); 

szigetelés a 

gerendák között 

(kőzetgyapot)  

 

Tetőgerendák 

fa ellenléc 

alátétfólia, páraelnyitás 

fa szarufa 

fa lécek 

párazáró membrán 

gipszkarton (2 

réteg) 

falfesték 

HŐSZIGETELT MAGASTETŐK 
 

Funkcionális egység 

1 m2  

U-érték 0.17 W/m2K  

50 év HASZNÁLAT  

festés minden 10 évben  

fadeszkák lakkozása 15 évente  

bitumenes zsindely 25 évente*  



 

 

MW_con Fűtött nyeregtető fa 

szarufákkal, 

ásványgyapot 

szigeteléssel és 

beton tetőcseréppel  

Beton 

tetőcserép 

szigetelés a szarufák 

között 

(kőzetgyapot). 

szigetelés a lécek 

között 

(kőzetgyapot) 

Tetőgerendák 

fa ellenléc 

alátétfólia, páraelnyitás 

fa szarufa 

fa lécek 

párazáró membrán 

gipszkarton (2 

réteg) 

falfesték 

MW_bit Fűtött nyeregtető fa 

szarufákkal, 

ásványgyapot 

szigeteléssel és 

aszfalt 

zsindelyfedéssel  

  

 

Aszfalt 

zsindelyfedéssel  

szigetelés a szarufák 

között 

(kőzetgyapot) 

 

szigetelés a lécek 

között (kőzetgyapot) 

 Fadeszkák 

fa ellenléc 

alátétfólia, páraelnyitás 

fa szarufa 

fa lécek 

párazáró membrán 

gipszkarton (2 

réteg) 

falfesték 

MW_TiZn Fűtött nyeregtető fa 

szarufákkal, 

ásványgyapot 

szigeteléssel és titán 

cink tetőfedéssel  

  

 

Titán cink 

 

szigetelés a szarufák 

között 

(kőzetgyapot) 

szigetelés a lécek 

között 

(kőzetgyapot) 

 

Alátét 

OSB lap 

fa ellenléc 

alátétfólia, páraelnyitás 

fa szarufa 

fa lécek 

párazáró membrán 

gipszkarton (2 

réteg) 

falfesték 

MWab_cer Fűtött nyeregtető fa 

szarufákkal, 

ásványgyapot 

szigeteléssel a 

szarufák felett és 

kerámia 

tetőcseréppel  

Kerámiacserép  kőzetgyapot 

szigetelés a szarufák 

felett  

Tetőgerendák 

fa ellenlécek 

alátétfólia, 

páraáteresztő fólia 

párazáró membrán 

 

fadeszka 

lakk 

fa szarufa 

GEPS_cer Fűtött nyeregtető, 

fa szarufákkal, 

szürke EPS 

szigeteléssel a 

szarufák felett és 

kerámia 

tetőcseréppel  

  

  

  

 

Kerámia 

cseréppel  

Polisztirolszigetelés 

grafittal a szarufák 

felett  

Tetőgerendák 

fa ellenléc 

alátétfólia,  

párazáró membrán 

 

fadeszka 

lakk 

fa szarufa 

PUR_cer Fűtött nyeregtető, 

fa szarufákkal, PUR 

szigeteléssel a 

szarufák felett és 

kerámia 

tetőcseréppel  

Kerámia cserép PUR merevlemez 

szigetelés a szarufák 

felett 

 

Tetőgerendák 

fa ellenlécek 

alátétfólia, 

páraáteresztő fólia 

párazáró membrán 

 

fadeszka 

lakk 

fa szarufa 

 

 



 

 

 

 

Hatáselemzés 

Globális felmelegedési potenciál (GWP)  

 

A tetőszerkezetek összehasonlítása a globális felmelegedési potenciál kategóriában.

 

A GWP eredmények értelmezése:  

 

Az összehasonlítás csoportosítása a szerkezetek hasonlósága alapján: 

● 1-4 megoldás, ahol a különbséget a tetőfedés típusa adja: 

o Szinte minden hatáskategóriában az MW_TiZn megoldásnak van a legnagyobb környezeti hatása a cink-titán 

ötvözetű lemezek gyártása (A1-A3) miatt. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a használat után ezek a 

fémlemezek potenciálisan visszanyerhetők és újrahasznosíthatók, ami ennek a megoldásnak a GWP 

megtakarításához vezet (D modul), de ez az eredmény jelenleg nem tartalmazza ezt az információt. 

o A felújítás/csere szakasz (B4-B5) kiemelkedik az MW_bit szerkezet esetében, a bitumenbevonat cseréje miatt 

(barna színnel jelölve az ábrán). Ebben az esetben a bevonat élettartama 25 év, tehát a ház teljes élettartama 

alatt még egyszer fel kell újítani, ki kell cserélni.  A felhasznált adatbázisban a bitumen égetését feltételezik annak 

élettartama végén. Magyarországon azonban a bitument jellemzően hulladéklerakóba helyezik, ami kisebb hatást 

eredményezne.  

o a hatások közötti különbség a kerámia- és betoncserepek esetében kicsi. 

● 5-7 megoldás, ahol a különbség a szigetelés típusában van: 

o A titán-cink bevonatos tető után a második legmagasabb a hatása a MWab_cer gyártási szakaszának van (A1-

A3) a kőzetgyapot szigetelés gyártása miatt, mivel itt nagy sűrűségű kőzetgyapot került kiválasztásra a szarufához. 

o A legalacsonyabb hatása a hatodik megoldásnak van, a szarufák feletti grafitos polisztirol szigetelés alkalmazása 

miatt. 

o Az utolsó megoldásnál - amely PUR szigetelést tartalmaz, - a PUR ártalmatlanítás hatása jelentős. 



 

 

 

o A felhasznált anyagok tekintetében - a szigetelés gyártása, majd a tégla- és kerámiagyártás gyakorolja a 

legnagyobb hatást a környezetre a klímaváltozás kategóriában. 

További fontosabb eredmények  

 

Az MW_TiZn megoldás - fűtött nyeregtető fa szarufákkal, ásványgyapot szigeteléssel és titáncink tetőszerkezettel - 

szinte minden hatáskategóriában a legnagyobb hatást gyakorolja a környezetre (a D modul lehetséges megtakarításait 

nem számítva). 

 

AP 

Ebben a hatáskategóriában a tendencia majdnem ugyanaz, mint a globális felmelegedési potenciál kategóriában.

 

 



 

 

● Az MW_TiZn esetében a a gyártási szakasz (A1-A3) eltérése sokkal nagyobb a többi megoldáshoz képest, mint az 

előző hatáskategóriában.  

● A felújítás/csere (B4-B5) hozzájárulása majd minden szerkezetben (az első négyben) is megjelenik, míg a GWP 

kategóriában alacsonyabb volt a részesedése. 

 

POCP 

● Ez a hatáskategória példa arra, hogy az egyes szerkezet közti tendencia erősen eltérhet: itt a GEPS_cer megoldásnak 

van a legnagyobb hatása az EPS szigetelés előállítása miatt (A1-A3). Jól látható, hogy az EPS-szigetelés nélküli 

falszerkezeteknek jelentősen alacsonyabb hatása van, mint az EPS-szigeteléssel ellátott megoldásoknak. Az EPS POCP-

hatása elsősorban a gyártás során a levegőbe kerülő habosító anyagok kibocsátásával függ össze. 

● Ebben a kategóriában az életciklus végi (C1-C4) szakasz szerepe nem jelentős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Költségek 

      

A 7 különböző tetőszerkezet életciklus költségei legfeljebb 35 %-os különbséget mutatnak. A fűtött tető átlagos nettó 

területének költsége (1m2) 49000Ft, vagyis 42000 Ft és 64500 Ft között változik (anyagköltség + munkadíj). A 

különbség a különböző tetőfedő elemekből és az eltérő szigetelésből adódnak. 

 

A legdrágább tető az MW-bit és az MW-TiZn. A betoncseréppel (MW_con) történő tetőfedés a legköltséghatékonyabb 

megoldás. A költségkülönbség nemcsak a tetőfedő anyagtól, hanem a szigetelőanyagtól is függ. A tetőket a ház hosszú 

élettartama miatt nem kell felújítani. Ez alól kivételt képez a bitumenes zsindely, ahol 20 évenkénti felújítás miatt ez a 

költség a teljes költség közel 20%-át teszi ki. Beltéri festés azonban minden szerkezeten szükséges. 

Tető LCC, diszkontált (Ft) 
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