
 

 

 

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) 

Adat források 

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 fel kell újítani és ki kell cserélni. A gyakorlatban a meglévő régi bevonat ezen időszakon belül új, 

vízálló, de vékonyabb bevonatot kap. A teljes ház élettartamára vonatkozó eredmények kiszámításakor ezt a két tényezőt 

(élettartam, vastagság) 25 éves átlagos élettartammal és azonos vastagsággal számoltuk. 

 

Megoldások: 

Rövid név Teljes név Vízszigetelés Szigetelés Szerkezet Egyéb 

összetevő 

RC_EPS_bit Lapos tető vasbeton 

födémmel, EPS 

szigeteléssel és 

bitumenes 

vízszigeteléssel 

módosított 

bitumenes 

vízszigeteléssel, 

2 réteg  

Polisztirolszig

etelés 

 

beton (C25/30) 

betonacél rudak 

párazáró réteg 

mész-cement 

vakolat 

falfesték 

AAC_EPS_bit Lapos tető pórusbeton 

vasbeton panelekkel, EPS 

szigeteléssel és 

bitumenes 

vízszigeteléssel 

módosított 

bitumenes 

vízszigetelés, 2 

rétegben 

Polisztirolszig

etelés 

pórusbeton 

padlólemez 

betonacél rudak 

  

 

párazáró réteg 

mész-cement 

vakolat 

falfesték 

PTH_EPS_bit Lapos tető előre gyártott 

betongerendákkal és 

kerámia betétekkel, EPS 

szigeteléssel és 

bitumenes 

vízszigeteléssel 

 

módosított 

bitumenes 

vízszigetelés, 2 

rétegben 

 

Polisztirolszig

etelés  

beton fedőréteg 

betonacél háló 

kerámia kitöltőblokk 

előre gyártott 

betongerenda 

(C30/37) 

gerenda betonacél 

a gerenda kerámia 

burkolata 

 

párazáró réteg 

mész-cement 

vakolat 

falfesték 

LAPOSTETŐK 
 

Funkcionális egység 

1 m2 tetőfelület  

U-érték 0.17 W/m2K  

50 év használat  

bitumenes borítás élettartama*  

festés minden 10 évben  



 

 

RC_GEPS_bit Lapos tető vasbeton 

födémmel, szürke EPS 

szigeteléssel és 

bitumenes 

vízszigeteléssel  

  

 

módosított 

bitumenes 

vízszigeteléssel, 

2 rétegben 

Polisztirolszig

etelés 

grafittal 

 

beton (C25/30) 

betonacél rudak 

 

párazáró réteg 

mész-cement 

vakolat 

falfesték 

RC_MW_bit Lapos tető vasbeton 

födémmel, ásványgyapot 

szigeteléssel és 

bitumenes 

vízszigeteléssel  

módosított 

bitumenes 

vízszigeteléssel, 

2 rétegben. 

kőzetgyapot 

szigetelés  

beton (C25/30) 

betonacél rudak 

 

párazáró réteg 

mész-cement 

vakolat 

falfesték 

 

Hatáselemzés 

Globális felmelegedési potenciál (GWP)  
 

A kiválasztott öt megoldás szénlábnyomának különbségei nem nagyok - maximum. 30% az eltérés a legalacsonyabb (PTH 

EPS bit) és a legmagasabb (RC_MW_bit) között.  

 

A GWP eredmények értelmezése:  
 

● A nagyobb különbség a termék gyártási fázisában van: a teljes hatáshoz való hozzájárulása 45-60% közötti, az 

adott szerkezettől függően. Az életciklus végi és a felújítási fázisok együttesen minden megoldásnál közel azonos 

hatást gyakorolnak - csak az RC_MW_bit esetében valamivel kisebb a hatás. 

 

● A csere hatásának oka az, hogy egyes anyagok - bitumenes polimer bevonat, gipszvakolat és festékek - 

élettartama rövidebb, mint az egész ház élettartama (50 év), ezért ezeket az anyagokat fel kell újítani, ki kell 

cserélni.  

 



 

 

 

● Az RC_MW_bit szerkezet karbon-lábnyománál - a hatások 40,5%-a a bitumenes bevonat előállításához, 19,5%-a a 

szigeteléshez és 30,1%-a a betonhoz kapcsolódik. 

 
 

● A padlószerkezet közötti különbséget az első három grafikon szemlélteti. A vasbetonszerkezetnek van a 

legnagyobb hatása a klímaváltozásra, a nagy mennyiségű beton és betonacél felhasználása miatt. A PTH 

szerkezet gerendákkal és kerámiablokkokkal rendelkezik, amelyek csökkentik a felhasznált beton mennyiségét. 

 

● A szigetelőanyagok közötti különbség kevésbé jelentős (3-5. megoldás). A grafitot tartalmazó EPS-szigetelés 

hatásai alacsonyabbak, mint a normál EPS-szigetelésé vagy a kőzetgyapot-szigetelésé. A szállítási szakasz (A4) 

hatása nem jelentős. 

 

● Mint látható, a felújítás/csere és az élettartam végének hatásai a bitumenes bevonat esetében igazán jelentősek.  

Figyelembe kell venni, hogy a felhasznált adatbázisban a bitumen élettartama végén égetés ártalmatlanítást 

feltételeznek.  Ha az alapértelmezett ártalmatlanítási technikát (égetés) hulladéklerakóra változtatnánk (ami a 

legközelebb áll a valós magyar helyzethez), akkor az építés környezeti hatásai minden esetben jelentősen 

csökkennének. Például a PTH_EPS_bit szerkezetben az egy négyzetméterre eső globális felmelegedésre gyakorolt 

hatás 131 kgCO2-egyenértékről, 72 kgCO2-egyenértékre csökkenne. Ez 45%-os csökkenést jelenthet. Az 

alkalmazott életciklus végi technika függ a hivatalos országos hulladékkezelési technológiától. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

További fontos eredmények  

POCP 

 
 

 

● Az életciklus egyes szakaszainak arányai nagyban eltérőek: itt az alapanyag-gyártási szakasz hozzájárulása jóval 

magasabb, mint a többi hatáskategóriában. 

 

● Az ábrán egyértelműen látszik, hogy az EPS-szigetelés nélküli konstrukciók alacsonyabb értékekkel rendelkeznek, 

mint az EPS-szigeteléssel ellátott megoldások. A nagyobb vastagságú fehér EPS-szigetelés magasabb POCP-

értéket eredményez. Az EPS POCP-hatása elsősorban a termékgyártás során a légkörbe kerülő habosító gázok 

kibocsátásával függ össze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Költség 

5 különböző tetőfödém-megoldást került elemzésre. A különböző lapostető-megoldások életciklus költségei között 

nincs jelentős különbség. A legdrágább és a legolcsóbb megoldás között maximum 15%-os az eltérés. A legdrágább 

megoldás az RC_MW_bit , míg a legolcsóbb megoldás az RC_GEPS_bit. 

 
 

 

 

      

A felújítás költsége a teljes életciklus költség 25-30%-át teszi ki, de ez a költség minden szerkezet esetében azonos. Az 

életciklus vége 1,0-1,1 %-a a teljes költségeknek. 

 
Tetőfödém LCC, életciklus szakasz (HUF), diszkontálva 
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