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0. Ismeretkör  
Bevezetés 

 

 A könnyűszerkezetes energiatakarékos építészet és a XXI. század lakóházának 

energiaellátása szorosan összefonódó, szétválaszthatatlan feladat. 

Ha  a környezettudatosság, a maximális energia megtakarítás és a végtelenül alakítható 

formavilág találkozik, akkor az eredmény egyértelműen egy „Passzívház”. Igazi 

innovációnak tekinthető, amikor a természeti kincseink megőrzése, az optimális 

energiafelhasználás, a felelősségteljes és környezetbarát technika megvalósítása egy 

kikerülhetetlen egységes feladatként jelentkezik.  Ez a ház  egyértelműen  A+ 

minősítésű, gyorsan kivitelezhető költségtakarékos építési mód  kell, hogy legyen 
Fűtést nem igénylő épületekként, olyan jövő-és jelenképet valósítsanak meg  napjainkban! , 

amelyek az épületszigetelés csúcsát jelentik. Extrém mértékig hőszigetelt fogadószinttel, 

amely akár egy speciális módon épült pince, akár egy passzívház technikával épült alaplemez 

is lehet, ami a talaj felől is tökéletes szigetelést biztosít!  

 

A jelenlegi tananyagunk kísérleti tananyag. Egy olyan hiányt kell, hogy pótoljon, ami az 

eddig  a szakképzésbe újként bevezetett technológiák  esetében nem szerepelt feladatként. 

Csaknem minden esetben megfelelően előkészített követelményrendszer és az ennek 

megfelelő  tananyagtartalom és eszközjegyzék állt rendelkezésre  a szakképzési feladat 

hatékony végrehajtásához. Mindezek mellett rendelkezésre állt az a duális szakképzési 

rendszernek nevezett gazdasági háttér is, ami lehetővé tette a gyakorlati ismeretek üzemi 

igényeknek megfelelő átadását. 

Jelenleg ez  a háttér is csak formálódik, tehát kísérleti stádiumnak  minősíthető. 

A tervezett tananyag,  ami tankönyvből és munkafüzet áll, nem hivatalos állami 

megrendelésre készül. Egy határon átnyúló megújuló energetikai projekt jó szándékú 

törekvése napjaink legégetőbb energetikai problémájának,az „energia hatékony és kis 

környezetterhelésű technológiák” megismertetésének és elterjesztésének. 

 

Ez a feladat három fontos  részegységet ölel fel: 

– A villamos áram termelés nap és szél energiával 

– ’Zéró’ energiaház szerelés, beüzemelés ,karbantartása 

– Hőenergia termelése napkollektorral, hőszivattyúkkal 

Mindhárom szakmai terület specifikuma a mobilizálhatóság. 

 

A tananyag  alapja a meglévő szakma specifikus ismeretek mellett, a gyártó forgalmazó 

kivitelező cégek igénye. Alapelvünk azt kell tanítani: 

– amit gyártanak, forgalmaznak és kiviteleznek 

– azok szakmai hátterével akik gyártják és forgalmazzák 

– azoknak az anyagoknak eszközöknek a segítségével amit a gyártó, forgalmazó, 

kivitelező cégek is alkalmaznak 
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Elsajátítási metodikája: 

– Feleleveníteni és megerősíteni a szakma specifikus alapismereteket 

– Széleskörű ismeretanyagot szerezni önképzés  útján a gyártó, forgalmazó 

kivitelező cégek honlapjairól. 

– Rendszerezni és rögzíteni az így megszerzett ismereteket 

– Jártasság és készség szintű személyes szakismereti kompetenciává fejleszteni. 

 

A tanulmányok alapján a követelményrendszer az OKJ –ben szereplő ,a szakmai kapcsolódás 

lehetőségét  felkínáló ráépülés metodikáját írja elő. 

Jelen esetünkben az  alapszakma: 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 03 0000 00 00 

    2. A szakképesítés megnevezése: Építményszerkezet-szerelő 

 

A ráépülés elnevezése: energiaház szerelő 

A tankönyv átfogóan tartalmazza a könnyűszerkezetes építészethez szorosan kapcsolódó 

építészeti  alapismereteket. 

Kiemelt fontos részegységenként a következő tartalmi egységeket dolgozza fel: 

 
Feladatprofil: az alapokat biztosító szakmai feladatokból kiemelve 

Felméri a munkaterületet és a munkafeladatot, helyszíni bejárást végez. 

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket 

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről 

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat 

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre 

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a 

megrendelővel 

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet 

Eszközeivel levonul a munkaterületről 

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja 

Munkakörének megfelelő naplót vezet 

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét 

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat 

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket 

Technológia specifikus  feladatprofilok: 

Ismeri az építészeti alaptechnológiákat 

Ismeri  és szakszerűen használja a könnyűszerkezetes építészet  anyagait eszközeit. 

Használja a gyorsépítészet technológiai lehetőségeit. 

A lehető legteljesebb mértékben alkalmazza  az energiatakarékos építészetanyagait technológiai 

lehetőségeit 

Ismeri és alkalmazza  az energiatakarékos hűtő, fűtő rendszereket, megújuló energetikai 

elektromos energia átalakító rendszereket 

 

A III. évezred energiája a napenergia, lakó és gazdasági épülete a solár 

energiafelhasználáson alapuló energiatakarékos épület 

A könyv  ismeretkörök formájában ehhez kíván gyakorlat orientált elméleti ismereteket 

nyújtani 
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            I. Alapfogalmak alapelvek 

I/1.A fenntartható életmód alapfogalmai, alapelvei 

Életrendünk akkor fenntartható, ha anyagforgalma körkörös, azaz illeszkedik a természet 

rendjébe. A fenntarthatóság elsősorban az erőforrásainktól függ. A fizika egy alapvető állítása 

szerint folyamatok körfolyamatokká alakíthatóak, ha kívülről elég energiát viszünk be a 

rendszerbe. Körfolyamattá alakítás során a bevitt energia hulladékhővé alakul. Ezért 

bármilyen gyártási eljárás és az azt követő felhasználás körfolyamattá zárható, amennyiben 

van elég energiaAz idő, energia, és ismeret a fizika törvényei szerint szorosan összefüggenek. 

Minél kevesebb energiánk van a körfolyamattá alakításhoz, annál lassúbb lesz a körfolyamat. 

Tökéletesnek tekinthető körfolyamat létrehozásához, ahol nincs befektetett energia és 

hulladékhő sem képződik, végtelen sok idő kellene. Sok energia és ismeret birtokában 

gyorsan el lehet végezni valamit. Ha sok az időnk, akkor nem feltétlen szükséges sok tudás, 

mert a kísérletezés-szerencse módszerét alkalmazva megtalálhatjuk a megoldást. 

Jelenleg az emberiségnek már nincs túl sok ideje arra, hogy megtaláljuk a megoldást. 

Pillanatnyilag még van elég erőforrás, de már nem sokáig. Számos véges erőforrás - kőszén, 

kőolaj, földgáz, urán - kitermelésének tetőzése a XXI. század első két évtizedében várható.
[2]

 

A FENNTARTHATÓ

ÉLETMÓD PILLÉREI I.

Fenntartható

közérdekű

gazdaság

Fenntartható

közérdekű

társadalom 

Fenntartható

élhető, 

éltető

természeti 

környezet

X XX

 
1. ábra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s#cite_note-2#cite_note-2
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AZ EGYIK LEGNAGYOBB VESZÉLY AZ 

ÉLHETŐ ÉS ÉLTETŐ TERMÉSZETI 

KÖRNYEZET ELPUSZTÍTÁSA

A fenyegetettség mérőszáma a

CO2  
 

2. ábra 

 

MI AZ A

SZÉNDIOXID EGYENÉRTÉK ?

A SZÉNDIOXID EGYENÉRTÉK 

AZT MUTATJA MEG, HOGY EGY AZONOS MENNYISÉGŰ GÁZ

KÖRNYEZETROMBOLÓ HATÁSA 

HÁNYSZOROSA A  SZÉNDIOXIDÉNAK.

 
3. ábra 
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DRDRÁÁGA CSGA CSŐŐVEZETVEZETÉÉKKEL, KKEL, 

BERENDEZBERENDEZÉÉSEKKEL,SEKKEL,

TTÖÖBB EZER KMBB EZER KM--RRŐŐLL

HOZZHOZZÁÁNKNK SZSZÁÁLLLLÍÍTVA !TVA !

TTÖÖBB EZER MBB EZER MÉÉTER  MTER  MÉÉYRYRŐŐL ,L ,

DRDRÁÁGA BERENDEZGA BERENDEZÉÉSEKKEL SEKKEL 

FELHOZOTT KFELHOZOTT KŐŐOLAJAT? OLAJAT? 

FFÖÖLDGLDGÁÁZTZT !!

MIT 

BIZTOSÍTANAK 

SZÁMUNKRA A 

JELENLEG 

FELHASZNÁLT 

ENERGIÁK ?

ERŐS LÉG-

SZENNYEZÉST !!!

 
4. ábra 

MIVEL VÁLTHATNÁNK KI A 

FÖLD ENERGIAKÉSZLETÉBŐL ?

 
 

5. ábra 
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•• kimerkimerííthetetlen tiszta energiathetetlen tiszta energia

•• fenntarthatfenntarthatóó llééttüünk alapfeltnk alapfeltéételetele

•• áátalaktalakííthatthatóó éés elrakts elraktáározhatrozhatóó energiaforrenergiaforrááss

•• a III. a III. éévezred meghatvezred meghatáározrozóó ipari ipari éés hs hááztartztartáási si 
energienergiáájaja

A FÖLDÖN ÉLNI KELL ÉS NEM FÉLNI !!!

A  HOMO SAPIENS  FENNTARTHATJA ÉS 

FORMÁLHATJA A VILÁGOT, A MOHÓ SAPIENS

FELÉLI(ÉS) VAGY ELPUSZTÍTJA !  
 

6 ábra 

Hagyományos 

és megújuló

energiák aránya

AZ ENERGIA 

FELHASZNÁLÁS 

JELENLEGI 

SZERKEZETE

 
I.  

7.ábra 
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II. Építészeti alapfogalmak 

II/1. ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK, ELVEK: 

Az épületek rendeltetése az, hogy az ember részére megfelelő védelmet nyújtson a 

természet erőivel szemben. Biztosítsa a megfelelő körülményeket a munkavégzéshez, 

pihenéshez, a gazdasági és társadalmi élet építészeti irányú igényeihez. 

ÉPÜLETEK FAJTÁI: 

- Lakóépületek 

- Középületek 

- Ipari- üzemi-mezőgazdasági épületek 

ÉPÜLETSZERKEZETEK RENDELTETÉSE: 

- Térelhatárolás (a külső tér különválasztása az épület belső részétől) 

- Térelválasztás (a belső tér szétválasztása a lakótér funkciói szerint) 

- Egyéb feladatok ellátása (tűzgátlás, megvilágítás, stb.) 

TERHELÉS SZEMPONTJÁBÓL A SZERKEZETI EGYSÉGEK LEHETNEK: 

- Teherhordóak (saját terhükön kívül más terheket is viselnek) 

- Terhelés nélküliek (csak az önsúlyuk terheli őket) 

A TEHERHORDÓ SZERKEZETEKET TERHELHETIK: 

- 1. Állandó terhek (önsúly) 

- 2. Esetleges terhek: 

- hasznos (bútorok, berendezések, tárolt anyagok stb.) 

- meteorológiai terhek (hóterhek, szélterhelések) 

- 3. Egyéb terhek (természeti hatások, hőhatás.) 

- 4. Különleges terhek (földrengés, robbanás, stb.) 

KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPITMÉNYEKKEL SZEMBEN: 

- Műszaki követelmények (méretpontosság, igénybevételek elviselése) 

- Gazdasági követelmények (hőszigetelés, gyors kivitelezés) 

- Esztétikai követelmények (kellemes közérzet, szín és formatervezés) 

- Technológiai követelmények (egyszerű kivitelezés és anyagkezelés) 

AZ ÉPITÉSI MUNKÁK SORRENDJE: 

1. Földmunka és irtás 

2. Alapozás 

3. Nedvesség elleni szigetelés 

4. Térelhatároló szerkezetek felépítése 
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5. Aljzatok elkészítése 

6. Födémek építése 

7. Válaszfalak építése 

8. Belső építési munkák 

9. Belső gépészeti és elektromos munkák 

10. Külső munkák, befejező munkák 

II/2. AZ ÉPÜLETEK FŐBB SZERKEZETI RÉSZEINEK ÉRTELMEZÉSE 

 
8. ábra 

 

1. Belső burkolat, 

lambéria, gipszkarton 

2. Válaszfal  

3. Hő-, hangszigetelés  

4. Födémszerkezet  

5. Külső falszerkezet  

6. Hő-, hangszigetelt 

födémszerkezet 

7. Teherhordó válaszfal 

8. Pince falszerkezet 

9. Sávalap 

10. Hő-, talajnedvesség 

elleni szigetelés (3 

réteg) 

11. Aljzatbeton 

12. Belsőválaszfal (pince) 

13. Pincefal 

14. talajnedvesség elleni 

szigetelés (3 réteg) 

15. Szigetelést védő/tartó 

fal 

16. Homokos kavics 

feltöltés 

17. Járda 

18. Lábazat 

19. Homlokzati 

vakolatrendszer 

20. Tetőhéjazat (cserép, 

pala, zsindely) 

21. Szarufa 

22. Hővisszaverő fólia 

(cserép alatt) 

23. Párazáró fólia a 

hőszigetelés és a belső 

burkolat (gipszkarton) 

között 

24. Hőszigetelés 
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 ÉPÜLETEK CSOPORTOSITÁSA SZERKEZETI KIVITEL SZERINT 

A LEGJELLEMZŐBB, A FALAZATOK ANYAGA ÉS SZERKEZETI KIVITELE SZERINTI 

CSOPORTOSÍTÁS. 

A FENTI MEGÁLLAPITÁS SZERINT ISMERÜNK: 

- Elemekből épült 

- Monolit jellegű 

- Vázszerkezetes 

- Az előzőek kombinált megoldásait  

AZ ELEMEKBŐL ÉPÜLT FALAK: 

- Fa,fém 

- Kő 

- Tégla 

- blokk 

- panel 

MONOLIT JELLEGŰ FALAK: 

- Vályog  

- Beton, vasbeton 

Az elemekből vagy monolit megoldásokkal készített falszerkezetek nagy fajsúlyúak, 

magas helyszíni munkaigényűek, az építési munkafázisok között általában nagy a 

technológiai várakozási idő (kötés, száradás). 

A hőszigetelést a térelhatároló felületeknél, különböző hatásfokkal maga a falazat 

anyaga biztosítja. 

II/3. A HAGYOMÁNYOS ÉPITÉSI TECHNOLÓGIÁK IDŐIGÉNYE, 

GYORSÍTÁSI LEHETŐSÉGE: 

TECHNOLÓGIAI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

- Beton szilárdulása 

- Habarcsok szilárdulása 

Felületképző anyagok száradása.(vakolatok) 

GYOSÍTÁS: TECHNOLÓGIAI VÁRAKOZÁSI IDŐNÉL: 

- Kötésgyorsító anyagok, vagy energiaforrások alkalmazása (megtérületlen 

költségnövekedést jelent). Ezekkel a módszerekkel pl. beton kötését 28 napról 7 

napra lehet gyorsítani. 
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- Olyan anyagok alkalmazása, ahol a kötési, száradási idő kicsi, vagy zsaluzat helyett 

az alap föld feletti részénél zsalukövet, vakolat helyett burkolólemezeket használunk. 

- Olyan anyagok alkalmazása, ahol a stabil teherhordáshoz szükséges várakozási idő a 

legkevesebb. 

- Zsalu helyett használhatunk bennmaradó hőszigetelést is. 

-  

KÉNYSZERTECHNOLÓGIAI PIHENŐK: 

- Nagy hideg (5C alatt) 

Kedvezőtlen időjárás (nedves időben, pl. nem lehet bitumennel szigetelni)  

GYORSÍTÁS: KÉNYSZER TECHNOLÓGIAI PIHENŐKNÉL: 

- Igyekszünk 1 rétegben több réteg szerepét egyesíteni (lapostetőkön a hőszigetelő 

réteg lehet egyben lejtést adó is). 

- Építhetünk ideiglenes szerkezeteket – védőburkot – az építési helyszín köré, így 

mesterségesen hozunk létre jobb időjárást. Ez igen költséges. 

- Olyan technológiai sorrend kialakítása, ahol a kényszertechnológiáknak legjobban 

kitett műveleteket más helyszínre és más időpontra helyezzük (a falazatot nem csak a 

szabadban, hanem zárt helyen is elkészíthetjük). 

- Olyan technológiát és anyagokat alkalmazunk, amely a lehető legkevésbé érzékeny 

az időjárási tényezőkre (a technológiába az ember védelme is beletartozik az időjárás 

hatásai ellen). 

-  

AZ ÉPÜLET EGYES SZERKEZETI EGYSÉGEI ELKÉSZITÉSÉNEK  MÜVELETI  IDEJE: 

- Alapozás (zsaluzat elkészítése, ácsolás, szintezés). 

- Falszerkezetek elkészítése (minél kisebb elemből készül annál hosszabb). 

- Keverékek készítése (habarcsok, betonok). 

- A durva falszerkezetek vakolása, simítása. 

- Az energia és a közműhálózatra való hagyományos csatlakozás. 

- A tetőszerkezet elemeinek helyszíni leszabása és összerögzítése. 

Gépészet elhelyezése véséssel, visszabontással, javítással.  

GYORSÍTÁS: AZ ÉPÜLETEK EGYES SZEKEZETI RÉSZEINEK ELKÉSZITÉSI 

IDEJÉNÉL: 

- Törekszünk az előre gyártott elemek használatára. 

- A zsaluzatot előre elkészítjük, vagy feleslegessé tesszük. 

- Speciális nagyteljesítményű építőipari gépeket, berendezéseket alkalmazunk (csak 

tömeges gyártási igénynél kifizetődő). 
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- Minél nagyobb és minél könnyebben kezelhető falazati egységeket alkalmazunk. 

- Olyan falszerkezeti elemeket használunk, amelyeknél a legkisebb az utólagos 

felületkezelési igény. 

- Kevesebb rétegben vakolunk. 

- Aljzatsimítás helyett alkalmazhatunk önterülő esztricheket.  

- Az energia és közműhálózat helyét előre tervezetten és rögzítetten biztosítjuk. 

- Gondoskodunk arról, hogy a tetőszerkezet minél előreszereltebb állapotban, minél 

nagyobb egységekben kerüljön az építkezés helyszínére. 

 

II/4. ALAPOZÁS, FOGADÓSZERKEZET 

A LÁBAZATOT ÁLTALÁBAN A MEGRENDELŐ KÉSZITI EL A KÖVETKEZŐ 

MEGOLDÁSOKKAL: 

- Vasbetonfödém (ha a fogadószint alápincézett, akkor a pinceszint hagyományos 

megoldással készül). 

- Hagyományos sávalap. 

- Vasbeton lemezalap tömörített kavicságyon (gyengébb minőségű talajok esetében). 

- Pontalapozás vasbeton fejgerendával (ha a terhek koncentráltan, pontszerűen terhelik 

az alapozást). 

Hagyományos ház alapszerkezete 

  

 

 

 

9. ábra 
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A betonacélok szerelése 

A betonacélszerelés során nagy pontossággal kell követni a szerelési tervet, mert az 

acélbetétek kismértékű eltolódása is nagymértékű erőjáték-változást eredményez. Be kell 

tartani az előírásokat a következő tekintetekben: 

- Betonacél takarás vagy nem kell írni semmit,vagy csak utalni kell a szabványra,mert 

ez így nem igazFelület tisztasága (nem lehet leveles korrózió). 

- Drótozások elkészítése. 

- Acélbetétek elhagyása és felhajtása jó helyen legyen. 

- Acélbetétek ne legyenek görbék, elhajlottak. 

- Mindenhol az előírt átmérőt használjuk. 

A betonozásról 

A betonozás lehet kézi is, de ma már inkább gépesített technológiákat alkalmaznak. 

Darus technológia esetében a betont betonozó konténerrel juttatják a helyére és a 

daruról irányítva ürítik. Mivel ezek az épületek nem igényelnek toronydarut, ezért ez esetleg 

autódaruval képzelhető el. Ez nem ajánlott. 

Betonpumpás módszer esetén a mixerből (betonkeverő autó) a pumpa segítségével 

közvetlenül és pontosan, jól adagolva jut a beton a kívánt helyre. Ez egyben gyorsabb, és 

korszerűbb módszer is. Ez az ajánlott. 

Törekedni kell, hogy a beton minél kevesebb vizet tartalmazzon, mert ez jelentősen 

növeli későbbi szilárdságát. Figyelembe kell venni azonban, hogy pl. “sűrű” betont a 

szivattyú nem tud kezelni. Ennek főleg munkahelyi betonkeverés esetén van jelentőssége. 

Lehetőség szerint törekedni kell a transzportbeton (üzemben előállított) alkalmazására. Ez 

minden esetben jobb minőséget biztosít. 

Az esetleges zsaluzásokat úgy kell elkészíteni, hogy a beton nyomását biztonsággal 

viselje.  

A betonozást csak a vasszerelés ellenőrzése után szabad megkezdeni, betonozási 

engedély birtokában. Az építésvezető, vagy a művezető felügyelje a munkát. 

A nagyobb szilárdság érdekében használhatunk vibrátorokat. Ezek rezgés útján 

tömörítik a betont. Lehetőség van vákumos eljárásra is. Ebben az esetben a bedolgozás miatt 

több vizet teszünk a betonba, és bedolgozás után ezt eltávolítjuk. 

Különböző adalékokkal a beton kötését lehet lassítani vagy gyorsítani. 
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III. A könnyűszerkezetes ház 

III/1. KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉSZET LÉNYEGE 

A gazdaságosság és a műszaki elvárások egyik fontos jellemzője a szerkezeti egységek 

kis súlya. Az optimális az, ha egy elemet egy ember kényelmesen tud mozgatni, emelni. 

A súlycsökkenést elérhetjük: 

- Minél kisebb fajsúlyú anyagok alkalmazásával. 

- Üreges elemek alkalmazásával. 

- Nagyobb méretű tartószerkezetek és kitöltőfalak alkalmazásával. 

- Speciális könnyűszerkezetes építészeti megoldásokkal. 

A könnyűszerkezetes építészet lényege, hogy a térelhatároló és térelválasztó 

épületszerkezeti egységek vázát rácsos tartószerkezetekből készítik, kis fajsúlyú, nagyon 

hatékony hőszigetelő betéttel, szintén kis fajsúlyú, nagy felületű külső és belső 

borítóelemekkel 

Előnyök, alapelvek: 
Az épületnek mindig ugyanazon alapelveknek kell megfelelnie, legyen akár egy 

család vagy egyedülálló otthona, hivatal, oktatási illetve egyéb intézmény, ipari, kereskedelmi 

vagy mezőgazdasági létesítmény. Ez pedig nem más, mint hogy az épület 

alárendeltje és kiszolgálója az embernek, valamint az ember által végzett funkciónak 

és véletlenül sem fordítva. Hatékony munkára alkalmas, kellemes, biztonságos 

környezetet kell nyújtania, amely minimális karbantartást és alacsony működtetési 

költséget igényel. 

 

 

 
10. ábra 

• VERSENYKÉPES ÁR Anyagtakarékos, mert a gyártás során nincs hulladék. A kis 

súly miatt kicsi a szállítási és rakodási költség, nem kell daruzás, olcsóbb alapszerkezetet 

igényel. A gyors kivitelezés miatt kevesebb a munkadíj. Lehetőség van házilagos 

kivitelezésre is. 

• GYORS, TISZTA KIVITELEZÉS Egy átlagos családi ház teherhordó szerkezete a 

födémmel és tetőszerkezettel együtt kb. 1-2 hét alatt megépíthető, és 2-3 hónap 

alatt kulcsrakészen átadható. Nincs sitt, szeméthalom és építési törmelék. A kertet 

nem teszi tönkre az építkezés. 
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• ENERGIATAKARÉKOS, KIVÁLÓ HÔ- ÉS HANGSZIGETELÔ A nagyon jó 

hőszigetelés 

miatt (U(k)=0,20 W/m2K) – ami a hagyományos szerkezetekhez képest  

jobb –, 50%-os fűtési költség megtakarítás is elérhető. Az emelkedő gázárak mellett 

ez mind nagyobb értéket jelent. Könnyen felfűthető, lehűthető, jól klimatizálható. A 

hagyományos tégla, beton falak télen nehezen fűthetők fel, nyáron viszont a nappal 

felmelegedett falak este visszasugározzák a nagy meleget a szobába. 

• NAGYOBB LAKÓTERÜLET A falazott szerkezetekhez képest kb. 10%-al nagyobb 

a hasznos alapterület. Ez 100 m2 külső alapterületű 38 cm-es falakkal készült épületnél 

10 m2-rel (egy félszobával) nagyobb, aminek a m2 árát a vevő megtakarítja. 

• KÖTETLEN ALAPRAJZI TERVEZHETÔSÉG Nincs modulméret, ezért nincsenek 

méretmegkötések. Íves falak és nyílások egyszerűen kialakíthatók. 

• EGÉSZSÉGES LAKÓKÖRNYEZET A lakás azonnal beköltözhető, mert nem kell 

száradni a falaknak. A fával szemben az acélt gombák, rovarok, rágcsálók nem támadják 

meg, nem kell mérgekkel kezelni. Nem korhad, nem öregszik el. 

• NINCS KEDVEZÔTLEN LEÁRNYÉKOLÓ ÉLETTANI HATÁSA Az acél 

vázszerkezet viszonylag ritkán helyezkedik el (40-60 cm-ként) szemben a vasbeton 10x10 

cm-es vagy sűrűbb acélhálójával. Egy acélszerkezetű épületben kb. ugyanannyi 

acél van beépítve, mint egy ugyanolyan méretű vasbeton épületbe csak beton nélkül. 

• KÖRNYEZETBARÁT Az acél újra felhasználható. A jó hőszigetelés kevesebb 

fűtőanyagot igényel, ami kevesebb füstkibocsátással jár. 

• MÉRETPONTOS, TARTÓS Az acél egyenes, nem vetemedik, nem szárad ki, nem 

reped, utólag nem mozog.  

• ERÔS, SZILÁRD, STABIL SZERKEZET  Földrengésbiztos – a 12-es fokozatú Mercalli 

skálán a 11-es fokozatig megőrzi stabilitását. 

• TÛZÁLLÓ Az épületszerkezet kizárólag nem éghető anyagokat tartalmaz. A tűzállósági 

határértéke a szabványban előírtakat jóval meghaladja. (Lásd amerikai, kanadai 

és magyarországi (ÉMI) bevizsgálási eredmények.) 

• VILLÁMVÉDELEM  Családi ház nagyságrendű épületek tekintetében a szükséges 

villámvédelmi fokozat VO0. Ez a fokozat azt fejezi ki, hogy az épület kis villámvédelmi 

érzékenysége és veszélyessége miatt semmiféle villámvédelemre nincs szükség. 

• ÉVSZAKTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉS A szerkezetépítésnél nem alkalmazunk vizes 

technológiát így fagyveszély nem hátráltatja a munkákat. A nagyon gyorsan tetô alá 

kerülő lezárt épületben bármilyen időjárási viszonyok között lehet munkát végezni. 

• MÛSZAKI, MINÔSÉGI BIZTONSÁG A technológia ÉMI alkalmassági bizonyítvánnyal 

rendelkezik, ÉME A-106/1998; MAKÉSZ védjeggyel ellátott, 04/2005; ISO 

9001 Minőségbiztosítási Rendszerben készül. 
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III/2. A könnyűszerkezetes acélvázas építészet szerkezetei és 

építése  
Alkalmazási lehetőségek: 

 

       
 

               Új építmény készítése                                          Épületbővítés 

11. ábra 

Az épület szerkezete: 
 

 

 

 
12. ábra 

Az épület szerkezete készülhet fából, vagy tűzi-horganyzott acélprofilokból 
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Az acélváz profiljai: 

 

 
 

13. ábra 
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TÉRELHATÁROLÓ FALAK: 

 
14. ÁBRA 

Falszerkezetként a szerkezeti belmagassággal megegyező hosszúságú ”C” szelvényeket 

alul és felül vízszintes „U” profil fogja össze. Ez a terheléstől függően C90 illetve C140-es 

profil lehet. A függőleges elemek távolsága 40 illetve 60 cm, amit önfúró csavarokkal, vagy 

hidegen sajtoló eljárással rögzítünk az U profilokhoz. Az így elkészült acél vázszerkezetre 

külső és belső burkolatként hőtechnikai, páratechnikai, akusztikai és tűzvédelmi rétegek 

kerülnek. 

A főfalnak a teherhordáson kívül biztosítani kell a falfelület: 

- Tartós külső és belső esztétikumát. 

- Csapóeső elleni védelmet. 

- A pára elleni védelmet. 

- A megfelelő szilárdságot és merevséget. 

- A jó hang és hőszigetelést. 
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A BELSŐ FALSZERKEZET CSAK  A SZELVÉNY  MÉRETEIBEN ÉS ELOSZTÁSÁBAN TÉR EL A KÜLSŐ 

FALSZERKEZETTŐL. 

 

A FAL ÉS FÖDÉM SZERKEZET RÉTEGRENDJEI: 

 

 
15. ábra 
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Vázszerkezetek terhelés szerint 

Teherhordó vázszerkezet 

 

Nem teherhordó vázszerkezet 

16. ábra 

 
 

 

17. ábra 

FALCSATLAKOZÁSOK 

A falcsatlakozásokat úgy kell kialakítani – legyen az „L” sarok „T” illetve „X” 

keresztcsatlakozás –, hogy mind az acélszerkezet egymáshoz, mind a borítás acélszerkezethez 

történő kapcsolódását biztosítani tudják 
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„C” profil 

 
„U” profil 
 

 

 

18.  ÁBRA  

KÜLSŐ FELÜLETKÉPZÉS 
Számos megoldás áll a rendelkezésünkre. Leggyakrabban a Dryvit típusú 

vakolatrendszert alkalmazzák. a Baumit annak egyik gyártója,mint ahogy még számos 

rendszergyártó létezikElkészíthetjük ezt a réteget szerelt falburkolatként is – így méginkább 

közeledünk a száraz technológiához, még kevesebb az épületbe bevitt víz mennyisége, így 

még gyorsabb a kivitelezés. 

Ezzel a megoldással egyben igényesebb felületeket alakíthatunk ki, de ez drágább is, 

ezért elsősorban középületeknél használjuk. 

Pótlólagos, vagy másodlagos hőszigetelés 

A könnyűszerkezetes acélvázas épületek jó szigetelő képességét a 2 rétegben beépített 

hőszigetelés biztosítja: 

Az acélszerkezeteket borító falelemek közé helyezett hő és hangszigetelő rétegen egy 

általános szigetelés, de ez önmagában hiányos (hőhidak vannak a szerkezetben a bordák 

mentén). 

Ezen túl, másodlagos szigetelést is alkalmazunk. Ez megvalósulhat a külső 

felületképzéssel egybeépítve, vagy teljesen különálló rétegként. Ilyen pl. Heratekta 

homlokzat-hőszigetelési rendszer, amely biztosítja a hőhíd megszüntetését az 

acélszerkezetben. 
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OSB lap építőlemez burkolat 

Az OSB lap a könnyűszerkezetes építési mód nagyszilárdságú falborító anyaga. 

Többrétegű, keresztirányú ragasztással készült formatartó, sokoldalúan felhasználható 

környezetbarát alapanyag. Anyagát tekintve ragasztott fatermék. 

Nagyban növeli a vázszerkezet alaktartását és szilárdságát. Célszerűen alkalmazható 

minden típusú tetőanyag hordozójaként, de dekoratív mennyezetként vagy padlóként is. 

Nedvességtűrése kitűnő. 

BELSŐ FELÜLETKÉPZÉS: 

Mivel a gipszkartonból kialakitott felületek egyenletesek és simák, a belsõ 

felületképzésre sokféle egyszerûen megvalósitható lehetõség kinálkozik. A felületképzést 

megelõzõ műveletek a hézagolás, felületelõkészités. 

Leggyakrabban alakalmazott módszerek:  

- Festés. 

- Tapétázás. 

- Burkolólap fedés (fürdõszoba csempézése speciális gipszkarton felületre). 

 BELSŐ TÉRELVÁLASZTÓ FALAK 

Rétegrendje 

A válaszfalak szerkezete többnyire megegyezik a külső falak szerkezetével: fém vázon 

építőlemezek. A váz között szigetelőanyag kitöltés van. A helyzet itt annyiban változik, hogy 

a hőszigetelés igénye jelentősen csökken, vagy teljesen elmarad. E helyett inkább a 

hangszigetelés jelenik meg – mint igény. Meg kell említeni, hogy ezt épületszerkezetileg 

sokkal nehezebb kielégíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

19. ábra 
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A borítások rétegszáma az igénybevételtől, illetve a szintmagaságtól függ. Többrétegű 

borítás esetén az illesztéseket eltolva kell készíteni. Mindkét gipszkarton lemezt a vázhoz –

nem pedig egymáshoz – kell rögzíteni. 

A lemezeket önmetsző, gyorsrögzítő csavarokkal erősítik fel a vázra. A lemezek 

találkozásánál erősítő szalagot, és hézagoló gipszet kell használni. 

Akusztika 

Épületeinkben a hangok alapvetően kétféle képpen terjednek: 

- Léghangok 

Ezek ellen elsősorban hanglágy anyagok használatával lehet védekezni. Tompítják a 

rezgéseket, így hangszigetelők. 

Hatásos a léghang ellen a nagy tömeg is, de ez ellentmond a könnyűszerkezetes 

építés lényegének, így ezt nem alkalmazzuk. 

- Testhangok 

Ez az akusztikailag kemény anyagokban már létrejött rezgések terjedését jelenti. 

Ellenük úsztatott szerkezetekkel és rugalmas csatlakozásokkal, illetve hanglágy, 

rugalmas felületképzésekkel tudunk védekezni. 

 

 

20. ábra 
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Mozgási hézagok 

 

A hőmérséklet változása miatt az anyagok térfogata változik, ezért mozgási hézagokat 

kell kialakítanunk. Ha ezt nem, vagy nem jól készítjük el, akkor az anyagokban feszültségek 

keletkeznek. Ilyenkor az erőtani számításaink során ezt figyelembe kell venni. 

 

21. ábra 

A legegyszerűbb a falak vonalmenti hőtágulásából adódó mozgási hézag. Erre láthatunk 

két példát, amikor egy-, és kétrétegű gipszkarton lemezt használunk. A munka során vigyázni 

kell, nehogy véletlenül mind a két oldalt rögzítsük. Ebben az esetben értelmetlenné válik a 

mozgási hézag. 

Szintén lényeges, hogy a lemezek közeit ne hézagoljuk ki, mert ez úgyis összerepedezik 

és gátolja a falat a szabad mozgásban. 

Falcsatlakozások 

A rugalmas anyagok elnyelik a rezgéseket, így a fal nem adja tovább az akusztikai 

terheket. Minél inkább rugalmas, független a két fal, annál inkább hangszigetelő a kapcsolat. 

A rögzítődübeleken keresztül mindig átadódik csekély mennyiségű rezgés. 
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A következőkben néhány gyakori falcsatlakozást mutatunk be, amelyek a gyakorlatban 

már jól beváltak. 

 

 

22. ábra
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Nyílások kialakítása 

 

23. ábra 
 

Nyílások kialakítása során alapelv, hogy az áttörés legyen merev, stabil és alaktartó. 

Figyelembe kell venni, hogy a nyílászáró szerkezeteket is ehhez a kerethez, a szélső 

elemekhez rögzítjük. 

Alul és felül ún. teleszkópokat kell kialakítani, a különböző mozgások biztonságos 

felvételére. 

Ezt szerkezetileg ovál-furattal összecsavarozott, egy-másban elcsúszni tudó profilokkal 

alakítják ki. 

A sarkok kapcsolatát hajlított szögacélokkal teszik sarokmerevvé. 

Szerelés közben ügyeljünk, hogy minél kevésbé sértsük meg a védő horganyréteget, ne 

fúrjunk felesleges lyukakat. Ez a szerkezet idő előtti elöregedését okozhatja. 

1 

 

 

 

 

 

24. ÁBRA
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FÖDÉMSZERKEZETEK 

Többszintes épületek esetében az egymás feletti tereket födémekkel választjuk el. Ezek 

a könnyűszerkezetes építésben fából vagy fémből készülhetnek. Az ismertetett rendszer 

fémgerendákat használ, építőlemez felületképzéssel. Ez nagyban hasonlít a válaszfalaknál 

megismert szerkezetre. 

Rétegfelépítés 

A (járható) födémek általános rétegrendje a következő: 

- Felületképzés (burkolat) 

 Burkolat aljzata (hagyományosan beton, itt OSB) 

 Különböző szigetelések (hő illetve vízszigetelések) 

- OSB lemez felületképzés 

- 9, vagy14 cm vázszerkezet, közötte üveggyapot hőszigetelés 

- Alsó felületképzés (festett gipszkarton lemez, stb.). 

-     Különböző technológiai szigetelések, elválasztó rétegek. 

A födémeknek két típusát különböztetjük meg: 

- Teherhordó födém: Minden közbenső szinten ezt használjuk. Rendszerint C 140-es 

profilokat használunk, 40, 60, és 80 cm-es tengelytávval. A gerendák lehetnek két-, 

vagy többtámaszúak és konzol képzésére is alkalmasak. A fesztáv ne legyen 5,60 m 

felett. A födém tengelytávja alkalmazkodjon a külső falvázpillér tengelyosztásaihoz 

Teherhordó födém szintén rétegvonal és mellé a rétegek és méretek 
 

- Nem teherhordó födém: csak a legfelső szinten használjuk, nem járható padlástér 

esetében. Mivel itt a terhelés jóval kisebb, “C” 90-es profilokat használunk, 80 cm-es 

tengelytávval. A legnagyobb fesztáv ne haladja meg a 10 m-t. Ha a tetőszerkezet 

rácsos, akkor a tartó alsó övére lehet felerősíteni a menyezetet alkotó gipszkarton 

lemezeket. 
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PADLÓK 

Funkció 

A padlószerkezetek funkciói az épületben: 

- Védik a födémszerkezetet, vagy az aljzatot. 

- Védik a hő és hangszigetelő rétegeket. 

- Esztétikai élményt nyújtanak. 

Csomópontok 

Bemutatunk néhány gyakran előforduló esetet, amikor két különböző tipusú padló 

találkozik egymással, illetve a padlók mozgási hézagait. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25. ábra
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Ezen a csomóponton egy válaszfal alsó és felső födém-csatlakozását láthatjuk, valamint 

a borító gipszkarton lemez egy közbenső toldását 

Itt azért alkalmaztunk kettős borítást, mert a belmagasság, vagy a tartóbordák távolsága 

ezt megkívánta. Ha ezeket a méreteket csökkentjük, használhatunk egy rétegű gipszkarton 

borítást is. 

Az “U” profilokat a födémhez, illetve a padlóhoz rögzítődübelekkel kapcsoljuk. 

A felső rögzítésnél az elválasztócsík biztosítja az elcsúszást a szerkezeti elemek között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ÁBRA               
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TETŐSZERKEZETEK 

A tető szerepe 

A tető védi az épületet és a benne lakókat az időjárás hatásaitól – elsősorban az esőtől – 

ezért úgy kell kialakítani, hogy  víz minél hamarabb folyjon le róla. Ha beépítjük a 

padlásteret, akkor a tető felülete bizonyos mértékben a fal szerepével azonosul, helyettesíti 

azt. 

Ebben az esetben a tetőszerkezetnek ki kell elégíteni a fallal szemben támasztott 

követelményeket is: 

- Hővédelem 

- Páratechnika 

- Szilárdság 

- Esztétika 

 
27. ábra
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A szerkezet 

A tetőszerkezetet rácsostartóként összeszerelt C140-es és C90-es profilokból készítjük 

el. Általában 80 cm tengelytávolságot alkalmazunk (a falváz, és a födém függvényében). 

Tetőhéjalásként, az épület funkciójától függően mindenféle tetőfedő anyag használható, de 

gazdasági és műszaki okokból célszerű kis önsúlyú héjalást - pl kanadai bitumenes zsindelyt - 

alkalmazni.ld.előző ábra  

A tetőtér beépítettsége befolyásolja a szerkezet kialakítását, ezért szerkezeti 

szempontból is meg kell különböztetnünk a beépített és a be nem épített területként 

Az ábrán látható, hogy a be nem épített tető szerkezetét jóval könnyebb kialakítani, 

hiszen több hely áll rendelkezésre a szerkezet fogadására. Beépítés esetén viszont emberi 

tartózkodásra alkalmas teret kell szabadon hagyni, (min. 2,5 m belmagasággal), ami 

korlátozza a tetőszerkezet kialakítását. 

       

28. ábra 

Főleg kis hajlásszögű tető esetében szükség lehet térdfal kialakítására is. Ez megnöveli 

a belmagasságot, így közvetetten az alapterületet is. Tárgyak elhelyezésére kb. 80 cm magas 

tér használható (ágy, kisebb szekrények elhelyezése, stb.). 

A térdfal kialakítása szerkezetileg nem túl bonyolult, viszont esztétikai kérdéseket vet 

fel a homlokzaton, amire a tervezés során ügyelni kell. 

A tetőtér beépítése bevilágítók elhelyezését teszi szükségessé. Ezek lehetnek 

ablakfülkék, de inkább tetősíkban elhelyezett ablakok. 

 

AZ ALJZAT 

A zsindelyeket olyan sima és folyamatosan sík felülettel rendelkező száraz aljzatra kell 

felhelyezni, amely elegendő szögelést megtartó képességgel rendelkezik, kellően merev, 

szilárd. Az aljzatot úgy kell elkészíteni, hogy a toldások ne találkozzanak azonos szarufán. 

Deszkázás esetén a deszkázat szélessége 8-15 cm, vastagsága minimum 1,9 cm lehet. 

Aljzatként felhasználhatók egyéb fa alapanyagú táblák is. (pl.:OSB lemez, faforgácslap, stb.) 
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BITUMENES ALÁTÉTLEMEZ 

Fa aljzaton alátétet kell alkalmazni a tetőfedés teljes felületén a lég-, por-, és vízzárás 

fokozása céljából. Ez az alátét 18,5º-nál meredekebb tetők esetében, általában egy réteg 

bitumenes csupaszlemez. 9,5-18,5º meredekségű tetőknél és a csomópontoknál dupla réteg 

bitumenes csupaszlemez, vagy speciális alátétlemez alkalmazható. Az átfedési szélesség az 

oldalaknál 5 cm, a függőleges csatlakozásoknál pedig 10 cm legyen. 

BITUMENES HIDEGRAGASZTÓ 

A megfelelő kompatibilitás biztosítása érdekében BP bitumenes hidegragasztót kell 

alkalmazni a zsindelyés fémszegély találkozásainál, illetve a csomópontoknál. A ragasztót 

sima élű, vagy fogazott kenőlappal, illetve kinyomó pisztollyal lehet felhordani egyenletesen 

vékony rétegben. Feleslegesen sok bitumenes ragasztó használata káros lehet a zsindelyekre. 

ERESZ ÉS VÁPAVÉDELEM 

Az eresz és vápa védelmére öntapadós bitumenes lemez, üvegfátyolbetétes bitumenes 

fedéllemez, vagy vastaglemez használható. Az alátétlemeznek minimum 90 cm szélesnek kell 

lennie. A vápában a lejtésiránnyal párhuzamosan, mig az eresznél arra merőlegesen kell az 

alátétlemezt fektetni. 

SZEGÉLYEZÉSEK 

Az ereszvonalon, az oromszéleken, a falcsatlakozásoknál és a tatőáttöréseknél 

szegélyezést kell készíteni. Ez készülhet fémlemezből, műanyagból, illetve bitumenes 

zsindelyből (kivétel az eresszegély). A szegélyezés csomóponti kialakítását mindig a tető 

lejtési irányának figyelembevételével kell kialakítani.  

ÖNTAPADÁS 

A zsindelylapokat olyan gyárilag felvitt ragasztóréteggel látták el, amelyet a nap melege 

aktivizál. Ez biztosítja a zsindelyhéjazat összetapadását, védve azt a szél okozta károsodás 

ellen. Ha a hideg időjárás, vagy a tető meredeksége nem teszi lehetővé a megfelelő tapadást, 

akkor a zsindelyfüleket az öntapadó sávra rá kell melegíteni, vagy az alsó sarkaiknál egy 10 

mm-es bitumenes hidegragasztó folttal kell rögzíteni. A zsindely hátoldaláról a fóliaszalagot 

nem kell eltávolítani, mert az nem befolyásolja a zsindely tapadását. 

A SZÖGELÉS 

A zsindelylapok rögzítése felületkezelt, nagy fejű fedéllemez-szegekkel történik. A 

szegek feje minimum 9 mm-es, a szára a nagyobb szegkihúzó erő miatt bordás, vagy 

cavartszárú legyen. 60º-os  tetőlejtés alatt zsindelylaponként 4 db, 60º-os, vagy annál 

meredekebb tetőknél 6 db szöget kell használni. Ne szögeljünk az öntapadócsíkba, vagy fölé, 

mert ez gátolja a zsindelylapok összetapadását. 
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A TETŐ SZELLŐZÉSE 

A teljes tetőszerkezetnél gondoskodni kell a mindenhol átáramló szellőzésről, hogy 

meggátoljuk a magas páratartalmú levegő megszorulását és a nedvesség kicsapódását, illetve 

a tetőtér nyári túlmelegedését, amely a tetőszerkezet idő előtti tönkremeneteléhez vezet. A 

tetőgerinc közelében kiszellőző elemeket kell beépíteni, az eresz közelében pedig beszellőző 

nyílásokat kell kiképezni. 

A ZSINDELYLAPOK LERAKÁSA 

A zsindelysorok egyenességét zsinórral, vagy kicsapott (kréta) vonallal kell biztosítani. 

Az egymás melletti sorokban a zsindelyeket fél fül eltolással kell lerakni. A kezdő sort 6 mm-

rel az ereszszegély alatt kell indítani. Használjunk olyan zsindelyeket, amelyekről a füles 

részét hosszában levágtuk. Ezáltal elérjük, hogy a következő sor füleinek tapadása az 

öntapadó csíkhoz biztosítva lesz. Ne fordítsuk meg a zsindelylapokat. Az első zsindely 

végéből vágjunk le 8 mm-t, hogy az illesztések ne kerüljenek egymás fölé. 

Az első sort a tető egyik szélénél egész zsidelylappal kezdjük úgy, hogy a széle 6 mm-

rel az eresszegély alatt legyen. A szögelést a fent leírtak alapján kell elvégezni. 

A második sort kezdjük ugyanott, mint az elsőt, de az első zsindely hosszából vágjunk 

le fél fülnek megfelelő részt. A fülek alsó éle kerüljön egy vonalba az első sor bemetszéseinek 

felső szélével. Folytassuk a sort egész zsindelyekkel. 

A harmadik sor induló zsindelye egy teljes füllel rövidített. A harmadik sor bemetszései 

kerüljenek egy vonalba az első sor bemetszéseivel, hogy a függőleges iránytartás tökéletes 

legyen. 

A negyedik sor első zsindelye másfél füllel rövidített. A bemetszések legyenek egy 

vonalba a második sor bemetszéseivel. 
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AZ ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME 

Az acélszerkezetek nagy gondja, hogy kis mértékű hő hatására is nagyban veszítenek 

szilárdságukból. Ezért a vázszerkezetet meg kell óvni a tűztől és a felmelegedéstől. 

A vázszerkezet általában a falban helyezkedik el, gipszkarton lapok mögött, így külön 

tűzvédelemre nincsen szükség. 

 

„U” acélprofilok tűz elleni védelme 

29. ábra 
 

Van azonban olyan eset, amikor a nagy keresztmetszetű támasz egyszerűen nem fér be a 

falba, annak rétegvastagságát tovább növelni pedig értelmetlen lenne. Ilyenkor külön 

tűzvédelemről kell gondoskodni. Erre több szempontból is a gipszes anyagú burkolólemezek 

a legmegfelelőbbek. A burkolólemezek találkozásánál a hézagokat gipszes hézagoló 

habarccsal ki kell egyenlíteni. Külön tűzvédelmi szempontból kialakított burkolatot piros 

jelzésű, tűzálló lemezekből kell készíteni. 
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KIEGÉSZÍTŐK, RÖGZÍTÉSEK  

A különböző igénybevételekre különböző rögzítéseket alkalmazunk: 

 

 

 

 

 

 

30. ábra 
Merőleges húzásra (menyezeti függesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra 
Oldalirányú húzásra, nyomásra. (fali 

függesztésnél) 

 

 

Mivel a fal szerkezete nem homogén, külön erősítés nélkül maximum 2-3 kg terhet 

helyezhetünk el a falakon (ez kb. egy átlagos falikép súlya). 

Az ennél nehezebb tárgyakat (pl.:konzolos mosdó) csak külön bordaerősítéssel, előre 

meghatározott helyre lehet elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy már a tervezés stádiumában 

tudnunk kell ezek helyét, mert utólagos áthelyezésre nincs lehetőség. 

Ugyanez érvényes a födémekre is: egy átlagos csillárnál nehezebb fügesztett tárgy 

helyét jó előre el kell döntenünk. 
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III/3. A SZERELÉS  FOLYAMATA ÉS TECHNOLÓGIÁJA 

 

33. ábra 

A szakszerű építéshez jól előkészített fogadószerkezet (alap) szükséges, ahol szükség esetén a 

szakszerű helyszíni összeszerelés munkálatai is elvégezhetők 

 

34. ábra 

Ha a szerkezeti egységek szerelőpadon műhelyszerű körülmények között kerülnek 

összeszerelésre, akkor a helyszínre szállított elemek első fontos feladata a szakszerű szerelési 

sorrendnek megfelelő lerakodás 
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35. ábra 

Nagyon fontos technológiai feladat az első két külső falszerkezeti elem  lerögzítése. Végleges 

rögzítésük előtt, ideiglenesen szögbelövőt használhatunk. Végleges rögzítése speciális 

csavarral,  alapba elkészített furatba történik. 

 

36. ábra 

Következik az összes falelem rögzítése. Ehhez a művelethez még nem szükséges semmilyen 

állványszerkezet. A fal elemek egymáshoz  történő  rögzítéséhez speciális önmetsző csavarok 

szükségesek 
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37. ábra 

A tetőszerkezet egységeit belső állványzatról célszerű rögzíteni. Egy szintes épületeknél daru 

vagy egyéb emelő gép nem szükséges 

 

38. ábra 

A fal és tetőszerkezet elemeit a  rétegrendek és a tető héjazat  elhelyezéséig merevítő 

szalagokkal   és szálakkal szükséges rögzíteni. 
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39. ábra 

A tető héjazat a könnyűszerkezetes technológiához illően kanadai zsindely  vagy egyéb 

kisebb súlyú tetőfedő anyag. A „Zéró energiaház” elnevezés, illetve az A+ minősítés 

követelményeinek megfelelően a tetőszerkezet szigetelése az építési dokumentációknak 

megfelelően  történjen 

 

40. ábra 

Az  A+ minősítés elérése megköveteli, hogy a nyílászárók  és a külső határoló falak 

hőszigetelése is megfeleljen ennek a minősítésnek. A  külső hőszigetelő réteg elérheti a 15 

cm-t is. 
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41. ábra 

A belső szakipari munkák fontos  része  az energiarendszer kiépítése a belső rétegrendek 

felszerelése előtt. Az ábrán még gázvezeték kerül beszerelésre, amit  a következő években 

már  kivált a megújuló energiákhoz kapcsolódó technológiai szerkezet 

        

42. ábra 

A belső szakipari munkák fontos része a falfelületek, a mennyezet, a járófelületek, kialakítása 

és a belső nyílászárók elhelyezése. 
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III/4. ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI  ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK 

A tárolás helyének kijelölése a munkavédelmi szabályok betartása mellett a 

technológiai célszerűséget is kell, hogy biztosítsa: 

 

- A szerelés helyéről a legrövidebb elérhetőséget. 

- A technológiai termékcsoportok megrendelési objektumok szerinti elkülönült 

tárolást. 

- A szerelési alapanyag, segéd és maradékanyag külön történő tárolását. 

- A technológiai sorrend figyelembe vételét. 

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

- A műhelyen belül történő szállítás tisztán tartott akadálymentes szállítási útvonalat 

igényel. 

- A tárolásnál a rögzítési és magassági előírásokat be kell tartani. Tárolásnál a tárolási 

helyre történő fel vagy lerakás lehetőleg ne rakodóállványról történjen! 

- Elkészült szerkezeti egységet annyi ember szállítson amennyi azt viszonylag könnyedén, 

egymás akadályozása nélkül elbírja végezni 
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Műhelyi előszerelés 

 

43. ábra 

Az elkészült tetőszerkezeti elemek tárolása 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

Szállításnál az alapvető szempont, hogy a rendelkezésre álló rakfelületet és szállítási 

térfogatot minél gazdaságosabban kitöltsük. 

A rakomány elhelyezésénél a hosszabb elemeket és szerelési egységeket alulra 

helyezzük, az egymásra rakott elemeket deformáció-mentesen rögzítjük. 

Lerakodásnál elsődleges szempont a szerelési sorrendterv figyelembevétele. Célszerű 

egy - egy helyre az épületszerkezet összetartozó vagy egynemű egységeit külön helyre lerakni 

(fürdőszoba egység, belső válaszfalak, tetőszerkezet-tartó vízszintes profilok stb.) 

Az épületszerkezet fogadófelületére egyszerre csak egy szerelőegységet helyezzünk fel, 

a hozzátartozó szerelőszerszámokkal és elemekkel (fúrógép, rögzítőcsavar stb.) 

Munkavédelmi előírások: 

 
- A felrakodás kijelölt vezető irányításával csúszás és lazulásmentes módon történjen! 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a közúti szállítás szabályainak betartására. 

- Lerakodásnál a szerkezeti egységek lerakatai között biztonságos közlekedési útvonalat 

kell biztosítani. 

- A dolgozók a munka során vigyázzanak saját, és társaik testi épségére. 
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44. ÁBRA 

A FŐFALAK SZERELÉSE 

Főfalazat elemeinek helyére emelése 

 
 

45. ÁBRA 
TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

A szerelés második mozzanata két műveleti sorrend szerinti sarokelem helyére emelése 

és rögzítése. Minden falszerkezeti elem alá szigetelőcsík kerül. Az első főfal pontos bemérése 

vízszintes és függőleges tájolása után, két-három ponton rögzitjük, majd elhajlás ellen a 

következő elem helyére emeléséig oldalirányban kitámasztjuk. 

A második elemet helyére emelése után függőlegesen és vízszintesen betájoljuk, majd 

az alaphoz és az első elemhez rögzítjük 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 
- A főfalazat egységeit 3-4 dolgozó helyére tudja emelni. Irányított összehangolt 

tevékenység szükséges. 

- Ha a tevékenység 2 méternél magasabb szerelőszinten folyik védőkorlát vagy 

szerelőállvány alkalmazása kötelező: 
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Falazati egységek rögzítése 

 
46. ábra 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

Az alaphoz történő rögzítés fémdűbellel vagy speciális ragasztóanyagba helyezett 

menetes csavarszárral történik. 

Eszközei: kézi villamos ütvefúró-gép, kulcskészlet. A furatnak merőlegesnek, megfelelő 

méretűnek, a fúrási portól, törmeléktől mentesnek kell lenni. A falat alkotóelemeinek 

valamint a falazati egységeknek egymáshoz történő rögzítése hatlapfejű önfúró gyorscsavarral 

történik, kézi fúrógépbe fogott behajtófejjel.Szerelés ideje alatt célszerű a falazatot 

deformáció ellen szerelő acélszalaggal rögzíteni, amit az egységek biztos rögzítése után 

eltávolítunk. 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

- Csak villamos érintésvédelmi szabályoknak megfelelő gépet, csatlakozót és sérülésmentes 

vezetéket szabad használni. 

- Védőkesztyű és szemüveg használata célszerű. 
 

                        
47. ábra 

 

Szerelő 

acélszalag 
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Falszerkezeti egységek folyamatos szerelése 

 

 

48. ÁBRA 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

A folyamatos szerelés mindig egy következő elem vagy sarokegység helyére emelését, 

tájolását, az alaphoz és a csatlakozó egységekhez történő rögzítését jelenti. 

Mindig fontos a megfelelő kitámasztás és a hézagmentes, pontos illeszkedés. 

Ha olyan sarokhoz érünk, ahol sok belső válaszfal elem található, ott azonnal ezeket is 

helyükre emeljük, tájoljuk és rögzítjük. A rögzítést a szükséges pontokon alul és felül is 

elvégezzük. 

Ezzel megoldjuk a helyi kitámasztás feladatát is, illetve elkerüljük azt, hogy a 

későbbiek során ezeket az elemeket a már helyükre rögzített falrészeken keresztül kelljen 

szállítani.  

 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

Mivel egy-egy szerelőhelyen kis mozgáskörzetben több munkás is dolgozik egyszerre, 

nagyon fontos az egymás testi épségének a védelme. Egy-egy műveletet itt a szerelők feje 

fölött is el kell végezni, védősisak használata kötelező! 
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A Falazati egységek végleges rögzitése 

 

 

49. ÁBRA 

 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

A szerelést úgy folytatjuk, hogy minden térelhatároló (külső főfal) és térelválasztó 

(belső teherhordó és válaszfal) a helyére kerüljön.A belső szereléseknél egyre nagyobb 

szerepet kap a létra és a szerelőbak. 

Fontos ellenőrizni hogy minden rajz szerinti helyen megtörtént-e a csavaros rögzítés, és 

hogy minden elem a terv szerinti helyén van-e. 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

Általában megegyeznek az előző műveleteknél rögzítettekkel, de az egyre szűkülő zárt 

mozgástér fokozott gondossággal végzett munkát igényel. 

 

50. ÁBRA 
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A TETŐSZERKEZET SZERELÉSE 

A tetőszerkezet vízszintes tartó-profiljainak szerelése 

 

 

51. ábra 

 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

A vízszintes tartószerkezet C profil, ahol az első elem helyére emelése, bemérése és 

rögzítése után egy acélszalaggal biztosítjuk a függőleges falakat a feszítő igénybevétellel 

szemben. Ezután sorban felhelyezzük és rögzítjük az összes C profilt. A rögzítés a már 

ismertetett módon történik. 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

Ezt a szerelési műveletet szerelőbakokról vagy létráról végezzük, ezeket biztosítani kell 

az elcsúszás és elmozdulás ellen. 

A C profilok helyére emelésének és rögzítésének ideje alatt technológiai idő gazdaságos 

kihasználása miatt a lakótérben végezhetik a falazat elemei rögzítésének befejező műveleteit. 

Fokozottan gondos munkavégzés szükséges. Az alul dolgozók részére védősisak használata 

kötelező. 

Mivel állványon dolgozunk, ügyelni kell a leesés veszélyére. Szintén fontos az 

elektromos kisgépek érintésvédelmi szabályainak betartása. A fém szerkezet igen jó 

elektromos vezető!!! 
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Tetőszerkezet első elemének helyére emelése és rögzítése 

 

 

52. ábra 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

Ha a tetőelem méretei megengedik, a falazat rácsai között emeljük be a lakótér 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

Fokozottan be kell tartani az emelésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. 

Ügyelni kell, nehogy a helytelen emelés miatt az elemek deformálódjanak, így 

használhatatlanná váljanak. 

A szelemen helyére emelése, tájolása és rögzítése pontos biztonságos munkafogásokat 

igényel, ezért szerelőállvány használata szükséges. Az állványzatot min. II. osztályú 

építőfából, vagy fémből kell megépíteni. 

 

53. ÁBRA 
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A második és a további tetőtéri elemek beépítése 

 

 

54. ábra 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK: 

A második elemet az elsőhöz hasonló módon emeljük a helyére. A falazaton és a 

vízszintes C profilon kívül legalább két helyen ideiglenesen egymáshoz is rögzítjük. 

Ezt a műveletet folyamatosan ismételjük addig, míg a tetőszerkezet eleminek a fele 

helyére nem kerül. 

Munkavédelmi előírások: A folyamatos szerelést a lakótéren belül felállított 

szerelőállványról célszerű elvégezni. Az elemek egymáshoz rögzítésénél szükség van a 

falazat szintje fölött végzett munkára is. Ezeket a műveleteket megfelelő szilárdságú pallón 

kell végezni.A munka során a biztosítókötél használata kötelező. 

 
 

55. ábra 
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Ha a munka biztosítókötél használatával sem elég biztonságos, akkor a munkaszinten 

állványzat kiépítésére van szükség. Az állványzatot min. II. osztályú építőfából, vagy fémből 

kell megépíteni. 

Ha a födém még nem készült el, de a felső szinten dolgoznak, a munkát végzők alatt 

tartózkodni, és anyagot tárolni nem szabad. 

 Munkát csak az arra alkalmas ruházatban lehet végezni (zárt öltözet, vastagtalpú cipő, 

hosszú nadrág). Az építés helyszínén munkavédelmi sisak viselése kötelező 

Rögzítés a tetőszerkezet második térfelén  

 

 
56. ábra 

 

TECHNOLÓGIAI ELŐIRÁSOK. 

A végleges rögzítés előtt az összes tetőszerkezetet felrakjuk a szerelés színhelyére.A 

második oldal első elemét ugyanúgy tájoljuk, rögzítjük, mint az első térfél első elemét. 

A szerelési műveleteket addig folytatjuk, míg minden tetőszerkezet a helyére nem kerül. 

Az ideiglenes rögzítéseket mindenütt a technológiailag előirt végleges rögzítésekkel váltjuk 

fel. 

MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK: 

 
Fontos az előző műveleteknél ismertetett munkavédelmi szabályok betartása mellett, 

hogy ismét fokozatosan szűkül a műveletekhez szükséges mozgástér. Fokozott odafigyelés 

szükséges. Ha a tetőszerkezetnek falazattól elnyúló részei vannak a szerelést külső falhoz 

szerelt állványról kötelező végezni. 
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Tetőszerkezet végleges rögzítése és befedése 
 

 
57. ábra 

 

 
58. ábra 

Technológiai előírások: 

A tetőszerkezet végleges befejezéseként az összes elmaradt rögzítéseket pótoljuk. 

Megfelelő távolságokban felerősítjük a tetőléceket, amelyre a cserép közvetlenül vagy a 

zsindelyt megtartó háncslemez kerül. Elkészítjük a tetőszerkezet tartó szigetelő és esztétikai 

borítását is. Ezzel lehetővé válik a befejező műveletek időjárási viszontagságoktól mentes, 

viszonylag és fokozatosan zárt térben történő végzése. 

Munkavédelmi előírások: 

A tetőszerkezet borítása különösen balesetveszélyes. Célszerű ezt a műveletet megfelelő 

hőmérsékletű száraz időben végezni. Biztonsági öv használata a tetőn kívül végzett munkánál 

kötelező. Fontos az épület körül dolgozók balesetvédelme is. 
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A SZERELÉSNÉL ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK: 

 

 
    1 2 3 4 5 6 

 

 
 

14  13  12  11 

 

2. ábra 
 

 

 

Akkumulátoros csavarbehajtó a 

hozzá való csavarokkal 

Alkoholos filctoll 

Vízmérték (kicsi) 

Vízmérték (nagy) 

Kicsapó zsinór 

Mérőszalag 

Kalapács 

Profil kézi lyukasztó 

Faipari gyorsszorító 

Elektromos lemezvágó 

Mérőszalag 

Faipari gyorsszorító 

Fém derékszög 

Kézi lemezvágó 

GRIPP gyorsfogó acélszerkezethez 

Gumikalapács 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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A SZERELÉSNÉL ALKALMAZOTT KISGÉPEK: 

 

   1 2 3  4 

 

 
 

 

     5  6  7 

 

3. ábra 
 

 

1.  Pumpás kézi lyuktisztító 

2.  Menetes tőcsavar, anyával 

3.  Behajtó kulcs 

4.  Elektromos ütvefúró gép 

5.  Lyuktisztító dörzskefe 

6.  2 komponensű ragasztó patron 

7.  2 komponensű ragasztó pisztoly 
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IV. A „ZERO ENERGIAHÁZAK”  szigeteléstechnikája és energia 

ellátása 

IV/1. HŐSZIGETELÉSTECHNIKA ÉS AZ  A+ MINŐSÍTÉS 

A jövőben kivitelezésre kerülő lakóépületek műszaki előírásai megkövetelik az A+ 

minősítés elérését 

Ez  a minősítés csak úgy érhető el, ha: 

o Az épület falazata tökéletes hőszigetelést biztosít 

o Az épület nyílászárói tökéletes hőszigetelést biztosítanak 

o Az  épület energia ellátása olcsó, szennyezés mentes, a lehető legkisebb 

energia felhasználást igénylő  technológia. 

Az épületek minősítése: 

 

Az „A" kategóriás ház jelentése: A rendelet az épületeket energetikai minőségük szerint 

osztályozza és egy összesített mutatóval jellemzi. (Kiszámításának módját a 7/2006. TNM 

rendelet határozza meg. A számításhoz az épület telepítésén, a homlokzatok benapozottságán, 

a szomszédos épületek hatásán, valamint más klimatikus tényezőkön, az épület hőszigetelő 

képességén, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságain, az épületgépészeti berendezések 

és rendszerek jellemzőin, a felhasznált energia fajtáján, az előírt beltéri légállapot 

követelményeiből származó energiaigényen, továbbá a sajátenergia-előállításon túl a vizsgált 

épületet geometriai tulajdonságait és rendeltetését is figyelembe kell venni.)  

A rendelet fenti minősítési osztályokat állapítja meg. 
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Láthatjuk, hogy a C kategória jelenti az átlagos színvonalat, a hozzátartozó százas érték pedig 

azt, hogy ez egy viszonyítási érték, amely még éppen megfelel a 7/2006 TNM rendeletben 

előírt követelményeknek. A többi érték az ehhez viszonyított százalékos eltérést mutatja, 

vagyis minél kisebb az érték, annál inkább elégedettek lehetünk házunk energetikai 

jellemzőivel. Az A kategória összesített energetikai mutatója 56-75 százaléka a jelenlegi 

szabvány által megkövetelt értéknek, vagyis ennyivel energiahatékonyabb egy A kategóriás 

ház egy C kategóriásnál. Ez távolról sem jelenti azt, hogy az átlagos elvárás túlszárnyalása 

ördöngösség lenne. Tudni kell ugyanis, hogy a hazánkban kötelező értékek engedékenyek, 

azok elmaradnak a nyugati államokban bevett gyakorlattól. Így tehát mindenki bátorítható 

legalább a fokozottan energiatakarékos A+ kategória megcélzására az energiafelhasználás 

látványos csökkentésén túl azért is, mert a tanúsítás bevezetésével, és a követelmények 

közeljövőben várható szigorításával egy ház értékét egyre nagyobb mértékben meghatározza 

energetikai minősége is. 

Az épületek hőszigetelése: 

Az épület határoló felületein keresztül távozhat el a fűtésre felhasznált hőenergia. A 

legaktívabb hő elvonó felületek a következők 

Nyílászárók: 

A külső határoló falakhoz csatlakozó nyílászárók  mindegyike jelenleg már hőszigetelt 

minőségben készül. Szakszerű beépítésük szerelési kézikönyvek alapján történik 

Külső határoló falak 

A könnyűszerkezetes ház az előző ismeretek szerint a váz szerkezetében már tartalmaz 

bizonyos vastagágú  hő és hangszigetelő anyagot. A időjárási és külső hőviszonyoknak 

megfelelően ezt kell kibővíteni külső hőszigetelő réteggel, amely elérheti a 15 cm-t is. A 

gyártó forgalmazó cégek bőséges kínálata szakszerű kivitelezés technológiai utasításokat is 

biztosít. 

Födém és tetőszerkezet 

Külön- külön kell biztosítani a födém  és a tetőszerkezet hőszigetelését is. A födémszerkezet 

hőszigetelése általában a járófelület kialakításával együtt történik. A tetőszerkezet 

hőszigetelése történhet utólag is. 

Padozat 

Általában a járófelület kialakításával együtt történik melegpadlók alkalmazásával. 

Padlófűtésnél ez a technológia szerves részét képezi 
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IV/2. A KÖNNYŰSZERKEZETES  ENERGIAHÁZ ENERGIA 

ELLÁTÁSA: 

A lakó és gazdasági épületek energia ellátásának két alapvető területe van: 

I. Villamos energia biztosítása  az épület energia ellátásához (bár ez átfedéssel működik a 

másik ?területtel) 

Történhet: 

o Hálózatról vagy 

o Házi villamos erőműként: 

A házi villamos erőmű energia  biztosítása lehetséges: 

o Szélenergiával 

o Napelemmel 

II. Hőenergia biztosítása  az épület hőenergia igényeihez: 

Történhet: 

o Távfűtési rendszerből 

o Egyedi hő termelő berendezéssel 

Az egyedi hő termelő berendezés lehet: 

o Fosszilis  szennyező energiát felhasználó berendezés: 

 Hagyományos: szén, olaj gáz. 

 Megújuló energiaként fatüzelés és egyéb biotechnológiai fűtési rendszerek. 

Megújuló tiszta energiát felhasználó berendezés: 

 Napkollektor 

 Hőszivattyú 

A lakó és gazdasági épületek esetében arra kell törekedni, hogy „zéró energiaházként”, vagy 

„passzív házként” működhessen 

ZÉRÓ ENERGIA HÁZ 

A zéró energia ház a mai környezettudatos és megújuló energiák felhasználásának egy 

fejlettebb és jövőbe mutató épület típusa. Mivel egyre nagyobb az igény az energia 

függetlenségre és a természet megóvására, lassan szárnyra kap a zéró energia ház is, mint az 

építészet jövőbeni iránya. 

A zéró energia ház annyit jelent, hogy az adott ház vagy épület a megújuló energiaforrások 

(napelem, napkollektor, hőszivattyú) segítségével termeli meg mindazt a fűtési és elektromos 

energiát amire szüksége van. 
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Az épületek fő energia felhasználása a hőenergia és az elektromos energia. A kettő közül a 

jelentősebb költséget a fűtés adja, lakóházaknál az energiaköltségek 80-90 %-át, a megmaradó 

10-20% az elektromos fogyasztás. 

Ma még kevés zéró energia felhasználású ház található Magyarországon, de számuk 

gyarapszik, és a mai trendeket elnézve a jövő a zéró energia felhasználású házaké lesz. Az 

Európai Unióban 2019-től kizárólag olyan középületeket lehet tervezni és építeni, ami 100%-

ban megtermeli minden, a fenntartásához szükséges energiát, 2021-től pedig szintén csak 

ilyen lakóházakat. 

A zéró energia házak rendszerei:  

1. Napkollektor + napelem rendszer. 

Ebben a megoldásban egy nagyobb méretű napkollektoros berendezés van ami 100%-ban 

ellátja egész évben a fűtést és meleg vízkészítést. Ez a fajta rendszer nagyobb méretű 

napkollektor felülettel van ellátva, és egy nagyméretű szezonális meleg víz tartályban tárolja 

télire a nyáron felvett energiát. A napkollektoros rendszer az épület fűtési igénye alapján úgy 

van méretezve, hogy akkora felületű napkollektor mező van hozzá, ami képes annyi 

hőenergiát termelni, ami eltárolva elegendő a ház fűtéséhez egész télen. Ilyen mennyiségű 

hőenergiához egy nagy méretű, kellően hőszigetelt szezonális hőtároló tartály szükséges, ami 

akár 50-100 m3-es is lehet. 

A napelemek pedig a háztartási elektromos fogyasztását fedezik egy hálózatra kapcsolt oda-

vissza mérő órával ellátva. Ebben a megoldásban nincs szükség az áram tárolásához költséges 

akkumulátor telepekre. Az oda-vissza mérő óra alapján a szolgáltató az éves szinten 

megtermelt és az elfogyasztott elektromos energia alapján számláz vagy fizet attól függően, 

hogy többet vagy kevesebbet termeltünk, mint amit elfogyasztottunk. 

2. Hőszivattyú + napelem 

A hőszivattyú + napelem rendszer az egyik legjobban terjedő 100% energia ellátást kínáló 

megoldás. Leginkább jól szigetelt házaknál alkalmazható, ahol kellően alacsony energia 

igényű az épület. Ebben egy jó hatásfokú hőszivattyú működteti a ház fűtését, és a meleg 

vízellátását egész évben. A hőszivattyú lehet talaj szondás, vagy talaj kollektoros. A hozzá 

tartozó napelemek a hőszivattyú egész éves fogyasztását és a ház elektromos fogyasztását 

együttvéve fedezik. Itt is egy oda-vissza mérő villanyóra méri a megtermelt és elfogyasztott 

kilowatt órák számát, amit év végén a különbözet szerint az áramszolgáltató elszámol. Ha 

több volt az évi fogyasztás, mint a megtermelt áram, akkor a szolgáltatónak fizet a fogyasztó, 

ha a megtermelt áram több mint az elfogyasztott, akkor a szolgáltató fizet az áram többletért. 

Ez a kombináció az alacsony energia igényű házakra a leggazdaságosabb, ahol alacsony a 

fűtési igény. Ezért kisteljesítményű hőszivattyú és hozzátartozó napelem rendszer képes 

ellátni a fűtést. Ennek a fedezésére néhány kilowatt teljesítményű napelemes rendszer is elég 

lehet. Amennyiben a rendszer a tervezés során kellően van méretezve, 100%ban képes ellátni 

a házat fűtési és elektromos energiával. 
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A zéró energia felhasználású házak nem feltétlenül jelentik azt, hogy minden szükséges 

gépészeti berendezést ugyanúgy tartalmaznak mint a passzív házak. Egyik változatban egy 

passzív ház tovább fejlesztett változataként több megújuló energiát is képes hasznosítani. A 

másik változat, hogy alacsony energia igényű házként megtermeli mindazt az 

energiamennyiséget  a napkollektorok, napelemek, és/vagy hőszivattyú segítségével amire 

szüksége van. 

Ha az energia ellátáshoz és fogyasztáshoz hozzáillesztjük az épület szerkezet  energia 

fogyasztással kapcsolatos kérdéseit is áttérünk a „passzív házak” területére 

 Tananyagunk két önálló fontos területe a napkollektor és a hőszivattyú 

 

IV/3 A napkollektor 

A NAPKOLLEKTOR FELADATA

Alapvető feladat a nap energiájának  átalakítása és 

összegyűjtése és olyan hőenergiává energiává történő

átalakítása amely alkalmassá tehető háztartási és ipari 

szolgáltatások biztosítására.

Energiaforrás Átalakító eszköz

Felhasználás használati 

melegvízként
Felhasználás fűtésként

X
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A NAPKOLLEKTOROS RENDSZER

FELÉPÍTÉSE

 

Napkollektoros rendszerek szerkezeti felépítése, működése 

 

Magyarország éghajlati adottságai mellett aktív napenergia-hasznosítás céljára többnyire 

folyadék munkaközegű napkollektorokat alkalmaznak. Az ilyen napkollektoros hőtermelő 

berendezések általában az alábbi fő részekből állnak: 

 

- Napkollektorok, melyek elnyelik, hővé alakítják és a folyadék munkaközegnek átadják a 

napsugárzás energiáját. 

 

- Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják. 

 

- Működtető, szabályozó, biztonsági és ellenőrző szerelvények. Ide tartozik a keringető 

szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, a nyomás- és hőmérők, a 

szabályozó és váltószelepek valamint az egyéb szerelvények. 

 

- Csővezeték rendszer, mely a kollektorokat köti össze a tárolóval. 

 

A napkollektoros rendszerek a kollektorokban felmelegedő folyadék szerint lehetnek egy- 

vagy kétkörösek. 

 

Egykörös rendszer esetén a kollektorokban közvetlenül a felmelegítendő használati víz kering. 

Az ilyen rendszer előnye az egyszerűség, hátránya a fagymentes időszakra korlátozott 

alkalmazhatóság, valamint a kollektorokban a vízkövesedés, lerakódás és forrás veszélye. 

 

Kétkörös rendszer esetén a kollektor kör külön zárt kör, melyet megfelelő minőségű 

fagyálló hőátadó folyadékkal kell feltölteni. Ekkor a kollektorokban felmelegedett 
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fagyálló folyadék hőcserélőn keresztül fűti fel a tárolóban lévő vizet. Kétkörös rendszerek 

egész évben, tehát télen is biztonsággal használhatók. A kétkörös rendszerek előnye a 

nagyobb éves energiahozam, a megbízható, a kollektorok vízkövesedését kiküszöbölő 

üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség, és a bonyolultabb fel-, 

és utántöltés. Pl a Foton vákumcsöves napkollektorokat kizárólag fagyálló folyadékkal 

töltött kétkörös rendszerekben lehet alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaközeg szállítása szerint a napkollektoros rendszerek lehetnek gravitációs vagy 

szivattyús keringtetésűek. 

 

Gravitációs keringtetés esetén a tárolótartály a kollektorok fölött helyezkedik el, és a 

folyadék munkaközeg keringése a kollektorban felmelegedett folyadék fajsúlycsökkenése 

miatt következik be. Az ilyen rendszerek előnye az egyszerűség, a kering tető szivattyú és 

automatika elmaradása, hátránya a tároló helyének kötöttsége. Gravitációs rendszereknél a 

keringést biztosító nyomáskülönbség viszonylag kicsi, ezért csak kis áramlási ellenállású 

kollektorokat és tárolókat lehet alkalmazni. Kétkörös, fagyállóval töltött gravitációs 

rendszereknél gyakran fűtőköpenyes bojlereket alkalmaznak. 

 

Szivattyús keringtetésű rendszerek esetén a hőátadó folyadékot szivattyú áramoltatja. A 

szivattyús rendszerek előnye, hogy a tároló bárhol elhelyezhető, kiterjedt rendszer építhető, 

melyben nem kell kis áramlási ellenállású elemeket használni, és a szivattyú ki- és 

bekapcsolásával, esetleg a fordulatszám változtatásával jól szabályozható üzem 

valósítható meg. Hátrányuk a nagyobb beruházási és üzemköltség. 

 

 

 

 
Kétkörös, szivattyús használati-melegvíz készítő rendszer 
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IV/4. A HŐSZIVATTYÚ 

Megújuló geotermikus energia 

A nap melege, amely a földkéregben raktározódik el, a geotermikus hőszivattyúk számára 

kimeríthetetlen energiaforrást jelent. Az évszakok megszokott körforgása folyamán ez az 

energia a hidegebb évszakokban folyamatosan csökken, a melegebb évszakokban 

folyamatosan növekszik, de a hőszivattyúk zavartalan működéséhez elegendő a téli 

időszakban található hőmennyiség. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia 

van, amely több mint amennyi el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket. Nekünk annyit kell 

tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát, hiszen a geotermikus hőszivattyút éppen erre 

tervezték. Az US Energiaügyi Minisztériuma által nemrégiben készített tanulmányban, az 

újgenerációs geotermikus hőszivattyúk minden más fűtési/hűtési rendszer elé kerültek a 

tekintetben, ahogy képesek az energiát konzerválni és csökkenteni a széndioxid kibocsátást. 

 

 

  

A hőszivattyús rendszer: 

A hőszivattyú működtetéséhez szükséges hagyományos energiaforrások (villamos energia 

vagy földgáz) használata is. Kivétel, ha például napelemmel, biogázzal, vagy éppen 

szélenergiával biztosítjuk a működtető villamos energiát. A hőszivattyú használata azonban 

mindenképpen jelentős energia megtakarítást eredményez, még akkor is, ha hagyományos 

energiaforrásokat használunk is működtetéséhez. Mindemellett elősegíti a fosszilis 

energiahordozók gazdaságosabb felhasználását. 
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A hőszivattyú egy olyan gépi berendezés, amely az alacsonyabb hőfokszintről külső energia 

bevezetésével a magasabb hőfokszintre hőt szállít. 

A hőszivattyú az elvi működés és hőtani folyamat szempontjából egyenlő a gáznemű 

közvetítő közeggel üzemelő hűtőgéppel, hiszen az gáz segítségével hűti le a levegőt. Azonban 

a hőszivattyú képes hűteni és fűteni egyaránt, azaz a télen a fűtést, nyáron pedig a klímatizált 

hűtést is megoldhatjuk ezen szerkezet segítségével, azaz rendeltetésében is eltér egy 

hűtőgéptől. A hőszivattyú abban is különbözik egy átlagos hűtőszekrénytől, hogy a 

használatával elérhető alsó és felső hőfokszint eltolódik a magasabb hőmérsékletek irányába. 

Hőszivattyúnál az alsó hőfokszint a hőforrás, mely lehet folyóvíz, környezeti levegő, 

hulladékhő, napenergia, vagy geotermikus energia. A hűtőgépeknél az alsó hőforrás a 

hűtőszekrény. 

Az alacsony hőfokszinten párolgó folyadékok, illetve ezen nedves gőz elegyei kiválóan 

alkalmasak hűtőközegnek, mivel a hőfelvétel és hőleadás közben a hőmérsékletük állandó 

marad, csak halmazállapotuk változik meg. 

Mindemellett természetesen az év mind a négy évszakában meleg víz is előállítható vele. A 

hőszivattyúk elterjedése az utóbbi években felgyorsult, főképp a hazánknál fejlettebb 

országokban, mint például Svédország, Norvégia, Dánia vagy éppen Németország. Ezen 

államokban olyan konstrukciókat fejlesztettek ki, amelyek segítségével az energiatermelés az 

ipar, a mezőgazdaság és a családi otthonok részére egyaránt hasznosítható, mindemellett a 

berendezések az épületekben, és azokon kívül is elhelyezhetők. Működésük halk, méreteik 

nagyjából a hazánkban kapható 150 literes hengerűrtartalmú bojlerek méreteivel 

megegyezőek, de természetesen léteznek ezeknél nagyobb berendezések, valamint komplett 

rendszerek is. Várható üzembiztos élettartamuk nagyságrendileg 28-30 évre tehető.  
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Felhasznált irodalom 

- HORIZONT GLOBÁL  Kft dokumentumai, 

- a Nógrád megyei Kézműves Forrásközpont épitési munkái, 

- a Szárazépítési kézikönyv, 

- az „ORISOFT” információs szoftver 

- LB-Knauf termékismertetők 

- Lindab termékismertetők 

        -    Kondor Ferenc - Fodor Zoltán - Kapros Zoltán- dr. Vajda József - Vaszil lajos: 

Hőszivattyú 

        -   Becskereki Tamás 

Napkollektor tervezési, oktatási segédlet 

         -  Apricus AP Vákuum csöves Napkollektor 

Telepítési és működtetési kézikönyv 

          - Becskereki Tamás 

Napkollektorok üzembe helyezése 

          -  Gyártó forgalmazó cégek kiadványai 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.husk-cbc.eu 
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