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MEPS - Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete 

1. Bevezető 

 

1.1. Az épületek hőszigetelése nem csak elkerülhetetlen, de annak fokozása a folyamatosan 

szigorodó követelményértékek mellett aktuális is. A hatályos 7/2006 TNM rendeletet 2015. 

január 01.-től a 20/2014. BM rendelet módosította és kiegészíti. Az egyes épületszerkezetek 

hőátbocsátási tényezőinek követelményértékeit meghatározó 1. melléklet mellett megjelent az 

5. melléklet, amely az ún. költségoptimalizált követelményeket tartalmazza, mely jóval 

szigorúbb értékeket jelent a jelenleg érvényben lévő és általános esetben 2015. január 01. után 

is alkalmazandó 1. mellékletnél. 2018-tól már a közel „0” energiafelhasználású modell 

alapján lép életbe a szabályozás a használatbavételi eljárások keretében, ami további 

vastagságnövekedést indukál.  

 

1.2. Az energetikai tervezés és ellenőrzés menete három szintű:  

Az első szint a hőátbocsátási tényezőket szabályozza. 

 

A hőátbocsátási tényezők meghatározásánál kerül előtérbe a hőszigetelés. Annak anyagai, az 

alkalmazásra ajánlott termékek műszaki teljesítményei, kiemelten a hővezetési tényezőre 

(W/mK).  

A második szint egy átlagos hőátbocsátási tényezőt határoz meg az egész épületre. 
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A harmadik energetikai tervezési/ellenőrzési/minősítési szintnél lépnek be az épületgépészeti 

megoldások, beavatkozások (fűtés, használati melegvíz-ellátás, világítás, alternatív-, vagy 

megújuló energiaforrások, stb.) melyek már túlmutatnak épületszerkezeti, hőszigetelési és 

más építészeti érintettségen. 
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Néhány térelhatároló hőátbocsátási követelményértéke a 7/2006 TNM rendelt 1. és 5. 

melléklete alapján: 

 

 

 

Épülethatároló 

szerkezet 

A hőátbocsátási tényező* követelményértéke U  MEPS ajánlás 

napjainktól 

(figyelemmel a 

tervezett új 

épületek várható 

használatbavételi 

időpontjára!) 

2016.01.01.-2017.12.31. között 2018.01.01. után 

 

általában 

hazai v. EU 

forrás ill. 

központi 

támogatás 

 

minden épület 

1. melléklet 5. melléklet 5. melléklet 

Homlokzati fal 0,45 W/m
2
K 0,24 W/m

2
K 0,24 W/m

2
K 0,17 W/m

2
K 

Lapostető 0,25 W/m
2
K 0,17 W/m

2
K 0,17 W/m

2
K 0,12 W/m

2
K 

Talajon fekvő padló 0,50 W/m
2
K 0,30 W/m

2
K 0,30 W/m

2
K 0,12 W/m

2
K 

* rétegtervi (szerkezeten belüli hőhidakat is figyelembe vevő) hőátbocsátási tényező 

 

1.3. A hőszigetelési vastagság növekedésével olyan megvalósíthatósági kérdések merültek fel, 

amelyek a korábbi méreteknél nem voltak érzékelhetőek. A MEPS (Magyarországi EPS 

Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete) fontosnak tartotta; egyrészt a vastagságnövekedés-, 

másrészt a viszonylag újnak tekinthető grafit adalékos expandált polisztirol (EPS) elterjedése 

miatt olyan információk közreadását, melyek a piac érintett szereplőinek segítséget 

nyújthatnak a kifogástalan megoldások megvalósításában. Teszi mindezt annak ellenére, hogy 

az EPS termékek önmagukban nem eredményeznek komplett- és/vagy komplex rendszereket, 

mégis akkor várható a megfelelő műszaki teljesítmény és tartós problémamentesség, ha az 

energetikai szempontból legfontosabb alkotóelem oldaláról kerülnek áttekintésre úgy 

tervezési, mint kivitelezési szempontok.  

 

1.4. Mivel EPS alapú hőszigetelő rendszerek és megoldások több alkotóelem kompatibilitási 

(összeférhetőségi) kérdéseit is felvetik, ezért ahol rendelkezésre áll, ott más szakmai 

szervezetek által kiadott Irányelvek követését alapként kezeli a MEPS. Ilyen a homlokzati 

hőszigetelések esetében a THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) MÉVSZ (Magyar Építőkémia 

és Vakolat Szövetség) Műszaki- és Kivitelezési Irányelve, vagy az ÉMSZ Irányelvek. Épp így 

figyelemmel kell lenni a társított anyagok előállítóinak ÉME (Építőipari Műszaki Engedély), 

TMI (Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás), NMÉ (Nemzeti Minőségi Értékelés), Gyártói 

Utasítás dokumentumokban szereplő sajátosságokra. 
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2. A hatékony hőszigetelés EPS-el 

 

A ’normális’ kifejezés azért került kiemelésre, mert napjainkban sem a hőszigetelések 

vastagságnövekedése-, sem a hőszigetelési követelmények markáns fokozódása-, sem pedig a 

nagyobb hatékonyságú anyagok, mint a grafit adalékos EPS nem különlegesség, mind teljesen 

normális körülmény, vagy -sajátosság. Mára nem csak a hőszigetelés természetszerű, de 

annak fokozása -túl a szigorodó ez irányú hazai és nemzetközi követelményeken- valós igény. 

Mindezt leginkább a hőszigetelési vastagságok, megszokottakat nagyságrenddel meghaladó 

mértéke tükrözi (korábbi 6-8 cm-el szemben 20-30 cm!) Az alaposság úgy épület-egész 

tekintetében (pincétől, falakon át a tetőig) mint a kialakítások tökéletességében, szintén reális 

elvárás. A kifogástalan viselkedés-, a műszaki teljesítmények magas színvonala-, a jelentkező 

igénybevételekkel szembeni tartós és biztonságos ellenállás pedig az EPS erőssége. 

 

Az évtizedek óta jól ismert és elterjedt expandált polisztirol (továbbiakban: EPS) hőszigetelő 

termékek három csoportja- és három alkalmazási területe kerül bemutatásra: 

 

2.1. EPS típusok: 

 

- normál (fehér) keményhab lemezek 

- grafitadalékos, hatékonyabb keményhab lemezek 

- formahabosított (FormEPS) alacsony vízfelvételű keményhab lemezek 

 

2.2. EPS alkalmazások: 

 

- földben (épület alatt, pincefalon, padlóban, lábazaton) 

- homlokzaton THR-ben (Teljes Hőszigetelő Rendszerben) 

- lapostetőkben (egyenes rétegrendben, duó tetőben, fordított rétegrendben) 

 

2.3. Teljesítmény-alapú -EU konform- tervezés során a tervező (hiányában a kivitelező) nem 

márkaszimpátia alapon választ terméket, hanem a beépítési helyen adott anyaggal szembeni 

követelményszint alapján, amit minden gyártó-, minden termék esetében teljesítmény -

nyilatkozatban közöl. Cél: az igénybevételek szerinti anyagválasztás. 

 



1.0 Hatékony hőszigetelés polisztirollal 

_______________________________ 

5 
 

________________________________________________________ 

MEPS - Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete 

3. Milyen vastag legyen a hőszigetelés? 

 

3.1. Az egyszerű válasz: a választott hőszigetelési vastagsággal az adott hőszigetelt szerkezet 

-figyelemmel az épület egészére (!)- minimálisan feleljen meg minden aktuális előírásnak, 

követelménynek. Az aktuális energetikai követelményeken túlmenően mindig érvényben van 

állagvédelmi ill. hőérzeti szempont! Sehol nem keletkezhet káros párakicsapódás, sem nem 

lehet egy térelhatároló (fal, födém, padló) olyan, hogy az „húzzon” kellemetlenül alacsony 

hőmérsékletű legyen (ami szoros összefüggésben van a párakicsapódási kockázat elkerülési 

lehetőségével). 

 

3.2. 2015. január 01.-től a 20/2014. BM rendelet nem váltotta fel a hatályos 7/2006 TNM 

rendeletet, hanem módosította és kiegészíti azt. Az egyes épületszerkezetek hőátbocsátási 

tényezőinek követelményértékeit meghatározó 1. melléklet mellett megjelent az 5. melléklet, 

amely az ún. költségoptimalizált követelményeket tartalmazza, mely jóval szigorúbb értékeket 

jelent a jelenleg érvényben lévő és általános esetben 2015. január 01. után is alkalmazandó 1. 

mellékletnél. 2018-tól már a közel „0” energiafelhasználású modell alapján lép életbe a 

szabályozás a használatbavételi eljárások keretében, ami további vastagságnövekedést 

indukál.  

 

3.3. A követelményértékek bevezetésének üteme: 

 

- 2015. január 1-től pályázati forrásokat felhasználó új és meglévő épületek esetén költség-

optimalizált követelményszinten;  

- 2018. január 1-től minden új és meglévő épületet költség-optimalizált követelmény szinten;  

- 2019. január 1-től hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő új épületeket közel 

nulla követelmény szinten;  

- 2021. január 1-től minden új épületet közel nulla követelmény szinten kell megvalósítani. 

  

3.4. Az energetikai minőség, a közel „0” energiaszintű épületek esetében messze komplexebb 

mint egy -akár- rétegtervi térelhatároló „U” megadása, lásd: az idézett EU Irányelv részletet: 

„EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS által 2010. április 14-én elfogadott IRÁNYELV 

szerint: …„2. cikk. Fogalommeghatározások: 
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…2. „közel nulla energiaigényű épület”: az I. melléklettel összhangban meghatározott, igen 

magas energiahatékonysággal rendelkező épület. A felhasznált közel nulla vagy nagyon 

alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene 

származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó 

energiát is; … I. MELLÉKLET … 1. Egy épület energiahatékonyságát a szokásos 

használatával összefüggő különböző igények kielégítése érdekében évente fogyasztott energia 

kiszámított vagy tényleges mennyisége alapján kell meghatározni, és annak tükröznie kell az 

épület tervezett hőmérsékleti viszonyainak fenntartásához szükséges fűtési energiaszükségletet 

és hűtési energiaszükségletet (a túlmelegedés elkerüléséhez szükséges energia), valamint a 

használati melegvíz előállításához szükséges energiamennyiséget. 

2. Egy épület energiahatékonyságát átlátható módon kell kifejezni, és annak ki kell terjednie 

egy energiahatékonysági mutatóra és egy, a primerenergia-fogyasztást mérő számszerű 

mutatóra, amely az energiahordozónkénti primerenergia-tényezőkön alapul, mely utóbbiak 

nemzeti vagy regionális, évi súlyozott átlagokon vagy a helyszíni termelés konkrét értékén 

alapulhatnak. Indokolt, hogy az épületek energiahatékonyságának kiszámítására vonatkozó 

módszertan figyelembe vegye az európai szabványokat is, és annak összhangban kell lennie a 

vonatkozó uniós jogszabályokkal, beleértve a 2009/28/EK irányelvet is. 

3. A módszertant legalább a következő szempontok figyelembevételével kell megállapítani: 

a) az épület és a válaszfalak alábbi tényleges hőtechnikai jellemzői. i. hőkapacitás ii. 

hőszigetelés iii. passzív fűtés; iv. lehűlő elemek; és v. hőhidak; b) fűtési rendszer és 

melegvízellátás, beleértve ezek hőszigetelési jellemzőit is; c) légkondicionáló rendszerek; d) 

természetes és gépi szellőztetés, amely a légtömörségre is kiterjedhet;e) beépített 

világítóberendezések (főként a nem lakóépületekben); f) az épület tervezése, elhelyezése és 

tájolása, beleértve az éghajlati körülményeket is; g) passzív napenergia-hasznosító 

rendszerek és árnyékolás; h) beltéri klimatikus körülmények, beleértve a tervezett belső 

mikroklímát is; i) belső hőterhelések. 

4. Ahol a számítás szempontjából releváns, figyelembe kell venni a következő szempontok 

kedvező hatását is: 

a) helyi benapozási viszonyok, aktív napenergia-hasznosító rendszerek és megújuló 

forrásokból származó energián alapuló egyéb fűtési és villamosenergia-rendszerek; b) 

kapcsolt energiatermelés által termelt elektromos áram; c) táv- vagy tömbfűtési és -hűtési 

rendszerek; d) természetes világítás. 
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5. A számítás céljából az épületeket indokolt a következő kategóriákba megfelelően besorolni: 

a) különböző típusú családi házak; b) többlakásos épületek; c) irodák; d) oktatási épületek; e) 

kórházak; f) szállodák és éttermek; g) sportlétesítmények; h) nagy- és kiskereskedelmi 

szolgáltató épületek; i) egyéb típusú energiafogyasztó épületek…” 

 

3.5. Hőátbocsátási tényezők követelményértékei a 7/2006 TNM rendelt 1. és 5. melléklete 

alapján: 

 

Épülethatároló 

szerkezet 

A hőátbocsátási tényező* követelményértéke U (W/m
2
K) 

2016.01.01.-2017.12.31. között 2018.01.01. után 

 

általában 

hazai v. EU forrás ill. 

központi költség-

vetési támogatás 

 

minden épület 

1. melléklet 5. melléklet 5. melléklet 

Homlokzati fal 0,45 0,24 0,24 

Lapostető 0,25 0,17 0,17 

Padlásfödém 0,30 0,17 0,17 

Alsó zárófödém 0,50 0,26 0,26 

Fa PVC nyílászáró 1,60 1,15 1,15 

Fém nyílászáró 2,00 1,40 1,40 

Lábazati fal -1 m-ig 0,45 0,30 0,30 

Talajon fekvő padló 0,50 0,30 0,30 

 

* rétegtervi (szerkezeten belüli hőhidakat is figyelembe vevő) hőátbocsátási tényező 

 

4. Néhány anyag- és szerkezeti sajátosság 

 

4.1. Alapvetően megkülönböztetünk un. nyitott-, valamint zárt szerkezetű hőszigetelő anyag. 

Közismerten nyitott szerkezetűek a szálas anyagok (kőzetgyapot - MW, üveggyapot - GW - 

bevonatok, kasírozások nélkül!) és zártcellásnak tekintettek a műanyag keményhabok (EPS, 

XPS, PUR/PIR). Hőszigetelés vastagságának meghatározása szempontjából azért fontos ez a 

körülmény -együtt a beépítés helyével és módjával- mert az áramló levegő hatással van egy 

adott termék hőszigetelési hatékonyságára. Az is közismert hogy jól, a mozdulatlan levegő, 

vagy gázok hőszigetelnek, azaz amik olyan módon vannak „anyagba csomagolva” hogy a 
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légáramlás nincs hatással az anyagon belüli hőáramokra/hőmozgásokra. Pl. ha egy 

átszellőztetett légréses szerkezetbe nyitott összetételű hőszigetelő kerül -mindennemű bevonat 

nélkül- akkor az áramló levegő képes a szerkezetben is áramlásokat előidézni, ami akár ¼-

ével is csökkenti a ténylegesen „működő” vastagságot. 

 

4.2. Az hogy különböző anyagok eltérő hőszigetelő képességűek az természetes. Az alaki 

viszonyok már nem ilyen egyértelműek, pedig az is könnyen belátható, hogy ha egy teljesen 

homogén anyagú épület (pl. padló, fal, födém azonos anyagból készülne) különböző részeit 

vizsgálnánk, eltérő lenne télen a belső „melegedő” és ahhoz tartozó külső „hűlő” felület 

mérete (nyáron fordítva).  

         

Néhány alaki hőhíd 

 

      

Szerkezeti hőhídpéldák 

 

A hőhidak jellemzően kombináltak (alaki és szerkezeti együtt) és esetenként „többszörösen 

hátrányos helyzetbe” hozzák az épület érintett részét pl. téglafalban vasbeton nyílásáthidaló + 

vasbeton koszorú + attikafal felső épületsarokban, vagy tégla falak közt  vasbeton födém +  

vasbeton konzolos erkélylemez épületsarkon + vasbeton sarokpillérrel, stb. 

A hőhidak nem csak energetikailag kedvezőtlenek, de az ilyen épületrészeknél magas a 

hőérzeti (hideg falak, -padlók, -födémek) ill. az állagvédelmi (párakicsapódási) kockázat. 
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A hőhidak az épület-, a benne lakó-, tevékenykedő ember-, a fűtési energiamegtakarítás- és az 

épületszerkezetek állagromlása szempontjából egyaránt kedvezőtlen szerkezeti részek.  

A hőszigeteletlen, vagy alul hőszigetelt részek 

alacsony belső felületi hőmérséklete nyomán 

páralecsapódás, ezt követően gombák, penészspórák 

megtelepedése folytán állagromlás és 

egészségkárosító hatások indulnak meg. A hőhidak 

kedvezőtlen hatása csak energiapazarló túl-fűtéssel 

kompenzálható. A hőhidakon lezajló hőveszteség az 

egész épület 10-20 % is lehet. 

 

 

Az un. geometriai, vagy alaki hőhidak (pl.: helyiségsarkok épületsaroknál) nemcsak a lehűlő és 

felfűtött felületek aránya miatt kedvezőtlenek, hanem esetenként (pl.: bútorozott falsarkoknál) a 

belső felület árnyékolása, a légmozgás akadályozottsága miatt még fokozottan veszélyesebbek. 

Az un. szerkezeti, vagy anyagváltásos hőhidak (áthidalók, koszorúk) kevésbé ártalmasak, ha 

csak önmagukban jelentkeznek, más hátrányos hatástól függetlenül. Legkritikusabb a helyzet, 

ahol több kedvezőtlen hatás együttesen jelentkezik, mint pl.: épületsarkon, vb. koszorú, túlnyúló 

konzolos ereszpárkánnyal együtt.  

 

 

Külön ki kell emelni az épületlábazatok mentén 

kialakuló hőhidakat. A talajon fekvő padlók 

hőveszteségének jelentős része itt jelentkezik és mértéke 

a padló kerület/felület arányával és a lábazatmagassággal 

is összefügg. Tervezési feladat, hogy a hőhidak negatív 

hatásait olyan mértékben csökkenteni lehessen, hogy az 

épülethatároló szerkezetek állagvédelmi, hőérzeti és 

fűtési energiamegtakarítási szempontból is 

megfeleljenek a legkedvezőtlenebb helyeken is. 
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5. EPS jellemzők 

 

5.1. Típuskülönbségek, melyekből a műszaki teljesítményekre és az ezekből eredő -optimális- 

alkalmazhatóságra is következtetni lehet: 

 

Műszaki jellemzők: normál (fehér) EPS grafitadalékos EPS FormEPS 

Nyomófeszültség (kPa) 30 - 200 30 - 200 100 - 200 

λ Hővezetési ténye 

(W/mK) 

0,040 - 0,035 0,033 - 0,029 0,035 - 0,033 

Felületre merőleges 

húzófeszültség (kPa) 

100 - 150 100 - 150 ≥ 200 

μ Páradiffúziós. 

ellenállási szám  

30 - 100 30 - 100 40 – 200 

Hosszú idejű vízfelvétel 

(%) 

- - ≤ 2 

Tűzvédelmi osztály E E E 

 

Megjegyzés: minden gyártó, minden terméktípusáról részletes adatokat közöl 

a Teljesítmény nyilatkozatban 

 

5.2. Előállításból eredő anyagkülönbségek: 

 

A normál (fehér) és a grafitadalékos EPS üzemi vágással készül, így minden határoló felülete 

vágott, aminek következtében a cellák részlegesen megnyílnak. A FormEPS termékenkénti 

„tömb”-formázással kerül előállításra és jellemzően minden határoló felülete gyakorlatilag 

zárt. 

 

Hővezetési szempontból a grafitadalékos EPS akár 30%-al is lehet jobb a legkönnyebb 

termékeknél. A FormEPS 13-15%-al hatékonyabb a normál (fehér) EPS-nél. Terhelhetőségi- 

és más jellemző szempontból a normál (fehér) EPS és a grafitadalékos EPS megegyező, míg a 

FormEPS nedves környezetben is megőrzi hatékonyságát és magasabb nyomóterhelésnek 

tehető ki. 
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A valamennyi oldalán üzemileg vágott EPS termékek határoló felületei a „megnyitott” cellák 

következtében jól ragaszthatók általános polimer-adalékos ragasztókkal, míg a FormEPS 

„tömbösítő”-szerszámban kapott nagy tömörségű kérge miatt érdemes emelt polimertartalmú 

cementbázisú-, vagy cementmentes ragasztók, ragasztó PUR hab, oldószermentes bitumenes 

ragasztó alkalmazását megfontolni. 

 

6.  Homlokzati EPS jellemző anyagtulajdonságai és szabvány szerinti kategóriái 

 

Az EPS termékek az MSZ EN 13163 harmonizált („anyag”) szabvány szerint kerülnek 

osztályozásra és az MSZ 7573 (magyar alkalmazási) szabvány ajánlása szerinti 

színjelölésekkel kerülnek megkülönböztetésre. Pl. EPS 80 (homlokzati) piros csík, EPS 100 

(lépésálló) sárga csík, stb. 

 

Termék-megkülönböztető osztályozásuk a 10%-os anyag-összenyomódáshoz tartozó 

nyomófeszültség alapján történik (járatosan) 30, 70, 80, 100, 150, 200 kPa 

Az egyes minősítő jellemzők követelmény értékeit a szabvány kódokkal jelzi (pl. T1) így a 

termékek műszaki paraméterei egy termékinformációs adatsorral leírható. 
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Termékinformációs kód: 

 

Pl. EPS 80 = EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150- 
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Az EPS termékek egységesen E tűzvédelmi osztályba soroltak. 

Az EPS alapú THR-ek -akár 30 cm vastagságig- B, s1 - s2, d0 tűzvédelmi osztályba és 

alosztályba soroltak. Égéskésleltető adalék következtében önkioltó, azaz önfenntartó égésre 

nem képes. 

A szakszerűen elkészült rendszerek biztonsággal elviselik a maximális, 45 perces tűzterhelést, 

tűzterjedés előidézése nélkül! Th ≥ 45 perc. 

 

 

7. Vastag hőszigetelések 

 

A vastagságnövekedés nem befolyásolja az alapvető beépítési/kialakítási elveket, mint pl.  

 

- lágyító tartalmú anyagokkal való társításkor elválasztó réteget (pl. PP filcet) szükséges 

beépíteni EPS és lágyítótartalmú (pl. lágy/ított/ PVC) lemez közé!  

 

- úgy ragasztásnál, mint tartós igénybevételek esetén figyelemmel kell lenni az EPS rövid 

idejű max. + 80 
o
C-os, tartósan max. + 70 

o
C-os hőtűrésére és oldószer-érzékenységére! 

 

- THR-ek esetében a megbízhatóan hordképes alapról induló (!) rendszerragasztóba ágyazott 

felületerősítő üvegszövet-háló felület-folytonosan (min. 10 cm-es átfedéses toldással) vonja 

be (védje) az EPS hőszigetelő anyagot! (alul, felül, nyílásoknál, falvégeknél, stb.) 

 

Vastag EPS hőszigetelés beépítésekor elengedhetetlen a helyszíni vágásokhoz alkalmas 

elektromos fűtőszálas (cekászos) olvasztva-vágó, vagy megfelelő (porelszívós) fűrészgép 

használata! 

 

7.1. Mivel jár a vastagságnövekedés és a grafitadalék az EPS esetében? 

 

A fentiekből is kitűnik, hogy az ésszerű vastagsági tartományban maradó EPS (20-30 cm) 

nem igényel különleges intézkedéseket az általános elvek- és szabályok betartásán túl. 

A grafitadalék hozzáadása az alapanyaggyártás során történik, melyből tömbösítéssel, vagy 

formahabosítással készülnek az EPS hőszigetelő termékek. A grafit következtében előálló 

szürke szín természetszerűleg nagyobb fényelnyelést eredményez direkt napsütés hatására, 
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amitől a normál-, fehér EPS-hez képest fényvédelem nélkül nagyobb hőmozgás következik 

be, amire figyelemmel kell lenni. Az EPS rugalmas anyagszerkezete miatt a megnövekedő 

térfogatingadozás sincs károsító hatással a hőszigetelésre.  

 

7.2. A növekvő hőszigetelési anyagvastagságok a termékek tervezési teljesítményértékeinek 

figyelembevétele esetén nem idéznek elő olyan (rendellenes) anyag- és/vagy méret-

változásokat, ami kedvezőtlen épületszerkezeti következményekkel járna, vagyis nem lehet 

„túlszigetelni”! 

 

8. EPS pincefalon, épület alatt és padlókban 

 

Épületeink térelhatároló szerkezeteinek hővédelmét, általában a terepszint feletti 

épületrészeknél tekintjük indokoltnak, beleértve a pincefödémeket és/vagy a talajon fekvő 

padlókat, továbbá az épületlábazatokat is. Napjainkra egyre gyakrabban kerülnek azonban 

olyan belső terek a terepszint alá, amelyeknek rendeltetésszerű használhatósága és gazdaságos 

üzemeltethetősége indokolja a hőszigetelést. A hatályos energetikai szabályozás a huzamos 

tartózkodásra szolgáló helyiségeket tartalmazó épületekre (épületrészekre), illetve azoknak 

tervezésére terjed ki, amelyekben a jogszabályban, vagy a technológiai utasításban előírt 

légállapot biztosítására energiát használnak. Ez alapvetően energetikai megfontolás, de ilyen 

esetekben is tervezési szempont a komfortérzet és az állagvédelem/nedvességtechnikai 

viszonyok mérlegelése. Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) 

szerint „Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlója, akkor kerülhet az épülethez 

csatlakozó külső terep szintje (terepcsatlakozás) alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelő 

komfortfeltételek (szárazság, hővédelem, szellőzés, megvilágítás, stb. követelmények) 

biztosíthatóak. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet.”  

   

8.1. Milyen „különleges” igénybevételek merülnek fel a terepszint alatt? 

 

a./ Állandó és/vagy fokozott nedvességterhelés (talajpára, talajnedvesség, talajvíz, rétegvizek) 

b./ Oldalnyomás, ami a terepszint alatti mélységgel- és a környező talaj szerkezete, belső 

súrlódási tulajdonságainak függvényében változik. (szükséges a geotechnikai/talajmechanikai 

viszonyok ismerete) 

c./ Épület alatt a kiemelkedően magas-, tartós nyomóigénybevétel 
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A FormEPS (formahabosított expandált polisztirol) termékek vízszigetelés nélkül is megőrzik 

hőszigetelő képességüket, mert anyagszerkezetüknek köszönhetően olyan csekély a 

vízfelvevő képességük, ami számottevően nem változtatja meg hőszigetelő képességüket.   

 

8.2. Az általános pinceszinti rétegsorrend kívülről: 

talaj – vízszigetelés – hőszigetelés – pincefal, 

amikor a vízszigetelés kerülhet un. szigetelést tartó 

falra, majd azt követően készül a szükség szerinti 

hőszigetelés és a pincefal, vagy fordított építési 

sorrend esetén (pincefal – vízszigetelés) un. 

szigetelést védő fal szükséges. A szigetelést tartó-, 

vagy védő-fal általában falazott, ritkán öntött-falas 

szerkezet. Költséges, munka- és időigényes.  

 

8.3. Terjed az a szigetelést védő falas megoldás, ahol az un. „védő-fal” lehet nedvességtűrő 

FormEPS termék is. Ezekben az esetekben azonban a beépített „védelem” nem csak a 

mechanikai védelmet biztosítja, hanem a megfelelő hőszigetelését is ellátja a pinceszintnek.   

 

8.4. A FormEPS hőszigetelő lemezek önmagukban a vízszigetelést nem oldják meg, arról a 

szigetelt fal mögötti tér szárazsági követelménye szerinti talajvíz-, vagy talajnedvesség, 

talajpára elleni szigeteléssel kell gondoskodni! 

 

8.5. Talajjal érintkező vízszigetelt falfelületeken a mechanikai rögzítés nem megengedett 

(vízszigetelés folytonosságának védelme). Terepszint felett a ragasztást, célszerű -tudatosan 

tervezett- dübeles rögzítés-kiegészítéssel biztosítani.  

 

8.6. Különös gondossággal kell eljárni a hőszigetelt 

pincefalak melletti talajvisszatöltés során. A FormEPS 

táblák mellé célszerű magas vízáteresztő képességű 

töltés beépítése (finomszemcse-hiányos-, vagy 

egyszemcsés kavics, egyszemcsés zuzalék). A 

földvisszatöltés rétegesen és gondos tömörítéssel 
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készüljön, mert így elkerülhető a talaj természetes ülepedéséből a felületre ható csúsztatóerő. 

Azonos szabályok szerint kell eljárni szivárgó-építés esetén is. Szabálytalan visszatöltés 

esetén, az ülepedő talaj elmozdítja, károsítja, roncsolja a hőszigetelést.  

 

8.7. Az alacsony energiaszintű épületek esetében nem túlzás a teljes épület alatti hőszigetelés, 

különösen ha az lemezalappal készül. Bár a lefele irányuló hőáramok általában nem haladják 

meg épület egészre vetítve a 10-15%-os mértéket, mégis az ideálisan folytonos hővédő burok 

csak ezzel a megoldással érhető el. 

 

 

8.8. A talajon fekvő padlók hőszigetelésében az EPS 100-as és 150-es anyagok a 

legáltalánosabban használt típusok. A tervezés 

során vizsgálni kell a hőszigetelő réteg 

vastagságát, a hőszigetelendő helyiség 

alapterületét, a burkolataljzat vastagságát, 

fajtáját (vasalt, vagy vasalatlan) a hasznos 

terhek mértékét és típusát (dinamikai hatás, 

csúsztató igénybevétel) ezek együttes 

mérlegelése alapján dönthető el a hőszigetelés 

típusának megválasztása. 

 

8.9. Új építés esetén a padlókban akár nagyobb hőszigetelési vastagságok is biztonsággal 

építhetők be, ami grafitadalékos EPS-el kisebb rétegvastagságot eredményez. 

Épületfelújítások-, átalakítások során általában kevés hely van a hőszigetelőanyagnak, így 

különösen előnyös a nagyhatákonyságú grafit adalékos EPS betervezése, amivel csökkenthető 

a szerkezeti vastagság. 

 

8.10. A jó vízszigetelés elkészítése; a hőveszteség 

csökkentése ill. a hőszigetelő anyag száraz 

állapotának biztosítása érdekében mindig fontos. 

Hidegpadlóknál fokozott a hőszigetelési igény úgy 

páravédelmi (páralecsapódás a padlón) mint hőérzeti 

szempontból. Amennyiben padlófűtés készül, úgy a 
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hőveszteség csökkentése kívánja meg a minél jobb hőszigetelést. Padlófűtés esetében ügyelni 

kell arra, hogy korszerű, megbízhatóan vezérelt és szakszerűen tervezett és kivitelezett fűtési 

rendszerről van-e szó, vagy régi, hagyományos vegyestüzelésű -nem vezérelhető- rendszerrel 

állunk szembe. Az expandált polisztirol minden károsodás nélkül viseli a tartósan + 45
o
C 

hőmérsékletet, aminél általában egy szakszerűen tervezett padlófűtésnél, az előremenő 

vízhőmérséklet nem magasabb. Ha azonban + 80
o
C vagy annál magasabb a fűtőközeg 

(türelmetlen épülethasználó gyors felfűtést akar, hagyományos vegyestüzelésű kazánról) az 

expandált polisztirol hőszigetelés károsodhat.  

 

9. Lábazat hőszigetelése 

 

A FormEPS felületkialakításának köszönhetően vakolattartó; jellemzően műgyanta alapú 

vakoló és ragasztó anyagokkal. Ezért különösen ajánlott épületlábazatokon történő beépítésük 

(de terepszint alatt is biztonsággal használhatók), ami a terepszint alatti külső hőszigetelések 

terepszint feletti „folytatása”. 

A ragasztásos rögzítést követően a hőszigetelést üvegháló-erősítéssel kell ellátni, a felület 

erősítése-, repedésmentesítése- és a tökéletes vakolattartás érdekében. Javasolt THR (Teljes 

Hőszigetelő Rendszer) üvegháló beágyazása THR rendszer-ragasztóba, majd lábazati 

vékonyvakolat felhordása a végleges szilárd, fagyálló és esztétikus homlokzati megjelenés 

biztosítására. 

 

10. EPS THR-ben (Teljes Hőszigetelő Rendszerben) 

 

Be kell látni, hogy az egyrétegű falszerkezetek elérték műszakilag és gazdaságosságilag reális 

teljesítőképességük határát. Mára világos, hogy a 

tartószerkezeti-, hőtehetetlenségi- és akusztikai 

szempontból is kifogástalan falazatok, csak 

megfelelő m
2
-faltömeg mellett érhetőek el. Úgy 

energetikailag-, mint akusztikailag -a kellő 

léghang-gátlás érdekében- is kívánatos, hogy egy 

térelhatároló falazat m
2
-enként legalább 400-450 

kg tömegű legyen. A mai, hazai kínálatban 

található olyan falazóelemek, amelyek egyrétegű 
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fallal képesek 0,24 W/m
2
K alatti U érték elérésére, nem érik el a 300 kg-ot sem m

2
-ként! 

 

10.1. A THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) több mint négy évtizede bizonyítják 

Magyarországon, hogy hatékonyak, gazdaságossági szempontból piacképesek, tartósak és 

megbízhatóak. Számtalan előnyük következtében, alapjaiban nyújtanak nagyobb szabadságot 

tartószerkezeti, anyagválasztási és építészeti területen. Az igényelt EPS hőszigetelési 

vastagság gyártói oldalról nem korlátos. 

 

A THR-eknek, bizonyított hátrányos tulajdonsága, káros következménye nincs! 

 

Az EPS alapú rendszerek hőszigetelő-anyaga: az EPS 80, legyen az normál (fehér) vagy 

grafitadalékos (szürke, netán kevert) még nagyobb hőszigetelési hatékonyságú termék. 

Nedvességnek-, vagy felületi terhelésnek fokozottan kitett helyeken, mint pl. ragasztott 

burkolat alatt, vagy lábazatokon a FormEPS szükséges. 

 

10.2. A THR-ek általános felépítése:  

 

- megfelelően tiszta és hordképes-, alulról megbízhatóan vízszigetelt-, száraz fal  

- hordozó alapról indított-, rendszerragasztóba ágyazott un. „alá-hálózás” 

- perem + pont módszerrel ragasztott hőszigetelés (min. 40%-os fedettséggel és a szükség 

szerinti dűbelezési helyek alatt ragasztós alátámasztással) A teljes felületű ragasztás nem 

tiltott. 

- EPS 80-as, indokolt helyeken FormEPS melyek vastagsága nem befolyásolja a THR 

kialakítási- és a hőszigetelés beépítési módját! Fokozott figyelmet a szabási- és illesztési 

pontosság igényel, valamint a reflexiós réteg nélküli grafitadalékos EPS esetében a felületi 

hálózásig történő direkt napsütéstől való védelem! 

- szükség szerinti mechanikai rögzítéskiegészítés a MÉVSZ THR Irányelvek szerint 

- szükség szerinti kiegészítő profilok (élvédők, dilatációs profilok, stb.) 

- szükség szerinti hálóerősítések (anyagváltásoknál, nyílások belső sarkaiban, ill. a külső 

sarkokon diagonális-, 45 fokban elfordított rátétek, stb.) 

- vakolatalapozás 

- vékonyvakolat felhordása, -bedolgozása, -struktúraképzése. 
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10.3. Dűbel, dűbelezés 

 

Minden THR ragasztott, de nem minden ragasztott THR-t kell dűbelezni (is)! 

 

A THR-ek mechanikai rögzítéskiegészítési szükségességét a rendszergazdák határozzák meg.  

Még különösen vastag EPS hőszigetelés sem indokolja önmagában a dűbelezést, vagy a 

szokásosnál nagyobb mértékű mechanikai rögzítést. 

 

Vastag hőszigetelő maggal készülő THR-ek esetében legáltalánosabb dűbelek: 

 

Önsűllyesztő, önellenörző dűbel hőszigetelő 

anyagnak megfelelő -lefedő- pogácsával 

Hőhídmentes! 

 

Acél feszítő-, műanyag beütőelemes (ECO) dűbel 

 

Magas szilárdságú műanyag beütőszeges dűbel 

 

Magas szilárdságú műanyagszeges (teleszkóp) dűbel 

 

Hőhídmentes önmélyítő spiráltányéros műanyag 

dűbel, műanyag szárban acél csavarral 

Hőhídmentes! 

 

 

A megnövekedett vastagságú THR-ek a vékonyabb hőszigetelésekhez képest 

„érzékenyebbek” az átmenő illesztési- és vagy szabási hézagok-, az átmenő fém elemek-, 

valamint a hagyományos dűbelek okozta hőhídhatásra! Ezért ilyen esetekben javasolt a 

hőhídmentes mechanikai rögzítőelemek beépítése  

 

Amennyiben ragasztáson túl mechanikai rögzítéskiegészítés kerül mérlegelésre, akkor a 

MÉVSZ THR Irányelvek vonatkozó részei a követendők. 
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11. THR részletképzések  

 

THR csak eredendően légzáró falra építhető, pl. az un. N+F (nút-féderes) falazóelemből 

készült térelhatárolók csak külső-belső vakolattal teljesítik minősített paramétereit! FONTOS! 

THR mögött légáramlás TILOS! azaz minden határoló helyen (alul, felül, nyílásoknál) 

profillal és/vagy ragasztóba ágyazott üveghálós aláhálózással kell biztosítani a rendszer 

zártságát; víz, rovarok, rágcsálók, tűz gyújtó hatása, stb. ellen.  

 

11.1. THR indítás pallóról 

 

1.      2.     3.  

Indító pallóról történő THR indítása: 1. aláhálózás 2. perem+pont módszerrel hőszigetelés 

felragasztása 3. aláhálózás alsó átfordítása, rendszerragasztóba való beágyazása 

 

 

4. 5. 6.  

4.-5. Hálós vízorr-profil beágyazása alsó élre 6. felületi hálózás min. 3-3,5 mm 

rétegvastagságban 
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7.  

        7. színezés; alapozás + vakolás 

 

 

 

11.2. Indítás start-profilról 

 

1.  2.  3.  

 

1. start-profil rögzített elemének csavaros rögzítése 2. hőszigetelés felragasztása 3. vízorros 

elem 

 

4.  5.  

 

4. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban 5. színezés; alapozás + vakolás  

Vastag ( ≥ 20 cm) hőszigetelések esetén 

egyszerű és biztonságos megoldás indító 

pallóról, aláhálózással, majd hálós vízorr-

profillal ellátott alsó éllel történő kialakítás. 

A nagyobb kiállású (szélesebb) indító 

profilok általában nem kellő merevek a 

szokásos kivitelezési gyakorlat által 

gerjesztett igénybevételekre (könnyen 

deformálódnak, nem elég stabilak) 
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11.3. Lábazati- (FormEPS) és homlokzati (EPS) anyagváltás 

 

 

Lábazatok összetett(ebb) igénybevételére való tekintettel (fokozott nedvességterhelés + erős 

mechanikai igénybevételek) csak alacsony vízfelvételű és magas szilárdságú  

hőszigetelőanyag beépítése javasolhat, mint pl. a vakolathordó FormEPS termékek.  

Figyelemmel kell lenni a lábazat és a felmenő fal közötti vízszigetelés elhelyezkedésére és a 

vízszigetelés alatt FormEPS, míg a vízszigetelés felett normál-, vagy grafitadalékos EPS is 

biztonsággal beépíthető. Anyagváltásnál min. 10-10 cm-el túlérő kettő hálózás szükséges! 

 

1.   2.   3.  

 

1. azonos sík 2. visszaugró sík vízorr-profillal 3. kiugró (előbbre álló) sík 

 

 

Tekintve, hogy az épületlábazatok -jellemzően- magasabb hővezetőképességű anyagokból 

készülnek (beton, vasbeton, kő) ezért azok energetikailag akkor lesz egyenértékű a 

térelhatároló felmenő falazattal, ha vagy „túl”méretezetten-, vagy hatékonyabb 

hőszigetelőanyaggal készülnek! 

Homlokfelületükön vízszigetelt lábazatok esetében úgy a hőszigeteléshez-, mint a vízszigetelő 

bevonathoz, -lemezhez alkalmas ragasztóanyag szükséges. Pl. ragasztó PUR hab, vagy (nem 

oldószeres!) bitumenes ragasztótapasz.  

 

11.4. Ablakkáva, ablak falközépben  
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Párkány 

 

Toktoldók nélkül a kávába forduló hőszigetelés vastagsága-, így hatékonysága is korlátozott. 

 

 

 

1.      2.     3.  

 

1. un. „aláhálózás” kávába ragasztva! 2. homlokzati hőszigetelés túlengedve! 3. 

kávahőszigetelés 

 

 

4.   5.  

 

4. az un. „aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva 5. felületi hálózás min. 3-3,5 mm 

rétegvastagságban élben kettős háló, vagy hálós élvédő 
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6. 7.  

 

6. színezés; alapozás + vakolás 7. párkányborítás (külső könyöklő) kifele lejtéssel! 

 

Hőszigetelőanyag irányváltásakor (pozitív-, vagy negatív sarok) esetén mindkét irányba min. 

10 cm-el átfordított üvegszövetháló beágyazása, vagy át nem forduló felületi- és/vagy káva-

hálózásra üvegszövethálós élvédő profil beépítése szükséges. 

 

Oldalsó káva 

1.     2.  

1. un. „aláhálózás” kávába ragasztva! 2. homlokzati hőszigetelés túlengedve!  

 

3.      4.  

3. kávahőszigetelés 4. az un. „aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva  

Kávabefordulásoknál javasolt a nagyobb hatékonyságú hőszigetelő anyag alkalmazása. 
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5.      6.  

5. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban élben kettős háló, vagy hálós élvédő  

6. színezés; alapozás + vakolás  

 

  

 

Egyik THR kávacsatlakozásának sem rendeltetése vízhatlan zárás, vagy légzárás, azt a 

nyílászáró és a falazat közötti elhelyezési hézag szakszerű kialakításának (belső párazárás, 

hézag hőszigetelése, külső vízzárás) kell biztosítani! 

 

Szemöldök-képzés 

1.     2.    3.  

1. un. „aláhálózás” kávába ragasztva! 2. homlokzati hőszigetelés túlengedve!  

3. kávahőszigetelés 

káva 

profil 

Olyan épületek káváiban, ahol nincs 

homlokzati tűzterjedési követelmény, pl. 

NAK osztályú, egy lakást tartalmazó 

lakóépület vagy lakórendeltetésű önálló 

épületrész esetén az aláhálózás helyett 

alkalmazhatóak az un. üvegszövethálós -

öntapadós- káva profilok. 
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4.     5.  

 

4. hálós vízorrprofil beágyazása 5. az un. „aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva  

 

 

6.     7.   

 

6. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban 7. színezés; alapozás + vakolás  

 

11.5. Ablakkáva, ablak falsíkban  

 

Új építéskor és nyílászárócsere alkalmával célszerű az új tokszerkezetet a homlokzat külső 

síkjába pozícionálni. Így a THR hőszigetelő anyaga -esztétikailag elfogadható mértékben- 

rávezethető a tokra, így minimalizálva a hőhídhatást. 

 

Az EPS alapú THR-ek esetében az ablakkávákban, akár ék alakban beillesztett beforduló 

anyag hőtechnikai előnyei mellett nagyobb természetes bevilágításra- és gazdag esztétikai 

megoldásokra ad lehetőséget.  

 



1.0 Hatékony hőszigetelés polisztirollal 

_______________________________ 

26 
 

________________________________________________________ 

MEPS - Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete 

Párkány 

 

1. 2.      3.  

 

1. un. „aláhálózás” homlokzati síkon! 2. homlokzati hőszigetelés tokra engedve! 3. az un. 

„aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva  

 

4.   5.  

 

4. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban élben kettős háló, vagy hálós élvédő 5. 

színezés; alapozás + vakolás és párkánylefedés kifele lejtéssel! 

 

Oldalsó káva 

1.   2.  

1. un. „aláhálózás” homlokzati síkon! 2. homlokzati hőszigetelés tokra engedve! 
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3.   4.  

3. az un. „aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva 4. felületi hálózás min. 3-3,5 mm 

rétegvastagságban élben kettős háló, vagy hálós élvédő 

 

5.   

5. színezés; alapozás + vakolás 

 

Szemöldök-képzés 

1.  2.  3.  

1. un. „aláhálózás” homlokzati síkon! 2. homlokzati hőszigetelés tokra engedve! 3. hálós 

vízorrprofil beágyazása 

Olyan épületek nyílászáróinál, ahol nincs 

homlokzati tűzterjedési követelmény, pl. 

NAK osztályú, egy lakást tartalmazó 

lakóépület vagy lakórendeltetésű önálló 

épületrész esetén az aláhálózás helyett 

alkalmazhatóak az un. üvegszövethálós -

öntapadós- káva profilok.  
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4. 5.  6.  

4. az un. „aláhálózás” visszafordítása ragasztóba ágyazva 5. felületi hálózás min. 3-3,5 mm 

rétegvastagságban 5. színezés; alapozás + vakolás 

 

 

11.6. Hálózási felületfolytonosságot csak a min. 10 cm-es átfedéses toldások képesek 

biztosítani! Felületfolytonosság a kávák belső sarkaiban is követelmény, legalább 10 cm 

átfedéssel! 

 

Nyílások homlokzati sarkainál a 45 fokkal elfordított un. diagonális üveg-szövetháló  

rátét / erősítés kötelező! Min. 30x20 cm-es hálómérettel. 
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11. 7. Attikafalas felső zárás 

 

Lapostetők attikafalas határolása többszörösen „hátrányos helyzetű” épületszerkezeti egység. 

Együtt merül fel több igénybevétel (hőmozgás, nedvességterhelés, összetett hőhídhatás, 

lapostető felől kvázi „lábazat”, fémlemez lefedés esetén erős felmelegedés, viharállóság, stb.) 

melyeket úgy a homlokzaton, mint attika hátfalán és felső síkjában együttesen kell tartósan és 

biztonságos megoldásokkal kezelni. 

 

 

Célszerű a lapostető hő- és vízszigetelésének elkészítése előtt véglegesen kialakítani az 

attikafal teljes határoló megoldását, hogy a lapostető szakszerű páratechnikai- és 

vízszigetelési részletképzései biztonsággal legyenek képesek csatlakozni. 

 

Műkő attikafal-lefedés esetén annak felső síkja képezi a szükséges lejtést, ill. a műkő 

(„hőtehetetlen”) tömege nem idéz elő EPS hőtűrését meghaladó hőterhelést. Tömegénél fogva 

megfelelő leterhelés, de stabilitása biztosítására lehorgonyzása elkerülhetetlen. 

 

 

Anyagválasztások: 

Homlokfelületen: az épülethomlokzat 

anyaga. 

Felső síkban: várható terheléseknek, 

burkolat és szerelő aljzata 

szerelhetőségének megfelelő típus 

(jellemzően EPS 150) 

Attika hátfalán: nedvességre nem érzékeny 

hőszigetelő, pl. FormEPS, ami vakolás 

esetén vakolathordó-, burkolás esetén 

általános felületű típus.  

Fémlemez túlmelegedése és a szakszerű 

szerelhetőség érdekében száraz-építőlemez 

alátét/el-választás szükséges hőszigetelő-

anyag és lemezfedés közé. 
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11.8. Ereszcsatlakozások 

 

Magastetők ereszképzéséhez csatlakozó THR esetében is a kialakítási elveket kell követni, 

(lásd: 10.2. „általános felépítés”) függetlenül a hőszigetelőanyag vastagságától. A 

felületerősítő-, rendszerragasztóba ágyazott üvegszövetháló a hordozó alaphoz, aláhálózás 

esetén a hőszigetelés alatti felülethez, hőszigetelés vég-zárása esetén pl. padlásfödém felső 

(tiszta, száraz, jól ragasztható) síkjához kapcsolódjon szilárdan. 

1.  2.  

 

1. hőszigetelés felragasztása 2. hőszigetelés felső zárása beágyazott üvehálós kéreggel 

3. 4.  

3. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban 4. színezés; alapozás + vakolás 
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Az un. dobozolt-, alul burkolt ereszlezárásoknál biztosítani kell a hővédő burok 

folytonosságát (homlokzati hőszigetelés megszakítás nélkül, folytonosan csatlakozik a 

födémhőszigeteléshez függetlenül annak anyagtípusától). 

A dobozolást új építésnél és felújításnál egyaránt meg kell nyitni a szakszerű THR építés 

érdekében, majd helyreállítani! 

Dobozolás mögötti szigeteletlen megoldás teljesen HIBÁS! 

1.    2.  

1. hőszigetelés felragasztása 2. hőszigetelés felső zárása beágyazott üvehálós kéreggel 

 

3.   4.  

3. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rétegvastagságban 4. színezés; alapozás + vakolás 

 

Mindegyik ereszmegoldásnál biztosítani kell a tetőszerkezet (padlástér + átszellőző légrés) 

megfelelő átszellőztetési lehetőségét! 
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11.9. Homlokzati szellőzők 

 

Épülethomlokzatokon gyakran jelennek meg különböző rendeltetésű szellőző nyílások. Pl. 

Kamraszekrények-, belső elszívás homlokzati kivezetése-, -helyiségszellőzők, un. 

salakszellőzők (melyek lezárása TILOS!), stb. 

Az általános elv változatlan: hőszigetelés felületi védelem/kérgesítés nélkül sehol nem 

alakulhat ki! Felületerősítő üvegháló minden esetben a THR hordozó alapjáról indul, 

rendszerragasztóba ágyazva. 

 

 1.  2. 3.  

 

1. un. „aláhálózás” homlokzati síkon! 2. homlokzati hőszigetelés 3. az un. „aláhálózás” 

visszafordítása ragasztóba ágyazva  

 

4. 5. 6.  

 

4. felületi hálózás min. 3-3,5 mm rtg.-ben 5. szellőzőrács beépítése 6. színezés; alapozás + 

vakolás 
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A hőszigetelésen átmenő nyílás belső kérgesítése hiányában kicsapódó nedvesség, bejutó 

csapóeső a hőszigetelés anyagát vizesíti (rontva hatékonyságát) rágcsálók, rovarok szabadon 

károsíthatják (befészkelhetnek) a hőszigetelésbe. 

 

11.10. Villamos szerelvények 

 

THR-ek részletképzéseinek építési részei jellemzően kőműves-, épületszigetelő-, festő-, 

burkoló-, szárazépítő feladata, de a homlokzatokon általánosak az elektronikai, informatikai, 

és más „szerelvények” is (hirdető/cég tábla, házszám, levélszekrény, stb.) amit más 

(társ)szakiparosok építenek be. 

 

- Falsíkra kerülő elektromos szerelvények 

 

Homlokzati síkra kerülő szerelvények esetén elégséges megoldás az érintett felületen kettős 

üvegszövethálós erősítés és a hőszigetelés teljes felületen történő felragasztása a rákerülő 

elemet minden irányba 25-30 cm-el meghaladó kiterjedésben. A csavaros rögzítés 

segédanyaga a spiráldűbel. 

    

- Süllyesztett elemek THR-re(be) építése. 

 

Pl. az elektromos szerelődobozok (ezáltal a süllyesztett kapcsolók, dugaszoló aljzatok, szb.) 

THR-re(be) építése esetén hasonlóan kell eljárni, mint a THR-eken átmenő szellőzőkürtőknél 

azzal a különbséggel, hogy a vastag hőszigetelésben nem képződik átmenő anyaghiány, 

hanem egyfajta üvegszövet-erősítésű kérget kell fészekként kiképezni. 

 

11.11. Dilatáció 

 

THR-eket mindaddig nem szükséges dilatálni, amíg a hordozó alapot képező épület 

szerkezetileg dilatálva nincs. Az un. mozgási hézagokat nem csak olyankor kell azonban 

figyelembe venni, amikor az a THR hordozó alapját képező épület tervezett/kivitelezett része, 

de indokolt épületbővítések során a régi meglévő épület és a toldalék, bővítmény  
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találkozásánál is kialakítani. A régi és az új (bővitmény) épületrész tökéletes szerkezeti 

együttdolgozása nem várható, így a képződő elmozdulásokat rugalmasan „átfedő” dilatációk 

alkalmas e kedvezőtlen (vízszigetelési, hőszigetelési, esztétikai) változások takarására. 

 

   

 

 

A kialakítás beépíítési sorrendje:  

1. aláhálózás mindkét épületrészre 

2. hőszigetelés felragasztása egyik oldalra 

3. aláhálózás beágyazott előre hajtása 

4. dilatációs profil felragasztása egyik oldalra 

5. dilatációba hőszigetelő betét 

6. dilatációs profil felragasztás folytatása hőszigetelő betéthez 

7. hőszigetelés felragasztása másik oldalra 

8. felületi hálózás 

9. színezés; alapozás + vakolás 

 

 

11.12. Homlokzati égéstermék-kivezetés (parapetkonvektor) 
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A kialakítás beépítési sorrendje:  

 

1. aláhálózás a kivezetés körül 

2. A1 hőszigetelés felragasztása  

3. aláhálózás beágyazott előre hajtása 

4. homlokzati hőszigetelés felragasztása 

5. A1 és homlokzati hőszigetelés találkozás 10-10 cm-s átfedéses többlethálózása 

6. felületi hálózás 

7. színezés; alapozás + vakolás 

 

A homlokzati égéstermék kivezetése nem csak parapet konvektorok esetén megoldandó THR 

részletképzési feladat, de az egyre terjedő „cirkó” rendszerű, szintén homlokzati égéstermék 

kivezetésű gázkazánok esetében is. Az eljárás gyakorlatilag azonos, azzal a 

megkülönböztetéssel, hogy értékelni kell a kazánból kilépő égéstermék legmagasabb 

hőmérséketét és ha az nem haladja meg tartósa a 70
o
C-t, akkor A1-es betét nélkül is 

megvalósítható a kialakítás. Erről való végleges döntés egyértelműen Tűzrendészeti Hatósági 

egyeztetés alapján hozható meg! 
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12. Valamennyi THR részletképzésnél azon  alapelvnek kell érvényre jutnia, hogy hőszigetelő 

anyag (függetlenül annak típusától) sehol nem maradhat üvegszövet erősítésű 

rendszerragasztós kéreg, vagy speciális profil nélkül! 

Hogy mikor-, hol-, melyik megoldás a célszerű(bb), vagy követendő, az részben tervezési 

feladat, vagy ÉME-, NMÉ-, TMI dokumentumon alapuló Rendszergazdai Kivitelezési/ 

Tervezési Utasítás és Szakmai Irányelvek alapján dönthető el. 

 

 

13. EPS lapostetőn 

 

13.1. Az egyenes rétegrendű (födém – hőszigetelés – vízszigetelés) lapostetők 

hőszigetelésének EPS anyaga általában EPS 100, 150, vagy 200. Hőhidak csökkentése 

érdekében, célszerű két rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal, 

egy réteg esetén lépcsős-, vagy hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.  

Forditott rétegrend (födém – vízszigetelés – hőszigetelés) esetén az EPS hőszigetelő 

FormEPS.  

Duo-, vagy kettős hőszigetelésű tetők (födém – hőszigetelés – vízszigetelés – hőszigetelés) 

esetén a vízszigetelés alá EPS, vízszigetelés fölé FormEPS kerül.  

 

   

egyenes rétegrend fordított rétegrend (IRMA) Duo-, kettős hőszigetelésű tető 

 

13.2. Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a 

járófelületek burkolata, stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 

2%, PVC, gumi lepel-szigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a 

tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl.: 45
o
-os vápairány esetén, az 1%-

os lejtés-minimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a 

szükséges. 
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Kedvezőtlen hazai tapasztalatok miatt, a lejtésmentes tetők nem tanácsolhatóak! 

 

Lejtés képezhető ömlesztett anyagokból, mint beton, könnyűbeton (pl.: polisztirolgyöngy-

beton), habcement, stb. valamint táblás anyagokból lépcsős és/vagy egyedi méretre vágott 

lejtésképző anyagból. 

A hőszigetelés lépcsős beépítése lehetővé teszi, hogy kisebb legyen az ömlesztett lejtést adó 

réteg vastagsága, ezáltal csökkenthető a födém állandó terelésének mértéke. A hőszigetelés 

méretezése során a legkisebb vastagságnak is ki kell elégítenie a hőtechnikai 

követelményeket.  

 

Egyes építési rendszerekben a tetőfödémek teherhordó szerkezetei acél trapézlemezből, vagy 

nagyméretű előregyártott vasbeton héj-panelekből készülnek. Az ilyen tetők tartószerkezeti 

elvek folytán eleve 2-3 %-os lejtéssel készülnek, tehát külön lejtést adó réteg, általában nem 

szükséges, de ilyenkor is meg kell oldani a lefolyók felé történő lejtést, un. pontra-lejtéssel, 

vagy lejtéskorrekcióval.  

 

Ha szükség van lejtésképzésre, akkor az EPS Lejtésképző elemekkel megoldható. Az elemek 

előnye, hogy a szükséges hőszigetelés és a kis önsúly mellett, a kívánt lejtés mértékét is 

biztosítja. Az EPS Lejtésképző üzemi körülmények között, elektromos fűtőszállal egyedi 

méretre vágott termék. Az elemek befoglaló méretadatai 1000x1000 mm, fél elemeknél 

1000x500 mm. Vastagsági méretük az egyedi lapostetők alapján készülő, elemkonszignáció 

szerint kerül meghatározásra. Anyagminőség a tetőterhelés mértékétől függően EPS 100, 150, 

vagy 200. 

 

 

13.3. Hagyományos járható lapostetők (vagy terasztetők)  

 

Az egyenes rétegrendű, leterhelt hőszigetelésű lapostetők olyan változatai, ahol a rétegrend: 

tartófödém – párafékező réteg – hőszigetelés – lejtést adó réteg – vízszigetelés – védőbeton 

aljzat – (általában fagyálló) burkolat. Ezeknél a megoldásoknál, ha a hőszigetelés anyaga 

EPS, akkor az általában EPS 100, fokozottabb igény esetén, EPS 150, esetleg EPS 200. A 

hőszigetelő lemezek lehetnek; egyenes élképzésű (egy, vagy két rétegben, eltolt 
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illesztésekkel), félhornyos, vagy csaphornyos kialakításúak, mindegyik esetben szoros 

ütközéssel fektetve. Általában nem szükséges a hőszigetelő lemezek ragasztásos, vagy más 

módon való rögzítése, hisz a burkolat és annak aljzata biztosítja az elmozdulás-mentességet. 

A több évtizedes tető-teraszfelújítási tapasztalatok eredményeként került bevezetésre, az 

elválasztó rétegek beépítése a szerkezeti rendbe. Ezáltal a hőmozgásból eredő károsodások 

jelentősen lecsökkenthetőek. Önállóan képes mozogni a burkolat és az aljzata, valamint a 

hőszigetelés és a tartószerkezet. Nagy gondot kell fordítani a burkolat, annak ágyazó-, vagy 

ragasztóanyagának és a vízszigetelés feletti lejtbeton, vagy aljzat fagyállóságára. A víz 

bejutását a falcsatlakozásoknál is meg kell akadályozni, ugyanakkor az un. gőznyomás-

levezető réteg kiszellőztetését biztosítani kell. Összefüggő nagyobb tetőknél általában min. 9 

m
2
-ként beépített páraszellőzőkkel, kisebb teraszoknál un. attika, vagy falszegély-

szellőzőkkel.  

 

Terasztetők burkolata készülhet kötőanyag nélküli burkolat-ágyazattal, vagy alátétzsámollyal 

is. A hőmozgás és a fagy okozta károk elkerülésére, a bontható burkolat (pl.: felületkezelt 

beton járólapok), kötőanyag nélküli ágyazó réteggel (mosott kavics, zuzalék) és az 

előregyártott alátétzsámolyokra fektetett önhordó burkolólapok beépítése célszerű. Az EPS 

hőszigetelés beépítése, a hőszigetelés csapadékvíz elleni védelme és a tető lejtésképzése 

megegyezik a más hagyományos egyenes rétegrendű melegtetőkével. 

 

 

13.4. Parkolótetők: Az ilyen lapostető-típus specialitása, hogy általában a normál 

tetőteraszoknál nagyobb statikus és dinamikus terheléseknek van kitéve. (járművek 

koncentrált keréknyomása, mozgásból eredő dinamikai hatások) Rétegfelépítésük és a 

beépítés menete a vízszigetelés védőrétegéig megegyezik a járható terasztetőkével, de a 

terhelésekre való figyelemmel, a hőszigetelés anyaga szinte mindig EPS 200. Az anyagtípus 

megválasztását méretezéssel kell meghatározni. A vízszigetelés felett elhelyezett elválasztó 

rétegen, méretezett burkolataljzat készül. Az aljzat tervezése során figyelembe kell venni a 

várható terhelést, járműmozgásból eredő csúsztató-erőket, hőmozgást, lejtési viszonyokat. Az 

aljzatot legalább 2,50 x 2,50 m-es hálóban dilatálni kell. A tartósan rugalmas hézagképzés 

ellenére számolni kell a beszivárgó csapadékkal, ezért ágyazati szivárgó-réteget kell 

beépíteni, ami ellátja a csúsztatóréteg feladatát is.   
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13.5. Zöldtetők: Ökológiai és műszaki szempontból egyaránt előnyös megoldás. A vegetációs 

réteg súlyából adódó állandó terhek, általában csak kis mértékben haladják meg, egy normál 

burkolatú, hagyományos terasztető terheit. Intenzív zöldtetők esetén elégséges egy kisebb 

vízmegtartó képességű un. drenázs feltöltés beépítése, míg extenzív zöldtetőknél, erőteljesebb 

vegetáció igénye esetén, nagyobb vízmegtartó-képességű műanyagtálcás, közbenső réteg 

alkalmazása szükséges. Tervezési alapfeltétel, hogy a vízszigetelés aljzata legalább 2% lejtést 

biztosítson. (az un. lejtésmentes tetők, még teljesen védett vízszigetelő anyagok esetén -pl.: 

zöldtetők- sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!) Hőszigetelőanyag vonatkozásában 

a EPS hőszigetelő lemezek kifogástalan megoldást eredményeznek. Figyelemmel a nagyobb 

terhelésekre, általában az EPS 150, esetleg EPS 200 a megfelelő anyag. Normál lemezeket két 

rétegben, eltolt illesztési hézagokkal, hornyolt élképzésű termékeket szoros illesztéssel, a 

hőtechnikai méretezésnek megfelelő vastagságban kell beépíteni. 

 

13.6. Fordított tetőkön, a normál EPS hőszigetelő termékek, vízszigetelés feletti beépítésre 

nem alkalmasak, ezért ilyen helyeken az erre minősített, rendkívül alacsony vízfelvételű-, 

ugyanakkor magas szilárdságú FormEPS-ek alkalmazhatóak! 

 

 

*** 

 

 

A növekvő hőszigetelési anyagvastagságok a termékek tervezési teljesítményértékeinek 

figyelembevétele esetén nem idéznek elő olyan (rendellenes) anyag- és/vagy méret-

változásokat, ami kedvezőtlen épületszerkezeti következményekkel járna.  
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