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FOGALOMTÁR 

 TETŐHÉJALÁS 
 a teljes tetőszerkezeten(magastető-ácsszerkezet) vízzáró réteg elkészítése, mely 

tartalmazza a felületi a vízzáró réteg elkészítését, valamint a felületen összegyűlt 

csapadékvíz vízzáró elvezetését. (nem vízhatlanság a követelmény) 

 TETŐFEDÉS 
 a tetőfelületi vízzáró réteg elkészítése, mely lehet pikkelyes jellegű (kisebb elemekből 

pl. cserépfedés, palafedés) vagy táblás jellegű (nagyobb elemekből, pl. fémlemez 

vagy cserepeslemez) 

 TETŐBÁDOGOZÁS 
 a tetőfelületen keletkező csapadékvíz elvezetését biztosító szerkezet (ált. 

fémlemezből készül, de van műanyag és gumielemekből készült is) 

 TETŐDESZKÁZÁS/TETŐLÉCEZÉS 
 a tetőbádogos szerkezetek elhelyezését, alátámasztását biztosító faszerkezeti 

elemek 8tetődeszka), esetleg építészeti megjelenést formáló (pl. párkányborítások) 

 a tetőcserép elhelyezését és rögzítését biztosító faszerkezet (tetőléc) 

 

 



TETŐHÉJALÁSI TECHNOLÓGIÁK 

SAJÁTOSSÁGAI 

 FUNKCIÓ 
 vízzárás és vízelvezetés biztosítása, nincs 

vízhatlanság (padlástér vs. tetőtér beépítés) 

 INNOVÁCIÓ/ÉPÍTÉSZET 
 igényszint változás: pl. tetőtér beépítések 

 formai igények (hajlásszög kérdése, 

átfordulások, ívek) 

 speciális felületek (pl. nádfedés, 

természetes pala) 

 KÖLTSÉG 
  a technológia részaránya növekszik (a teljes 

költségen belül 4-5%) 

 HATÉKONYSÁG 
 zárt technológiai intervallum: bádogos 

szerkezetek elhagyása, nagyobb 

elemválaszték , fémlemez alkalmazások 

kiterjesztése 

 MINŐSÉG 
 méretpontosság, vízzárás, tartósság 

 

 



TECHNOLÓGIA ÉS SZERKEZET 

KAPCSOLATA TETŐHÉJALÁSNÁL 

 ANYAGHASZNÁLAT 
 főbb tetőfedő anyagok: 

- cserépfedések (kerámia, beton) 

- palafedések (természetes és műpala) 

- zsindely (fa, bitumenes) 

- fémlemez (réz, zink, titánzink, horgany, alu 
cserepeslemezek) 

 

 FORMAI KIALAKÍTÁS 
- íves formák (0 fokos hajlásszög) 

- speciális textúrák, raszterek, osztások 

- tetőfelépítmények 

 

 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
-  állékonyság, fagyálllóság, öntisztulás 

- vízzárás teljesülése (elemek közötti 
kapcsolat) 

- hajlásszög 

- vízfelvétel, fagyállóság, anyagtömörség 

- tetőtér vs. Padlástér funkció 

 
 

 



TERVEZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS 

ÉS KITŰZÉS  

3D méretellenőrzés 

 

 TETŐSZÉLESSÉG 

követelmény: 

tetőfedés elemei egész 

számban  kiosztható 

legyen 

 

tetődeszkázattal együtt, 

pl. oromdeszkázat 

egész/fél cserép 

kiosztás 

tűzfalnál falazat 

kérdése  

(szabható és nem szabható 

cserépelemek ) 

 

 

 



TERVEZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS 

ÉS KITŰZÉS  

3D méretellenőrzés 

 

 TETŐHOSSZÚSÁG 

követelmény: 

tetőcserép elemek 

egész számban 

kiosztható legyen 

kúpcserép és induló sor 

közötti távolság 

méretezése 

átfedés mértéke:6-8cm 

átfedés a távolságtól 

függően változhat 

(egész számú sorral 

osztás) 

figyelem:ereszcsatorna 

lejtésben !!! 

 

 



TERVEZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS 

ÉS KITŰZÉS  

3D méretellenőrzés 

 

 TETŐSÍK 

követelmény: 

tetősík nem lehet 

hullámos 

Zsinórállás használata: 

felső sík van 

egyeztetve 

tetőlécezés méretezése 

- szarufák távolsága (pl. 

bramac léc) 

tetőablaknál kiváltások 

- sátortetőnél azonos 

lejtés, azonos 

sorvezetés 



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 

ELFOGLALT HELY  

A SZAKIPARI(BEFEJEZŐ) MUNKÁK KEZDŐ 

TEVÉKENYSÉGE 

AZ ÉPÜLET LEGYEN CSAPADÉKVÍZ ELLEN 

VÉDETT,  

A BELSŐ MUNKÁK ZAVARTALANUL VÉGEZHETŐK 

LEGYENEK 

AZ ELKÉSZÜLT BELSŐ MUNKÁK NE ÁZZANAK LE 

A HOMLOKZATI MUNKÁK VÉDVE LEGYENEK 

(ideiglenes lefolyócső, vagy elvezetés kell) 

 

ELSŐ FÁZIS  

 35. ÁCSMUNKA  

 tetőfólia elhelyezése 

 ellenlécezés készítése 

 tetődeszkázatok készítése 

 tetőlécezés készítése 

 alsó szellőzőnyílások kialakítása 



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 

ELFOGLALT HELY  

 MÁSODIK FÁZIS 

 

43. BÁDOGOZÁS 

 ereszcsatorna készítése (előbb vas+csatorna később) 

 ereszszegély készítése 

 oromszegély készítése 

 kéményszegély készítése 

 hajlatbádog készítése 

 egyéb szegélyek (falszegély tűzfalnál, falfedés stb.) 

 tetőkibúvók 

 tetőkivezetések (pl. antenna, áttörések, stb.) 

 lefolyócső készítése (vakolás után) 

 

 



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 

ELFOGLALT HELY  

HARMADIK FÁZIS 

KÖZBEÉKELŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 tetősík ablakok beépítése 

 fólia csatlakozás tetősík ablakhoz 

 ablakszerű tetőkibúvók 

 tetőjárdák/korlátok rögzítő elemei 

 tetőklímák rögzítő elemei 

 

41. TETŐFEDÉSEK 

 cserepezés 

 kúpcserepezés/gerinccserép 

 szellőzőcserepek 

 idomelemek/cserepek elhelyezése 

 

KÖVETŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 tetőjárdák, tetőkorlátok 

 elmaradt alsó bádogszegélyek 

 

 



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 

ELFOGLALT HELY  

 

 

KÜLÖNLEGES ESETEK 

 

KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSŰ TETŐK 

 tetőszigetelés beépítése 

 

TETŐTÉR BEÉPÍTÉSEK 

 belső hőszigetelések 

 

FIGYELEM: 

 A TETŐSZERKEZET 

GOMBA,ROVAR ÉS 

LÁNGMENTESÍTÉSÉT A MUNKÁK 

MEGKEZDÉSE ELŐTT 

BIZTOSÍTANI KELL 

 



TETŐFEDÉS MŰVELETI ELEMEI 

CSERÉPELEM ELHELYEZÉS/RÖGZÍTÉS 

 cserepek elhelyezése kiosztásnak megfelelően 

 vágott elemek rögzítése (drótozás, csavarozás, szegezés) 

 idomelemek elhelyezése (induló elemek, oldalsó záró elemek, stb.)  

 

DARABOLÁS/VÁGÁS 

 szükséges darabolás (oromszegélynél, vápánál) kézi vagy gépi vágás 

 hulladék eltávolítása tetőfelületről 

 vágott elemek rögzítésének kialakítása (pl. fúrás) 

 

TÁROLÁS/SZÁLLÍTÁS 

 tetőszintre szállítás (felvonó, daru, kézi anyagmozgatás, kötélcsiga stb.) 

 tetőszinten tárolás (ideiglenes depók, tároló állványok, stb.) 

 tetőszinten mozgatás (teljes felületen) 



TETŐBÁDOGOZÁS MŰVELETI ELEMEI 

BÁDOGOS ELEM ELHELYEZÉS/RÖGZÍTÉS 

 megfelelő bádogos elem elhelyezése 

 elemek illesztése, összeállítása 

 elemek összekapcsolása (korcolás, forrasztás, popszegecselés) 

 idomelemek /alkatrészek elhelyezése, beépítése 

FIGYELEM:  a munka nem tartalmazza az elemek legyártását, hajlítását 

 

DARABOLÁS/VÁGÁS 

 elemek leszabása (pl. csatorna hossz) 

 vágott élek korrózió védelme 

 

TÁROLÁS/SZÁLLÍTÁS 

 tetőszintre szállítás  

 tetőszinten tárolás  

 tetőszinten mozgatás 

  



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA  

35. ÁCSMUNKA  

 TETŐFÓLIA ÉS ALÁTÉTLEMEZ-TERÍTÉS 

- párazáró fólia készítése  

- tetőfólia készítése 

 

 TETŐLÉCEZÉSEK 

- tetőlécezés cserépfedés alá 

- ellenlécezés készítése 

- tetőlécezés tetőbádog alá 

 

 DESZKÁZATOK 

- ereszdeszkázatok készítése 

- oromdeszkázatok készítése 

- alátét deszkázatok készítése 

 

 FAANYAG GOMBA ÉS ROVARVÉDELME 

 

 



MUNKABIZTONSÁG 



MUNKABIZTONSÁG 



MUNKAFOLYAMAT ÉS HIBÁI 



MUNKAFOLYAMAT ÉS HIBÁI 



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

35. ÁCSMUNKA TÉTEL TARTALMA 

 tevékenység sorszáma 

 tevékenység pontos megnevezése 

 műszaki paraméterek (termék 

tulajdonság) 

 tevékenység művelei tartalma 

 felhasznált anyagok igénye - m2 

 (egységre vetítve - m2) 

- fő anyag (tetőfólia) 

- segédanyag (ragasztószalag) 

- rezsianyag (szögek, stb.) 

  emberi erőforrás igénye  

 (egysége vetítve - m2) 

 

megjegyzés: tetőfóliánál a veszteségek 

eltérőek lehetnek 



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

43. BÁDOGOZÁS 

 FÉMLEMEZ FEDÉSEK 

- cserepeslemez fedések készítése 

- korcolt fedések készítése 

- elemes fedések készítése 

 

 CSATORNÁK 

- függőeresz csatorna készítése 

- fekvőeresz csatorna készítése 

- lefolyócső készítése 

 

 SZEGÉLYEK ÉS HAJLATOK 

- hajlatbádog(vápa) készítése 

- oromszegély készítése 

- kéményszegély készítése 

- falszegély készítése 



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

43. BÁDOGOZÁS TÉTEL TARTALMA 

 tevékenység sorszáma 

 tevékenység pontos megnevezése 

 műszaki paraméterek (termék 

tulajdonság) 

 tevékenység művelei tartalma 

 felhasznált anyagok igénye - fm 

 (egységre vetítve - fm) 

- fő anyag (függőeresz csatorna) 

- segédanyag (pl.csatornatartó vas) 

- rezsianyag (szögek, stb.) 

  emberi erőforrás igénye  

 (egysége vetítve - m2) 

 

megjegyzés: tetőbádogos anyagoknál 200 

egész osztása pl. 40,33,50,25 



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

41. TETŐFEDÉSEK 

 MŰPALA HULLÁMFEDÉSEK 

- klasszikus hullámpala fedések 

 SÍKPALA FEDÉSEK 

- klasszikus palafedések 

 ÉGETETT ANYAG CSERÉPFEDÉSEK 

- hódfarkú cserép (íves és egyenes) 

- hornyolt cserép 

- mediterrán cserepek 

 BETONCSERÉP FEDÉSEK 

- alpesi cserép (BRAMAC) 

- hódfarkú betoncserép 

- mediterrán betoncserép 

 BITUMENES ZSINDELY FEDÉSEK 

- elemes zsindely fedések 

- táblás jellegű zsindely fedések 



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

41. TETŐFEDÉSEK TÉTEL TARTALMA 

 tevékenység sorszáma 

 tevékenység pontos megnevezése 

 műszaki paraméterek (termék tulajdonság) 

 tevékenység művelei tartalma 

 felhasznált anyagok igénye -  db 

 (egységre vetítve - fm) 

- fő anyag (gerinccserép) 

- segédanyag (pl. végzáróelem stb.) 

- rezsianyag (csavar, kúpkapocs, stb.) 

  emberi erőforrás igénye  

 (egysége vetítve - fm) 

 

megjegyzés: tetőcserép elemek átlagos 

darabszámban megadva, egyedi igény eltérő 

lehet 



FELMÉRÉSI SZABÁLYOK - I. 

TETŐBÁDOGOS MUNKÁK ELSZÁMOLÁSA 

NORMAGYŰJTEMÉNY ALAPULÓ FELMÉRÉS 

FELMÉRÉSI NAPLÓ 

 

 folyóméteren alapuló felmérés 

- nettó beépített fm 

- kiterített szélesség fogalma (hajlítási hosszak összessége) 

- külső leghosszabb vonal mentén (pl. kéményszegély) 

 

 fedett alapterületen alapuló felmérés  

- nettó beépített m2 

- idomterv alapján (felső, és oldalsó felületek is) 

- elemekre bontás (szegély, hajlat, vízszintes, függőleges, stb.) 

 

 tartalmazza a szállítás, vágás, darabolás, kapcsolat kialakítás (pl. korcolás) 

elvégzését 



FELMÉRÉSI SZABÁLYOK - II. 

TETŐFEDŐ MUNKÁK ELSZÁMOLÁSA 

NORMAGYŰJTEMÉNY ALAPULÓ FELMÉRÉS 

FELMÉRÉSI NAPLÓ 

 

 fedett négyzetméteren alapuló felmérés 

- nettó beépített m2 

- felületi m2 fogalma (ferde felületek összessége) 

- idomterv, tetőfelépítmények külön 

 

 tartalmazza a szállítás, vágás, darabolás,rögzítés kialakítás (pl. szegezés, 

csavarozás) elvégzését 

  

FIGYELEM: 

A vágási veszteségek és vágási munkák a tetőfelület geometriájától függnek. Egyszerű 

tető, tagolt tető, stb. 



MINŐSÉGELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA I. 

TETŐFEDÉS ELLENŐRZÉSE 

DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

 SZEMREVÉTELEZÉS 

- tetőfelület teljesen fedett (nincs lyuk, hézag, hiányzó elem) 

- tetőfelület letisztított (mosás, seprés) 

- cserépelemek síkban vannak (különösen a vágott elemek esetében) 

- tetőfedés színhomogén, vagy mintázatnak megfelelő (mázas/színezett elemek) 

- nincs repedt, sérült tetőfedő elem (pl. bádogos pótlások problémája) 

- cserépsorok hézagrajza 

 

 PRÓBA (vízpróba, elárasztással, locsolással, permetezéssel) 

- vízzáróság biztosított 

- vízelvezetés biztosított (szegélyelemek csatlakozása) 

- induló cserép elhelyezése (esővíz bevezető képesség) 

- elemek rögzítése megfelelő - különösen vágott fül nélküli elemek (szél és hó próba) 

 

 MÉRÉS 

 - átfedések megfelelősége (belső oldalról is esetleg) 



MINŐSÉGELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA I. 

TETŐBÁDOGOZÁS ELLENŐRZÉSE 

DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

 SZEMREVÉTELEZÉS 

- tetőbádogozás teljesen folyamatos (nincs lyuk, hézag, hiányzó elem) 

- csatorna kitisztított, nincs cserépelem, törmelék (mosás, seprés) 

- szilikonos kitöltések megfelelőek 

- rögzítések száma, helye, kialakítása megfelelő 

 

 PRÓBA (vízpróba, elárasztással, locsolással, permetezéssel) 

- vízzáróság biztosított (csatlakozások nem eresztenek, korcolások, tömítések jók) 

- vízelvezetés biztosított (lejtések) 

- szegélyek mérete megfelelő (esővíz bevezető képesség) 

- elemek rögzítése megfelelő - különösen a fércszalagok esetében nincs lelapulás 

 

 MÉRÉS 

- megfelelő lejtés   

- megfelelő hajlítási méretek (pl. vízorrok homlokzati szigetelésekhez) 

- megfelelő kiterített szélesség 



LOGISZTIKAI FELTÉTELEK 



MUNKABIZTONSÁGI FELTÉTELEK 


