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• A környezeti, kényelmi és tűzvédelmi szempontok és ezek 
összefüggéseinek kiemelése

• A növényzettel fedett tetők előnyeinek és hátrányainak, valamint 
tervezési szempontjainak rövid bemutatása.

• Az extenzív növényzettel fedett tetőkkel kapcsolatos mítoszok - 2 
esettanulmány - 2 esettanulmány.

• Az extenzív növényzettel fedett tetők problémás részletei 
• Következtetések

Az esettanulmányok céljai
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Előnyök:

• További hőszigetelés

• Az alatta lévő tetőfedés
élettartamának meghosszabbítása

• Tűzmegelőzésként szolgál (nedves
állapotban)

• Javítja a környék akusztikáját

• Csökkenti a csatornahálózat
terhelését és az árvízveszélyt.

• Javítja az esztétikát

Hátrányok:

• A tető hőellenállásának kiszámításakor a növényzettel 
borított részt figyelmen kívül kell hagyni, mivel az nem 
szerves része.

• A tetőhéjazat károsodásának veszélye, pl. növényi 
gyökerek által.

• A száraz növények nyáron tűzveszélyt jelentenek

• Az épület statikai terhelése megnő, beleértve az 
aerodinamikai stabilitást is.

• Nagyobb munkaerő-ráfordítás

• Magasabb teljes ár

A növényzet előnyei és hátrányai
Építési szempontok
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Előnyök:
• Csökkenti a környezetbe kerülő port
• Tárolja és megszűri az esővizet, részt vesz a 

természetes vízkörforgásban.
• Párásítja, hűti és tisztítja a levegőt.
• Oxigént termel és csökkenti a szén-dioxidot
• Csökkenti a hőmérséklet-ingadozást
• Kiterjeszti az életteret, kompenzálja a 

területfoglalás mértékét, pozitív pszichológiai
hatásai vannak

Hátrányok:
• Nagyfokú bizonytalanság a kerttervezéstől 

a megvalósításig.
• Allergiát okozhat
• Szennyezi a környezetet a biohulladékkal, 

pl. lehulló levelek, virágok, ágak, 
mézharmattermelés, kéreghámlás.

• Rendszeres gondozást igényel, nagy 
arányú emberi munkával

• Költséges lehet

A növényzet előnyei és hátrányai
Ökológiai szempontok
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Tervezési szempontok
Növények

Aljzat

Filter layer
Drainage/accumulation layer
Root barrier

Waterproofing
Thermal insulation
Vapor barrier

Ceiling
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Inclined plane

Lapos tetők < 10°

10° - 45° lejtésű tetők 

Meredek tetők 45° - 50°

Biotop (spontán) zöldítés

Kiterjedt vegetáció

Félintenzív vegetáció

Intenzív vegetáció
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Extenzív zöld - tetőszerkezet
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A meghibásodás lehetséges okai

• Rendkívül szeles terület / a nem kellően meggyökeresedett növényeket 
elfújta a szél.

• Nincs öntözőrendszer / az esővízre való hagyatkozás nem elégséges
• A tető felső harmadában óvintézkedéseket kellett volna tenni az esővíz 

gyors lefolyásának megakadályozása és lassítása érdekében, pl. porózus 
adalékanyagok alkalmazásával az aljzat alsó részén.

• A tetőt a tulajdonosok maguk építették / általában a sedum (kövirózsa) 
esetében a leendő növényzet legalább 60-75%-át növényzettel kell fedni a 
kivitelezés átvételekor (ha külső szállító szállítja).

Extenzív zöld - tetőszerkezet 
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Az aljzat hőmérséklete 6 cm mélységben a felszín 
alatt

Az épületet körülvevő terep talajfelszín alatti 6 cm 
mélységben mért hőmérséklet
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Extenzív zöld - tetőszerkezet
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Nyár
Extenzív zöld - tetőszerkezet

Az aljzat hőmérséklete 6 cm mélységben a felszín 
alatt

Az épületet körülvevő terep talajfelszín alatti 6 cm 
mélységben mért hőmérséklet
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Földalatti garázs

Az épületet körülvevő terep talajfelszín alatti 6 cm 
mélységben mért hőmérséklet
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Hőmérséklet a garázs tetején 2017. július 31-én délután, Voltcraft infravörös hőmérővel 
mérve.

Extenzív zöld - lapos tető 
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és ahogy kellene ...Meglévő állapot

Extenzív zöld - lapos 
tető 
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és ahogy kellene ...Meglévő állapot

Extenzív zöld - lapos 
tető 
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Fűtött / hűtött Vegetációs tető

• A tengerentúlon tesztelték, de jelenleg Közép-Európában 
valószínűleg adminisztratív nehézségekbe ütközne, mivel ez a fajta 
tetőfedés nem tartalmaz hőszigetelést, és ezért fűtési rendszer 
használata nélkül nem érné el az előírt hőállósági szintet (olyan 
terek, ahol állandóan emberek tartózkodnak).
• Megbízható fűtési/hűtési rendszert igényel
• A vízszigetelő membrán télen nagy hőmérsékletkülönbségeknek van 

kitéve.

Extenzív zöld - lapos tető 
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Növények
Termesztőközeg
Szűrőréteg
Vízelvezető réteg
Gyökérgát
Vízszigetelés

Ferde felület
Vasbeton 
Fedlapok TABS-szel
Vakolat

Extenzív zöld - lapos tető 
Fűtött / hűtött Vegetációs tető
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Következtetések

• A skandináv buja gyepű nyeregtetők Közép-Európában nem 
lehetségesek, hacsak nem öntözik erősen nyáron! 
• Annak ellenére, hogy Közép-Európában az extenzív növényzettel 

borított tetőket karbantartás- és öntözésmentesnek tartják (és 
reklámozzák), mindkettőre szükségük van - egész éves karbantartásra 
és rendszeres öntözésre a nyári hónapokban.
• A részletek kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a 

tűzbiztonságra, a gyökérnövekedés elleni védelemre és a megfelelő 
növények kiválasztására (nem egyszerűen valamilyen szukkulensre).
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• Az intenzív növényzettel borított tetők megbízhatónak és 
hibamentesnek számítanak. Különleges követelmények esetén 
azonban a részleteket és az eltéréseket nagyon jól át kell gondolni. 
Ellenkező esetben problémák vannak programozva. 
• A zöldtetők tervezése összetett dolog, amely magas szakmai 

hozzáállást és szoros együttműködést igényel egyrészt az 
építész/tervező, másrészt a kerttervező között.
• Bár nincs túl sok szabványosítás és jogszabály a tető növényzetével 

kapcsolatban, a szakosodott szakmai szövetségek ajánlásait be kell 
tartani.

Következtetések
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Köszönjük a figyelmet!
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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


