
1. Az épület körüli talajnak és járdának nem szabad az 
épület felé lejteni. Ezt folyamatosan ellenőrizni, és 
amint szükséges, javítani kell.

2. Az épület melle    növények ágaikkal és gyökereik-
kel károsíthatják a falakat. A megjelenő növényeket 
évente ki kell irtani. Fakivágás esetén a gyökereket is 
távolí  assuk el.

3. A talajból, valamint a felverődő csapadékból ned-
vesség szívódhat föl a falakba. Ez belül sókiválást, 
penészedést, kívül fagykárokat okozhat. Félévente 
ajánlatos ellenőrizni.

4. Az alaptestek esetleges süllyedése a tartószerkezetet 
veszélyeztethe  . Repedések után kutatva évente, 
nyár elején célszerű az épületet végigvizsgálni.

5. A homlokzat elváltozásai (elszíneződés, vakolathullás) 
nedvesedésre, süllyedésre vagy rosszul megválaszto   
anyagokra utalhatnak. Az elváltozásokat rendszeres 
fényképezéssel lehet nyomon követni.

6. A külső nyílászárók tömíte  ségét, felületkezelését, 
a vasalatok működőképességét célszerű kétévente 
ellenőrizni. A nyílászárók mázolását 8-10 évente fel 
kell újítani.

7. A homlokza   kőelemeket a nedvesség mia    fagyás 
és a vegyi hatások mia    kőkorrózió fenyege  . Ned-
vesedés, mállás, repedések után kutatva kétévente 
célszerű átvizsgálni őket.

8. A fából készült tetőszerkezeteket elsősorban a kor-
hadás, a gombásodás és a rovarkár veszélyezte  . A 
nedvességet ki kell zárni. Legalább évente szemrevé-
telezéssel ellenőrizni kell az állapotukat. Gyanú ese-
tén, de legalább 30 évente ajánlo   faanyagvédelmi 
vizsgálatot is készí  etni.

9. A tetőcserepeket félévente ajánlatos átvizsgálni. 
A törö   és hiányzó cserepeket folyamatosan pó-
tolni kell. Ez a leggyakoribb, sok gondot okozó, de 
egyszerűen és olcsón javítható hiba.

10. A cserépfedések gerinceit többnyire habarcsozás-
sal készíte  ék. Félévente javasolt megvizsgálni, és a 
hiányokat szálerősíte   habarccsal pótolni.

11. A megtapadt moha, üledék és zuzmó nedvesen tartja 
a tetőcserepeket, s ezáltal fagyveszélyt okoz. A fedést 
évente célszerű le  sz  tani.

12. A hófogók az ereszcsatornákat és a 
járókelőket is védik. Minden tavasszal 
ellenőrizni kell az állapotukat.

13. Az ereszcsatornába csúszo   cserepek 
életveszélyesek, mert leeshetnek. 
Szélviharok után, de legalább évente 
ellenőrizni kell.

14. A lefolyócsövek kis hibája is nagy 
károkat okozhat a homlokzatokon, 
ezért azokat folyamatosan ellenőrizni 
kell. Az összegyűjtö   csapadékvizet 
az épüle  ől el kell vezetni.

15. A tetőbádogozások gyakran nem szakszerűen készül-
tek. Célszerű szakemberrel felülvizsgáltatni. 

16. Az ereszcsatornát eltömő üledék, cseréptörmelék 
akadályozza a víz lejutását, és túlfolyást, homlokza   
nedvesedést okozhat. A csatornákat évente egyszer ki 
kell  sz  tani, a lejtést ellenőrizni. A csatornák külső 
szélének alacsonyabban kell lennie, mint a belsőnek.

17. A tetőbádogozásoknál számos meghibásodás fordul-
hat elő (korrózió, torzulás, hiány, szétcsúszás), és 
ezek súlyos beázásokhoz vezethetnek. Évenkén   
ellenőrzéssel és a szükséges javítások elvégzésével 
súlyos károkat lehet megelőzni.

18. A tetőablakokat, tetőkibúvókat mindig zárva kell tar-
tani, illetve a zárhatóságukat biztosítani kell, mert ha 
a szél felnyitja azokat, súlyos beázás keletkezhet.

19. A tetőt á  örő felépítmények (hófogó, villámhárító, 
karbantartó járda, antenna) beázási veszélyt rejthet-
nek. A héjazat ellenőrzésekor ezt is fi gyelni kell.

20. A tetőfelépítményeket a tetőn végzendő munkák biz-
tonsága érdekében is karban kell tartani. Elsősorban 
a korrózió elleni védelem állapotát kell vizsgálni.

21. A kémények fedkövei, felső szakaszai fagyveszély-
nek vannak kitéve. Azokat a kéményeket is évente 
ellenőrizni kell, amelyek használaton kívül vannak.

22. A kévefedésű tetők tűzvédelméről gondoskodni kell. 
2-3 évente szakemberrel célszerű az állapotát felül-
vizsgáltatni, és a szükséges javításokat elvégeztetni. 
Az ilyen tetők éle  artama legfeljebb 20-25 év.

23. A madarak megtelepedését, bejutását gátló szerke-
zetek gyakran sérülnek. A galambok kárt okozhatnak, 
célszerű ellenük védekezni. A véde   állatok (gólya, 
bagoly, denevér) számára szakszerű mesterséges 
fészkelőhelyet lehet kialakítani.

24. A villámvédelmi rendszer szükségességét szakember-
rel kell ellenőriztetni, és szükség esetén szaktervező 
terve alapján kell kiépí  etni.

AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE  A TERVEZETT KARBANTARTÁS TEENDŐI ÉS ÜTEMEZÉSE

Felújítás helye   jobb a megelőzés!

MŰEMLÉKŐR

A Műemlékőr a Forster Központ kísérle   projektje, amely a holland Monumentenwacht-modell 
magyarországi meghonosításának lehetőségeit kutatja és teszteli. A műemlék épületek terveze   
karbantartási feladatainak elvégzéséhez hamarosan a Műemlékőr segítségét kérheted.
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Ezért     folyamatosan, de legalább félévente,     évente,     kétévente ellenőrizz, és gondoskodj a szükséges javításokról!
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További információk:
muemlekor@forsterkozpont.hu
www.facebook.com/muemlekor
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