
ÉPÍTÉSTAN 
 

Kit őzés fogalma, alkalmazási területe, irányai, módjai, eszközei – zsinórállvány készítése: 
 

Kit őzés: Az épület szerkezeteinek tervrajz szerint helyét, terjedelmét, jellemzı pontjait, egyeneseit és szögeit 
határozza meg. 

 

Eszközei: szintezı állvány; karó; szintezı léc; vízmérték; mérıszalag; karó-libella; szögprizma; függı; zsinór; 
 faderékszög; nézıkereszt; dioptra; teodolit; szintezımőszer; stb. 
 

  

 

 
 

 
 

   
 

Alkalmazása:  
 

Pont kitőzése: - fix  pontok (meglévı épület sarka) segítségével ideiglenes pontok adhatók meg (cövek); 
 - két egymástól messze lévı pont között „beintéssel” közbensı pontok adhatóak meg; 
 - két közeli pontot összekötı egyeneshez távlati pontok adhatók meg. 

 

Egyenes kitőzése: - két ponttal megadható. 
 

Szögek kitőzése: - leggyakoribb a 90o; 
 - a legpontosabb a mőszeres; 
 - a 30o - 45o - 60o síkmértan szerint tőzhetı ki. 

 

Szintvonal felvétele: - szintvonal: a magasságmérés kiindulópontja; 
 - abszolút magasság: tengerszint feletti magasság (adriai-tenger); 
 - relatív (viszonyított) magasság: a ±0,00 –tól mérünk le és fel; 
 - megadjuk: zsinórállványon, majd nyers falon, végül vakolt falon. 
 

± 0,00 szint: Az építész terveken általában megegyezik a járdaszinttel. 
Kijelölésére felhasználhatjuk a zsinórállványt, melyek 
oszlopaira bevéséssel vagy szeg beverésével adjuk meg. 

  

Épület kitőzése: - vízszintes fıtengelyeket vesszük fel, melybıl az egyik 
általában az utca vonala, a másik a rá merıleges vonal; 

 - velük párhuzamosan kijelöljük a sarokpontok tengelyeit 
(karókkal rögzítve), melyek mentén készül a zsinóráll-
vány; 

 - zsinórállványt a tervezett épület szélétıl 1,5m távolságra 
építjük – leásott, függıbe állított oszlopokra 1,2 – 1,5m 
magasságban vízszintbe állított pallókat szegezünk; 

 - zsinórállványra visszük a vízszintes irányokat, a magas-
sági szintet, és a fontosabb méreteket; 

 - sarokpontok tengelyei szerint kihúzott huzal lefüggız-
hetı; 

 - zsinórállvány elbontható, ha magasságát túlhaladta a fal; 
 - a kitőzés az építkezés teljes idıtartamát végigkíséri.  
 
 
 



ÉPÍTÉSTAN  
 

Talajok és földmunkák az alapozás szempontjából: 
 

Talajok összetétele: 
 

Szervetlen: Különféle ásványi anyagból áll; szerves eredető részt nem, vagy csak minimális mennyiségben tartal-
maz. 

 Szemcsés: Alkotórészei száraz állapotban nem tapadnak egymáshoz (kavics, homok). 
 Kötött: Szemcséi - kiszáradva is - egymáshoz tapadnak (iszap, agyag). 
   

Szerves: Nagy mennyiségben tartalmaznak növényi vagy állati eredető részeket, és ezek bomlása következtében 
állandóan változtatják térfogatukat (homokos tızeg; iszapos tızeg; szerves iszap; szerves agyag). 

 

Talajok tulajdonsága: Fontos része az épülı szerkezetnek, mivel a szerkezet összes terhét neki kell viselnie! 
 

Szemcsenagyság: Kavics: 2-100 mm. Kis nedvességtároló képessége miatt fagyveszélyes helyen is kedvezı.  
 Homok: 0,02-2 mm. Átnedvesedés ront az állékonyságán. 
  a) Gömbölyő: Közel egyforma nagyságú szemcsék (futóhomok), kevésbé állékony. 
  b) Éles: Egyenetlen felülető, folyami eredető, jobban egymásba kapaszkodik. 
 Homokliszt: Közel egyforma szemcsékbıl áll. Nedvesen alig vagy egyáltalán nem sodorható. 

Száraz állapotban összenyomva lisztszerően, peregve szétesik. 
 Iszap: 0,002-0,02 mm. Nedvesen sodorható. Száraz állapotban szilárdan összeáll, nehezen 

morzsolható. Kézen nyomot hagy, de könnyen lemosható. 
 Agyag: 0,002 mm alatt. Nedvesen könnyen sodorható. Szárazon megvágva fényes felülető. 

Kézre nehezen tapadó agyag nehezen is mosható le. 
    

Terhelhetıség: A talajok különféle teherbíró képességőek. Terhelés hatására a talajban feszültség keletkezik, a talaj 
összenyomódik. Ha az alakváltozás hirtelen következik be – vagyis a talaj megsüllyed – a terhelt 
felület környezetében feltüremlik, bekövetkezik a talajtörés. 

 Teherbíró: Egy agyagos, vagy agyaggal kevert kavicsos talaj - fıleg, ha háborítatlan - teher-
bírónak mondható. A sziklatalajra szintén ez a jellemzı. 

 Gyengén teherbíró: Homok, homokliszt. 
 Nem teherbíró: A szerves talajok, melyek folyamatos kémiai átalakuláson mennek át. Jellegzetes 

szag, barnás-, szürkés-, feketés szín. Alapozáshoz nem felelnek meg!!! 
    

Összetétel: Egyenletes: A felépítmény süllyedése (a talajminıségnek megfelelı) egyenletes mértékő. A 
szerkezetekben süllyedésbıl származó feszültségek nem keletkeznek. 

 Egyenlıtlen: A felépítmény süllyedése (a változó talajminıség következtében) egyenlıtlen mér-
tékő. A szerkezetekben süllyedésbıl származó feszültségek keletkeznek, melyek a 
szerkezetben repedéseket, illetve törést okoznak. 

 

 
egyenlıtlen süllyedés 

 
szélsı fıfalak süllyedése 

 
közbensı fıfal süllyedése 

    

 Talajjavítás: a) Talajcsere: Gyenge minıségő vagy szerves anyagokat tartalmazó talajréteg 
helyére homokos kavicsot vagy kavicsot helyezünk. 

   b) Tömörítés: Géppel, vagy cölöpök leverésével. 
   c) Vegyi: Nagy szilárdságú kötıanyag injektálásával. 
 Szondázás: Próbafúrásokkal meghatározható a talaj rétegzıdése és annak térbeli eloszlása. 
      

Nedvesedés: A talaj teherbíró képességét növeli a víztelenítés, melyet árkokkal, szivárgókkal vagy alagcsövezés-
sel oldhatunk meg. Elıfordulhatnak azonban olyan talajréteg, mely térfogata vizesedés ill. száradás 
hatására változik (duzzad-zsugorodik). Ez még fagyhatár alatt is fagyáshoz hasonló károkat okozhat. 

 

Földmunkák: 
 

Humuszleszedés: A szükséges növényzet eltávolítása; A termıréteg (10-20 cm) leszedése és depóniában tárolása. 
  

Földkitermelés: Föld mozgatása kézzel vagy géppel (fejtési nehézségtıl és földmennyiségtıl függıen). 
 a) Kézi: ásó, ásólapát, lapát, csákány, bontórúd, bontókalapács, fejtıkalapács, ék. 
 b) Gépi: földgyalu, földnyesı, markoló, árokásó, kotró. 
     

Visszatöltés - feltöltés: Rézsős alapárok, az alaptest elkészülte után; Lábazat közötti feltöltés; stb. A visszatöltött 
föld ne legyen se száraz, de túl nedves vagy fagyos, és ne tartalmazzon szerves anyagokat. 

  

Tömörítés: Megfelelıen tömöríteni kell a roskadás elkerülése végett. Hiányában a talaj- és felszíni vizek könnyeb-
ben jutnak az alaptestekhez. Kézi döngölı (emelés-leejtés); Gépi (nyomás, ütögetés, vibrálás). 
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Alapozás rendeltetése, fajtái, alkalmazási elvei: 
 

Feladata: Épület saját tömegének és szerkezeteire ható erıhatások biztonságos átadása az altalajnak. Két fı csoportja: 
- síkalapok: A felszínhez közeli talajrétegekre helyezıdnek, teherátadása közvetlenül az alsó felületen történik. 
- mélyalapok: A mélyebb talajrétegekre helyezıdnek, a teherátadásban az oldal-felületek is szerepet játszanak. 
 

Alapozási sík (mélység) megválasztását befolyásoló tényezık: 
- épület tömege, annak eloszlása; - talajvíz viszonyok; 
- teherbíró talaj szintje, minısége; - szomszédos épületek alapjainak helyzete; 
- adott területre jellemzı fagyhatár (tengerszint – Adria - teherbíró altalaj fekvése (ferde rétegzıdés → csúszás → 
  <300m<) szemcsés talajnál kisebb, kötöttnél mélyebb;    alapok lépcsızése. 

 

Síkalapok változatai: 
 

- sávalap: Falak alatt végigmenı, folytonos megtámasztást biztosító hosszú alaptest (l >3,5×sz; beton, vasbe-
ton, tégla, kı). 

- pontalap: Pillérvázas épületek alapozási szerkezete (l < 3,5×sz; beton, vasbeton, tégla, kı). 
- gerendaalap: Pillérek (falsávok) alatti egy irányban futó szerkezet (vasbeton, melyet szerelıbetonra készítenek). 
- gerendarács: Pillérek alatt két irányban végigmenı szerkezet. Alkalmazása: nagy terhelés, süllyedés-érzékenység. 
- lemezalap: Egész épület vagy annak pinceszakasza alatt alkalmazott teljes felülető, összefüggı vasbeton szer-

kezet. Alkalmazása: csekély talajteherbírás, túl nagy terhelés, változó talajminıség, káros süllyedés-
különbségek, talajvíznyomás. 

 

Mélyalapok változatai: 
 

- kút- és szekrényalap: Felszínen elkészített, vágó-éllel ellátott vasbeton héjszerkezet, melyet terheléssel a mélybe 
süllyesztenek. Fenék és fejrészét betondugóval, a közét soványbetonnal látják el. A teherel-
osztást vasbeton lemez vagy gerendarács biztosítja. A kút pontonkénti, a szekrény teljes alap-
rajzi mérető. 

- cölöpalap: Karcsú teherhordó szerkezetek (3-5 m), melyek az épület terheit a mélyebben fekvı talajrétegekre adják 
át (fa, acél, beton, vasbeton). Teherátadása: támaszkodó (csúcson), lebegı (köpenyen és csúcson). 

 Készítése: - elıregyártott (vert lejuttatás); 
  - helyszínen készített (Franki, 

Benoto). 
 

 
Kettısfalú fúrócsı (40 m), résiszap (bento-
nit zagy) segítségével kibetonozva. Levert betondugós béléscsı, kibetonozva. 

- résalap: Terepszintrıl gépesítve kialakított, 16-40 m mély rés, a dúcolást és kibetonozást a résiszap segíti. (foghíj) 
 

Alapozási mód megválasztása: 
 

- síkalapozást elınyben kell részesíteni; - gerenda(rács) alap – merevebb épület (együttdolgozás); 
- falak alá sávalap, pillér alá pontalap kerül; - legkedvezıtlenebb a pontalap; 
- közel kerülı pont- és sávalap helyett gerenda(rács); - legkedvezıbb a lemez (doboz) alap. 
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Talajvíz, -nedvesség és -pára keletkezése, hatása; a talajjal érintkezı szerkezetek védelme: 
 

NEDVESSÉGHATÁSOK KÖVETKEZMÉNYÜK 
- Talajvíznyomás: Épület stabilitását is befolyásoló, szerkezeti deformációk (pincefal elfordulás, behajlás) 
- Talajnedvesség, talajpára: Felgyorsuló korróziós folyamatok, esztétikai és szerkezeti károsodások. 
- Fagyhatás: Anyagszerkezeti károsodás, a térfogatváltozásból eredı repedések, törések. 
- Agresszív talajvíz: Kémiai összetétel okozta vegyi szerkezetkárosító hatás. 
 

Nedvesség elıfordulási formái: 
 

Talajvíz: A talajszemcsék közötti üregeket kitöltı, a szemcsék felületi vonzása által le nem kötött, un. szabad 
víz. Felhajtóerıt, illetve oldalnyomást fejt ki a szerkezetekre (beszivárgó csapadékvíz). 

Talajnedvesség: A hajszálcsöves erı hatása alatt álló, a talajszemcsékhez tapadó un. kötött víz. A szerkezetekre csak 
nedvesítı hatást gyakorol, nyomást nem fejt ki. 

Talajpára: A talajvíz párolgása a szerkezeteken lecsapódik, ezáltal átnedvesíti azokat. 
Használati víz: Épületek vizes helyiségeiben elfolyó (pl. zuhanyzó), a szerkezeteket (padló, fal) nedvesítı víz. 
Üzemi víz: Ipari technológia során (pl. mosoda, hőtıház) elfolyó, gyakran agresszív hatású víz. 
 

Szigetelési mód: Függ az adott helyiség szárazsági követelményétıl. Eszerint a szigetelés lehet vízzáró vagy vízhatlan. 
 

Vízzáró: Ahol a szerkezeten csak annyi nedvesség hatolhat át, amennyit a másik oldalon elpárologtatni képes (pl. 
vizes helyiségek). Viszonylagos szárazsági követelmény. 

 Fajtái:  - Vakolatszigetelés (cementhabarcsból 3-4 rétegben); 
  - Különleges vakolatszigetelés (víztaszító vagy pórustömítı anyag hozzáadásával); 
  - Beton tömegszigetelés (elıírás szerinti betonba kevert tömítı szerekkel). 
Vízhatlan: Ahol a legkisebb mértékő nedvesség sem hatolhat át (emberi tartózkodás-, laboratórium-, illetve nedves-

ségre érzékeny anyagtárolás helyiségei). Teljes szárazsági követelmény. 
 Fajtái:  - Bitumen máz (csak talajpára ellen, 2 rétegben); 
  - Egyrétegő szigetelı lemez (talajpára, gyenge talajnedvesség ellen); 
  - Kétrétegő szigetelı lemez (talajnedvesség, üzemi víz ellen); 
  - Háromrétegő szigetelı lemez (üzemi víz, csapadékvíz ellen); 
  - Négyrétegő szigetelı lemez (talajvíznyomás ellen, hajlaterısítéssel); 
  - Korszerő (mőanyaggal modifikált bitumenes lemez; pvc; gumi – Taurus; fém – dilatáció). 
 

Vízszigetelés: Olyan tömör, szigetelı képességét hosszú idın keresztül megtartó anyagból készült szerkezet, mely 
biztosítja az épületszerkezetek általános nedvesség elleni védelmét, és a víz távoltartását. 

 

 

 

 

 
 

Víz távoltartása az 
épülettıl: 

- Tereprendezéssel: 

 
 - Épület körüli járdával: 

 

- Szivárgóval: 
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Falszerkezetek; teherhordó és térelhatároló falak kialakításának követelményei: 
 

Falszerkezetek: Az épületnek azon részei, melyek terek lehatárolására és elválasztására szolgál, függıleges helyzető te-
herhordó vagy nem teherhordó épületszerkezetek. 

 

Követelményei: - szilárdság, állékonyság; - nedvesség-, vegyi hatásokkal szembeni ellenállás; 
 - porozitás, kis testsőrőség; - tőzbiztosság; 
 - vakolattartás; - gyors építhetıség; 
 - hı-hang szigetelés, hıtárolás; - gazdaságosság. 
 

Tartószerkezeti rendszerek: 
 

I. Teherhordó falas: - hosszfıfalas; II. Vázas: - hosszvázas; 
(vonal-menti megtámasztás) - harántfıfalas; (pontszerő megtámasztás) - harántvázas; 

 - vegyes fıfalas.  - egyesített vázas. 
    

A falak alaprajzi elrendezése meghatározza a 
födémek teherhordási irányát, és az épület 
funkcionalitását. A födémek csak a fıfalakra 
támaszkodhatnak, teherhordási irányuk arra 
mindig merıleges. Egy falnak lehet teherhor-
dó, vagy térelhatároló szerepe, esetleg mind-
kettı.  

A födémek mestergerendákból (fıtartó), és 
oszlopokból (pillér) álló vázszerkezetre tá-
maszkodnak. A vázszerkezet elrendezése, a fı-
tartó helyzetétıl függ. 

 

  Szerkezeti jelleg és anyag szerint: - elemekbıl falazva; - elıregyártott nagymérető elemekbıl; 
 - hézagmentes szerkezetként; - rúd- és felületelemekbıl szerelve. 

 

Elemes falak: 1. Mesterségesen elıállított: - égetett (km, kettısmérető soklyukú, B30, … Poroton, Porotherm); 
  Fejlesztési iránya: szilárdság megtartása mellett minél jobb 

hıszigetelés elérése. Porozitás-növelés, lyukak képzése. 
  - égetés nélkül (mészhomok, sejtbeton – YTONG, gázbeton). 
 2. Természetes kıfalak: Faragott, illetve faragás nélküli. 
 3. Vegyes falazatok: Tégla- és kısorok váltakozva. 
  

  Falazó-habarcs szerepe: - elemek együttdolgozása, - szétnyílás megakadályozása, 
 - egyenletes teherátadás, - hıvédelem, légzárás. 

 

   Fallal együtt dolgozó szerkezetek: koszorú, nyílásáthidalások (boltövek, gerendaáthidalók). 
 

Hézagmentes, vagy homogén fal: 1. Vályog: Klimatikus elınyök, lábazatot ki kell emelni, gondos szigetelés. 
 2. Beton: - hagyományos zsaluval (vb), - zsalukıvel (vb): DURISOL, 
  - könnyőbeton (egyszemcsés), - PS zsaluval (vb): ProKoncept, 
  - Zsalurendszerek (kúszó, csú- - stb. 
   szó, alagút, stb.) – vasbeton,  

 

Elıregyártott nagyelemes falak: 1. Blokkos: Fajtái:  - kisblokk (belmag. / 3); 
   - középblokk (belmag./2); 
   - nagyblokk (belmag.). 
    

 2. Panelos: Fajtái: - homlokzati teherhordó; 
   - belsı teherhordó fal; 

 
 

Szerelt falak: Acél-, illetve faváz.  
   

   
 

 

 

 

  Falidomok, téglakötések: 
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Kıfalak alkalmazása, anyagai, kiviteli megoldásai: 
 

A falak szerkezeti jelleg szerint lehetnek: - Elemes; - Homogén; - Nagyelemes; - Szerelt. 
  

 Elemes falak: - Természetes anyagokból elıállított (pl. mészkı); 
 - Mesterséges anyagokból készült (pl. építési kerámia, könnyőbeton, vasbeton); 
 - Vegyes falak (pl. kı és tégla). 

 

Természetes kıfalak: A kı ısrégi, értékes építıanyag, alaptulajdonságait eredete határozza meg. Eszerint megkülönböz-
tethetünk eruptív (vulkáni), szediment (üledékes), metamorf (átalakult) kızeteket. Nagy szilárd-
ság, tartósság, esztétikus felületi megjelenés, viszont rossz hıtechnikai tulajdonság jellemzik. 
Nedvesség ellen lefedéssel, szigeteléssel kell védeni. 

  

Felületi megmunkálás lehetıségei: - Durva (pl. bárdolt, nagyolt); 
 - Fél-durva (pl. hegyelt, bordázott); 
 - Egyenletesen megmunkált (pl. felvert, rovátkolt); 
 - Sima (csiszolt, fényezett). 

A választás a kı keménységétıl, a szerkezet rendeltetésétıl, kül- illetve beltéri helyzetétıl függ. 
 

Kıfalak típusai, osztályozása:    
 Ciklop-fal:  Közel azonos mérető, öt-, hatszög alakú, durván megmunkált 

felülető kövekbıl áll (Réteg nélküli, vastag (>60 cm) támfalak, 
kerítésfalak); 

 Réteges fal: Szabálytalan és görgeteg-kövekbıl – a gömbölyő kövek a kisebb 
kövek segítségével épülnek (A ciklop-faléhoz hasonló célra és 
vastagsággal); 

 Kiegyenlítı réteges fal: Lapos hasadású, durva 
kövekbıl épül 50-60 
cm-es vastagsággal 

(Terepépítmények, 
teraszok céljára); 

 Váltósoros fal: Derékszögő kövekbıl épül ≥50 cm-es vastagsággal (lábazatok 
céljára); 

 Soros falak: Szabályos hasáb alakra faragott, fagyálló kövekbıl épül 
(Mérnöki létesítmények, híd-pillérek szerkezetei); 

 Faragott kıfalak: Jelentıs középületek (emlékmővek), nagyon igénybevett 
mérnöki létesítmények szerkezete.  

 

Vegyes falazatok: 
 

- Váltott k ı- és tégla: 
 2-4 sor tégla és 1-2 sor 
kı 

 

- Kıfal tégla bélésfallal: 
(bekötı téglasor kap-
csolódik a kıhöz – 
hıvédelem) 

 
    

- Kıburkolat: 
 (hıvédelem) 

  

 

 

HUZALKAPOCS φφφφ3-4 
 

φφφφ6-8 BETONACÉL TARTÓBORDA 
 

GIPSZ V. CEMENTHABARCS POGÁCSA 
 

MŐA.TIPLIBE KAMPÓS CSAVAR φφφφ6-8 
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Koszorú és az áthidaló rendeltetése, fajtái, megoldásai: 
 

Koszorú: A szerkezeti falakat – a födémek magasságában – (szintenként!) összefo-
gó monolit vasbeton szerkezet. 
 

Szerepe: Felvegye az oldalirányú erıhatásokat és a koszorú feletti terheket, 
mindezt egyenletesen átadja az alatta lévı falnak. 
 

Fajtái: - Teljes szélességben készülı; - Csökkentett mérető; 
 - Eléfalazott, eléhıszigetelt; - Párkánnyal egybeépített. 

 

Készítése: - zsaluzás vagy eléfalazás; - 40cm-ként Ø 6-os kengyel; 
 - Vasalás: 4 db Ø10-es hosszvas; - Betonozás: min. C 10.  

 
Áthidaló: Nyílások feletti terhek viselése és közvetítése, a nyílás két oldalán lévı falakra vagy pillérszerkezetekre. 

Fajtái:  Alak szerint: egyenes vagy íves.  
 Készítés módja szerint: elıregyártott vagy helyszínen készített (falazott, öntött). 
Anyagai: fa, kı, tégla, acél, beton, vasbeton. 
Teherátadása: - Egyenes: Függıleges, oldalnyomás nélkül. A felfekvés kialakítására és 

méretére ügyelni kell; 
 - Boltöv: A boltöv íveinek a boltvállnál húzott érintıje irányába történik. 

Az oldalnyomás annál nagyobb, minél laposabb ívő a boltöv. 
 

Acélgerendás: Ma már csak helyreállításoknál, utólagos kiváltásoknál fordul elı. 
Elsısorban I és U gerendákkal készíthetı. Legalább kettı, de cél-
szerő annyi gerendát alkalmazni, ahány féltégla vastag a fal. Kifor-
dulás ellen az elemeket összecsavarozzuk. Közét téglával vagy 
betonnal töltjük ki, körül rabicoljuk és levakoljuk. Homlokzaton az 
acélfelület hıhidat okoz, ezért hıszigetelı réteget (pl. Heraklith) 
helyezhetünk el az áthidalás külsı síkján. Felfekvés mérete = min. 
az acélgerenda magassága. 

 

Monolit vasbeton: A helyszínen leggyakrabban a falakat összefogó koszorúval készül-
nek. Méretét, vasalását a terhelés és a fesztávolság alapján határoz-
zák meg. Elınye, hogy tetszıleges nyílásméretre alakítható. Ke-
resztmetszetét zsaluzat segítségével alakítjuk ki. Vasalása: fıvas, 
szerelıvas, kengyel. Külsı síkon a zsaluzatba, a hıhíd elkerülése 
miatt hıszigetelést készítünk. Betonminıség: C 10,12,16.  

Elıregyártott vasbeton: Típusai: A, AD, HA. Jelölés értelmezése: pl. AD: keresztmet-
szetre utaló; 15: fesztávolság dm-ben. Nagyobb falszélességnél 
az áthidalók közbensı kibetonozással vagy hıszigeteléssel lehet 
kialakítani. Gerenda felfekvés 2,40 m-ig 15 cm, nagyobb nyílás 
méretnél 20 cm.  

Vázkerámiás: Alkalmazásának célja, hogy a falazási technológia az áthidalással ne 
szakadjon meg. Az áthidaló kerámia kéregelembe bebetonozott 
betonacél. A teljes áthidalás alsó öve húzott, a nyomott öve ráfala-
zással vagy rábetonozással alakítható ki. Az áthidaló könnyő, kézzel 
mozgatható, méretre vágható. Felülete kerámia, így könnyen vakol-
ható.  

Boltöv: A nyílások felett téglából vagy kıbıl készített áthidaló szerkezet (meghajlí-
tott pillértéglakötés). Részei: Nyílásköz: nyílásszélesség; Gyámfal: melyekre 
a boltöv támaszkodik; Boltváll: gyámfal és boltöv találkozása; Vállkı: bolt-
vállra helyezett kı; Záradék: boltöv legfelsı pontján, utoljára elhelyezett 
elem (ékkı); Intrados: boltöv belsı felülete; Extrados: boltöv külsı felülete. 

 Ívei lehetnek: egyenes, félkörív, körcikk ív, csúcsív, kosárgörbe. 
 Teher felvétele: támfallal, támpillérrel, vonóvassal.  
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Kémény és szellızı rendeltetése, mőködése, követelményei: 
 

Kémény: Olyan falazatban, vagy szabadon állóan kiképzett füstcsatorna (kürtı), mely az égés 
során keletkezı égésterméket elvezeti, és az égéshez szükséges levegıt biztosítja. 

 Fajtái: falazott-, központi főtés-, és gyárkémények. 
 

 Mőködési elve: Az égés során keletkezı forró füstgáz, és a külsı hideg levegı kü-
lönbségén alapuló felhajtóerı (szívóhatás), melyet huzatnak neve-
zünk. A huzatot befolyásolhatja: 

 - a kürtı magassága: Magasabb füstgázoszlop, nagyobb felhajtóerı. A legfelsı be-
kötési szinttıl is beinduljon az áramlás. 

 - a kürtı belsı kialakítása: A füstgáz mozgása spirális. Érdes-, egyenetlen felület, 
kiálló részek rontják a huzatot. A négyszög keresztmetszet 
sarkaiban hideg levegı reked, ezért a legkedvezıbb a kör. 

 - hımérsékleti különbség: Minél nagyobb, annál gyorsabban távozik a füstgáz. 
 - külsı légmozgás: Felfelé áramló javítja, lefelé irányuló széljárat rontja a huzatot. 
 - légnyomás: Növekedés nehezíti, a csökkenés könnyíti a füstgázok kiáramlását.  

 

Falazott kémény: Részei: 1 – alap, felette 40 cm magas tömör rész; 2 – koromzsák; 3 – koromzsák ajtó; 4 – fali 
hüvely; 5 – bekötınyílás; 6 – tisztítóajtó; 7 – kéményfal; 8 – kürtı vagy füstjárat; 9 – 
kémény fedkı; 10 – kéményfej. 
 

 Készítése: - Mindig az alapnál kezdjük; - Kémény padlástéri részét le kell vakolni; 
  - Födémre építeni nem szabad; - Tetın kívül klinker tégla, tömör hézagolással; 
  - Megfelelı vízszigetelés szükséges; - 1,5 m-nél nagyobb kéményfej kikötést igényel; 
  - Hf 10 javított falazó mészhabarcs; - Kürtıbe csıhorony, vaskonzol nem kerülhet; 
  - Habarcshézagot teljesen kitöltjük; - Sima belsı felület, állandó keresztmetszet; 
  - Üreges téglából tilos (fals levegı); - Falazásnál kéménydugót használunk; 
  - Darabtéglát beépíteni tilos; - Füstcsatorna vb. szerkezettel nem érintkezhet; 
  - Csak tőz- és térfogatálló anyagból; - Karbantartáshoz tisztító ajtókat építünk be; 
  - Egy kürtı / szint: max. 3 bekötés; - Padlástéri szakasz: önálló pillér, durva vakolás; 
  - Két bekötés között min. 30 cm; - Padlástérben 1,0 m magasan tisztító ajtó. 

 

 Kéményfej: A kémény tetın kívüli része. Vastagítva (hıszigete-
lés), nyers téglafalazatként készül telehézagolással. 
Magassága (kéménykúp szabály): - 60°-os félnyílá-
sú kúp; - Tengelytıl 15 m-es távolságon belül lég-
torló építmény nem lehet; 0,8 m-nél jobban semmi 
nem közelítheti meg a kúpot; - Magas tetınél 0,8 m, 
lapos ill. enyhe hajlású tetınél 1,2 m a kitorkollás; -
1,5 m-nél nagyobb kéményfejet ki kell kötni.  

 Elhúzása: Kéményt elhúzni csak mőszaki okból szabad. - Egymás 
feletti szintek bekötési nyomvonala azonos; - Kürtı nyom-
vonalába gerendabekötés esik; - Tetıtéri összevonás ese-
tén; - Egy kürtıt elhúzni max. 3-szor szabad és csak egy 
irányban; - Elhúzás a vízszinteshez viszonyítva min. 60°; -
Födém alatt min.20 cm-rel be kell fejezni; - Élvédı vassal 
kell ellátni; - Egyenes boltövként kell falazni.  

 

Szellızı: Feladata a helyiségek levegıjének cseréje. Az elhasznált levegı szabad-
ba vezetése, a friss levegı bevezetése. 

 Fajtái: gravitációs (természetes) és gépi (mesterséges). 
    

Gravitációs: Fallal körülzárt függıleges légcsatornák. Mőködését a külsı és 
belsı levegı hımérséklet-különbsége, és a szélviszonyok határoz-
zák meg. Változatai: 

 Önszellızés: Filtráció: Nyílászárók tömítetlensége-, falak lég-
áteresztése következtében. 

 Nyílászáró: Nyitásával-zárásával szabályozva. 
 Légudvar: Átrium-szerő tér, régi épületek szellızése. 
 Légakna: Alapterülete min. 1,2 m. 
 Kürtıszellızés: Függıleges irányú légcsatornán keresztül bizto-

sított légcsere. 
Gépi: A levegıt ventilátor mozgatja. Idıjárástól függetleníthetı, folyamatosan 

vagy szakaszosan fellépı igények kielégítésére pontosan beállítható. 
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Válaszfal fogalma, fajtái, kialakításának követelményei: 
 

 

Válaszfal: Épületen belüli terek elválasztására szolgáló, függıleges helyzető, nem teherhordó, vékony falszerkezet. 
Önsúlyukat az alapozásra vagy aljzatbetonra, de akár a kétoldali teherhordó falazatra is átadhatják. 
 

 Követelményei: - kellı szilárdság, merevség; - szegtartás, véshetıség; - hı- és hangszigetelés; 
  - vakolat- és burkolattartás; - kis önsúly; - tőzbiztosság;  
  - szerelvényezhetıség; - gazdaságosság; - gyors építés. 

 

Készülhet: - kézi falazó elemekbıl; - homogén szerkezettel;  
 - monolit technológiával; - réteges, szerelt módon. 

 

 

Kézi falazó elemekbıl: Hagyományos kımőves munkával, az elemek habarcshé-
zagba rakásával készülnek. A kis vastagságú szerkezet 
állékonyságát a vízszintes habarcshézagokban vezetett, és a 
fıfalakhoz erısített lágyvas huzalokkal biztosítják. 
 

Változatai: - tömör km-, vagy mészhomok tégla; - kevés-, vagy soklyukú tégla; 
 - égetett üreges kerámialap; - gipsz falazó elemek; 
 - gázszilikát-, vagy könnyőbeton lap; - üvegtégla elemek. 

 

Kivitele: 1. kitőzés: Pontos helyének kijelölése a fıfalon és aljzaton. Nyílászáró 
tengelyek helyének kijelölése; tokok- beállítása, merevítése; 

 2. szükséges elemek faragása; 6. falazás; 
 3. habarcsterítés; 7. zsinóráthelyezés; 
 4. iránytéglák elhelyezése; 8. folyamatos hézagkikenés, letisztítás; 
 5. zsinór elhelyezése, beállítása; 9. záró sor elhelyezése, kiékelése. 

  
 

   
    

Monolit technológiával: Helyszínen, nedves technológiával készült szerkezetek. Anyag szerint lehetnek: rabicolt gipsz 
vagy cement, valamint vasbeton. 

Rabic: Régebben használt technológia. Egyoldali zsaluzat mentén, 40×40 cm lyukbıségő, Ø6-8 mm horganyzott 
keretrács, arra rabichálóval szerelt szerkezetre felhordott gipsz- vagy cementhabarcs. (Körülményes!) 

 

 
 

 
Vasbeton: 6-15 cm vastagságban készült merev (tőz-, és betörésbiztos) szerkezet. Teherhordó szerkezetekhez acél-

tüskékkel kötik. Zsaluigényes nedves-technológia, rossz hıtechnika, nehezen véshetı, nem szegezhetı. 
  

Homogén szerkezettel: Üzemi elıregyártással készült, tömör vagy üreges gipsz-, könnyőbeton-, vagy vasbeton vá-
laszfalelemek. 

Jellemzıi: - pontos modulméret; 
 - vakolást nem igényel, tapétázható; 
 - csatlakozása padlóhoz-, mennye-

zethez: takarószegéllyel; 
 - sérülékeny, ezért gondos szállítást 

és beemelést igényel. 
ÜGP: Üreges Gipsz-perlit Palló:  

     

Szerelt: Száraz technológia, alacsony 
helyszíni élımunka. 
 

 - vakolási munkák után; 
 - fém „U” vagy „C” profilkeret; 
 - gipszkarton lemezcsavarokkal; 
 - üreget hı- és hangszigeteléssel.   
     

Nyílásáthidalás: - 80 cm-ig egyenes átvezetéssel; 
 - 80-140 cm-ig egyenes boltövvel; 
 - 140 cm felett monolit vasbeton áthidalóval.  
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Hagyományos födémek fajtái, alkalmazási lehetıségei, követelményei: 
 

Födémek: Vízszintes teherhordó szerkezetek, melyek feladata: 
 

 - a saját tömegén kívül, a rájutó hasznos terhek viselése, - az egymás feletti szintek elválasztása, 
 - a terek felsı lezárása, 

 

- az építmény vízszintes irányú merevítése. 
 Követelményei: - kellı teherbírás és állékonyság; - kis szerkezeti vastagság és tömeg; - tőzbiztosság; 
  - megfelelı hı- és hangszigetelés; - egyszerő, gazdaságos elkészítés; - idıállóság. 

 

 Készítés módja szerint: - Hagyományos: általában monolit jellegő, lassú (magas helyszíni élımunka igény, egyedi 
méretek → maximum négyszer használható zsalu → magas költség). 

  - Iparosított: elıregyártott, helyszíni gyors szereléssel (magas üzemi-, gépesítési költség, 
de pontos modulméret, állandó minıség, sokszor használható sablon. 
 

 Fajtái: - Boltozatok, - Síkfödémek (fa, acél, vasbeton) 
 

Boltozatok: A 19.század közepéig széles körben alkalmazták, melyek önállóan is alkalmasak téralkotásra. A jelenkor építé-
szetében az épület-rekonstrukciós munkákkal kapcsolatosan találkozhatunk. Sokáig alkalmazták az acélgerendás 
födémek mezıkitöltésére – poroszsüveg (donga jellegő) boltozat. 
 

- egy v. két irányban görbült szerkezetek, 
 

- jellemzı a nyomó igénybevétel, 
 

- a függıleges mellett vízszintes erıkkel is 
számolni kell, 
 

- készítése a boltövhöz hasonló módon, 
mintazsaluzattal. 
  

Fafödémek: Az elmúlt 100 évben szinte teljesen kiszorult. Napjainkban újból teret hódítanak. Hagyományos változatai: 
 

 Csapos gerenda födém: Sőrőn egymás mellé helyezett bárdolt vagy főrészelt geren-
dák alkotják. A gerendák együttdolgozását kb. 2,0 m-ként 

 Pórfödém: beépített keményfa 
csapok biztosítják. 

Csapos 
  

 

Pór 
Gyalult gerendákból és azokra helyezett deszkázatból áll. 
Erre feltöltés és szükség szerinti burkolat kerül. 

 Pólyásfödém: Gerendákhoz szegezett lécekre vagy a gerendák oldalában 
kialakított vájatokba, sárba áztatott szalmacsóvával körül- 

 Borított gerenda-födém: font karókat egymás 
mellé helyeztek. 

Pólyás 
  

 

Borított  

Négyszög szelvényő, faragott vagy főrészelt gerendákat 
egymástól 60-100 cm távolságra helyeznek el, melyre alul 
és felül deszkaborítást erısítenek. 

Acélgerendás födém: A 19.sz. közepétıl a 20.sz. elejéig használták. Ma: acélszerkezető magas-házak, csarnokok, könnyő-
szerkezetes házak építésnél. Egymástól 1,0-1,6m távolságban elhelyezett, általában I-szelvényő, 
koszorúba bajusz-vassal befogott acélgerendákból, és a közeit kitöltı téglákból vagy vasbetonból áll. 
 

 Poroszsüveg boltozat: Acéltartók talpára helyezett orr-
téglákra, győrős vagy kupás alakzatban falazott boltozat. 
Szélsı mezıben az oldalnyomás felvétele vonóvassal. 

   
 

Horcsik-födém: Acéltartók között lapjára fektetett tégla, 
hézagaiban vasalva, betonnal kiöntve készül. A téglák között 
vasbeton bordák alakulnak ki, melyek a gerendákra terhelnek. 
 

 

Vasbeton födém: (monolit) Lehetnek: - bordás és síklemez-; - sőrőbordás-; - idomtestes vasbeton födémek. 
 

 Síklemez: 
 
 

Egy irányban teherhordó: 

 
 

Két irányban teherhordó: 
(gombafejjel) 

 
 Bordás: Közmővek bordák között; lépéshang-gátlás; álmennyezet. 

Felül-bordás: Kedve-
zıtlen erıjáték. 

 

Alul-bordás: Lemezzel 
együttdolgozó fejlemezes 
gerenda (álmennyezet). 

 
 Sőrőbordás: Nem együttdolgozó kitöltı elemekkel. 

 

Idomtestes: Együttdolgozó födémtéglákkal (Bohn-tégla födém). 

 



ÉPÍTÉSTAN  
 

Elıregyártott vasbeton gerendás- és vázkerámia födémek: 
 

Födémek: Vízszintes teherhordó szerkezetek, melyek feladata:  
 

 - a saját tömegén kívül, a rájutó hasznos terhek viselése, - az egymás feletti szintek elválasztása, 
 - a terek felsı lezárása, 

 

- az építmény vízszintes irányú merevítése. 

 Követelményei: - kellı teherbírás és állékonyság; - kis szerkezeti vastagság és tömeg; - tőzbiztosság; 
  - megfelelı hı- és hangszigetelés; - egyszerő, gazdaságos elkészítés; - idıállóság. 

 

 Készítés módja szerint: - Hagyományos: általában monolit jellegő, lassú (magas helyszíni élımunka igény, egyedi 
méretek → maximum négyszer használható zsalu → magas költség). 

  - Iparosított: elıregyártott, helyszíni gyors szereléssel (magas üzemi-, gépesítési költség, 
de pontos modulméret, állandó minıség, sokszor használható sablon. 
 

 Fajtái: - Boltozatok, - Síkfödémek (fa, acél, vasbeton) 
 

 Vasbeton födémek: - Monolit; - Elıregyártott; - Részlegesen elıregyártott. 
 

Elıregyártott:   - sőrőgerendás; - gerendás (tálcákkal / béléselemekkel); - pallós – panelos. 
 

 Jellemzıi: - Garantált – szabványos minıség; - Kisebb önsúly, nagy teherbírás; - Azonnal terhelhetı; 
  - Gyors, száraz, szerelı jellegő beépítés; - Ismert igénybevételi határok; - Elıfeszítés lehetısége. 

 

 Sőrőgerendás: Sőrőn egymás mellé helyezett "I" szelvényő elıregyártott vasbeton 
tartókból készül. Nagy terheléső mérnöki szerkezeteknél indokolt. 
Jelentıs önsúlyú, átlagos terhelés esetén gazdaságtalan szerkezetek. 
 

 

 Gerendás: Nagy sorozatban gyártott, gazdasá-
gos födémszerkezetek. Elemei kata-
lógusból kiválaszthatók. Egy-mástól 
30, 60, 100 vagy 120 cm tengelytá-
volságban elhelyezett gerendákból és 
a gerendák közötti béléselemekbıl 
állnak. 
A béléselemek legelterjedtebb válto-
zatai üreges kialakításúak. Elınyös a 
gerenda szelvénnyel azonos magas-
ságú béléselemek alkalmazása, mert 
alul-felül sík födémet eredményez. 
A gerendák méretrendje: 2,40-7,80 m 
(60 cm-enként). Típustól függıen 10-
15 cm hosszban támaszkodnak az 
alátámasztó szerkezetre. 
A hézagokat kibetonozzuk. 

 
 

 
 Pallós: Üzemben elıregyártott, kör-üregekkel könnyített, nagymérető födémele-

mek. Hosszúsága, az elıregyártott gerendák méretrendjével azonos, szé-
lességét a gyártási technológia (PK: 59 cm és PS: 119 cm) határozzák 
meg. Alul-felül sík, így kevés helyszíni munkát igényel, alkalmazása 
gyorsítja az építést. Felfekvés az alátámasztó szerkezetre 10 cm hosszban. 
 

 

 

 Panelos: A panelos födémek ill. tetıelemek elıre-
gyártott, nagyfesztávolságú, vékonyfalú teher-
hordó és térelhatároló szerkezetek. Leggyako-   

  ribb változatai a teknıs vagy alulbordás (T-TT) panel. Alkalmazása elsısorban nagyteres ipari és középületeknél. 
 

Részlegesen elıregyártott: Elve: Az elıregyártás technológiai és a monolitikus építés statikai elınyeinek egyesítése. Fajtái: 
 Vázkerámia: Gerenda: húzott övében, kerámia kéregelem közé 

elıregyártott vasbeton. Béléselem: vékonyfalú, üreges 
kerámia. Gerenda még látszó vasalását pótvasakkal kiegé-
szítjük, és kibetonozzuk (felbeton). FERT; Porotherm; stb.  

 

 Zsaluzóelemes: A 4-5 cm vastag vasbeton lemezbıl kiálló kengyeles 
vasalás a szállítás és beemelés igénybevételeit felveszi. 
Az építéshez segédtámaszra van szükség. A kiegészítı 
vasalás beszerelése után helyszíni betonozás készül.  
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Hagyományos és korszerő zsaluzóelemek, zsaluzási eljárások: 
 

Zsaluzat: Olyan bennmaradó vagy ideiglenes szerkezet, amely biztosítja a nem állékony szerkezet terv szerinti alakját, 
méreteit, és alátámasztja mindaddig, ameddig önhordó szilárdságát el nem éri. Módjai: 
 

 Félmonolit: Elıregyártott, bennmaradó zsaluzóelem, melynek üregeibe kibetonozás elıtt tartószerkezeti igény szerinti 
acélbetéteteket helyezünk el. 
 

 Fajtái: - Gipsz-zsaluzat: Dermesztéses betontechnológia. A külsı és belsı elemek közé 
kisszemcséjő, folyós betont öntenek. A gipsz elszívja a vizet, a beton tömörödik. 
A nedvessé vált gipsz biztosítja a kötéshez szükséges vizet. Hamar terhelhetı. 

  
  - Durisol: Cementkötéső fabeton elem (25 cm-es modul). Anyaga: vegyszeresen kezelt, 

kéregmentes faapríték, víz és cement keveréke. Az elemeket a téglakötés szabályai szerint, 
habarcs nélkül falazzuk. Vízszintes és függıleges üregeit, vasalást követıen normál 
kavicsbetonnal töltjük ki. Kisebb üregeit Nikecellel látjuk el. Egy vagy többszintes lakó-
épületek, csarnokok építésére alkalmazzák. 
  

  - Isorast: Extrudált kemény polisztirolhab falazó-zsaluzóelem. Gyakorlatilag 
hıhíd-mentes falszerkezet készíthetı belıle, utólagos kibetonozással. Hátránya, 
hogy szállítás és mozgatás közben könnyen sérülnek. 

 
 Monolit: Visszanyert zsaluzóelemek, melyek közé tervszerinti vasalás elhelyezését követıen betont öntenek. Fajtái: 

 

Hagyományos: Munkahelyen egyedileg, kizárólag fából készítik el, illetve állítják 
össze. A faanyag általában csak négyszer használható fel. A zsaluzat 
összeállítása sok megmunkálással és vágással jár. Sok faanyagból 
hosszú idı alatt készül el, ezáltal költségigényes. Elemei: 

 - zsaluhéjak (mintát adó); - bordák (héj-merevítı); 
 - kalodák (összefogó); - átkötések (héj-távtartó); 
 - állványzatok – ferdemerevítı, emelı-leeresztı (ék-pár, csavarorsó). 

 
 

Korszerő: A hagyományos zsaluzat fejlettebb formái. A betonozás két részre tagolódik: falak és födémek betonozására. 
Ez függ a beton minıségi eltérésétıl, és a zsaluzó módszerektıl. A táblazsaluzat esetén elıször a falak, majd 
a födémek betonozása történik. Csoportjai: 
 

 Kistáblás: Szoba mérető, de különbözı szélességő elemekbıl készült 
fal, vagy födém bezsaluzására alkalmasak. Nagyipari terme-
lésre nem, de kiegészítı szerelésre kiválóan alkalmas. 
- Peri: Piros-sárga, acéllal merevített tábla. A zsaluhéj 
mőanyag bevonatú réteglemez. A táblákat kapoccsal rögzítik 
egymáshoz. Nagytáblásíthatók. 
- Doka: Kék-sárga, változó méret. 
 

 
PERI                                DOKA 

 Nagytáblás: A tábla oldalméretek helyiségméretővé növelése lehetıvé teszi a gyors építést, az egyenletes falfelület kialakí-
tását. A zsaluhéj anyaga 10-15 mm vastag mőanyag vagy 3-5 mm acéllemez. Merevítésre bordákat, illetve 
zsalutartókat használnak. A táblák mérete 10m2 körüli, de ezek összekapcsolva növelhetık. A legelterjedtebb 
zsaluzatok: 
- Hünnebeck: Mőfa zsaluhéj, acél bordákkal. Talpcsavaros ferde támaszok, és munkaszint képzı konzolok 
találhatók. 
- Scan-form: Hasonló a Hünnebeckhez, de minden alkatrésze acél. 
 

Különleges: Az alagútzsalus technológia esetén a falak és a födémek bezsaluzása egy ütemben történik, betonozásuk nem. 
A csúszó-zsaluzattal elıször a falak készülnek, késıbb a födémek. 
 

 Alagút: A zsaluhéj 4-5 mm vastag acéllemez, acél bordákkal. Igen nagy súlyú. Alapvetı követelmény, hogy külméretét 
a betonfelülethez képest kisebbre kell tudni állítani, mert csak így lehet kizsaluzni. Kétféle típusa: 

 - Qutinord: Két darabban kizsaluzható. Két fél elem pár szembeállításával és összekapcsolásával létrejövı 
zsaluzat. Mozgatásához kizsaluzó kocsit, és konzolos munkaállványokat használnak. A következı szintre való 
felemelés daruval történik. 

 - Batimetal: Egy darabban kizsaluzható. A zsaluhéjat, egy fogas rudas emelıvel mőködtetett acélolló pár tá-
masztja alá. Ez biztosítja a kizsaluzáshoz szükséges méretszőkítést is. A kizsaluzáshoz a szerkezet aljára szerelt 
görgık, és csavaros emelık adnak segítséget. 
 

 Csúszó: Nagy magasságú épületek kivitelezésére alkalmas. Az alaprajz egyszeri bezsaluzása után, a teljes felépítmény 
munkahézag nélkül elkészíthetı. A zsaluhéj 1,0-1,5 m magas deszkákból áll, bordákkal merevítve. A zsaluzatot 
tartó keretet és a munkaszintet, támrudakra főzött emelı berendezések mozgatnak. A felfelé haladás közben 
folyamatosan történik a betonozás, a ki, és bezsaluzás. A betonnak még a kötés elsı szakaszában el kell válnia 
a zsaluzattól, tehát a mozgásnak folyamatosnak kell lennie. Ez három mőszakos munka mellett napi 1,5-3 m 
magasság emelkedést jelent. A födémek helyei kirekesztık (nikecell) segítségével képezhetık. 
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Állványok rendeltetése, anyagai és fajtái: 
 

Állványok: Magas és mélyépítésben alkalmazott ideiglenes szerkezetek. 
 

 Feladata: - Az embert (kımővest) és a felhasznált anyagot a munkavégzés pozíciójába emelni – munkaállványok. 
  - Zsaluzatok, és egyéb nem állékony épületrészek alá- és megtámasztása – alátámasztó állványok. 

 

 Anyaga: - Fa;  - Fém; - Kombinált (fa és fém). 
 

Faállvány: - Bak; - Létra; - Árbóc; 
  - Nehéz; - Kidugó; - Függı; 
  - Zsaluzat- és szerkezet-alátámasztó. 

 

 Bak: Egyméteres (kisbak); két-, és háromméteres bak. 
Kisbak-állvány: Falazó- és vakoló munkákhoz 
használatos, könnyen szállítható, gyorsan felállít-
ható elemekbıl álló szerkezet. Két fı részbıl áll: 
a bakokból és a ráterített állványpadozatból. A 
bakok magassága és a pallóterítés szélessége egy-  

  aránt 1,00 m. Falazásnál 1,50-2,50 m, vakolásnál 2,50-3,50 m távolságra állítjuk a bakokat egymástól. A baklá-
bak alá teherelosztó pallót kell helyezni. Az állványpallók végeit 20×1 mm-es abroncsacéllal kell pántolni – ami 
védi a száradás okozta repedéstıl és a külsı igénybevételektıl. 
 

 

 Létra: Általában emeletes épületek homlokzatainak 
vakolására, javítására használjuk. Tartóeleme 
az állványlétra (4-6-8-12 m), 50 cm-ként 
keményfa fokokkal. A létrák szárai 3-4 he-
lyen anyás csavarokkal vannak összefogatva. 
A létrákat egymástól 2,00-3,50 m-ként palló 
alátétre helyezzük, enyhén a fal felé döntve. 
A létrák szárait elcsúszás ellen léckalodával 
vesszük körbe, a fallal párhuzamosan andrás-
kereszt merevítéssel látjuk el. A létrák rögzí-
tése toldott esetben a falhoz (kikötı deszká-
val) és a tetıhöz (pipafával), nem toldott 
esetben csak a tetıhöz. A munkaszinteken 
pallóterítés, lábdeszka és védıkorlát elhelye-
zése szükséges. A feljáráshoz külön korláttal 
ellátott, ferde feljárót kell készíteni. 
 

 

 Kidugó: Emeletes épületek homlokzatai-
nak javítására használjuk. Költ-
ségkímélıbb megoldás. Foko-
zottan ügyelni kell azonban arra, 
hogy csak jó minıségő, anyag-
hiba-mentes elemekkel dolgoz-
zunk, valamint a szerkezet meg-
felelıen merevítve és kiékelve 
legyen. 

  
Fémállvány: - Felhúzható bak; - Csı; - Keretes csı; - Nehéz. 

 

 

 Felhúzható bak: Az alátámasztó szerkezet acélcsı és idomacél kombinációjával ké-
szül. Magassága a megfelelı furatokba helyezett acéltüskékkel állít-
ható be. Ugyanúgy alkalmazzuk, mint a fabakokat. 
 

 Csıállvány: Alapelemei: csövek, alapozó-, kapcsoló 
és toldó-, rögzítı-, és munkaszint elemek. 
A csıtalpakat alátétpallókra szegezzük. 
Az összekötéseket bilincsekkel oldjuk 
meg. Szintenként (min. 4 m) ki kell kötni. 
Korláttal ellátott feljárót kell építeni. A 
villámvédelemrıl, földelésrıl gondos-
kodni kell. 

 Keretes csı: A csıállvány korszerőbb változata. Tég-
lalap alakú (200×90 cm), csıbıl vagy 
zártszelvénybıl készül. Tüskék és hüve-
lyek segítségével egymásba csúsztatható.   
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Lépcsık fajtái, kialakításának követelményei, alkalmazása: 
 

Lépcsı: Szintkülönbségek leküzdésére szolgáló „fogazott lejtı”. Fajtái: 
 

 Helyzetük alapján: 
 

- külsı; - belsı. 

 Közlekedés és esztétika alapján:   

 - dísz;   - fı;   - mellék. 

 Alaprajzi elrendezés alapján: - egyenes karú; - íves karú; 
  

 

- tört karú; - vegyes karú. 

 Anyag és szerkezet szerint: - kı-mőkı: lebegı és gyámolított. 
  - vasbeton: monolit és elıregyártott. 
  

 

- fa; - acél.  

Fogalmak:  
 

  

 Lépcsıfok:  Egy fellépési magasságot kiegyenlítı szerkezeti elem. Függıleges része 
a homloklap (fellépési magasság), a vízszintes része a járófelület (belé-
pési mélység). Beépítési helyük alapján lehetnek induló, érkezı és köz-
bensı lépcsıfokok. 
 

 Lépcsıkar:  Fokok egymásutánja (minimum 3, maximum 15). 
 

 Pihenı: A karok közé iktatott vízszintes közlekedı felület. 
 

 Orsótér: Két egymás mellett lévı kar közötti szabad tér. 
 

 Korlát: A lépcsıkarhoz függılegesen csatlakozó, az orsótér felıli oldalon elhe-
lyezett, a biztonságos járást elısegítı szerkezet. 
 

 

 Járóvonal: Képzeletbeli egyenes, mely egyenes karú lépcsınél a karszélesség felezıpontján, íves karú lépcsınél a kar-
szélesség külsı harmad-pontján vezet. 
 

Méretszámítás: /egy- és kétkarú lépcsıszerkezet esetében/ Meghatározása tervezıi feladat, a hatályos elıírások alapján. A 
lépcsıfokok méretei a 2m+sz=62-64 képlet segítségével határozható meg. Magassági méretét gyakorlati 
adatok alapján, igény kielégítéstıl függıen kell felvenni: 
 

  - Külsı- és belsı díszlépcsık 14-15 cm; - Lakóházak lépcsıi 15-17 cm; 
  - Pince- és padláslépcsık 17-19 cm; - Üzemi lépcsık 18-22 cm. 

 

 Adatok: - Szintkülönbség (padlószinttıl-padlószintig); 
  - Karok száma (elrendezés szerint); 
  - Karszélesség (elıírás, ill. számítás alapján); 
  - Fellépési magasság (rendeltetés szerint). 

 

 Számítandó: - Fellépések száma: szintkülönbség / tervezett fellépési 
magasság. (Kerekíteni kell, mert csak egész szám lehet); 

  - Fellépési magasság: szintkülönbség / fellépések száma; 
  - Belépési szélesség: 63 cm - 2 × m. (Képletbe behelyette-

sítve a valódi fellépési magasság); 
  - Fellépések karonként: fellépések száma / karok száma; 
  - Fokok száma karonként: fellépések száma - 1; 
  - Karhossz: fokszám × sz; 
  - Lépcsıház: Méretei a karszélességbıl, karhosszból, az 

orsótér és a pihenık méretébıl számítható. 
 

 

Lebegı lépcsı: Konzolos, ékszelvényő fokok sorából álló szerkezet. 
 

  - Maximális karszélesség: 1,30 m; - Lépcsıtartó fal vastagsága: ≥ 38 cm; 
  - Fokok befalazási mértéke: ≥ 13 cm, minden 5. foknál 25 cm, kiékelve (cement); 
  - Fokok kapcsolata: Támhornyokkal egymásra, és a pihenıre támaszkodva;  
  - Fokok beszorítása: Nyílással áttört falaknál ellen-boltövvel, áthidaló gerendával; 
  - Pihenı: födémszerő kialakítású; - Utólag: állványról bevésve. 

 

Gyámolított lépcsı: A fokok valamilyen szerkezettel alá vannak támasztva. Alátámasztás módjai: 
  - Egyik oldalon fal, a másik oldalon gerenda; - Mindkét oldalon fal;  
  - Mindkét oldalon gerenda;  - Középen gerenda; - Teljes felületen alátámasztás. 

 

Monolit vasbeton: Alátámasztás teljes felületen történik, a lemeztartóként mőködik, v = 10-16 cm; 
   Zsaluelemek elkészítése és alátámasztása; Vasszerelés elhelyezése; Lépcsıfo-  
   kok kirekesztı deszkáinak elhelyezése; Betonozás, alul elkezdve. A beton terí- 
   tése közben vigyázni kell a méretek pontos betartására. 

 

Elıregy. vasbeton: - kiselemes – falas;  - középelemes – faltömbös; - nagyelemes – paneles.  
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Fedélszerkezet fogalma, szerkezeti elemei, kialakításának követelményei, fıbb típusai: 
 

Tetıszerkezet: A tér lefedéséhez szükséges térhatároló, teherhordó, héjazattartó szerkezet és rétegeinek összessége. 
 

 Feladata: - Fedés terheinek hordása; - Épület (külsı, belsı) formálása; 
  - Csapadékelvezetés (lejtések); - Használat biztosítása (zöldtetı). 

 

 Hatások: - Meteorológiai (hı, esı, szél); - Belsı (hı, pára, mechanikai); 
  - Környezeti (ipari, mechanikai); - Extrém (tőz, robbanás). 

 

 Hajlása: - Lapos: 3°-15°; - Magas: 15°-45°; - Meredek: 45°-90°. 
  Megválasztásánál figyelembe kell venni a tetıhéjazat anyagát. 

 

 Fogalom: - Eresz: Tetısík legalsó vízszintes vonala, az itt elhelyezett 
csatornába győlik össze a tetırıl lefolyó víz.  

  - Taréj: (gerinc) Tetısíkok felsı metszésvonala. 
  - Élgerinc: Szomszédos tetısíkok ferde irányú domború metszés-

vonala. 
  - Vápa: (hajlat) Szomszédos tetısíkok ferde irányú homorú 

metszésvonala. Mindig az épület belsı sarkából indul. 
  - Tetıcsúcs: Élgerincek metszéspontjai. 
  - Oromfal: Nyeregtetık lezárása – a tetı ráfed a falra. 
  - Tőzfal: 

 

Nyeregtetık lezárása – a tetı a túlnyúló falnak ütközik.  
 Anyaga: - Fa (fenyı); - Acél; - Vasbeton (ritkábban). 

 

  Faanyagú: - Ács jellegő; - Korszerő kötéső. 
 

 Ács jellegő: - üres; - torokgerendás; - kétállószékes szelemenes; 
  - nyereg; - félnyereg; - dültszékes; 
  - sátor; - bakdúcos; - függesztımőves; 
  - torony; - manzard; - függesztı-feszítımőves. 

 

 Üres: 
 

Legegyszerőbb tetıszerkezet. Alkalmazása 5-6 m fesztávnál. 
Készülhet fagerendás födémmel egybeépítve, de monolit 
födémszerkezetre is. Szarufák merevítése vihardeszkával. 
 

 

 Torokgerendás: 
 

Szarufa párokból és minden szaruállásban 2 m magasan 
elhelyezett torokgerendákból áll. Lefedhetı falköz 
méret: 6,50-9,00 m. Szarufák merevítése vihardeszkával. 
 

 Korszerő: - Szegezett, ill. ragasztott tartókból készült tetık; 
  - Szeglemezes kötéső (Gang-Nail) üzemi elıregyártású. 
  
  
  
             

 
 

  Acél anyagú: Leggyakrabban gazdasági épületeknél. Acél-szelvényekbıl kialakított rácsos szerkezetek (Shed tetı). 
 

Készítése: Az ácstelepen zsinórpadot (mintapad) készítünk, mely segítségével a szaruállásokat, alak- és mérethelyesen 
leszabhatjuk, összeszerelhetjük. Az elemek, az összeszerelés sorrendje szerint megjelölve kerülnek a beépítés 
helyére. A helyszínen, a koszorúba visszahajtott, menetes végő betonacélokat betonozunk. Ezekre kerül a 
talpszelemen, melyet csavaros kötéssel rögzítünk. 
 

Tetıfedés: Feladata az épületek magas vagy lapos tetıvel történı lezárása, nedvesség elleni védelme. 
 

 Lágyfedés: Lapos tetınél alkalmazzuk. 
 Keményfedés: Magas tetınél, mint pikkelyszerő héjazatként használjuk. Az elemek 

vízszintes illeszkedése, és a sorok függıleges egymásra takarása biztosít-
ja a vízzárást. 

 Anyaga: - Égetett agyagcserép; - Mőpala; - Betoncserép; 
  - Fazsindely elemek; - Bitumenes zsindely lemezek; 
  - Egyéb fém- és mőanyag lemezek (Lindab). 

 
 

Hornyolt cserépfedés: Az elemek hosszabbik oldalain hornyokkal kapcsolódnak össze. 
Hossza 40 cm, melyeket egy rétegben sorolunk. Kis tömegő, vízzá-
rása jó. A sorok átfedése (30°-35°) → 10 cm, (35°-60°) → 8 cm. 
Léctávolság = Cseréphossz – Átfedés. Eresztıl az elsı lécet élére 
állítva szegezzük, a kezdı léctávolság 27 cm. A kezdı sor cserepeit 
leszegezzük. Gerinctıl az elsı léc 4 cm-re kerül a szarufa felsı élé-
tıl. A kétoldali elsı cserépsort leszegezzük. A gerinccserepeket 
leszegezzük és kikenjük habarccsal.  
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Külsı- és belsı vakolatok, felületképzések kialakítása: 
 

Vakolatok: Külsı-belsı falak, födémek, valamint egyéb látható szerkezetek monolit, kéreg-jellegő felületképzései. 
 Hagyományos technológia hátránya: munkaigényesség, az építési víz jelenléte, az idıszakos felújítás igénye. 
 Korszerősítési törekvés: a vakolás gépesítése, vagy szerelt-, illetve szárazburkolattal való helyettesítése. 

 

 Célja: - felületek nedvesség, és egyéb hatások elleni védelme; 
  - megfelelı aljzat biztosítása festés, mázolás, tapétázás és 

egyéb burkolatok részére; 
  - különleges fajtái hı- hang- és sugárvédelmet biztosítanak. 

 

 Szerszámai: - Vakolóléc; - Felületképzık (fröcskölı, szögkefe); 
  - Fa- és fémsimítók; - Habarcsfelhúzó lap (hóbli); 
  - Kımőves szerszámok; - Fogantyús léc (kartecsni). 

 

 Belsı vakolat: Vastagsága 1,0-1,5 cm; (adalékanyag, kötıanyag, víz). 
 Adalékanyag: - homok; - kıliszt; - kızúzalék; - perlit; - stb. 
 Kötıanyag: - mész; - cement; - gipsz; - mőanyagok; stb. 

  
 Fajtái: - egyrétegő durva; - egyrétegő sima cement; 
  - egyrétegő sima; - kétrétegő sima gipsz; 
  - kétrétegő sima; - dörzsölt (híg habarcs-pincében). 

 

 Követelmény: - Por- és egyéb szennyezıdés (olajfolt) mentes felület; 
  - Kellıen érdesített- és nedvesített alap (gúzolás → tapadás); 
  - Megfelelı összetételő habarcs (vízzáró, hıszigetelı);  
  - Adalék nem tartalmazhat szerves anyagot, agyag-iszap: < 6%; 
  - Kellı ideig pihentetett oltott meszet használjunk (mészkukac); 
  - Vastag habarcsréteget ne hordjunk fel, mert megreped. 

 
 

 Munkamenete: 1. felület-elıkészítés;    2. kitőzés;    3. felhordás - felülrıl lefelé, vezetısávok mentén; 4. elegyengetés; 
  5. simító réteg felhordása; 6. vakolat lesimítása; 7. utókezelés (nyáron vízpermet, télen kokszkosár). 

 

 Külsı vakolat: Vastagsága 1,5-2,0 cm; (adalékanyag, kötıanyag, víz). 
 Adalékanyag: - homok; - kıliszt; - kızúzalék; - perlit; - színezıanyag; stb. 
 Kötıanyag: - mész; - cement; - gipsz; - mőanyagok; stb. 

 

 Fajtái: - Egyrétegő durva; - Kıporos fröcskölt, dörzsölt, kapart; 
  - Kétrétegő sima; - Perlit; 
  - Nemes; - Mőanyag adalékos vakolat. 

 

 Követelmény: - Idıjárás (hı, fagy, nedvesség, szél) hatása elleni védelem; 
  - Esztétikai és hıszigetelési elvárást elégítsen ki. 

 
       

 Munkamenete: 1. felület-elıkészítés;    2. kitőzés;    3. felhordás - felülrıl lefelé, vezetısávok mentén; 4. elegyengetés; 
  Az alapvakolatra (1-4), az adott technológia szerint különbözı felületképzések kerülnek: 
 Kıporos: Fröcskölt: Meszelt alapvakolatra (seprőt léccel ütögetve), 2-3 mm vastag, tejfölszerő kıport fröcskölünk. 

Dörzsölt: Alapvakolatra 5-10 mm vastag kıport hordunk fel. Rövid szikkadás után fasimítóval dörzsöljük. 
 Hıszigetelı: Az alapvakolat adaléka perlit vagy PS-gyöngy. A színezı réteg 3-10 mm vastag, különféle eldolgozással. 
 PS-lemezes: Dry-vit: Felragasztott és tárcsás dőbelekkel rögzített PS-hab táblák, hálóerısítéső mőanyag vakolat. 

Baumit EPS: PS lemezbıl (dőbel) és egy idıjárásálló, páraáteresztı fedırétegbıl áll (tapaszolás, üvegszö-
vet, vékonyvakolat). Biztosítja a megfelelı szigetelést, a homlokzatképzést, megszünteti a hıhidakat. 
 

Felületképzések: Monolit vagy elemekbıl készített, valamint külsı és belsı falburkolatok. 
 

 Követelmény: - Természetes anyag; - Mechanikai ellenállás; - Környezetbarátság; - Idıtállóság; 
  - Reprezentatív burkolás; - Kémiai ellenállás; - Csekély karbantartási igény. 
  - Védelem az idıjárás (fagy, nedvesség) hatásaival szemben, esztétikai és hıszigetelési elvárást elégítsen ki. 

 

 Téglaburkolat: - üreges vagy tömör;   - iker (hosszirányban hasítható);   - klinker vagy mázas. 
  Méretei a hátfal elemméreteivel függnek össze. A burkolótéglákat minden 4-

5. sorban, a hátfalazatban kihagyott horonyba kell bekötni és habarccsal a 
hátfalhoz erısíteni. Hézagképzése lehet mélyített, domború, rézsős, vagy teli. 
 

 Kı-mőkı: Mészkı, márvány, homokkı, gránit, stb. Csak fagyálló, 2,5 - 5,0 cm vastag 0,6 - 0,8 
m2 főrészelt kıbıl. Felülete gyalult, durván vagy finoman csiszolt, fényezett. 4-4 db 
kampózott rozsdamentes acéltüskével erısítik a hátfalazatba, habarcskitöltéső fész-
kekbe. Mőkı: hasonló elemméret; alu rögzítı fogasléccel; légréteggel (Coloroc). 
 

 

 Kerámia:  Magas hıfokon égetett agyag (majolika, pirogránit, stb.) ráégetett mázzal. Habarcsba rakva. 
 

 Szerelt: - Lécvázas fazsindely (tőzveszélyes; - Könnyő lemezes: alumínium (Hunter, Regial), rozs-
damentes acél (Fémmunkás), kemény PVC (Marley), színezett üveg, stb. 
  



ÉPÍTÉSTAN  
 

Padlóburkolat fogalma, rendeltetése, követelményei, kivitele: 
 

Padlóburkolat: Feladata a helyiségek rendeltetésének megfelelı minıségő, tulajdonságú és esztétikai megjelenéső padozat 
és koptatóréteg biztosítása. 
 

 Szerkezeti részei: - járó (koptató) réteg; - hordozó réteg; 
  - további rétegek: hely- és a padló követelményeitıl függ (hıszig.). 

 

 Követelmények: - megfelelı szilárdság; - kellı rugalmasság; - kopásállóság; 
  - hıszigetelı képesség; - térfogat állandóság; - vegyi ellenállás; 
  - nedvesség ellenállás; - tisztántarthatóság; - kis szerkezetsúly; 
  - csúszásmentesség; - tőzbiztonság; - esztétikai igények. 

 

 Hıtechnika tulajdonság: - meleg tapintású (fa, habalátétes mőanyag; szınyeg); 
  - mérsékelten meleg (magnezit + lágy lemezes padló); 
  - mérsékelten hideg (beton + lágy lemezes padló); 
  - hideg tapintású (kı, beton, tégla, terrazo, keramit).  

  Állandó emberi tartózkodás helyiségeiben: melegpadló! 
 

 Beépítési hely: - talajon fekvı;  - közbensı födémen; - padlásburkolatok. 
 

 Akusztikai tulajdonság: - hagyományos rétegrend (merev aljzatra fektetett); 
  - úsztatott (közvetlenül nem szilárd födémmel érintkezik); 
 Szerkezeti jelleg: - elemekbıl készített; - monolit; - lemezekbıl készített. 

 

 Elemekbıl készített: Jellemzıje: kis építıelemek és a magas helyszíni élımunka igénye. 
 

 Fapadlók: Régen feltöltésre került, napjainkban merev vagy rugalmas aljzatra készí-
tik. Meleg tapintásúak, nedvességre érzékenyek (alak- és méretváltozók), 
gombásodásra hajlamosak. Fajtái: 

  - deszkapadló - svédpadló - mozaikparketta 
  - hajópadló - csaphornyos parketta - parketta panel 

 

 Természetes kı: Főrészelt, 2,2-4 cm vastag kılapokból általában 2 cm vastag habar-
csba rakva készülnek. Kopásálló, esztétikus, hidegtapintású burko-
lat (nagy-forgalmú létesítmények, reprezentatív középületeknél). 
 

 Mesterséges kı: Cementkötéső mőkı vagy égetett agyag, ágyazóhabarcsba fektet-
ve. Valamennyi hidegtapintású. Fontosabb fajtái:  

  - mőkılap; - kıagyag (mettlachi); - tégla; 
  - terrazzo (mozaiklap); - mázas kerámialap; - keramitlap. 

 

 Monolit: Helyszínen, öntött vagy kent kéreggel készült hézagmentes burkolat. Fajtái: 
 - beton; - aszfalt; - terrazzo; - magnezit; - kent mőanyag. 

 

 Lemezbıl készített: (lágypadlók) Általában tekercsekben, ritkábban nagyobb felülető 
lapokban kerül forgalomba. Általában esztrich rétegre ragasztva. 

 Fajtái: - linóleum; - gumi; - mőanyag; - szınyegpadlók. 
 

 Különleges padlók: Különleges jellege a rétegfelépítésében keresendı. 
 

 Főtött padlók:  (melegvizes csıkígyó-
val, vagy elektromos főtıpanellel) 
Alapszabály, hogy a főtést tartalmazó 
réteget a szilárd födémtıl hıszigetelés-
sel kell elválasztani és a burkolati 
réteget jó hıvezetı, hıleadó anyagból 
(pl. kılap burkolat) kell kialakítani. 
 

 
 Kettıs padlók: A burkolat lábakon álló tálcákra kerül. A tálcák alatti térben külön-

bözı vezetékrendszerek, szerelvények helyezhetık el. A padlótáblák felemelése után   
 ezek hozzáférhetıvé tehetık. Fıbb alkalmazása a számítógép-központok. 
 

  



ÉPÍTÉSTAN  
 

Nyílászárók rendeltetése, típusai, használati követelményei: 
 

Nyílászárók: Közlekedés, természetes szellızés és megvilágítás céljából falakban kialakí-
tott szerkezetek. Ezek: az ajtók, kapuk, ablakok, üvegfalak, kirakatszekré-
nyek, árnyékoló szerkezetek (zsalugáterek, redınyök, reluxák). 
 

 Mőködésük: - nyitható (ajtó, ablak); - nem nyitható (üvegfal, felülvilágító). 
  Közös jellemzıi: bevilágítás, hasonló tokszerkezet, vasalatok, szerelvények. 

 

 Ütközések száma: - ütközés nélkül (rossz légzárás); - egyszeres ütközés (jobb zárás); 
  - kétszeres vagy több ütközés (jó zárás). 

 

 Anyaga:  - Fa (fenyı, farost vagy rétegelt lemez);  - Fém;  - Mőanyag. 
 

 Szerkezeti részei: - tok: Falra vagy falhoz erısített keretelem; 
  - szárny: Vasalatok segítségével tokra erısített nyitható szerkezet; 
  - Kiegészítık: Tokosztás, borítások, hézagtakarók, üvegosztók, ütkö-  
   zılécek, redınyszekrények, ablak-

deszkák, küszöbök. 
 

 Konszignáció: A terveken, azonos nyílászárók tengelyvonal körébe írt, 
azonos számmal ellátott jelölése. A költségvetés készí-
tésénél használjuk. 

 Ajtók:   
 

 
 Rendeltetés: - külsı;  - belsı; - különleges (hı-hang, tőz, gáz, sugár). 

 

 Mőködés: - oldalt nyíló: Egy irányban nyílnak jobbra vagy balra; 
  - lengıszárnyú: Két irányban nyitható, légzárása nem jó; 
  - forgóajtó: Függıleges tengelye körül forog; 
  - tolóajtó: Falszerkezet síkjában mozog, légzárása nem jó; 
  - harmonika: Kis helyigény; 
  - billenı: A szárny egyszerre mozog a mennyezet síkja alá.

 

 Méretek: Szélességi: - egyszárnyú: mellékhelyiség (60; 70; 75 cm); 
    lakóhelyiségek (85; 90; 95 cm); 
    kórházak 100 cm. 
   - kétszárnyú: lakóhelyiségek (130; 150 cm); 
    bejárati ajtó 170.  
  Magassági: 210 cm + világítóablak; de erkélyajtó 240 cm. 

 

 Nyitási irány: Nyitási oldalon szemben állva: 
  - jobbos, ha a pántok jobb; - balos, ha bal kéz felé esnek. 

 

 Ajtó tokok:   - heveder; - geréb;  - palló; - fém. 
 

 Küszöb: Tokszárakat köti össze, keményfából készül, éleit fémszalag 
vagy fémborítás védi. Ütközése egyszeres. Különbözı burko-
latú helyiségeket választ el, de egyezı burkolatnál elhagyható. 
 

 Ajtó szárny: - tömör: Bejárati ajtó; 
  - lemezelt: Keményfa keret farostlemez borítással; 
  - vésett: Keretek között gyalult v. rétegelt lemez betét. 

 

 Ablakok:   
 

 Mőködése: - oldalt nyíló;  - forgó; - bukó;  - billenı; - toló. 
 

 Szárnyak száma: - egyszárnyú; - kétszárnyú;  - többszárnyú. 
 

 Rétegszám: - egyrétegő, egyszeres üvegezéső (wc); 
  - kétrétegő (egy tokszáron két szárny külön-külön nyitható); 
  - kétrétegő, egyesített szárnyú (szárnyak csavar-kapcsolata); 
  - egyrétegő, kettıs üvegezéső (ragasztott - DUFA). 

 

 Méretek:  Szélességi: 60, 90, 120, 150, 180 cm; 
Magassági: 60, 90, 120, 150 cm. 
 

 Mellvédfal: Ablakok alatti falszerkezet (90-180 cm magas). 
 

 Ablaktokok: - palló; - egyrétegő geréb; 
  - kapcsolt geréb; - egyesített szárnyú. 
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Erkélyek és párkányok rendeltetése, fajtái, szerkezeti kialakításai: 
 

Erkélyek:  Konzolos szerkezetek. Többszintes épületnél a közlekedést (függıfolyosó) 
vagy pihenést szolgálja, egyben kapcsolatot teremt a természettel. Fajtái: 

 

 - erkély: Épület tömegébıl kiálló, nyitott vagy nyitható módon üvege-
zett, konzolos tartószerkezettel alátámasztott épületrész; 

 - zárterkély: Erkélyhez hasonló, de minden oldalról zárt, belsı tere a lakó-
tér teljes értékő része; 

 - loggia: Nyitott épületrész, mely a homlokzat síkja mögött helyezke-
dik el, és két vagy három oldalról falakkal határolt; 

 - terasz: Talajon vagy emeleten, erkélyszerően, de oszlopokkal (falak-
kal) alátámasztva helyezkedik el. 
 

 
 Kialakítása: Tartószerkezeti jelleg szerint: 

 

  - Lemezkonzol (közvetlenül konzolként kialakított szerkezetek); 
  - Gerendákra ültetett lemezek; 
  - Nem konzolos (külsı oszlopokkal is megtámasztott szerkezetek); 
  - Összetett (az elızıek kombinációi). 

 

 Lemezkonzol: Falba befogott, vagy födémmel egybeépített. 
 

 Falba befogott: - Befogott lemez: Kifordulását csak komoly leterhelı erı akadá-
lyozhatja meg. Erkélyajtó helyén nem is tud 
leterhelni, ezért a kiülés 50 cm-nél kisebb lehet 
(francia erkély). A szerkezet hıhidas!  

  - Befogott konzolra ültetett: Csak régi épületek 60-100 cm vas-
tag tömör falai tudtak megfelelı 
leterhelést biztosítani, a mai véko-
nyabb már nem. Felette nyílás: Ø 
 

 Födémmel egybe épített: - Monolit lemez: Gyakran az egész födém monolit. A 
szerkezet „libikóka-szerően” (ellenle-
mez) mőködik, együttdolgozva az 
elıregyár-tott födémmel is. A hıhíd 
megszüntethetı megszakító elemekkel. 

  - Elıregyártott: Pallófödém rendszerek, konzolos beépí-
téssel. Pl.: SPAN-DECK (hıhidas); ill. 
YTONG (hıhíd-mentes - pórusbetonból). 
Konzolkiülése max. 1,50 m. 
 

 Gerendákra ültetett: Gyakoribb megoldás, a födémtıl jobban függetleníthetı. 
 

  

  
Párkányok: Vízszintes vagy ferde helyzető szerkezetek, amelyek a homlokzatot fel-

osztják, tagolják és díszítik. Hasonló feladatot töltenek be a függıleges 
helyzető falsávok, illetve lizénák és ablakkeretek. Fajtái: 

 - fıpárkány; - szemöldökpárkány; - könyöklıpárkány; 
 - osztópárkány; - lábazati párkány.  

 

 Anyagai: Tégla vagy vasbeton. 
 

 

 Készítés: - Tagozott párkány profilját kifalazzuk, elıreugrása csak csekély lehet; 
  - Vakolására különleges habarcsot használunk, sablon segítségével; 
  - Vízorr-képzésrıl gondoskodni kell, a húzóvasat a felsı övben vezetjük. 
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Bontás- és átalakítás szükségessége, utólagos kiváltás menete, a bontás sorrendje: 
 

Bontás: Sor kerül rá, amikor:    
 - természeti vagy háborús károk miatt; - az épület elöregszik, korszerőtlenné válik, állékonyságát elveszti; 
 - városrendezés, területrendezés miatt; - az épület felújítása nem gazdaságos. 

 

 Csoportosítása: - Teljes bontás; - Részleges bontás; - Átalakítással kapcsolatos bontás. 
 

 Elıkészítése: - Bontási tervdokumentáció készítés (bontási tervek bontandó szerkezeteit sárga kipontozással jelöljük); 
  - Hatósági engedélyek beszerzése (bontási engedély; közterület-foglalási engedély); 
  - Munkaterület elıkészítése (munkaterület lezárása; közüzemi berendezések kikapcsolása; figyelmeztetı 

táblák kihelyezése; szükség szerint kerítés, védıtetı). 
 

 Sorrendje: Alapvetı szempontok: - Szaktudás (szerkezet ismeret); - Biztonságosság; - Gazdaságosság, takarékosság. 
 1. Vezetékek, szerelvények és berendezések: - Szakember végezze; - Gazdaságosan; 
 2. Nyílászáró szerkezetek és válaszfalak: - Tokok és szárnyak összejelölése; - Tárolás összerakott állapot-

ban, fedett helyen; - Válaszfalat födémre dönteni tilos! 
 3. Burkolatok, padozatok, kályhák:- Födém káros rezgését kerüljük; - Burkoló anyagot helyszínen tisztítjuk; 

- Feltöltést, salakot, törmeléket zárt csúszdán, nedvesítéssel távolítjuk el. 
 4. Tetıszerkezet és padlástéri falak: 1. Héjazat, bádogos szerelvények; 2. Fedélszék; 3. Padlástéri falazat; 

Bontott anyagot folyamatosan elszállítjuk, faanyagot gombavédızzük. 
 5. Födémek, boltozatok: - Gerendavégek kapcsolatának megszüntetése; - Gerendák közti anyagok bontása 

állványról; - Gerendák kiemelése; - Boltozatoknál az építés fordított sorrendjében. 
 6. Falak, lépcsık és egyéb szerkezetek: - Robbantással (engedély szükséges); - Döntéssel; - Szakaszos bon-

tással (lépcsık, áthidalók, boltövek a falazattal egy idıben). 
 

 Tárolás, szállítás: - Az anyagokat zárt csúszdán, kevés porképzıdéssel kell leengedni (kivétel: nyílászárók); 
  - A tároló-hely a munkát nem akadályozhatja; 
  - A még felhasználható anyagokat fajtájuk és méretük szerint osztályozva kell tárolni; 
  - A már fel nem használható törmeléket a Hivatal által kijelölt helyre kell szállítani; 
  - Szállítás jármőveken. Ha zavaró, a bontást a rakodás idejére le kell állítani. 

 

Átalakítás: Sor kerül rá, amikor: - az épület rendeltetése (funkciója) megváltozik. 
 

 Csoportosítása: - Teherhordó szerkezeteket érintı; - Teherhordó szerkezeteket nem érintı. 
 

 Elıkészítése: - Átalakítási terv egyeztetése a valóságos állapottal; - Megmaradó szerkezetek statikai ellenırzése. 
 

 Teherhordó szerkezetet érintı:  
 

  

 a) Utólagos kiváltás: - gerendával: - Falra felrajzoljuk a nyílás, valamint a kiváltó gerenda határvonalait; - Kibontandó 
falrész feletti szerkezet tehermentesítése; - Gerenda helyének kivésése egyik oldalról 
maximum ½ mélységig; - Felfekvés kialakítása, gerenda beemelése, fal felszorítása; 
- Mővelet ismétlése a másik oldalon; - Nyílás kibontása. 

  - monolit vb.: A falazat teljes keresztmetszetében készül, ezért a teher-mentesítést fokozott gond-
dal oldjuk meg. Készítése: - Tehermentesítés; - Gerenda helyének kibontása; - Vasa-
lás, zsaluzás elkészítése; - Betonozás, utókezelés. 

  - boltövvel: Boltöv helyének szakaszos bontása két oldalról (50-60 cm); Visszafalazás, felszorítás. 
 

 b) Nyílásszélesítés: - Gerendás áthidalás esetén:  Megegyezik az utólagos kiváltással; 
- Boltöves áthidalás esetén:  A boltváll íve tovább falazható az alátámasztás elvégzése után. 
 

 Teherhordó szerkezetet nem érı: Válaszfalak építése, nyílászáró szerkezetek elhelyezése megegyezik az új szerkezetek 
készítésének menetével. 

 


