
A XIX. század második fele és a XX. század első évtizedei 

közötti időszak épületeinek 

tartószerkezetei, vizsgálata, felújítása, megerősítése 

1. Bevezetés 

- témaválasztás: - az épületállomány értéke, jelentősége 

  - az épületállomány állapota, 

 az állagmegóvás teendői 

  - cél: építési kor ismeretanyaga 

- korszak jellemzése: - ipari-technológia megújulás, 

fejlődés /vas, vasbeton/ 

  - tömeges, iparszerű építés 

  - új funkciók 

  - tervezés, méretezés 

- szakirodalom, kiadványok 

2. Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek vizsgálata 

21.) MI 15011-1998, TK 01-210 

 - Erőtani követelmények 

 - Kiindulási adatok, előkészítés 

 - Az erőtani követelmények kielégítésének igazolása 

 - Minősítés 



A XIX. század második fele és a XX. század első évtizedei 

közötti időszak épületeinek 

tartószerkezetei, vizsgálata, felújítása, megerősítése 

3. Eset vizsgálatok 

22.) Építési szabályzatok, teherhordószerkezetek 

 méretezésére vonatkozó előírások 

  

 - Építési szabályzat Bp. fő- és székváros 

  területén 1893, 1896, 1899 

 

 - Építési szabályzat Bp. fő- és székváros 

  területén 1914 

  

 - Szabályzat vasbetétes beton szerkezetek 

  tervezése és építése tárgyában 1909 

 

 - A Magyar Mérnök- és Építész Egylet 

 vasbeton szabályzata 1931 

- Korabeli tervek, szerkezeti adatok 

 

- Korabeli acélgerendák anyagvizsgálata 

 és próbaterhelése 

 

- Nagykanizsai Zsinagóga fedélszerkezet 











Építési szabályzatok, teherhordó szerkezetek méretezésére vonatkozó előírások 

1839 Besondere Bauordnung für die äussere Theile der Vorstädte Pesth’s 

 
1866 Bauordnung Pest 

 
1867 Entwurf einer Bau-Ordnung für die Königl. Freistadt Pest 

 

 
1873 Budapest főváros középítési rendszabályai 

 Építési rendszabályzat Budapest szabad királyi fő- és székváros számára 

 
1886 Az építési ügyet a fővárosban szabályozó utasítás 

 
1892 Építési szabályzat Budapest fő- és székváros területén 

 A fő- és székváros közmunkák tanácsa műszaki osztálya javaslata 

 
1893 Építési szabályzat Budapest fő- és székváros területén 

 
1896 Építési szabályzat Budapest fő- és székváros területén 

 
1899 Építési szabályzat Budapest fő- és székváros területén 

 

 
1914 Építési szabályzat Budapest fő- és székváros területén 

 
1909  Szabályzat vasbetétes beton szerkezetek tervezése és 

  építése tárgyában 

 
1931 A Magyar Mérnök- És Építész Egylet vasbeton szabályzata 



Építésügyi Szabályzat Budapest Fő- és Székváros Területén 

1893 (1896, 1899) 1914 

III. Engedélyezési eljárás 

 23. § A kérvény mellékletei 

  Két példányban a következő tervek 

   - helyszínrajz 

   - homlokzat teljes rajza 

   - “minden szárnymenet (tractus) beosztásai, 

magasságai, mennyezet szerkezetei és a fal 

vastagságai, födélszék, fő párkány és attika, 

valamint a kiálló erkélyek szerkezete, szóval 

minden épületrész, külön kitüntető alap- és 

metszetrejzok…” 

   - “különös fa-, vas- vagy kőszerkezetek 

nagyobb 

méretű, az egyes alkatrészek méreteit pontosan 

kitüntető részletrajzai az ellenállási képesség 

és a hordképesség szakszerű kiszámításával 

együtt” 

III. Engedélyezési eljárás 

 24. § A kérvény mellékletei 

  Két példányban a következő tervek 

   - helyszínrajz 

   - homlokzati rajzok 

   - minden emeletsor beosztása, magasságai, 

födémszerkezetei és falvastagsága, a födélszék, 

fő párkány és attika, valamint az erkélyek 

szerkezetei, szóval minden épületrészt külön 

kitünteteő alap- és metszetrajzok 

   - erőtani jelentő jelentőséggel bíró minden 

szerkezet 

nagyobb méretű, az egyes alkatrészek méreteit 

pontosan kitüntetőrészletrajzai, a szerkezetek 

kellő szilárdságát igazoló statikai 

számításokkal együtt 



Építésügyi Szabályzat Budapest Fő- és Székváros Területén 

1893 (1896, 1899) 1914 

XII. Építési anyagok és szerkezetek 

 179. § Szerkezeti falak 

 183. § Kötővas és falkapocs 

 188. § Főfalak 

 198. § Alapzat 

 “Az épület falait hordképes talajon nyugvó 

alapzattal kell ellátni. Az alaptest téglából vagy 

kemény kőből építendő és ha az épületnek 

pinczéje van, a pincze talajánál 0,50 méterrel, 

különben pedig a végleges felszínnél 1,0 méterrel 

mélyebbre nyúljon, még akkor is, ha a hordképes 

talaj magasabban feküdnék. 

Az alapzat, tekintettel a talajviszonyokra, esetleg 

beton-rétegre, czölöpökre, illetve rácsra, stb 

fektetendő.” 

 199. § A mennyezet szerkezete 

 204. § Vassín közötti téglaboltozat 

 205. § “Vasszerkezetű mennyezetek alkalmazására 

a bemutatandó részletrajzok és a 

hordképességet igazoló számítások alapján 

esetről-esetre adatik meg az engedély.” 

 206. § Boltozatok 

 209. § Falkötövas 

 215. § Fedélszék 

Főfalakra oldalnyomást ne gyakoroljon 

 
Függelékek 

XII. Építési anyagok és szerkezetek 

 
 214. § Kötővasak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 240. § Födémszerkezet 

 246. § A jelen szabályzatban nem említett födémszerkezet 

engedélyezése nincs kizárva, fetléve, hogy az 

szerkezetileg jónak bizonyult és a tűzbiztonság 

igényeinek megfelelet 

 250. § Kötővasak elhelyezése minden esetben 

főfalakban, hossz- és keresztirányban a födém 

magasságában kellő erősségű kovácsolt falkötő 

és áttoló vasakat kell szakszerű gondossággal 

alkalmazni 

 
Függelékek 



Statikai számításoknál figyelembe veendő adatok 



Statikai számításoknál figyelembe veendő adatok 



Statikai számításoknál figyelembe veendő adatok 



Födémek önsúlya 



Födémek önsúlya 



Födémek hasznos terhe 



Építőanyagok megengedett feszültsége 



Építőanyagok megengedett feszültsége 



Az Északi-Palota tervei I . 



Az Északi-Palota tervei II. 



Az Északi-Palota tervrészlete 



Az Északi-Palota 

földszinti alaprajza, terve 



Déli Palota, I. emeleti alaprajz 

- 

acélgerendák, falkötővasak 









A külső erők meghatározására vonatkozó előírások 



A két- és többtámaszú gerendák 

jellemző nyomatékának meghatározása 



A lemezek terhelésének meghatározása 



A gerendák jellemző igénybevételének meghatározása 



A beton és az acélok megengedett feszültségei 





A vasbeton szerkezetek típusai, fajtái 



Hennebique rendszerű oszlop vasalása 



Genovai vásárcsarnok monolit vasbeton szerkezete 



Az eredeti I gerendák felső övére ráhegesztett 

szelvényekkel megerősített próbatestek 



A próbatestek varratain észlelt felületi porozitás 



A próbatestek varratain észlelt felületi porozitás 



A varratok és a szelvények egyéb hibái 



A nyíróvizsgálat során bekövetkezett 

törés, törési felület 



A nyíróvizsgálat során 

bekövetkezett törés, 

törési felület 



Hajlítóvizsgálat végrehajtása 



Nagykanizsai Zsinagóga 



Nagykanizsai Zsinagóga 



Nagykanizsai Zsinagóga 



Nagykanizsai Zsinagóga 



Bölcskei Elemér Akadémiai székfoglalója, 1968. XI. 29. 



A hasznos terhek értékei az építési szabályzatban 

és a vonatkozó szabványokban 

(értékek kp/m-ben) 
2 



Az acélok “húzószilárdsága” az építési szabályzatokban  

és a vonatkozó szabványokban 







Lakóházak födémszerkezetei 



Lakóházak födémszerkezetei 



Lakóházak födémszerkezetei 



Szakirodalom 

dr. Császár László: Építőmesterség a magyar múltban (ÉTK, 1986) 

 

dr. Császár László: Korai vas és vasbeton építészetünk (Műszaki Könyvkiadó, 1978) 

 

Déry Attila :Történeti anyagtan (TERC, 2000) 

 

Déry Attila: Történeti szrkezettan (TERC, 2002) 

 

Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867-1967 (Műszaki Könyvkiadó, 1970) 

 

Déry Attila - Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867-1945 (URBINO, 2000) 

 

Mohácsy László: Tartószerkezetek átalakítása (Műszaki Könyvkiadó, 1978) 

 

dr. Enyedi Béla: Vas- és vasbetonvázas épületek (Franklin Társulat, 1930) 

 

Lampl Hugó - Sajó Elemér: A beton (Pátria, 1914) 

 

Kalmár Miklós: Historizmus, századforduló (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001) 

 

S-22 Régi méretezési előírások 1839-1950 

 

Köszönöm a figyelmet! 


