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1. Előzmények:  

   A Borbás Építész Műterem Kft. nevében Borbás Péter DLA építész tervező 

felkérte cégünket az épület homlokzat felújításának tervezési munkáihoz  szükséges   

statikai munkarész: statikai szakvélemény elkészítésére . 

 A szakvéleményezés célja az épület tartószerkezeteinek bemutatása jelenlegi 

állapotukban, a károsodások okának meghatározása, ill. a tartószerkezetek felújítási  

javaslata.   

A szakvéleményhez felhasználtuk: 

Szentendre, Kossuth u. 30. lakóház Tetőszerkezetének faanyagvédelmi 

vizsgálata, szemle jegyzőkönyvét, készítette: Román Árpád egyéni 

vállalkozó faipari mérnök, és Bánky László okl. faipari mérnök 

faanyagvédelmi szakértő, eng. száma: MMK  01-11317  FV-SZ 2017.  

kelt. 2017. október 25,  

 A szakvélemény és a fotódokumentáció a helyszíni bejárás, ill. szakértői 

szemrevételezés alapján készült: 

Időpont:      2017. október 5. 10. óra,  

Jelenlévők:       Borbás Péter okleveles építész mérnök  DLA 

Donáczi Péter statikus szakértő, okl. építőmérnök, 

POND  Mérnöki Iroda Kft részéről. 
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2. Az  épület általános ismertetése:  

Az L alakú épület feltehetően a múlt században épült, korának megfelelő 

technikai és esztétikai színvonalon. Az épület alápincézett, földszint + padlásteres, 

magastetős kialakítású. Az épület zárófödéme csapos vagy borított fagerendás 

szerkezetű. Az épület fedélszéke a födémtől független, kötőgerendás, a főállások 

kétállószékes, középszelemenes kialakításúak.  

Az épületet homlokzatai avultak , a nedvesedések miatt rossz állapotúak. 

Az épület tartószerkezetei korának megfelelő állapotúak.  

3. Az épület tartószerkezeti hibáinak ismertetése: 

A Kossuth utcai homlokzat állapota szemrevételezés alapján rossznak 

mondható. A lábazat felett több helyen az alapvakolaton a felső színezett 

vakolatréteg hiányzik. Ennek oka a főfalakon a talajnedvesség elleni falszigetelés 

ill. a kőlábazat mögötti felületszigetelés hiánya, ami nedvesedést, a vakolat 

lefagyását okozta. 

#     #  

Homlokzati hibák, károsodások 
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A térdfalon több helyen, jól láthatóan közel függőleges, vagy 45 fokos 

hajszálrepedések rajzolódnak ki. Ezek tágassága mintegy 0,05 mm-től egészen a 

0,5 mm tágasságig előfordulhat. A repedések oka lehet az altalaj térfogatváltozása 

okozta mozgás. Ha a lineáris zsugorodás 10% körüli, akkor 1,0 méter vastag 

vulkanikus eredetű agyag mozgása 10 cm, amiből 5 cm az emelkedés, és 5 cm  a  

süllyedés. A fenti mozgássor korrekt megállapítása szintezőpontok segítségével 

geodéziai módszerekkel történhet. 

#     #  

Homlokzati repedések 

A fedélszék állapota szemrevételezés alapján megfelelő állapotúnak mondható, de 

a fa talpszelemenek, kötőgerendák felfekvő , vagy befalazott végei általában 

károsodtak az ilyen korú házakon. A cserépfedésen külső felületén fagyások 

látszanak, cserére szorul. 

A tetőszerkezeten a főállások kialakításból származó szerkezeti hibák 

keletkeztek, a talpszelemen az utcai  térdfalon kifordult, emiatt a tetőből vízszintes 

erő keletkezett a térdfalban, ami okozhatja a fent említett ferde repedéseket. Az 

egyes főállások kialakításánál nem alkalmaztak fogópárokat, ezért kifelé mozdultak 

el a székállások, megerősítésre van szükség.  
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A kémény az udvari oldalon kifagyott téglákat tartalmaz, emiatt veszélyes 

állapotú, bontásra ill.újraépítésre szorul. 

#  

4. Az épületkárosodás tartószerkezeti véleményezése 

A homlokzaton feltárt lokális hibák/károsodások, melyeket teljeskörűen a 

vakolat teljes leverése után, a bontásokat követően lehet azonosítani.  

A szükséges állagjavító beavatkozásokkal a főfalakon levő lokális hibák 

teherbírás-csökkentő hatása eliminálható, a főfalak megerősítése nem szükséges. 

5. A feltárt károsodások kijavítási javaslata 

A fentebb leírt homlokzat repedések kialakulása vagy altalaj eredetű, akkor 

csak költséges alapmegerősítéssel lehet a repedések okát megszüntetni, vagy a tető 

szétcsúszásból származik, akkor új fogópárok beépítésével meg lehet szüntetni 

talpszelemenek további elmozdulását. Ez utóbbi kialakítása javasolt. 

A kötőgerendák, szelemenek falon felfekvő, vagy befalazott végeit feltárás 

után szakértővel teljeskörűen meg kell vizsgáltatni, hogy nem károsodtak-e.  

Javasoljuk a homlokzat felújítás kivitelezés során az esetlegesen nagyobb 

(téglafal szerkezeti) repedések injektálását, a markáns repedések falvarrását, a 

vakolásnál műanyag hálós erősítést. 

A főfalakon a vizesedés ellen utólagos vízszigetelés beépítése szükséges. 
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Ha a padlástéri bontások után a feltárásoknál a faanyag károsodás történt, a 

helyreállításnál a faanyagvédelmi szakvéleményben leírtakat be kell tartani.  

 

Budapest, 2017. okóber  
      

     Donáczi Péter 

     okl. szerkezetépítő mérnök 

     statikus vezetőtervező, szakértő 

Kamarai szám:SZÉS1, T 01-1954
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