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1. A faanyagvédelmi vizsgálat menete és módszere 
 
1.1 A vizsgálat előzménye: 
 
2017. augusztusában keresett meg minket Borbás Péter tervező úr a Borbás Építész 
Műterem Kft. képviselője, a Szentendre Kossuth Lajos utca 30. sz. lakóház tetőszer-
kezetének szemle szintű vizsgálatával. Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal az 
épület homlokzatának és a tetőszerkezetének felújítását tervezi. Az épület sem mű-
emléki, sem helyi védettséget nem élvez. 
 

1.2 A vizsgálat módszere: 
 
A vizsgálat során a vonatkozó, de a hatályukat vesztett MSz 6771 sz. sorozat, 
a 9001/1982 MÉM közlemény és 27/1981 MÉM rendelet Faanyagvédelmi 
Szabályzatának előírásait követtük. 
A jelen vizsgálat a 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 30 sz lakóház tetőszerke-
zetének szemleszintű faanyagvédelmi vizsgálatát jelenti. A vizsgált fedélszerkezeti 
részekről arányos, de nem mérethelyes alaprajzi vázlatot készítettünk (1. sz. mellék-
let). A fedélszékről a munkánk elkészítéséhez szükséges vázlattervet készítettünk a 
szerkezeti elemek azonosítása, a károsodási helyek beazonosítása céljából. Az el-
készített rajzok nem méretezettek, az elemek helyét tartalmazzák, a rajz méretek 
vételére nem alkalmasak. 
A helyszínen a hozzáférhető fa elemet érzékszervi vizsgálattal, szemrevéte-
lezéssel, kopogtatással megvizsgáltuk (makroszkopikus vizsgálat). A fertőzött te-
rületekből ha a károsító meghatározása szükségessé tette mintát vettünk, melye-
ket elemeztünk (mikroszkopikus vizsgálatok, Lumagny 30X, No.:7513). A fedélszer-
kezet elemei fanedvességének mérésére WORKZONE EM4807 (Nr. 27375) műszert 
használtunk. 
A vizsgálataink alapján azonosítottuk a károsítókat és a károsodás mértékét. A 
károsító és a károsodás mértékének ismeretében tettünk javaslatot a károsodás 
megszüntetésére, a további fertőzések megelőzésére. 
A szerkezet roncsolásával járó mintavételezés vizsgálatunk közben nem történt. 
A helyszíni vizsgálatot 2017. október 3-án végeztük el. 
 
 
1.3 A károsítók azonosítása: 
 
Rovarkárosítók esetén: 
A lárvajáratok alakja, iránya; a kirepülési nyílások mérete és alakja; az 
álcajáratokban, azok környezetében található furatliszt formája, színe, tömöttsége, 
a faanyag nedvességtartalma, korhadtságának mértéke alapján azonosítjuk. 
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Gombakárosítók esetén: 
A termőtest, gombafonalak szövedéke, a fertőzött faanyag elszíneződése és 
nedvesség tartalma, a bontáskép és egyéb faji bélyegek alapján azonosítjuk 
 
 
1.4 Értékelés: 
 
A vizsgálati eredményeket szövegesen értékeltük. A jelentős károsodások helyeit az 
1. sz. rajzos mellékleten is feltüntettük. Jelen jegyzőkönyv megállapításai alapján 
jellegzetes károsodások helyei azonosíthatóak, a szerkezettel kapcsolatos felújítási 
munkák tervezhetőek. Jelen szemle szintű jegyzőkönyv mellett szükséges a kiviteli 
terv készítés időszakában a részletes, minden elem vizsgálatára kiterjedő vizsgálat 
elvégzése. 
 
2. Azonosított károsítók ismertetése, rövidítésük 
 
2.1 Azonosított rovarkárosítók: 
 
Házicincér (Hylotrupes bajulus)       Hb 
Nagyság 7-12 mm között változik. Színe barnás fekete, két fényes dudorral a nyak-
pajzson. Rendkívül szapora. Az épület faanyagának legnagyobb kártevője. A fa-
anyag felszínét épen hagyja, a teljes szijácsot károsítja. Járatai a tavaszi pásztában 
haladnak bizonyos ideig. Kifejlődési ideje, meneteinek hosszúsága fehérjetartalom-
mal függ össze. Általában 3-5 év a generációs idő. 
Rajzás: június-július. 
 
 
2.3 Azonosított gombakárosítók: 
 
Reves (vörös vagy barna korhadás) rk 
Cellulózbontó gombák okozzák. Nevükből adódóan elsősorban a faanyag cellulóztar-
talmát és a vele együtt előforduló pentozánokat bontják le. A lignint többé-kevésbé 
változatlanul hagyják. A cellulóz kioldódása után a visszamaradó ligninvázban -
különösen száradáskor- feszültségek lépnek fel, így a rostokkal párhuzamosan és 
ezekre merőlegesen számtalan repedés keletkezik. Az érintett faanyag teljesen el-
veszti rostos szerkezetét, szilárdságát, végső állapotában teljesen szétmorzsolható-
vá válik. Színe sötétedik, eleinte rozsdabarna, majd feketésbarna lesz. (Minden olyan 
esetben, amikor gombafonalat, vagy termőtestet nem találunk, a károsítást így jelle-
mezzük.) 
 
Házi kéreggomba (Poria vaporaria)       Pv 
Nedvesség igénye nagy, ezért gyakori kártevője a nedves lakások faanyagának. A 
megtámadott faanyagon vastag, fehér, vattaszerű befonatokat képez. A könnyező 
házigomba és a pincegomba mellett egyik legjelentősebb gombakártevő. 
Falba, szomszédos gerendákra átnő. Rohamos szilárdságcsökkenést idéz elő. 
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3. Vizsgálati eredmények 
 
3.1. A vizsgált épületre vonatkozó adatok, előzmények. 
 
A vizsgált lakóház Szentendre forgalmas teresedésén a Kossuth Lajos és Lövész 
utcák sarkán álló „L” alaprajzú egyszintes saroképület. A tetőszerkezet, nyílászárók 
jelenlegi szerkezete alapján építése a 20. század első évtizedében történt. A telek 
bejárata a 32. számú lakóházzal közös. Az épület alápincézett, a pincében gomba-
fertőzésre utaló nyomokat nem találtunk. Az épület kő lábazatos téglaépület, az utcai 
homlokzaton a lábazat és az egykor mészhabarcsos vakolt felület is felázott, ami az 
eresz hibájával, az épület mellett futó járdával egyaránt összefüggésbe hozható. 
 
 
3.2. A tetőszerkezetre vonatkozó adatok 
 
A lakóház tetőszerkezete alacsony hajlású, az utcai homlokzatok felől 30°, az udvar 
felől 32-35° hajlású, lucfenyő (Picea abies), erdei fenyő (Pinus silvestris) anyagú, 
vegyesen bárdolt és fűrészelt megmunkálású, fél oldalon süllyesztett két állószékes 
szarufás tetőszerkezet. A székoszlopokat a szerkezet mindkét oldalán ferdetáma-
szok merevítik. Az utcai homlokzatok felől a székoszlopot és a ferdedúcot csapolt fél-
csonkakötő gerenda merevíti. A sárgerenda és a talpgerenda között szerény ke-
resztmetszetű, kérget és háncsot egyaránt tartalmazó térdfal oszlopok állnak. A sza-
rufák végei a térdfali oldalon a talpgerendán nyugszanak. A tetőszerkezet az udvar 
felől fiókváltós szerkezetű. A szaruvégek toldottak, a 60 cm-el mélyebben fekvő tor-
nác födémoszlopainak végébe csapoltak. A szarupárok a gerincben egymáshoz feles 
lapolással csatlakoznak, torokgerenda nélkül. A középszelement főállás oszlopon-
ként 2 könyök támasztja.  
 
3.3. A vizsgálat haladási iránya 
 
A tetőszerkezet az udvar felől épített padlásfeljárón közelíthető meg. A padlásfeljáró 
felől kezdtük a szerkezet főállásainak számozását, 1-12 főállást, főállásonként jobb 
és bal oldalt megkülönböztetve.  
 
 
3.4. Megállapítások, javaslatok 
 
Általánosan 
 Az épület tetőszerkezete a korának elvárható állapotban van. A tetőszerkezeten 

alapvetően általános, de gyenge felületi rovarfertőzés tapasztalható.  
Javaslat: A kiviteli terveket megelőzően szükségesnek tartjuk a szerkezet részle-
tes, minden elemre kiterjedő faanyagvédelmi vizsgálatát, ami a faanyagvédelmi 
kivitelezési munkák alapját szolgáltatja. 

 A lécezés jelentős részén tapasztalható a faanyag tönkremenetele, avulása, ké-
miai degradációja. 
Javaslat: javasoljuk a tetőlécezés cseréjét, a tetősík kiegyenlítését megelőző ro-
var- és gombakárosítás elleni védőszerrel. 
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 Szükségesnek tartjuk a héjazat javítását, jellemzőek a kimozdult cserepek, a 

kúpcserepek hibái, ami ázásokat okoz a szerkezet egyes elemein.  
Javaslat. A költségvetéstől függően legalább szükséges a héjazat átrakása, 
anyagi lehetőség szerint a fedés cseréje.  

 Alapvető probléma az utólagos héjazat áttörések környezetében a szerkezet hi-
bás megbontása, kiváltások hiánya vagy hibás kivitelezése, a bádogozás hibás 
volta.  
Javaslat. Szükségesnek tarjuk a kémények használatának vizsgálatát, a haszná-
laton kívüli szerkezetek visszabontását a héjazat síkja alá, a használt kémények 
esetén a kiváltások korrekt kivitelezése szükséges. 

 
 
Jelentős tönkremenetelek a fedélszéken: 
 
 
 II. főszaruállás bal oldal, 2. szarufa, utólagos kéménybeépítés, a szarufa fél ke-

resztmetszetben kivágott. (IMG 3750) 
Javaslat. Javasoljuk a szerkezet megerősítését a derékszelemenig.  

 III. főszaruállás jobb oldali székoszlop fél keresztmetszetben házicincér (Hb) által 
károsított. 
Javaslat. Bárdolás, portalanítás, vegykezelés, megerősítés 

 III. főszaruállás jobb oldali 3. mellék szaruállásától a VII. főszaruállásig a talpsze-
lemen kifordult. (IMG3759) 
Javaslat. A talpszelemen rögzítése javasolt statikus terve alapján. A szarufák to-
rokgerendával, taréj fogópárral való megfogása javasolt. 

 IV. főszaruállás bal oldalán a fiókváltó az V. főszaruállásig közel 1/3 keresztmet-
szetében házicincér (Hb) által károsított elem. 
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, portalanítás, vegykezelés. 

 V.-VI. főszaruállások között a jobb oldalon a talpszelemen felső síkja házicincér 
(Hb) károsítás  jegyei láthatók. 
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, portalanítás, vegykezelés. falfertőt-
lenítés. 

 VI. főszaruállás jobb oldalon a fogófán házicincér (Hb) károsítás jegyei láthatók. 
Javaslat. Bárdolás, mélyvédelem, portalanítás, vegykezelés. 

  VI. főszaruállás jobb oldalon antenna csöve a héjazaton átvezetve, a köz ázik. 
(IMG 3760) 
Javaslat. Az ázás megszüntetése, bárdolás, mélyvédelem, portalanítás, 
vegykezelés.  

 VI/1 baloldali sifterszarufa mellett héjáttörés, antennacső által, az elem ázik. 
Javaslat. Az ázás megszüntetése, bárdolás, mélyvédelem, portalanítás, 
vegykezelés. 

 A tetőszerkezet jobb oldalán a VII. és XII. tetőszakasz között a talpszelemen ki-
fordult, repedt.  
Javaslat. Az említett elem rögzítése, statikai vizsgálata szükséges, valamint a 
térdfaloszlopok cseréje. 

 A IX. főállás jobb oldali csonkakötő gerendája 1/3 keresztmetszetében házicincér 
(Hb) által károsított. 
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, portalanítás, megerősítés.  
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 A IX. főállás bal oldali 3. fiókgerendája 1/3 keresztmetszetében házicincér (Hb) 
által károsított. 
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, portalanítás, vegykezelés.  

 A IX. főállás bal oldali kötőgerenda vég mellett kiszellőztető cső csonkja áll, a pá-
rás közeg miatt az elemen aktív házi kéreggomba (PV) fertőzése figyelhető meg.  
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, a csatlakozó elemek is. Szükséges 
a kiszellőztetés héjazat fölé vezetése. 

 A X. főállás bal oldali könyök alsó vége aktív házi kéreggomba (PV) fertőzése 
figyelhető meg, (IMG 3773) oka a héjazat sérülése, az oszlop ázása. A főállásban 
az 1. és 2. szarufa is aktívan ázik.  
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, a csatlakozó elemek is. Az ázás 
megszüntetése szükséges 

 A X. főállás jobb oldalán a kötőgerendája legalább 1/3 keresztmetszetében 
házicincér (Hb) által károsított. 
Javaslat. Bárdolás, kifaragás, mélyvédelem, portalanítás, megerősítés.  
 

 
3.5. Kémiai faanyagvédelem 
 
A 3.4. pontban javasolt műveletek 
 
 „Megerősítés" palló, vagy más, megfelelő keresztmetszetű faanyag, illetve acél-
szerkezet megtervezett beépítése.  
 
 „Csonkolás" a nyilvánvalóan fertőzött rész (+ legalább 60 cm) kivágása, amit a fe-
lület letakarítása után kell elvégezni. A gombafertőzés, vagy aktív rovarfertőzés ese-
tén a csonkolt vég mélyvédelmét a következő 60 cm hosszban el kell végezni. Fa-
anyagvédelmi szakértői felügyeletet igényel, vagy szakkivitelező végezze! Jó megol-
dás lehet a megfelelő méretű, összeforgatott „U” szelvények közé fogott gerenda-
csonk, vagy a műgyanta kompozitos protézis. Statikai szakértő közreműködését (ter-
vezés) javasoljuk. 
Figyelem: Megerősítésnél, vagy egy kivágott elemdarab pótlásánál nagyon fontos, 
hogy a csatlakozó felületek (a bennmaradó régi is, és a hozzá csatlakozó új is) vé-
dőkezeltek legyenek. 
 
„Bárdolás, kifaragás - vegykezelés” alatt a rovarok által összerágott, gombák által 
károsított anyagrészek eltávolítása és e felületek alapos „megszüntető” hatású 
vegyszeres kezelése értendő. (Ezt követi majd a teljes fedélszék általános védőszeres 
kezelése.) Ezen károsodott felületeknél nagyobb koncentrációjú vagy hatékonyabb vé-
dőszer alkalmazása is indokolt lehet. A szerkezet minden új és régi eleméről (ha a 
szerkezet megbontása után ilyen előkerül) a kérget, háncsot és felületi károsodott 
részt el kell távolítani. Védőszert csak pormentes felületre szabad felhordani.  
 
 
 
„Tisztítás”. 
A faanyag felületéről a laza, lágy részek eltávolítása mechanikai módszerekkel erős 
drótkefés tisztítás, pl. sarokcsiszolóba fogott szerszámmal. 
 
„Mélyvédelem”. 
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Szükséges minden olyan esetben, amikor biológiai kártevő miatt csonkolásra kerül 
sor, vagy amikor gombafertőzés kifaragása után a hátra maradt faanyagot kívánjuk a 
még esetleg megmaradó csekély gombaképletektől óvni, vagy amikor aktív rovarfer-
tőzés felszámolása a feladat. Fúrt lyukas feltöltéshez a faszerkezeti elem károsodá-
sának környezetében min. 60 cm hosszon fűrészfog alakban egymástól eltolva, 6-8 
cm-ként lefelé lejtő lyukakat kell fúrni. A lyukakat fel kell tölteni, a szakértő által előírt 
faanyagvédőszerrel a műszaki adatlapon előírt mennyiségben. A furatokat az alkal-
mazott védőszerbe áztatott faanyagú köldökcsapokkal kell lezárni. (Ezt a munkát 
célszerű szakértő közvetlen irányításával végezni.) 
 
Falazat fertőtlenítése 
Az aktívan gombás faszerkezetekkel érintkező falazatokat Diffusit® M – gombaölő 
hatóanyagú szerrel javasoljuk kezelni. A körülményekre és a kitűzött cél elérése ér-
dekében jelen esetben védőszer oldatát a faanyag alá, a felfekvési felületre kell jut-
tatni, pl. alkalma és a faanyag teljes keresztmetszetén áthatoló furatokon keresztül 
történő felöntéssel. 
 
 
Védőszer javaslat 
 
A biotikus kártétel lefaragása után annak területén, valamint a faanyagok mélyvé-
delmére rovarkárosítás esetén Remmers Anti-insect, gombakárosítás esetén a 
Remmers  Anti-fungi Plus névre hallgató kémiai faanyagvédő-szer felhasználását 
javasoljuk. 
A letisztított és egészséges, valamint ideiglenes jelleggel beépítésre kerülő új fa-
anyag felületi védelmére a Wolmanit® CX-10(+), az Adolit BQ 20, vagy Diffusit® S 
valamelyikének alkalmazása megfelelő. 
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4. Fertőzött anyagok megsemmisítése 
 
A gomba- és rovarfertőzött faanyagot (bárdolási- és más bontási hulladékot) leszállí-
tás előtt – még a padlástérben Diffusit® S oldatával fertőtleníteni kell, majd zsákol-
va, vagy zárt csúszdán a tetőtérből minél előbb le kell szállítani és megsemmisíteni. 
A fertőzött faanyagot, másutt, más célra felhasználni nem szabad. 
 
 
5. Munkabiztonsági intézkedések 
 
A védőszeres kezelés megkezdése előtt a kivitelezőnek rendelkeznie kell a védőszer 
műszaki és biztonsági adatlapjával. A biztonsági adatlap alapján kell meghatározni 
az egyéni védőeszközöket és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés fel-
tételeit (munkabiztonsági szaktevékenység). A Kémiai Biztonsági Törvény előírásainak 
betartására és betartatására felhívjuk szíves figyelmüket. Ebben többek között a mun-
kahelyre és az ott végzett munkára vonatkozó „kockázatbecslés” elkészítésének kötele-
zettsége is szerepel. 
 
 
6. A szakértői vélemény érvényessége 
 
A szakértői vélemény a látható, a vizsgálat számára feltárással vizsgálhatóvá 
tett helyekre, szerkezetekre vonatkozik, a jelenlegi állapotot rögzíti, érvényes-
ségi ideje (a nyitott tető, hiányos héjalás miatt) 4 hónap. 
A szakvélemény más épületre nem adaptálható. 
 
Budapest, 2017. október 25. 
 

      
…………………………..    ………………………. 
     (Bánky László)         (Román Árpád) 
  okl. faipari mérnök      okl. faipari mérnök 
faanyagvédelmi szakértő    műemlékvédelmi szakmérnök 
   MMK 01-11317  FV-SZ       MMK 13-13784 
      MNySz 21-0322 

 
 
7. Mellékletek: 
 
1. számú mellékelet a vizsgált tetőszerkezet szakaszai,  
7. számú melléklet  jellemző fényképek 
 


