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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
Felelős tartószerkezeti tervező:  Kolozs Gergely  

címe:      2000 Szentendre, János u. 6. 
-jogosultsági száma:    T-T 13-13796 
 

Építtető neve, megnevezése: 
   
  Szentendre Város Önkormányzata  

Verseghi-Nagy Miklós Polgármester 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

   
Tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezése: 

 
Lakóépület homlokzat és tetőfelújítása 

  Kiviteli tervdokumentáció,  
Tartószerkezeti munkarész 

 
A tervezett építési tevékenység: -helye, az ingatlan címe, helyrajzi száma: 

 
  2000 Szentendre, Bogdányi u. 41.; hrsz.:1926/1. 
   
Alulírott tervező kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás 
megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A 
jogszabályban meghatározottól eltérés nem vált szükségessé. 
Az építmény a tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés 
c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
 
 
Felhasznált szabványok és előírások: 
  
Eurocode1: A tartószerkezeteket érő hatások 
Eurocode3: Acélszerkezetek tervezése 
Eurocode5: Faszerkezetek tervezése 
 
 
A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal 
rendelkezem.  
 

 
Szentendre, 2018.02.26. 

 
 

Aláírás: 
 

felelős tartószerkezeti tervező:            
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A homlokzatfelújítás nem igényel tartószerkezeti beavatkozást. 

Jelen műszaki leírás a tetőfelújítást tárgyalja. 

Az épület tetőszerkezet több elemében károsodott. Reicherbergerné Golenár Ágnes 
szakértő asszony az épület tetőszerkezetéről szakvéleményt készített múlt év 
novemberében. A szakvélemény részletesen tárgyalja az egyes gerendák 
konzerválásához szükséges beavatkozásokat.  
A statikai terveken azon cserélendő vagy megerősítendő elemek szerepelnek, melyek 
bárdolással és vegyi beavatkozással nem javíthatóak.  
A bárdolásos beavatkozás során kiderülhet, hogy egy-egy adott elem az előzetesen 
feltártakhoz képest jelentősebben sérült, illetve a bárdolás során a keresztmetszet 
jelentősen meggyengül. Ezen esetekben dönteni kell az adott elem kiegészítő 
tartószerkezeti megerősítésének szükségességéről. 
 
A tartószerkezeti megerősítéseket a faanyagvédelmi szakvéleményben foglaltakkal 
összhangban kell elvégezni. 
 
 
 
Cserélendő elemek: 
 
A cserére szánt elemeket az alaprajzon a tengelyvonal kiemelésével és felirattal 
jelöltük. A csere a kapcsolódó elemek kikötése, ideiglenes dúcolása mellett végezhető 
el.  
 
 
 
Megerősítendő elemek: 
 
A megerősítendő elemek hossztengelye mentén nagy mértékű repedések alakultak 
ki, melyből kifolyólag az erőtani szerepüket nem megfelelő mértékben képesek 
ellátni.  
A megerősítés egyedi acél kapcsoló elemekkel és csavarokkal, valamint fa elemek 
beépítésével történik. 
A megerősítést úgy terveztük meg, hogy csökkentsük a kibontásra és cserére szánt 
elemek számát.  
 
 
 
Középszelemen megerősítése: 
 
A középszelemenek belső oldalára 15/15 keresztmetszeti fa gerendákat rögzítünk 
átmenő csavaros megoldással. A meglévő és az új gerendák alsó síkja azonos. 
Kétoldalról 6mm vastag acél lemezt futtatunk, ami a csavarok kigombolódásán kívül 
a folyamatos együttdolgozás révén a szelemen teherbírását is növeli nagy mértékben. 
A csavarokat rugós alátéttel kell átkötni. Az acél elemek toldása székoszlop felett 
történhet. 
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Ferde támasz, karpánt és székoszlop megerősítése: 
 
Ezen elemek kimozgatás nélküli megerősítését acél átpántolásokkal terveztük meg. 
Egyedi acél kengyelek készülnek egységesen 6mm vastag lemezekből, melyek két 
oldalról kerülnek fel a fa elemre, majd kétoldali csavaros átkötéssel záródnak a 
repedések.  
A csavarokat rugós alátéttel kell átkötni. 
 
A repedések zárása előtt a vegyi kezelést el kell végezni. 
 
 
 
Kötőgerenda megerősítése: 
 
A középső három főállás kötőgerendáit kétoldali fagerendás hevederezéssel erősítjük 
meg. Az erősítő gerendák 10/20 keresztmetszetű fa gerendák. A rögzítés átmenő 
csavaros megoldással történik.  A csavarok kigombolódása ellen fakötésű alátétet kell 
használni. 
A csavarokat rugós alátéttel is el kell látni. 
 
 
 

 
Tervezett anyagminőségek: 
 

Beépítendő új faanyag:     C24 

Szerkezeti acél:      S235 

Csavar:       8.8 

Varrat:        II. osztály 
 
Az acél elemeket korrózió és tűz ellen festéssel védeni kell. 
 
 
 
Számítás során felhasznált szabványok: 
 
Eurocode1: A tartószerkezeteket érő hatások 
Eurocode3: Acélszerkezetek tervezése 
Eurocode5: Faszerkezetek tervezése  
 
 
Szentendre, 2018. 02. 26.   

 
      Kolozs Gergely 
        statikus tervező 
         T-T 13-13796 


