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 TERVEZ I NYÍLATKOZAT 
  

 NYÍREGYHÁZA 
Északi Temet  Pazonyi út 

 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló el írásának, valamint az érvényben lév  rendeleteknek 
megfelel en kijelentem, hogy a címsorban szerepl  területre készül : 

 
Kerítés Újjáépítése 

Kiviteli Tervdokumentáció 
 

megnevezés  tervdokumentáció tartószerkezeti munkarészét, az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, általános érvény  és eseti hatósági el írásoknak, rendeleteknek, 
szabályzatoknak, valamint az Országos (Eurocode) és Ágazati (szakmai) Szabványok, M szaki El írások, 
valamint a hatósági és üzemeltet i egyeztetések el írásának megfelel en készítettük el. 
- A vonatkozó szabványtól eltér  m szaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási 
módszer a szabványossal legalább egyenérték . 
- Kiviteli terv esetén építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, eltérés a jogszabályok 
keretein belül: Nem szükséges / Szükséges.  
- A betervezett építési termékek megfelelnek az érvényben lév  el írásoknak. 
- A vonatkozó nemzeti szabványtól való eltér  m szaki megoldás:Nem szükséges / Szükséges 
- Az adott tervezési feladatra azonos módszer lett alkalmazva a hatások (terhek) és ellenállások(teherbírás) 
megállapítására és a tervezés során teljes kör en alkalmazva lett. 
Alulírott, Molnár Gábor az átépítés tartószerkezeti tervez je kijelentem, hogy a tervezett létesítmény 
tervdokumentációjában a m szaki tervek és a m szaki leírások az alábbi szabványok el írásainak 
megfelelnek: 
EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design -A tartószerkezetek tervezésének alapjai  
EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartószerkezeteket ér  hatások 
EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures - Betonszerkezetek tervezése  
EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures - Acé1szerkezetek tervezése  
EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design - Geotechnikai tervezés  
EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Tartószerkezetek földrengés 
állóságának tervezési el írásai  
A tartószerkezeti m szaki tervdokumentáció tartalmát tekintve, tervez  kijelenti, hogy tervezésre 
Tartószerkezeti Vezet  Tervez i jogosultsággal rendelkezik,  
T-SZÉS1-15-0247 a Mérnöki Kamaránál vezetett Tervez i Névjegyzék számmal. 
 
 
 
 

 
Molnár Gábor Pál 
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   SZERKEZETI M LEÍRÁS  
  

 NYÍREGYHÁZA  
Északi Temet  Pazonyi út 

 
 
 
 
Tervezési program: 
 

 A meglév  vasalt beton kerítésszerkezet elbontásra kerül és 
helyette új, vasbeton kerítés kerül kialakításra.  
 

Meglév  szerkezet: 
 

 A meglév  szerkezet vasbeton pillérekb l és köztes vasalt 
beton táblákból áll. A pillérek el regyártottak, 20x20 cm-es 
keresztmetszettel, kétoldali horonyképzéssel. A köztes táblák 
helyszíni kiöntés ek, 6 cm vastagságban készültek. Öntés el tt 
a pilléreken hosszvasalást f ztek át valamint táblánként egy 
András-rácsozást alakítottak ki betonacélból, majd a táblát 
kiöntötték. 
A pillérek alapozása nem ismert, a kerékpárút aszfaltozása és a 
sírboltok lefedett felülete miatt feltárása nem volt 
lehetséges. Bontás megkezdése el tt a feltárásokat el kell 
végezni. 
A meglév  szerkezet anyaga bauxit-beton, ezt a bontási 
adatlapon szerepeltetni kell. 
A szerkezet er sen avult állapotban van, egyes elemei 
instabillá válhatnak bontás során, ezt figyelembe kell venni! 
 

 
Bontási terv:  

 
Elbontásra kerül a meglév  kerítés teljes szerkezete, azaz a 
köztes táblák, a pillérek és az alapozás. 
 
Bontási munkák sorrendje: 

  1.,Munkaterület biztosítása. 
  2.,Bontásrészbe es  elektromos és közm  
     hálózati lecsatlakozás. 
  3.,Állagfelmérés szerkezetileg. 
   4.,Faltáblák bels  oldali megtámasztása. 
  5.,Táblák dilatálása a pillérekt l. 
  6.,Táblák bontása. 
  7.,Pillérek bontása. 
  8., Alapok bontása. 
   
 
 



Bontandó szerkezetek:  
 
  Beton és bauxitbeton vasalt és vasalatlan elemek. 
 
Bontás során betartandó általános el írások:   

       
A bontás megkezdése el tt biztosítani kell minden 
csatlakozó közm vezeték kiiktatását és lezárását. 
 A fém segédeszközök villámvédelmét biztosítani kell.  
A bontási munkákat megfelel  képzettség  szakember 
irányíthatja, a bontásban dolgozókat pedig a 
munkavédelmi és biztonságtechnikai el írásokra ki kell 
oktatni. 
 A bontást a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, 
az építés fordított sorrendjében. A munkák során 
folyamatosan biztosítani kell a még le nem bontott 
szerkezetek állékonyságát. A bontási területet le kell 
zárni, a falak kiborulási területét biztosítani kell. A 
bontási területen belül illetéktelen személyek nem 
tartózkodhatnak. 
 A bontás során minden esetben törekedni kell a megmaradó 
szerkezetek és m tárgyak, jelen esetben sírhelyek 
védelmére, azok állékonyságáról és állagvédelmér l 
kiemelten gondoskodni kell a kivitelez nek. 
 

  A bontási munkálatok vezetésével felel s vezet t kell 
megbízni, aki megfelel  szakképzéssel, tapasztalattal és 
gyakorlattal rendelkezik.  

 Biztosítani kell a bontási terület idegenek el li 
elzárását, mégpedig a biztonsági sáv figyelembevételével 
legalább 2m magas kerítéssel, állandó, szükség esetén 
kutyás rzéssel.  

  A falak bontását csak állványról lehet végezni, 
„faldöntést” alkalmazni tilos! A bontatlan falak, 
pillérek, táblák állékonyságát minden esetben biztosítani 
kell! A gépi bontások megkezdése el tt meg kell határozni 
az egyes bontógépek mozgásterületét és feladatát. Ennek 
betartását a bontás során irányító személyzettel és 
jelzésekkel kell biztosítani. A bontási munkák megkezdése 
el tt és a munkavégzés teljes id tartama alatt a bontással 
érintett munkaterületen az elektromos hálózat 
feszültségmentesítésér l, azok kikapcsolásáról gondoskodni 
kell. A bontási munkavégzés során a feszültség alatti 
villamosvezetékeket megfelel  védelemmel kell ellátni.  

  A közlekedési és menekülési utakat a törmelékt l tisztán 
kell tartani.  

  A bontási anyagokat és törmelékeket a helyszínr l el kell 
szállítani.  

  Az ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta végzend  
bontási munka megkezdése el tt meg kell vizsgálni és azt a 
várható terhelésre alkalmassá kell tenni. A bontandó 



szerkezetek anyagmin ségér l, a szerkezetek tényleges 
helyzetér l kétes esetekben a kivitelez  feltárásokkal 
köteles meggy z dni. Szükség esetén a szakági tervez  
helyszíni szemléjét biztosítani kell. Meglazult vagy 
bizonytalan teherbírású szerkezetekre, m tárgyakra 
állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad!  

  A bontás során használt dúcolásokat, kitámasztásokat, 
kiváltásokat méretezni kell!  

  A kibontásra kerül  anyagokat úgy kell eltávolítani, hogy 
az sem por, sem egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a 
környezetre, a munkahelyen tartózkodókra, illetve a 
közelben tartózkodókra káros vagy kellemetlen hatást okoz!  

  A bontáson résztvev  dolgozókkal az alkalmazott bontási 
technológiát, a munkák balesetveszélyeit és azok 
megel zésének módját a hatályos Épít ipari Baleset-
elhárító és Egészségügyi óvórendszabályok 
figyelembevételével ismertetni kell. Továbbá az 
alkalmazottakat az el írásoknak megfelel  véd ruházattal 
sisak, keszty , porálarc, véd szemüveg, váll- és 
tenyérvéd , stb. el kell látni. A bontást végz  
dolgozókkal ismertetni kell az alkalmazott technológiát, 
m veletet.  

  A bontási területen gondoskodni kell mind az 
újrahasznosítható, mind a hulladék anyagok ideiglenes vagy 
hosszú távú tárolásáról és folyamatos elszállításáról.  

 
 A bontás megkezdése el tt elvégzend  munkálatok:  
  Els  lépésként a kivitelez  részér l meg kell gy z dni 

arról, hogy a tervez  által rendelkezésre bocsátott tervek 
adatai megegyeznek-e a terepen tapasztaltakkal. Ezek után 
már átvehet  a bontási terület, és az építésvezet  
megnyithatja a Munkanaplót.  

  Az épít ipari kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szabályozza, 
hogy a napi jelentésben szükséges rögzíteni: „az 
épít ipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta 
keletkez  építési-bontási hulladék mennyiségének, 
fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékjegyzékr l 
szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján], 
elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék 
kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ 
száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a 
külön jogszabályban foglaltak szerint.” 

 Alapok kibontása során a kerékpárút és a sírhelyek 
állagvédelmét biztosítani kell. Az alapok helyét 
teherbíróan fel kell tölteni, de gépi tömörít  eszközök és 
nagy rezgéskelt  munkagépek nem alkalmazhatóak. Ha a 
bontás után nem kezd dik meg azonnal az új kerítés 
építése, akkor a terepet talajszintig fel kell tölteni. Ha 
az új szerkezet azonnal készül, akkor a talpgerendák alsó 
síkjáig kell feltölteni.      



 A kerékpárút építés közbeni védelmér l gondoskodni kell, 
meg kell gátolni az alámosódást illetve süllyedést, 
szükség szerint ideiglenes dúcolással.  

 
 
- Kivitelezés el tt állapotrögzít  fotódokumentációt kell 

készíteni mind a bontandó építményr l mind pedig a 
csatlakozó m tárgyakról valamint az oldalhatári 
közterületekr l. 

- Minden bontási szakaszt el zetesen részletesen át kell 
vizsgálni, hogy nincs-e korábban összeépített része a 
megmaradó m tárggyal.  

- A bontást úgy kell végezni, hogy semminem  szerkezeti elem, 
fal, pillér stb. stabilitásvesztése ne következhessen be, ne 
d lhessen sírhelyekre se a közterületre. Instabil szerkezeti 
elemek nem maradhatnak megtámasztás nélkül munkaszüneti 
id szakra. 

 
Közterület védelme: 

 
- Az építési terület környezetében minden közm  térképet be 

kell szerezni és a közm vek üzemeltet inek nyilatkozatát a 
szükséges véd távolságról. 

- Területen áthaladó vezetékeket ki kell váltani. 
- A villanyoszlopok alapjait fel kell tárni. A munkagödör 

határolást úgy kell elvégezni, hogy az oszlopok és fák 
stabilitását a munkagödör talajkiemelése ne veszélyeztesse, 
a terület ne süllyedhessen meg. A munkaterület kiemelése 
során a közvetlenül csatlakozó burkolt járda esetlegesen 
sérülhet ezért ennek helyreállítását el zetes tételként kell 
a költségvetésbe beállítani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szerkezet típusa és méretei: 
 
 

Alapozás: 

Cölöp: 
 Az építési területr l geotechnikai jelentés készült, ( NyírGeo 
Kft. 2016 09. ). Az alapozási terv ezen dokumentumban el írtak 
betartásával készül el. 
A szakvélemény szerint síkalapozás készíthet , de a területi 
adottságok miatt fúrt cölöpalapozás készül. 
 A cölöpkürt t közvetlenül betonozás el tt kell kiemelni, 
helyszínen meglév  armatúra mellett. Ha betonozás el tt 
csapadék vagy üzemi víz jutott a munkaárokba, akkor a fellazult 
talajréteget el kell távolítani.  
A cölöpkürt  kiemelésekor és a betonozáskor fokozott 
figyelemmel kell lenni a m tárgyak védelmére. 
 
 
Talajfizikai paraméterek: 
Teherbíró talaj _____________ 48,80-49,30 mRel rétegen 
(Terep alatt átlag -1,20 m) 
Barna ill. sötétbarna iszapos finomhomok rétegen. 

a: határfeszültség   225 kN/m2 

Talaj jelleg:    Szemcsés 

súrlódási szög:     270 

térfogatsúly:   18.0-18.5kN/m3 
c kohézió:    0 kN/m2 
Cu drénezetlen nyírósz.:   n.a. kPa 
És összenyomódási mod:  10 Mpa 
C  ágyazási tény.betonburk n.a. kN/m3 
 
Talajvíz adatok: 
Max Tv:      106.25 mBf m alatt. 
Szulfát:      n.a. mg/l 
Agresszivitás     n.a 
Környezeti osztály:   XC-2 
 
További adatok Geotechnikai jelentés szerint. 
 
A épülettömbben a teherhordó falak alatt monolit vasbeton fúrt 
vasalt-cölöpök készülnek vasbeton talpgerendával merevítve. A 
teherbíró talajig mindig le kell menni, a minimális cölöphossz 
2,50 m.  
Cölöpfej csatlakozás: Merev. 
Az els  cölöpfúrásnál a talajmechanikusnak a helyszínen jóvá 
kell hagyni a teherbíró réteget! 
 
 
 



Talpgerenda: 
A talpgerenda „L” keresztmetszet  vasbeton többtámaszú gerenda. 
A fejgerendák vasait toldásszabály szerint kell toldani, alsó 
vasak kizárólag cölöptámasz felett toldhatóak, fels  vasak 
mez ben, mindig eltolt vastoldással. Minimális toldási hossz 
l=50D (D: toldott vas vasátmér je). 
A talpgerendát min.3 cm Nikecell dilatációval kell elválasztani 
a m tárgyaktól, azokat összebetonozni nem szabad! 
A talpgerendába helyezend k el az el regyártott vasbeton táblák 
rögzít  szerelvényei. A táblák csak a talpgerenda betonozása 
után minimum 20 nappal helyezhet ek fel. 
A talpgerendákat 50 méterenként dilatálni kell. A dilatációnak 
cölöptámasz fölé kell esnie és el regyártott táblák közé. 
Táblán belül és cölöpök között dilatációt kialakítani szigorúan 
tilos! Ezért a táblák kiosztását már a cölöpözés el tt jelölni 
kell a helyszínen, a dilatációs cölöpöket (C2) ehhez igazítva 
kell elhelyezni. 
   
 
Betontechnológia: 
 
A kivitelez nek a betonozás megkezdése el tt 
ellen riznie kell a zsaluzatot, vasbeton esetén 
a m szaki ellen rt l engedélyt kell kérni a további munka 
folytatására. A vizsgálatok eredményét és a betonozási munkák 
megkezdésére adott engedélyt az építési naplóban rögzíteni 
kell. 
A zsaluzat el készítése:  
A betonozás megkezdése el tt a zsaluzatok,bels  felületét és 
az acélbetéteket minden idegen anyagtól, szennyez dést l 
gondosan meg kell tisztítani majd a tiszta zsaluzatot 
vízzel meg kell locsolni vagy speciális zsaluleválasztó 
anyaggal bevonni. A talpgerendákat fémzsalus technológiával 
kell zsaluzni. Talpgerendák látszóbeton felületi min sége, 
utólagos csiszolása valamint a hegesztési vágatok kibetonozása 
és csiszolása építész kiírás szerint. 
Vasbeton szerkezetek építésekor vasalt alaplemez vagy alaptest 
készítésekor a talajfelület el készítése után a vasszerelés 
megkezdése el tt 5 cm vtg. szerel beton lemezt kell készíteni, 
a zsaluleválasztókat még a vasszerelés el tt kell felhordani a 
zsaluzatra. 
 
A megkevert betont a h mérsékleti viszonyoktól és a beton 
összetételét l függ en a keverés befejezését l számított 0,5-2 
órán belül be kell dolgozni, ha a keverés után ez id  alatt 
mégsem dolgozták be a betont és annak konzisztenciája 
megváltozott, akkor (újabb vízmennyiség hozzáadása nélkül) a 
bedolgozás el tt át kell keverni. (Azt a betonkeveréket, 
amelynek konzisztenciája az átkeverés után sem megfelel , az 
eredeti célra felhasználni nem szabad!) 



 A betonkeverék zsaluzatba ürítésekor ügyelni kell arra, hogy 
az szét ne osztályozódjék, ezért a betonkeverék 
megengedhet  legnagyobb ejtési magassága 1,50 m. 
A szétosztályozódott vagy módosult konzisztenciájú betont nem 
szabad a zsaluzatba helyezni. 
A betonkeverék elhelyezése közben kerüljük a fels  
vasbetétek betonnal való szennyezését, ugyanis a kés bb 
beépített betonréteg és az acélbetétek tapadását kedvez tlenül 
befolyásolja, ezért a mégis szennyezett acélbetétekr l a 
betonnal való elfedés el tt a rászáradt cement gélt el kell 
távolítani. 
A zsaluzatok és az azt alátámasztó állványzatok állapotát a 
betonozás ideje alatt folyamatosan ellen rizni kell. 
A beton tömörítése:  
A beton beépítésének egyik legfontosabb folyamata a tömörítés, 
ugyanis a (zsaluzatba, zsaluüregekbe,) helyezett betonkeverék 
szemcséi egymás mellett lazán helyezkednek el, ezért 
addig kell tömöríteni, amíg a pórustartalma a legkisebb lesz 
és hiánytalanul ki nem tölti a zsaluzatot (és körül nem veszi 
az acélbetéteket),felülete elsimul, fényessé, egyenletesen 
zárta válik,a légbuborékok távozása megsz nik, és nem 
tömörödik már tovább, akkora tömörítést abba kell hagyni, mert 
az szétosztályozza a betonalkotókat, alulra a kavics, felülre 
a habarcsrész kerül, így csökken a beton szilárdsága. 
Tömörítés vibrációval: 
A betonkeverék gyors és rendezetlen mozgását idézik el , 
miközben a keverék habarcsrésze megfolyósodik, a bels  
súrlódás jelent sen csökken, a kezdeti állékonyság megsz nik, 
a betonkeverék labilissá válik, miközben természetesen hat a 
gravitáció és a betonalkotók átrendez dnek. 
A keverékben lev  hézagokat - üregeket - a kisebb szemcsék 
töltik ki, vagyis a beton tömörödik a térfogata kisebb lesz, 
miközben a leveg  távozik el és befejez dik az észlelhet  
tömörödés, a makro tömörödés szakasza. 
A vibrálást folytatva a már tömörödött betonban lev  kisebb 
légbuborékok is a felszínre kerülnek, majd a buborékok 
távozásával a felület fényessé válik, a mikro tömörödési 
szakasz is befejez dik, a vibrálást abba lehet/kell hagyni, 
mert ez az állapot adja az optimális betonszilárdságot és 
jelenti a legkedvez bb energia felhasználást. 
 
Munkahézagok kialakítása: 
Jelen építménynél munkahézag kialakítása nem szükséges, a 
dilatációs egységek egy ütemben betonozhatóak. 
 
A beton utókezelése:  
A beton kötéséhez és szilárdulásához 
szükséges nedvességtartalom biztosítása az utókezelés alapvet  
célja. A keveréshez felhasznált víz elegend  a cement 
hidratációjához, a kötés idején keletkez  jelent s h  azonban 
olyan bels  nyomást hoz létre, amely a keverésnél adagolt 



vizet a betonból kinyomja, a nap és a szélszárító hatása pedig 
a felületen megjelen  vizet elpárologtatja. 
A vízpárolgás nyári id szakban 1 liter/m2/ órát is kitehet, 
ezt az eltávozott nedvességet kell pótolni (a betonozást 
követ  4-edik órától kezdve). 
A felhasznált cementmin ség alapvet en meghatározza a nedvesen 
tartás idejét: a portlandcementekkel készült betonokat 7 
napig, heterogén cementekkel készülteket pedig 14 
napig állandóan nedvesen kell tartani. 
 
A kötés és az el szilárdulás szakaszában a betonokat óvnunk 
kell a túlzott h mérsékletváltozásoktól, az egy-két napos 
betonokat pedig az er teljes dinamikus hatásoktól, 
rázkódásoktól. A fiatal betont védeni kell áramló víz és a 
vízben oldott agresszív hatású anyagok károsításaitól is. 
Az utókezelés módszerei: vízzel való állandó permetezés (a 
friss betont csak permetszer en lehet - kimosódás veszélye 
nélkül - nedvesen tartani, a faanyagú zsaluzatot is nedvesen 
kell tartani). 
A beton utókezelését addig kell folytatni, amíg 
a beton szilárdsága el nem éri a végleges szilárdság 70%-át, 
télen pedig a beton fagyállóságához szükséges szilárdságot 
(kb. 10 Mpa). 
 
 

El regyártott táblák: 
 

 Az el regyártott táblák 205x120x12 cm-es méret  szabályos 
hasábként készülnek. Zsaluzásuk toldás nélküli fémzsalu, álló 
pozíciós betonozással. Az elemek „fejjel lefele” lesznek 
kiöntve, így csak a talp 120x12cm-es felülete kézi simítású  
(nem látszó elemrész). Elvárt felületi min ség SB2. 
Az elemek talpába 2 db min M14-es kiemel  hüvely kerül, min. 
800 kg/db teherbírással. A fejsíkba szintén 2 db ugyanilyen 
elem, süllyesztve, beemelés után Mapei betonjavítóval fedve. 
Az elemek alsó síkjába 3 db D30mm-es hüvely kerül, melyeket 
beemelés el tt Fischer beton-acél ragasztóval teljesen ki kell 
tölteni.  
Az elemek oldalába két síkba betonozott és behorganyzott acél 
talplemez kerül, melyek hegesztéssel rögzülnek a monolit 
talpgerendába betonozott szögacélokhoz. A talplemezeket 
kétszeri korrózióvéd  festéssel kell ellátni, és közvetlenül 
hegesztés el tt kell a hegesztési varrat sávját fémtisztára 
köszörülni. Hegesztés után a hegesztési varrat drótkoronggal 
tisztítandó, majd kétszeri korrózió gátló festéssel kell 
ellátni. A vasbeton tábláknak a teljes hegesztési rögzítésig 
darufüggesztett állapotban kell lenniük, és csak azután lehet 
a daruról lekapcsolni, hogy meggy z dtek a tábla 
stabilitásáról.  
A táblák szállítása, tárolása, beemelése gyártói el írások 
szerint. 



 
 
Anyagmin ségek: 
A szerkezetek építéséhez felhasználandó fontosabb anyagok, 
termékek min sége az alábbiak: 
 
Beton:          C30/37-AC50-XC2-16-F3   
     cement min: 380kg/m3                
                (cölöp) 
Beton:          C30/37-AC50-XC2-XF1-16-F3               
                (talpgerenda) 
Beton:          C30/37-AC50-XC2-XF1-16-F3               
                (pillér) 
Beton:          C12/15-X0-32-F1                             
                (szerel beton) 
Beton:          C30/37-XC4-XF1-16-     
    F5+4.gen.folyosító+mészk liszt 
     adagolás 200/kg/m3.               
                (el regyártott tábla) 

Betonacél:      B500B 8-tól 

     B250 6 

Szerkezeti acél:   S235JR (EN10027-1) 
                  (zártszelvények, lemezek t < 12 mm) 
Hegesztés:  III.o.foly. elektromos ív a=0.7v 
     tompavarratok: a=v 
 
Födémek hasznos terhei: 
Hasznos terhelés nem ébred. 
 

Pontosság: 

Külön, egyedi el írások hiányában az  
MSZ EN 13670:2010 és MSZ 24803-1:2010 
vonatkozó el írásai érvényesek 
 
Szerkezetek méretei: 
 
Az építési engedélyezési szinten a szerkezet méreteit az 
építész terv tartalmazza, annak alaprajzán és metszetein 
szerepl  méretek a mértékadóak a szerkezetekre. 
 
Alkalmazott számítási modell:  
- Falak : lemezszerkezetek..  

 - Gerendák: hajlított-nyírt rúdszerkezetek 
 - Alapok: mélyalapok teherbírása szerint. 

 
Társtervez k által megadott adatszolgáltatás : 
Építési engedélyes szinten társtervez i adatszolgáltatás  
nem történt. 
Geotechnikai jelentés generál tervdokumentációhoz kerül 
csatolásra.   



 
 
Munkavédelem: 

  
  A munkák során be kell tartani az Épít ipari Kivitelezési 

Biztonságtechnikai Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. 
(XII.10.) IKM. számú rendelet ill. az azt módosító 46/1999. 
(VIII.04.) GM. rendelet el írásait. Ezen kívül figyelembe kell 
venni az MSZ. 04-906-83. („Épít ipari munkák Általános 
Biztonságtechnikai követelményei” cím ) szabvány elvárásait, 
az emel gépek munkájával kapcsolatban pedig az Emel gép 
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.04.) GM. 
sz. rendelet el írásait. Az építés során be kell tartani a 
mindenkor érvényben lév  jogszabályokat! A munkavégzés során 
kötelez  az egyes munkanemekre rendszeresített egyéni 
véd eszközök, valamint a sérülés és toldásmentes szerszámok 
alkalmazása. A munkavégzés során a menekülési útvonalakat – 
minden kivitelezési fázisban – ismertetni kell a dolgozókkal, 
az útvonalak szabadon hagyását biztosítani kell. A 
munkaterületen csak olyan dolgozó végezhet munkát, aki 
részesült baleset- és munkavédelmi oktatásban. A kivitelezés 
során a balesetvédelmi és t zvédelmi el írások szigorúan 
betartandóak! 
Az engedélyezési tervben foglaltakat, az egyes anyagok 
beépítésére vonatkozó el írásokat, illetve az OTÉK-ban 
el írtakat szigorúan be kell tartani!  
Hosszan tartó es zés után a terepalakítási munkák folyamán 
fokozott biztonsági intézkedéseket kell betartani!  
A munkavédelmi el írások betartásáért a kivitelez  és a 
felel s m szaki vezet  felel! 
 
Tervkezelés: 
 
 A tervekben megadottaktól csak a tervez k el zetes 
hozzájárulásával lehet eltérni. 
Szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit csökkenteni, 
fesztávolságokat, magasságokat növelni, anyagmin ségeket 
változtatni, tervt l eltér  munkahézagokat vagy toldásokat 
beépíteni tilos, minden ez irányú igényt el zetesen 
dokumentáltan jelezni kell és minden érintett szakági 
tervez vel egyeztetni és jóváhagyatni kell.  
Kit zés és geometriai méretekre építészterv mértékadó, 
szerkezeti elemekre statikai terv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A tervek építész, gépész, villamos és csatlakozó szakági 
tervekkel együtt érvényesek, szerkezeti elemet érint  
áttörések tervez vel el zetesen egyeztetend ek.  
 
A tervdokumentáció szerz i jogvédelem alatt áll, a tervez  
tulajdona, megrendel  egyszeri felhasználói jogosultsága a 
tervez i díj megfizetése illetve a tervez i szerz désben 
foglaltak szerint lép életbe. 

 
 

Molnár Gábor Pál 
Statikus vezet  tervez  
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 STATIKAI SZÁMÍTÁS 
  

 NYÍREGYHÁZA  
Északi Temet  Pazonyi út 

 
 
Geometriai elrendezés:  - Építésztervek szerint 
 
Felhasznált szabványok: 

-EN 1990 Eurocode 0:-A tartószerkezetek tervezésének alapjai.               
-EN 1991 Eurocode 1:- A tartószerkezeteket ér  hatások                          
-EN 1992 Eurocode 2:- Betonszerkezetek tervezése                       
-EN 1993 Eurocode 3:- Acé1szerkezetek tervezése                             
-EN 1997 Eurocode 7:- Geotechnikai tervezés                                           
-EN 1998 Eurocode 8:- Tartószerkezetek földrengés állóságának 
tervezési el írásai  

  
Felhasznált szakirodalom :                               
 
Felhasznált  táblázatok:      -Statikusok könyve-Melléklet/Anyagtáblázatok 
     -Iparterv Táblázatok 
      
Felhasznált tervek:      -Épület építészeti tervei 
 
Alkalmazott számítási program: - Axis VM13 / Excel számolótáblák 
 
Alkalmazott számítási modell: - Faltáblák : lemezszerkezetek.  
     - Gerendák: hajlított-nyírt rúdszerkezetek 
     - Alapok:mélyalapok teherbírása szerint. 
 
Vizsgált elemek : 
     - Komplex modellezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÁLLANDÓ ÉS HASZNOS TERHEK: 
Csak alapesetek, részletesen az „EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartószerkezeteket 

ér  hatások” szerint. 
 

Állandó terhek: 
Szerkezeti és burkolati súlyok épít anyag táblázatok szerintiek. 
 

Hasznos: 
 
Megoszló            Pontszer  

Födémek 
terhei    kN/m2               kN 
A-A1 Lakó/Szálló 2,00 2,00 
A-A2 Padlás 1,50 2,00 
A-A3 Lépcs  3,00 3,00 
B Irodák 3,00 4,50 
C1 Isk,Vend,Olvasóterem 3,00 4,00 

C2 
Színház,mozi,el adót.,templom, 
váróterem 4,00 4,00 

C3 Múzeum, kiállító,középület közleked  5,00 4,00 

C4 
Táncterem,színpad, 
tornaterem,sportpálya 5,00 7,00 

C5 Tömegrendezvény és mint C4 5,00 4,50 
Hasznos teher nem ébred. 
Hóterhelés: 
 

Teherbírási: Használati: Rendkívüli: 

Parciális tényez k: o=1,5 o=1,0 =1,0

Kombinációs: Gyakori: 
Kvázi-

állandó: 
Egyidejüségi 
tényez k: o=0,5 =0,2 =0,0

Felszíni hóteher Magyarországon: 
400 m-ig 
sk= 1,25 KN/m2 

h (Adria) = 400 
>400 m   
sk= 1,25 KN/m2 

Mértékadó felszíni 
hóteher: sk= 1,25 KN/m2 

Tet k hóterhének karakterisztikus értéke: s=Ce*Ct* i*sk 

Ce: szélhatás tereptényez : 1,0 
Szeles: 0,8 Szokásos: 1,0 Védett: 1,2 

Ct:h mérségleti tényez , Szokásos: 1,0 >1W/m2K <1,0 

Hóteher alaki tényez i: 
0< <=30 30< <60 60<=  

1= 0,8 0,8(2- /30) 0,0 
2= 0,8(1+ /30) 1,6 - 



 
Szélterhelés: 
 
Az átlagos szélsebesség alapértéke: 

b=c dir*c season* bo

c dir=1,0 (EC) 

c season=1,0 (EC) 

bo= 23,6 m/s (85km/h)

bo= 20,0 m/s (72km/h) t<3 hónap
 

Teherbírási: Használati: Rendkívüli: 

Parciális tényez k: o=1,5 o=1,0 =1,0

Kombinációs: Gyakori: 
Kvázi-

állandó: 
Egyidej ségi 
tényez k: o=0,6 =0,5 =0,0

Terep beépítettségi kategóriák: 
I. Nyílt terep, min 5km tó,egyenletes sík vidék. 
II. Mez gazdasági terület, elszórtan fákkal, épületekkel. 
III. Alacsony beépítettség,külváros vagy ipari övezet. 

IV. Intenzív beépítés, városi övezet,min15%-on átlag 15m-es épületek. 
 

A szél torlónyomásának értékei (H) 

H I. II. III. IV. 
(m) qp(z)  KN/m2   
1 0,536 0,495 0,446 0,409 
2 0,654 0,495 0,446 0,409 
3 0,727 0,571 0,446 0,409 
4 0,781 0,627 0,446 0,409 
5 0,824 0,672 0,446 0,409 
6 0,860 0,709 0,484 0,409 
7 0,891 0,742 0,516 0,409 
8 0,918 0,770 0,545 0,409 
9 0,942 0,796 0,571 0,409 
10 0,964 0,819 0,595 0,409 
11 0,984 0,840 0,617 0,431 
12 1,002 0,860 0,637 0,451 
13 1,019 0,878 0,655 0,469 
14 1,035 0,895 0,673 0,486 
15 1,050 0,911 0,689 0,503 
16 1,064 0,926 0,705 0,518 
17 1,077 0,940 0,720 0,533 
18 1,090 0,953 0,734 0,546 
19 1,102 0,966 0,747 0,560 
20 1,113 0,978 0,760 0,572 
22 1,135 1,001 0,783 0,596 
24 1,154 1,022 0,805 0,618 

 



























Munkanem összesít

Munkanem megnevezése anyag ktg. díj
összege  összesen

Mélyalapozási munka:
Helyszini beton és vasbeton munka
Zsaluzás
El regyártott elemek
Fémszerkezetek

ÖSSZESEN:

Anyag+díjköltség
ÁFA 27%

ÖSSZESEN:



MÉRETKIMUTATÁS
Épitkezés megnevezése: Törzsszám: old:

1
Méretek Egység

TéteSzámIdom: Darab: hossz: széllesség: magasság: Részössz: Össz Egys ÁR DÍJ ÁR DÍJ

CÖLÖPALAPOK KÉSZITÉSE C30/37-XC2-XF1-16-F3 BETONBÓL
C1 87 2,5 0,6 0,71 61,47

A C2 5 2,5 0,6 0,71 3,53
L C3 4 2,5 0,6 0,71 2,83
A 0,00 0,00
P 67,82 m3
O
Z
Á
S

TALPGERENDÁK,TALPKOSZORÚK C30/37-XC4-XF1-16-F3 MIN BETONBÓL
Tg1_a 1 270 0,32 0,6 51,84 51,84
Tg1_f 1 270 0,2 0,3 16,20 16,20
Tg2 0,00 0,00
Tg3 0,00 0,00

68,04 m3

SZEREL BETON KÉSZITÉSE C12/15-X0-32-F1

Tg1 1 270 0,42 0,05 5,67 5,67
Tg2 0,05 0,00 0,00

5,67 m3

TALPGERENDÁBA BEBETONOZANDÓ DILATÁCIÓS ACÉLSZERKEZET:

Z Bebetonozandó: 3,20 To
S
A
L
U
Z KÉTOLDALI FALZSALÚ KÉSZITÉSE TALPGERENDÁHOZ
Á Tg1 1 270 2 0,9 486,00 486,00
S 1 270 1 0,12 32,40 32,40

1 0 0 0 0,00 0,00
1 0 0 0 0,00 0,00
1 0 0 0 0,00 0,00
1 0 0 0 0,00 0,00
1 0 0 0 0,00 0,00

0,00 0,00
MÉLYALAPOK BETONACÉL: 518,40 m2
B500 S1 S2 S3 S4 S5 S6

8 1,2 1,20 To

0,00 To

0,00 To

3,5 3,50 To

0,00 To

Cölöp

Átvitel:



MÉRETKIMUTATÁS
Épitkezés megnevezése: Törzsszám: old:

2
Méretek Egység

TéteSzámIdom: Darab: hossz: széllesség: magasság: Részössz: Össz Egys ÁR DÍJ ÁR DÍJ

F
E OSZLOP PILLÉR KÉSZITÉSE C30/37-XC4-XF1-16-F3
L P1 2 1 0,45 3 1,35 2,70
S 1 0,00 0,00
Z 1 0,00 0,00
E 1 0,00 0,00
R 1 0,00 0,00
K 1 0,00 0,00

1 0,00 0,00
2,70 m3

OSZLOP PILLÉR ZSALUZÁSA
P1 2 2 0,45 3 2,70 5,40

2 2 1 3 6,00 12,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00

17,40 m2

FELSZERKEZET BETONACÉL:
BETONACÉL SZERELÉS B250 MIN

6 0,00 To

B500 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8 2,3 0,06 2,36 To

0,00 To

1 0,08 1,08 To

2,8 2,80 To

0,00 To

Tg Pillér

Átvitel:



MÉRETKIMUTATÁS
Épitkezés megnevezése: Törzsszám: old:

3
Méretek Egység

TéteSzámIdom: Darab: hossz: széllesség: magasság: Részössz: Össz Egys ÁR DÍJ ÁR DÍJ

E
L VASBETON FALTÁBLA KÉSZÍTÉSE C30/37-XC4-XF1-F5-16-4.gen+mészk liszt.
Ö F1 208 1,2 0,12 2,05 0,30 61,40
R 1 0,00 0,00
E 1 0,00 0,00
G 1 0,00 0,00
Y 1 0,00 0,00
Á 1 0,00 0,00
R 1 0,00 0,00
T 61,40 m3
O
T VASBETON FALTÁBLA ZSALÚZÁSA
T

F1 208 1,2 2 2,05 4,92 1023,36
208 0,12 2 2,05 0,49 102,34
208 0,12 1,2 1 0,14 29,95

1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00

1155,65 m2

BEBETONOZANDÓ SZERELVÉNYEK:

NNP14 208 4 832 db
AT1 416 0,65 To

BETONACÉL SZERELÉS B250 MIN
6 0,4 0,36 To

B500 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8 6,5 6,50 To

3,2 3,20 To

0,00 To

0,00 To

0,00 To

Faltáblák

Átvitel:
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