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TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

1. Előzmények 

Jelen tartószerkezeti szakértői vélemény a 1056 Budapest, Papnövelde utca 2. szám alatti 

lakóépületről készült.  A szakértői vélemény célja, hogy az épületben tervezett utólagos vízszigetelés 

tartószerkezeti megfelelőségét vizsgálja, figyelembe véve egy esetleges későbbi, utólagos tetőtér 

beépítés lehetőségét is. Az épületben Sajtos Gábor DLA építész tervezővel 2019 novemberében 

helyszíni bejáráson vettünk részt. 

Az épület az 1840-es években épült Hild József tervei alapján, egy már meglévő, pince + földszintes 

épület bővítésével, emeletráépítéssel. Az ház ma is ismert homlokzata ekkor alakult ki, jelenleg pince, 

földszint + 2 emeletes, beépítetlen padlástérrel. Az épület belső udvaros kialakítású, 3 homlokzata 

utcafronti, egy oldalon csatlakozik szomszédos épülethez. A teherhordó falak jellemzően tömör tégla 

falazatok, azonban a helyszíni bejáráson is tapasztalható volt (pinceszinti vakolatlan falszakaszokon), 

hogy helyenként vegyes falazati szakaszok is készültek. A pince feletti födém téglaboltozatos 

kialakítású. A házban az 1960-as években a meglévő födémeket Bohn-födémekre cserélték – 

vélhetően szakaszosan ütemezve, a meglévő falazatba utólag beültetve. A fedélszék a zárófödém 

felett kötőgerendás, állószékes szerkezet. Az alábbi két képen az 1960-as években készített terveken 

a földszinti alaprajz és keresztmetszet látható. 
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Az utólagos szigetelés során az épület falait az utcaszint magasságában szigetelik. A pince alulról nem 

vizesedik (jelenleg is használatban van, rendezvényeket, kiállításokat tartanak), azonban a földszinti 

falak a nem megfelelő lábazati kialakítás miatt a járdák felől erősen vizesednek, egyes helyeken a 

vizesedés a teljes földszinti falmagasságban kialakult. A nedvesedést a korábbi szakértői vélemények, 

illetve laboratóriumi vizsgálatok is igazolták. 

Az épület építéstörténete jól ismert és - köszönhetően a ház gondnokának, lakóközösségének – jól 

dokumentált is. Jelen szakvélemény elkészítéséhez az alábbi dokumentumok álltak 

rendelkezésünkre: 

• Felújítási és átépítési tervek (részleges tervek) – 1960-70-es évek. 

• Műemléki diagnosztikai vélemény a HIO technológia, az utólagos falszigetelési eljárás 

alkalmazásáról – készítette: Dr. Bódi István (2016. május) 

• Épületdiagnosztikai vizsgálat – készítette: Kürtös Zoltán (2019. október) 

2. Tervezett szigetelési technológiák 

A ház utólagos vízszigetelési technológiájaként a diagnosztikai szakvélemény alapján kétféle módszer 

alkalmazása lehetséges. Jelen szakvéleménynek nem célja, hogy a szigetelések között különbséget 

tegyen, illetve azokat értékelje – csupán azok falazatokra, illetve az épület állékonyságára gyakorolt 

hatását vizsgálja. 

A szigetelések technológiáját, pontos kialakítását, ütemezést a fent megadott két szakvélemény kellő 

részletességgel bemutatja. A HIO technológiáról készített szakértői vélemény az eljárás általános 

alkalmazhatóságát tárgyalja, nem konkrét épülethez készült. Megállapításai ezzel együtt érvényesek 

a vizsgált épületre is. 

2.1. Injektált szigetelés 

A kivitelezés során az épület falaiba két oldalról – előre megtervezett kiosztással (~12 cm-es 

tengelytávolsággal), mélységgel és szögben – furatokat készítenek, melyeken keresztül a vegyi 

injektálás elkészül. (A szomszédos épülethez közvetlenül csatlakozó épületoldalon az injektálás egy 

oldalról – belülről – készül.) 

A kis nyomáson bejuttatott injektáló anyag erősen víztaszító és   kapilláris   szűkítő   hatású.   Tartós   

védelmet   biztosít   a kapillárisan felszívódó nedvesség ellen.  Fontos kiegészítő tulajdonsága, hogy a 

kovasavas kezelés a falazati szilárdságára és vegyszerálló képességére is kedvező hatással van. 

További előnye az eljárásnak, hogy a falazat két oldalán előforduló esetleges szintkülönbséget ferde 

furatkészítéssel át lehet hidalni, így mindkét oldalon a tervezett padlóvonal magassága alatt készül a 

vízzáró injektált réteg. 
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Jelen épülethez készített szakvélemény, illetve Kürtös Zoltánnal folytatott egyeztetés az injektálás 

technológiájáról, illetve a szükséges anyagokról az alábbiak szerinti előírásokat adja: 

• Furatátmérő:   12-16 mm 

• Furattávolság:  12 cm 

• Injektáló anyag:  KIESOL (folyékony, víztaszító kovasav vegyületekből álló 

kombinált injektálóanyag) 

• Az furatolás-injektálás párhuzamosan halad, a furatkészítés után folyamatosan készül 

el azok injektálása is. A kis furatátmérő miatt azonban nem áll fent a veszélye a falazat 

meggyengítésének a furatok készítése közben sem - a lokális beavatkozás a falazat 

szilárdságára nincsen hatással.  

A szigetelési eljárásról készített szakvélemény alapján belátható, hogy az eljárás során az érintett 

falazatok szilárdsága javul, az injektálás – sem kivitelezés közben, sem végállapotban - a falazat 

állékonyságát nem veszélyezteti. Az injektáló anyag a falazat réseibe, pórusaiba jut be, és a levegővel 

telített réseket tölti ki. 

2.2. HIO lemezszigetelés 

A lemezszigetelés készítésekor egy speciális vágóberendezéssel az épület falazatát – szakaszosan 

ütemezve – teljes vastagságban átvágják, és az átvágott szakaszokba először kötőanyagként nagy 

nyomó és tapadószilárdságú masszát injektálnak, majd ebbe préselik be a műanyag, bordás HIO-

master lemezt. Az átvágást a fal két oldaláról kell végezni – jelen épület esetében ez azt jelenti, hogy 

a szomszéd házhoz csatlakozó tűzfal esetén más technológiát kell alkalmazni. Erre kínál megoldást a 

HIO-rendszer is, de lehetséges pl. a korábban bemutatott injektált szigetelés készítése is.  

A falátvágás gyémántszemcsés huzallal történik, 20-30 cm-es szakaszokban. A falátvágást tetszőleges 

helyen megkezdhető - a folytonosságot végállapotban a beépített szigetelőrendszer biztosítja. Az 

egyes szakaszok átvágása után az átvágott rést kitisztítják (nagynyomású levegővel), majd nagy 

tapadószilárdságú cementalapú polimer masszát injektálnak 30 bar nyomással. A 10 cm széles HIO-

master lemezeket ebbe a masszába ütik be. A lemezek egymáshoz hornyos-kapcsos végekkel 

kapcsolódnak. 

 

A beépített anyagok mechanikai tulajdonságai: 
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• A HIO-master lemez nyomószilárdsága:   48 N/mm2  

• A deformáció középértéke:      0,4 mm 

• Az injektáló habarcs nyomószilárdsága 7 napos korban:  2,25 N/mm2 

A szigetelési eljárásról készített szakvélemény alapján – az alkalmazott anyagok szilárdsági értékeit 

megvizsgálva - kijelenthető, hogy az eljárás során az érintett falazatok szilárdsága javul, a 

lemezszigetelés – sem kivitelezés közben, sem végállapotban - a falazat állékonyságát nem 

veszélyezteti. A beépített anyagok (kötőanyag és HIO-master lemez) szilárdsági értékei meghaladják 

a meglévő falazat szilárdságát. Az eljárás lényeges jellemzője, hogy a HIO-master lemez már a 

kitöltőhabarcs szilárdulását megelőzően képes a falazat terhének átvételére, hordására, így a 

munkaszakaszok között nem szükséges a szilárdulási idő kivárása, a vágás gyakorlatilag folyamatosan 

végezhető (a lemezsávok ütemezett elhelyezésével). 

2.3. Általános észrevételek az utólagos szigeteléssel kapcsolatban 

Mindkét eljárás esetén fontos, hogy a falszigeteléssel egyidőben készüljön el az érintett falazatok 

kiegészítő helyreállítása is (fugák javítása, vakolatok cseréje), valamint a lábazati kialakítás 

felülvizsgálata, a járdákra jutó csapadék és használati vizek megfelelő elvezetése. A felhasznált 

anyagok kiválasztásánál figyelembe kell venni az utólagos szigetelésnek a csatlakozó 

épületszerkezetekre is kiterjedő hatását - erre megfelelő javaslatot ad Kürtös Zoltán úr 

szakvéleménye. 

3. Távlati tetőtérbeépítés előzetes vizsgálata 

A bejárás során megtekintettük az épület padlásterét, a fedélszék kialakítását. A zárófödém az 1960-

as években készített ún. Bohn-födém, mely felett a kötőgerendás, állószékes szerkezetű fedélszék 

(nyereg és felnyereg tetőidomok) ~80 cm-t kiemelve található. A Bohn födém helyszínen készített, 

sűrűbordás szerkezet, melynek monolit vasbeton bordái a rendszer égetett kerámia betételemei 

között alakulnak ki.  Megbízhatósága miatt a XX. század első harmadától egészen a 60-as évekig 

gyártották (ez volt a számos hasonló kerámia betételemes konstrukció közül a legtovább gyártásban). 

A födémen feltöltést és téglaburkolatot készítettek. A tetőtér későbbi beépítését a jelenlegi 

tetőkontúron belül valósítanák meg, a meglévő fedélszék megtartása esetén a kötőgerendák síkja alá 

befűzött új, acélgerendás vendégfödém kialakításával. Jelen szakvélemény keretén belül részletes 

vizsgálatra nem került sor, csupán néhány pontban foglaljuk össze a meglátásainkat, 

észrevételeinket. 

• A meglévő falazatok állapota a szemrevételezéses vizsgálatok és a használati tapasztalatok 

alapján megfelelő, a ráépítés okozta többletterhelés miatt átfogó megerősítésre várhatóan 

nincsen szükség. 
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• A tervezett utólagos szigetelési eljárások sem lehetetlenítik el a beépítést – a korábban írtak 

szerint az eljárások a falazati szilárdságot nem rontják (káros szerkezeti hatása nincsen egyik 

szigetelési eljárásnak sem). 

• Az épület alapozása nem volt feltárva – ezt feltétlen szükséges elkészíteni az esetleges tetőtér 

beépítés tervezésekor, az alapozási szerkezetek megfelelősségének ellenőrzéséhez. 

A tetőtérbeépítés tervezése előtt a teljes épületet magába foglaló állapotvizsgálati szakvélemény 

készítése szükséges. 

4. Összegzés  

A szakvéleményben foglaltak szerint elvégeztük az utólagos szigeteléssel érintett falazatok 

vizsgálatát. Az épület tartószerkezeteinek állékonyságát, szilárdsági értékeit a tervezett szigetelési 

eljárások nem rontják, az utólagos vízszigetelés elvégezhető. Az esetleges későbbi tetőtér beépítés a 

most tervezett utólagos vízszigetelésre tartószerkezeti szempontból nincs hatással. 

 

Budapest, 2019. november hó 

  

 

Madaras Botond 
okl. építőmérnök, tartószerkezeti szakértő 

T / SZÉS1 01 9611 

Madaras Koppány 
okl. építőmérnök 

T / VZ-TER / VZ-TEL 01 13956 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET 
 

 

Veres Pálné utcai homlokzat 

 

 

Cukor utcai homlokzat 
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Cukor utcai homlokzati részlet 

 

 

Lábazati részlet 


