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A Város – és Faluvédő Szövetség valamint a Bp. XII. Hegyvidéki 

Önkormányzat közötti megállapodás alapján többszöri helyszíni szemléken 

ellenőriztem az épület pince feletti födémét, a most felújításra kerülő 

irodahelyiségek alatti szakaszán. 

Az építész tervező  a tervezett felújítás, alaprajzi kialakítás, terveit részemre 

elküldte. A terveket egyeztettük. 

A rétegrendnél javasoltam módosítást, a raktár berendezésénél a polcrendszert a 

födém gerendákra merőlegesen önhordó polcokkal kell kialakítani. 

 

 

Az épület általános szerkezeti kialakítása: 

 

Az épület sorbeépítésű sarok lakóépület, 1931-32-ben épült. 

A szintek megközelítése 2 db függetlenített lépcsőházon keresztül történik. 

Alaprajzilag úgy az utcai, mint az udvari szárnyak három-menetesek. 

Az épület szintjeinek száma: pince + földszint + öt emelet. 

 

A függőleges teherhordó szerkezetek félvázas elrendezésűek. A három-menetes 

épülettömb szélső falai kisméretű téglából falazott teherhordó főfalak. A közép-

főfalak a pincében falazottak, a földszinti padlóvonaltól felfelé pilléresítettek. 

Ennek a szerkezeti elrendezésnek megfelelően, az alapok az épület teljes 

alapterületén vasbeton sávalapok. 

Az épület függőleges teherhordó szerkezetein a vizsgált épületszakaszon 

süllyedési repedés nem volt megállapítható. 
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Vízszintes teherhordó szerkezetei, födémei:  

Pince feletti födém: acélgerendák közötti vasbeton lemez, bauxitbeton 

szerkezettel. 

Emeleti közbenső födémek: acélgerendák közötti monolit vasbeton lemezek 

(unio-födém), egy az építés idején szokásos függesztett vasalással. A födémek a 

főfalakra, illetve a pillérekre támaszkodó mestergerendákra terhelnek. Ezek 

fesztávolsága a pillérkiosztásnak megfelelően: 5,0 – 4,0 – 3,0 méter. 

 

A helyszíni szemléim során és az előző vizsgálatok figyelembevételével 

megállapítottam, hogy az épület vasbeton szerkezetei teljes egészében 

bauxitbeton felhasználásával készültek. Portlandcement-beton felhasználást az 

épület nem találtam. 

 

Előzmények: 

 

Az épületet több esetben vizsgáltam, illetve felhasználtam 

- a BUVÁTI tervtárában meglévő statikai felülvizsgálati szakvéleményt, 

ami az ÉMI anyagvizsgálati szakvéleményére támaszkodik (Rausch 

Róbert statikus mérnök, szakértő), 

- MZ Stúdió Tervező és Tanácsadó BT szakértői véleményét (Miklós 

Zoltán tartószerkezeti vezető tervező, szakértő). 

 

A vizsgálatok során megállapították, hogy az épületszerkezetek teljes egészében 

bauxitbetonból készültek. Az ÉMI vizsgálatok kitértek a födémszerkezetek 

egyes részein található hosszanti repedésekre. Ezeket megvizsgálva 

megállapítható volt, hogy a repedések elsősorban az acélgerendák mentén 

jelentkeznek és keletkezésük elsősorban az acélgerendák rugalmas  

 

-4- 



 

alakváltozására, mintsem a bauxitbeton szilárdság-csökkenésére vezethető 

vissza. 

 

Ugyanakkor a pince feletti födém egyes részein, a főlépcsőháztól balra 

nagymérvű korróziós károsodás volt észlelhető. Ezeken a területeken az 

acélbetétek fellazulása lefeszítette a betontakarásukat és az acélbetéten 

keresztmetszetében – a korrózió következtében – 40-70 %-os keresztmetszet-

csökkenés állt elő. Különösen előrehaladott azokon a helyeken, ahol csatorna-

vezetékek törik át a födémet. 

Rausch Róbert szakvéleménye alapján a födémszakasz betonvasainak 

kiegészítése, betontakarása, a födémszakasz acélgerendás megerősítése az 1980-

as években  elkészült. 

 

2021. évi helyszíni vizsgálatok: 

 

Mellékletben jelöltem a földszint, illetve pinceszint érintett területeit. 

A vizsgált helyiségek nagy része alatt óvóhely helyezkedik el. A Levéltárban 

erre nem találtunk adatot, hogy a födémet óvóhelyre méretezték, de a harmadik 

ablak mögött utólagos pillértest fogja alá a födémet – valószínűleg a födém 

terhelhetőségének növelésére került beépítésre. 

A födémen az acélgerendák helye repedéssel megfigyelhető. 

Az utcai homlokzaton az eredeti pinceablakok befalazásra kerültek, csak 

egyetlen maradt meg. 

Fotó 125, 128, 129, 130, 131 
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A homlokzati nyílászárók átalakítása, az ablakok megszüntetése miatt a 

födém és a teherhordófőfal beázik, károsodik. 

Fotó 134, 135, 136, 137 
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A födém károsodik, a betonacélok korróziója a betontakarást lefeszíti. 

Szükséges az ablakok megnyitása, a nyílászárók szakszerű kialakítása a 

beázások megszüntetésére. 

 

Megjegyzés: 

A „Hegyvidék főutcája című,- TÉR - KÖZ forrásból biztosított projekt részeként 

jelen épület portáljai is cserére kerülnek, a Portáltervben szerepel a pinceablakok 

szellőzésének megoldása. 

 A födém károsodása csak a nyílászárók átszellőzés-biztosításával 

akadályozható meg. 

 

A betonvasak korrózió-védelmét és a betontakarás visszaépítését MAPEI 

rendszerrel kell elkészíteni, a homlokzati nyílászárok, és pinceablakok 

beépítése során, de legkésőbb egy éven belül. 
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A födémen még a bauxit szerkezet korábbi károsodása figyelhető meg a 

gépészeti áttörések körül. A légudvar körül ez nagyobb mértékű. Ezeken a 

szakaszokon a födémen keresztülvezetett víz nyomóvezetékek javítása a 

Hegyvidéki Önkormányzat képviselőjének közlése szerint a felújítás folyamán 

megtörtént.  

A födém szakszerű helyreállítását ez után lehet elkészíteni. 

 

Fotó 116, 118,  
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A födémen jelenleg még nem olyan mértékű a  károsodás ami akadályozná a 

földszinti 3.-4.-5. helyiségek tervszerinti rendeltetés szerű használatát. 

A födém szerkezet további károsodását meg kell akadályozni, szükséges a 

szakvéleményben meghatározott, részletezett, helyreállítási munkákat 

maximum egy éven belül statikus szakértői művezetéssel elkészíteni. 

 

 

Budapest, 2021. július 
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