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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tartószerkezeti tervező adatai

neve, értesítési címe Balla Attila, Békéscsaba, Berényi út 54.

végzettsége, névjegyzéki száma okleveles építőmérnök, T-12-0231

Az építtető adatai

neve Mezőberény Város Önkormányzata

értesítési címe 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

A tervezett építési tevékenység adatai

megnevezése Óvodaépület bővítés 

tervezett építési tevékenység helye 5650 Mezőberény, Kodály út 8.

helyrajzi száma 2237

Alulírott  tervező nyilatkozom,  hogy az  általam tervezett  műszaki  megoldás  megfelel  a  vonatkozó 
jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi, a statikai és az 
életvédelemre  vonatkozó  követelményeknek.  A jogszabályokban  meghatározottaktól  eltérés 
engedélyezésére nem volt szükség. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem 
készült.  Az  adott  tervezési  feladatra  azonos  módszert  alkalmaztam  a  hatások  (terhek)  és  az 
ellenállások  (teherbírás)  megállapítására  és  ezt  a  tervezés  során  teljes  körűen  alkalmaztam.  Az 
építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. §-ban, valamint az  az országos településrendezési és építési 
követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.20)  Korm.  rendeletben meghatározott  követelményeknek 
megfelel. A dokumentáció kivitelezés céljából készült.

 Balla Attila

okl. építőmérnök
tartószerkezeti 

tervező és szakértő
T-12-0231

A TERVEZÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

Statikai tervezésre vonatkozó legfontosabb szabványok:

MSZ EN 
1991-1-1:2005 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sûrûség, 
önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 
1991-1-2:2005 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek 
kitett szerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 
1991-1-3:2005 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher 

MSZ EN 
1991-1-4:2007  

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás 

MSZ EN 
1991-1-5:2005 

Eurocode  1:  A  tartószerkezeteket  érő  hatások.  1-5.  rész:  Általános  hatások. 
Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 
1991-1-6:2007 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a 
megvalósítás során 
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MSZ EN 
1991-1-7:2010 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli 
hatások 

MSZ EN 
1992-1-1:2010 

Eurocode  2:  Betonszerkezetek  tervezése.  1-1.  rész:  Általános  és  az  épületekre 
vonatkozó szabályok 

MSZ EN 
1993-1-1:2009 

Eurocode  3:  Acélszerkezetek  tervezése.  1-1.  rész:  Általános  és  az  épületekre 
vonatkozó szabályok 

MSZ EN 
1995-1-1:2010 

Eurocode 5:  Faszerkezetek  tervezése.  1-1.  rész:  Általános szabályok.  Közös és az 
épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 
1996-1-1:2009 

Eurocode 6:  Falazott  szerkezetek tervezése. 1-1.  rész:  Vasalt  és vasalatlan falazott 
szerkezetekre vonatkozó általános szabályok 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8:  Tartószerkezetek  tervezése  földrengésre.  1.  rész:  Általános szabályok, 
szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok 

TERV JELE DÁTUM MEGNEVEZÉS

S-1 2018-03-20 Alapozási terv

S-2 Alapozási  vasalási részletek

S-3 Lábazat terve

S-4 Lábazat vasalása

S-5 Pillérek kiosztása

S-6 Pillérek vasalása

S-7 Áthidalók kiosztása vasalása

S-8 Koszorú terv

S-9 Koszorúk vasalása

S-10 Oromfali koszorú terv vasalás

S-11 Fafödém terv

S-12 Fafödém metszetek

S-13 Fedélszék alaprajz

S-14 Fafödém A,B,C,D metszet

S-15 Fedélszék E metszet

S-16 R1 rács nézet

S-17 Rámpa alapozási terv

S-18 Rámpa zsaluzási terv

S-19 Rámpa vasalás terv

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Előzmények

Az építtető meglévő hagyományos szerkezetű épület falazott szerkezetű földszintes épülettel történő 
bővítését  tervezi.  Kovács  Zsolt  építész  tervező  megbízta  irodánkat,  a  312/2012.  (XI.  8.)  Korm. 
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rendeletben meghatározott kivitelezéshez szükséges tartószerkezeti dokumentáció elkészítésével. Az 
alábbi sorokon részletezzük az épülethez tervezett szerkezetet. 

Tartószerkezet ismertetése

 1. A társtervezők által megadott adatszolgáltatások:
A tartószerkezeti dokumentációt a rendelkezésre álló építészeti tervek és az építészeti műszaki 
leírás alapján készítettük.

 2. Alapvető szerkezeti rendszer:
Meglévő  és  tervezett  hagyományos  tömörfalas  szerkezet,  vegyes,  hossz  és  keresztfalas 
kialakítással.

 3. Az alkalmazott számítási modell:
A tervezés során közelítő számításokat végeztünk, síkbeli szerkezeti modellekkel dolgoztunk, de 
az elemek térbeli együttműködését figyelembe vettük. 

 4. A szerkezetek típusai és méretei:

 a) Meglévő szerkezetek:
A meglévő épület hagyományos szerkezetű, tömör tégla, bővítésben blokktégla falas, fa, 
illetve  vb.  szerkezetű  pallófödémmel  épült.  A  tetőszerkezete  hagyományos  ácsolt 
szerkezet.  Az  épület  korábban  már  átalakításon  bővítésen  esett  keresztül.  Az  meglévő 
épület megfelelő állapotú, alkalmas az átalakításra.

 b) Tervezett bővítés ismertetése:
Az építtető a meglévő épület  bővítménnyel  való növelését  tervezi.  A meglévő épület  részben 
tetőtérbeépítéses, amelyhez egy alacsony hajlásszögű nyaktag résszel csatlakozunk. A nyaktag 
dilatáció  közbeiktatásával  fog  kapcsolódni  a  meglévő  épülethez.  A  nyaktag  rész  egyben  a 
meglévő épület hátsó bejáratának előtetős lefedését is szolgálja. A meglévő és a tervezett rész 
közötti  kapcsolat kialakításához utólagos 2XI160 nyíláskiváltásra lesz szükség.  A nyaktaghoz 
kapcsolódva egy magasabb tornaszoba, majd egy alacsonyabb szertár és tároló rész épül egy 
épülettömegben. Az akadálymentes közlekedés biztosításához a belső udvar felől két rámpa és 
egy kiemelt terasz lesz kivitelezve.

 c) Bontások és nyíláskiváltások:
A teherhordó falban új nyílásbontás készül, amelyek kivitelezését csak szabályosan megépített 
teherviselő  és  kellően  merev  tehermentesítő  állvány  megépítése  után  lehet  megkezdeni.  Az 
áthidalást kétoldali összecsavarozott acélgerendákból kell kivitelezni az utólagos nyíláskiváltások 
szabályainak  betartásával.  A  gerendák  alá  teherelosztó  beton,  a  gerendák  fölött  kiékelés 
szükséges.  A  fal  alatti  alapot  kivitelezéskor  fel  kell  tárni.  A  feltárt  alap  adatai  alapján  lehet 
eldönteni,  hogy  a  nyílásáthidalás  alatti  alapot  kell-e  erősíteni,  vagy  a  tehernövekedésre  is 
megfelel a jelenlegi méreteivel. A 2xI160-as acélgerendákat 50cm-ként össze kell csavarozni.
A tervezett utólagos nyílások tehermentesítő állványainak elbontását az elkészült nyílásáthidalás 
próbaterhelése  után  lehet  elvégezni.  A  nyílás  kibontása  a  terhelhető  áthidalás  elkészültével 
kezdhető  el.  A  szükséges  falazati  visszapótlásokat  az  eredeti  falban  lévő  falazóelemekkel 
megegyező elemekkel elvégezni. 

Tervezett szerkezetek:
 a) Alapok és lábazat:

Az  építésre  jelölt  helyszín  felmérésre  került  a  tervezett  fedett  belépő  előtti  útkorona jelenlegi 
szintjét 60,00mRel szintre vettük fel, amihez szintezésünk szerint a jelenlegi épület padlóvonala 
60,96mRel szinten található. A meglévő járdaszint változó a szintezési helyen 60,52mRel szinten 
alakult. A tervezett épület járdavonala a szintezési eredményekre átszámítva 60,07mRel=0,00m-
nek  felel  meg.  A  tervezett  épület  padlóvonalát  +0,9m-en  adta  meg  az  építész.  A  fúrási 
eredmények  alapján  a  jelenlegi  talajszinthez  viszonyítva  -1,8m  mélységben  találtuk  meg  az 
alapozásra  alkalmas  szürkés világos  barna,  enyhén  sárgásbarna  világos  foltokkal  rendelkező 

BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT. 
 5600 Békéscsaba, Berényi út 54. ☎ 06-66-520-100  06-20-310-6552   bwmkft@gmail.com http://statikus.tk

http://statikus.co.cc/
http://statikus.co.cc/
web:///
mailto:statikus@t-online.hu
mailto:///
http://statikus.co.cc/
mobiltelefon:///
http://statikus.co.cc/
telefonfax:///
http://statikus.co.cc/
levelcim:///


közepes agyagot. Ez a szint a szintezésünkhöz viszonyítva 57,80mRel szintnek, az építész terv 
szerint -2,27m szintnek felel meg. Ezen réteg fölött sötétbarna szerves, illetve a korábbi építési 
munkák  során  visszatöltött  téglatörmelékekkel  szennyezett  homokos  feltöltések  találhatók, 
amelyek alapozásra alkalmatlanok!
A fúrások időpontjában 58,20mRel szinten észleltük a nyugalmi  vízszintet.  Így,  egy tavasszal 
kezdődő építés során 40cm-es talajvízszinttel lehet számolni. A talajvíz alapozáskori eltávolítása 
nyílt víztartással kivitelezhető. 
A Jelenleg ismert adatok alapján síkalapozást irányozunk elő. A minimális alapozási síkot -2,27m 
szinten a közepes agyagon kell felvenni. Az építés helyén vízóra akna, 2db szennyvízakna és egy 
szennyvízvezeték is található. Ezeket fel kell tárni, illetve át kell helyezni. A szennyvíz aknával 
esetleg érintett alapokat a meglévő akna síkja alatt kell alapozni. Ezeken a helyeken a végleges 
alapozási síkot tervezési művezetés keretében kell véglegesíteni. Az aknákat szemcsés anyaggal 
50cm-es vastagságú rétegekkel tömörítve fel kell tölteni.
A  külső  és  a  belső  teherhordó  falak  alatt  fúrt  pilléralapokat  terveztünk.  A  tervezett  pillérek 
vasalással  be  lettek  kötve  a  fúrt  alapokba.  Az  alapokra  teherelosztó  vasalt  monolit  lábazati 
gerendát terveztünk C25/30-as betonból B500B vasalással a kengyeleken 4cm betontakarással. 
A válaszfalak, illetve a terasz terheit vasalt aljzat továbbítja a sávalapokra. Aljzat alatt szemcsés 
anyagból 50cm-es rétegekben tömörített ágyazat készüljön trgamma 95% -ra tömörítve. Az aljzat 
terhe  kiváltandó  a  fúrt  alapokra,  illetve  néhány  közbenső  fúrt  alapra.  A  monolit  szerkezetek 
vasalásának kialakításánál a koszorúkra vonatkozó szerkesztési szabályokat kell alkalmazni. Az 
alapok  védelmére  az  épület  köré  egy  megfelelő  lejtésű  járdát  kell  építeni  és  a  csapadékvíz 
szakszerű elvezetését is meg kell oldani. A járdák mellett beszivárgó víz nem maradhat. Az épület 
mellett lévő fákat ki kell vágni mivel az agyagtalajok közepesen térfogatváltozók. A telepítendő fa 
magasságával megegyező telepítési távolságot kell elhagyni az épülettől.

 b) Teherhordó falak és pillérek:
A külső PTH30 klíma, a belső teherhordó falak 30 cm vastag fal készítésére alkalmas Porotherm 
PTH 30 NF vázkerámia falazóblokkból M100 habarcs felhasználásával készülnek. A falsarkokat, 
illetve  a  keresztező  falakat  szabályos  téglakötéssel  kell  csatlakoztatni  a  kihajlás  elkerülése 
érdekében.  Az építész terven jelölt  helyekre  erősítő monolit  vasbeton pilléreket  terveztünk.  A 
pillérek vasalása az acéllemezről indul. A pillérek alatt 5mm-es acéllemez szigetelés készülhet, 
amit a talajnedvesség elleni szigeteléssel kell összekötni. Az acéllemez tartalmazza behegesztve 
a pillér tüskevasait. A pillérek vasalása beköt a kozorúkba. A falakat mindkét végén csuklósan 
megfogott rúdelemként vettük figyelembe, a külső falakat külpontosan nyomottnak feltételeztük. 
Az  épületmerevítésben  résztvevő  pillérek,  illetve  falak  konzoltartóként  hordják  a  rájuk  jutó 
terheket.

 c) Áthidalások, födém, koszorúk és a térdfalak:
A nyílásáthidalások  PTHS jelű  elemmagas,  a  pillérek  mellett  monolit  vb.  áthidalógerendákkal 
készülhetnek. A terven jelölt nyílások fölött méretezett monolit vasbeton áthidalásokat kell építeni. 
A monolit áthidalók önállóan, illetve a koszorúval egybevasalva lettek méretezve, Az áthidalókat 
többtámaszú tartóként vettük figyelembe, tehát a vasalás toldását eltoltan 40xd-es toldással lehet 
megoldani. Azonos helyen toldott vasalásnál a toldási hossz növekszik. 
Az  összes  teherhordó  falon  a  szerkesztési  szabályoknak  megfelelő  vasbeton  koszorút  kell 
kialakítani. A külső falakra kerülő koszorúk vasalásánál a vízszintes erőkből (például szélteher, 
geometriai  pontatlanság,  tárcsahatás,  stb.)  származó  többlet  igénybevételt  is  számításba  kell 
venni. Az oromfalakat a koszorúból kilógatott hajtűvashoz kell vasalni. Az oromfali koszorúkba 5-5 
helyen 5x50-es laposacél  betonozandó be a fedészerkezet  és az oromfal  összekötéséhez.  A 
rácsos tartók talpszelemen rögzítéséhez ø16-os átmérőjű, a koszorúba bebetonozott tőcsavarok 
szükségesek.  A faszerkezetek betonnal érintkező felületeihez bitumenes lemez helyezendő. Az 
oromfalakra fallezáró koszorú építendő,  amelyet  a vízszintes koszorúba be kell  kötni.  A külső 
térrel érintkező betonszerkezetek hőszigetelését különös gonddal kell elkészíteni.

 d) Tetőszerkezet:
A tetőszerkezet szeglemezes rácsostartókból áll,  aminek kiosztása a kiviteli  tervben megadott 
távolságra lesz kivitelezve. A rácsok 5/15-ös övekkel és 5/12-es rudakkal készülhetnek. Az övek, 
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illetve  a  rudak  bekötése  típus  szeglemezekkel  készülhet.  A  rácsokat  a  jelölt  helyeken 
szélrácsokkal  kell  összekötni.  Az  oromfalat  a  tetőszerkezethez  kell  rögzíteni  5-5  helyen.  A 
tetőidomok  találkozásánál  erősített  megoldással  lehet  megépíteni.  Ez  történhet  a  szerkezet 
duplázásával. A rácsokat alsó övben szélrácsokkal kell merevíteni, amit a tartók kiosztásához kell 
igazítani. Az alsó övet födémtárcsaként kell kivitelezni, tehát le kell deszkázni, vagy lecsavarozott 
OSB  burkolattal  kell  tárcsásítani.  Az  összes  faszerkezeti  elemet  Tetol  FB  láng  és 
gombamentesítő szerrel kell  kezelni.  A tartók tűzvédelmét az alsó tűzgátló gipszkartonburkolat 
biztosítja.

 e) Az épület merevítése
A tervezett külső, illetve belső teherhordó falak és a födém biztosítja az épület térbeli merevséget. 
A tetőszerkezethez olyan szélrácsozat szükséges amely a szélnek és egyéb hatásoknak, illetve a 
geometriai pontatlanságok következtében jelentkező vízszintes erőknek is ellen tud állni, továbbá 
megakadályozza a szarufák tetősíkban való kihajlását. 

Nem részletezett szerkezeti megoldások tekintetében az építészeti műszaki leírás az irányadó.

Tervezett agyagminőségek

Tervezett agyagminőségek

beton

Alaptest beton,
vb lábazat 

 C25/30-16-F3-XC2             MSZ 4798-1:2004

koszorú, vb. gerenda, pillér C20/25-16-F3-XC1 MSZ 4798-1:2004

betonacél helyszíni vasbeton B500B MSZ EN 10080

tégla Porotherm NF, klíma >10N/mm2  MSZEN 771/1

faszerkezet faoszlopok, szarufák, stb. >=C30 I. osztályú lucfenyő MSZ EN 338, 

acélszerkezet
lefogatók, laposvas, idomacél S235JR festett MSZ EN 10025

csavarok 5.6, 8.8 MSZ EN ISO 20898

 Balla Attila

okl. építőmérnök
tartószerkezeti 

tervező és szakértő
T-12-0231
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