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Statikai szakvélemény és Tartószerkezeti műleírás 

1117 Budapest, Bercsényi utca 36. lakóépület 
pinceraktár lakássá alakításáról hrsz. 4208/2/A/2 

1. Általános adatok 
A címben jelzett épület pince-fszt.-5 emelet magas, hagyományos 
technológiával (tégla, vasbeton) épült ház. A ház régi lakói között van olyan 
személy, aki úgy emlékszik, hogy lényegében a 2. világháború idején épült kb. 
1940 után, több szakaszban, nem igazán fegyelmezett körülmények között. Ez 
is magyarázhatja, hogy Budapest Főváros Levéltára tervtárában 
érdeklődésünkre nemleges választ adtak terv/iratanyag meglétére  

 
1. ábra Utcai homlokzat; az 5. emelet egy terasznyit vissza van húzva 

A terület „Lágymányos” neve is elárulja, hogy itt tényleg vizes, építésre 
alkalmatlan terület volt, sőt tó, és nem sokkal a háború előtt alakították ki a 
mostani terepet, utána lehetett építeni. („A Boráros téri híd megépítésével 
párhuzamosan 1930-ben megkezdték a Lágymányosi tó az összekötő vasúti híd 
felé eső északi részének feltöltését”.) 

2. Helyszíni szemle 
Az Építtető és a tervezők több alkalommal szemlézték az épületet, a statikus 
tervező is két ízben (2017.márc.9. csak a pince; 2017. márc.23. fszt.-1. em. 
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lakások és pince) szemlézett. A közös képviselőtől minden szint felmérési rajzát 
is sikerült beszerezni; ezek bizonnyal a társasház-alapítás mellékletei és ezért 
csak a területekre koncentrálnak, a szerkezetet nem ábrázolják megbízhatóan. 

A fszt.- től felfelé eső szintek felmérési terveinek és a helyszíni szemlének 
egybevetéséből az látszik, hogy 

 válaszfalak átrendezésével erősen megváltoztak bizonyos lakásalaprajzok 
 a fszt.-től felfelé sík mennyezetek vannak, lelógó gerendák nincsenek 

(valószínűleg Horcsik-födémhez hasonló acélgerendás födém, gerendák 
közti távolság 150-250 cm, és a nem teljesen szabályosan elhelyezkedő 
oszlopokra a fiókgerendákkal azonos alsó síkú főgerendák támaszkodnak) 

 a jelenleg érintett területen 4 belső és 2 db határolófalba eső oszlop van, 
a belső falak válaszfalak 

 a rajmellékletek 1. lapján beszámozott 1. és 2. jelű oszlopok helye kissé el 
van rajzolva a felmérési terveken 

3. A jelenlegi pince 
A kapubejárótól jobbra, az udvar felé eső (délkeleti) negyed pince láthatólag 
óvóhely célra épült. Falai 30 cm vastag vasbeton szerkezetek, ez átvágva is 
látszik a két szellőző-zsilip mellett (az egyik zsilip fényképe a következő képen). 

 
2. ábra Az óvóhely egyik szellőző-zsilipe, a mennyezeten egy alulborda 

A pince felett alulbordás vasbeton lemezfödém van, ez egy elég csúnyán 
kivésett födémlyuknál is látszik (3. ábra). A 2. ábrán az egyik alulborda is látszik. 
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3. ábra Vb. födémlemez átlyukasztva 

4. Az oszlophelyek azonosítása 
A helyszíni szemlén rajzmelléklet 1. lapja szerint beszámozott a 4 oszlop 
azonosítása megtörtént, az 1. és 2. jelű a következő 2 fénykép. 

 
4. ábra Az 1. jelű oszlop a fszt. 1. lakás szobájában 

 
5. ábra A 2. jelű oszlop és elfalazás a fszt. 1. lakás szobájában 
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5. A tartószerkezet értékelése 
A Magyar Mérnöki Kamara TSZ-01-2013 tervezési szabályzata arról rendelkezik, 
hogy a meglévő épületek tartószerkezeteinek erőtani vizsgálata történhet azon 
szabályzatok szerint, amelyek az épület használatának legalább 15 esztendeje 
alatt érvényben voltak. Ez a jelen esetben az 1986-2009. közt hatályos ún. 
MSz15000-es szabványsorozat. 

A tartószerkezeteken nem látható semmilyen károsodás. 

A pince feletti födém nyilvánvalóan az óvóhely-funkcióra van méretezve (ennek 
pontos értéke nem ismert előttünk, de mivel a háború után kiadott 
előírásokban a leggyengébb, ún. V. osztályú óvóhelynek is 30 kN/m2 , azaz 3 
tonna /m2!  teherbírás van előírva), bizonyos, hogy a szokásos polgári 
használatnak többszörösére van méretezve az egész vb. doboz. 

A födém valószínű szerkezetét a TTI. 1. főosztály 1984. november keltezésű 
„Hagyományos technológiával készült épületek vízszintes szerkezeteinek 
tervgyűjteménye” c. kiadványa szerint állapítottam meg. A szóba jöhető 
acélgerendás födémek közül a legnagyobb önsúlyú födémet választom ki, az 1-
20 sorszámú (93. oldal) „vasgerendák közötti vb. lemez”, 35 cm vtg, törmelék- 
vagy homokfeltöltéssel, fapadozattal = 500 kg/m2.   

A támasztávolságok szerények. Az erkélyes szoba hosszfalai, míg 
párhuzamosak, kereken 4,50 m-re vannak , majd csökken a falköz, (falterhelés 
így a födémből 17 kN/fm, + 24 kN/fm, 6 szintről összesen 250 kN/fm). Ilyen 
terhelés a pincei vb. falra C12/16 betonminőség esetén (a leggyengébb, még 
vb.-nek minősíthető) szinte a teherbírásnak (min. 1500 kN/fm) csak 1/6-a.  

6. A tartószerkezeti átalakítások 
A rajzmelléklet 2. lapján 2. jellel jelölt oszlop az egyetlen, amelyik a kibontandó 
falnyílásnak részben fölé esik, a 40 cm-es oszlopból mintegy 11 cm van a 
vágandó ajtónyílás fölött, lásd 3. lap (a-a oldalnézet és alaprajzi részlet) . Az 50 
cm magas, ajtófeletti kiváltóban kb. 1:45  ferdeséggel ki tud a teher ékelődni. A 
biztonság növelése érdekében e kiékelődéshez tartozó vízszintes erőt egy 
acélheveder-párral kötjük vissza.  

A teher nem több 500 kN-nál, a visszakötést a biztonság javára történő 
közelítéssel a teljes oszloperőből számítottuk. 

A két heveder lp 120x12-1700 méretű. A lehorgonyzást 4 db M30-8.8 min., csak 
végükön menetes csavarszárral készítjük.  közül egy mintegy 6 m2 terhelőmező 
tartozik. 

Ferenc
Sokszög

Ferenc
Beírt szöveg
értelemzavaró volt!
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A további nyílások (lásd a 2. lapon „v” jellel) külön erősítések nélkül vághatók 
ki. 

 va: egy meglévő szellőzőnyílás növelése 
 vb: erkélyajtó-nyílás alatt készül 
 vc: emeleten lévő ablaknyílás alatt 
 vd: csak a pincefeletti födém terheli a falat;  
 ve :jelenleg is meglévő nyílás; a két nyílás közötti faltestet csak a pince 

feletti födém terheli 
 

 
6. ábra A va és vb nyílások helye az udvar felől 

 

Építéstechnológia: 

Az a-a metszeten látható ajtónyílásról: 

 a kivágandó nyílás környékén a méreteket pontosítani kell 
 a födém alatt a fal mindkét oldalát teljesen vakolat- és festékmentessé 

kell tisztítani 
 kitűzni a falfuratok helyét, kb. 33 mm-es átmenő falfuratokat készíteni 
 a hevedereket a falfuratoknak megfelelően leszabni, kétszeres 

alapmázolással ellátni, ø31 mm furatokat elkészíteni 
 a falfuratokba a csavarszárakat elhelyezni, a furatok üres részét Hilti HIT 

HY 200 ragasztóval kitölteni 
 a hevedereket a csavarszárakra ráhúzni, alátétekkel és anyákkal rögzíteni 
 végállapotban korrózió- és tűzvédelemmel kell majd ellátni, pl. Polyplast 

G tűzálló habarcs 1,5 óra esetén 22 mm vastagon 
 az ajtónyílás ezután vágható ki 



6 
 

7. Külső téglafal elbontása 
A 6. ábrán is látható külső téglafal semmilyen tartószerkezet funkciót nem lát 
el, lebontható. 

8. Nyílásvágások 
Az új falnyílásokat kizárólag betonvágási technológiával szabad elkészíteni. A 
sarkokat elő kell fúrni, hogy túlvágás ne jöjjön létre. A kivágás után kieső 
betondarabok veszélyesen súlyosak, biztosításukra nagy figyelmet kell 
fordítani.  

9. Szakvéleményi összefoglalás 
A tervezett lakáskialakítás semmilyen tartószerkezeti (statikai) hártányyt nem 
okoz a ház meglévő tartószerkezeteiben. 

 

Budapest, 2017. április 13. 

 

   

  
Gonda Ferenc okl. mérnök 
okl. vasbetonépítési szakmérnök 
tartószerkezeti vezetőtervező 
tartószerkezeti szakértő 
mérnökkamarai nyilvántartási számok: 
T-, SZÉS1  01-1860 

 

Ferenc
Sokszög




