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MELLÉKLET: Alapozás ellenőrzése (2 db A4) 
 
 

MŰSZAKI TERV: St.0.1 Alapozás megerősítési terve (1200x594mm) 
 
 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Felelős szakági tervező nyilatkozom: 

• hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a statikai és az életvédelmi 
követelményeknek. 

• A jogszabályokban meghatározottaktól és a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérés nem vált 
szükségessé. 

• Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. 

A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem. 
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ELŐZMÉNYEK, ADATOK 

Az épület bővítésének tervezését megelőzte a szakértői vizsgálat és egy koncepcióterv készítése, melyet 

2019. április-július hónapban készítettünk el. A szakvéleményt a helyszíni szemle, a felmérési tervek és 

a programterv adatai alapján készítettük. 

2020. szeptemberében elkészítettük az építészeti engedélyezési terv és a vizsgálati eredményekkel 

kiegészített Talajvizsgálati jelentés alapján az engedélyezési dokumentáció tartószerkezeti fejezetét. 

Az elkészült szakvélemény, az építési engedély tartószerkezeti fejezete ismerteti az épület 

tartószerkezetének állapotát és a tervezett beépítés, bővítés tartószerkezeti következményeit. 

Az építési engedély az elfogadott, építészetileg megtervezett beépítésre, bővítésre vonatkozik, mely 5 

ütemben valósul meg. 

A fő tartószerkezeti beavatkozásokat jelentő átalakítások, bővítések ütemenként: 

1. ütem Alapok megerősítése, új alapok a szükséges helyeken: 

A főépület belső, földszinti kiváltásai, faltestei alatt (2. ütemhez tartozó alapozás) 

Az aulák tartópillérei alatt (3. ütem tartószerkezete) 

A hátsó épületrész falazata alatt (4. ütem bővítésének alapozása). 

 

2. ütem Belső lépcső a földszint és 1. emelet között 

Belső lépcső tartószerkezetének pince szinten történő megtámasztása, a pincei közlekedő 

vasalt aljzatának elkészítése, pincefalba történő beeresztése 

A károsodott pincefödém helyreállítása Szakvélemény szerint. 

Földszinti falkiváltás alatti pincefal vasbeton kiváltógerendával történő megerősítése 

Zárófödém megerősítése 

Tetőtér beépítése – a meglévő tető megemelése, vb koporsó födém készítése 

 

3. ütem Új AULA építése a meglévő udvar és nyaktag területén: 

Meglévő közlekedő és nyaktag teherhordó falazatának kiváltása, faltestek megerősítése 

Udvari terület lefedésének tartópillérei az épület főfalához rögzítve 

Acélszerkezeti lefedés aláfeszített tartógerendával 

 

4. ütem A konyha épületrészre egy teljes szintű emelet ráépítése, fedélszék építése, 

homlokzat felújítás 

 

5. ütem Bútorozás – nem tartalmaz tartószerkezeti munkarészt 
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Az épület részeit a leírásunkban az alábbiak szerint nevezzük meg:  

 

A tárgyi dokumentáció az 1. ütem kivitelezésére vonatkozó tervet és műszaki leírást tartalmazza. 

1. ÜTEM – ALAPOZÁS, ALAPOK MEGERŐSÍTÉSE 

A talajvizsgálati jelentésben megállapításra került, „hogy az altalaj kis teherbírású, teherviselésre 

korlátozottan, de alkalmas. Az épületet minden bizonnyal laza rétegre alapozták síklapozással, de az 

alapozási sík helyzetét nem ismerjük, az alapfeltárások később fognak elkészülni.” 

Az alapok feltárása az általunk kijelölt helyeken megtörtént, s ezt 2020. november 11-én megtekintettük, 

felmértük és az adatokat, eredményeket rögzítettük. 

FŐÉPÜLET 

NYAKTAG AULA AULA 

KONYHAI 

ÉPÜLETRÉSZ 
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A megadott talajfizikai paraméterek alapján a tervezett szerkezet terheire ellenőriztük az alapokat a 

megismert alapozási sík és alapszélesség figyelembevételével. Az alapok a meglévő terhelésre 

megfelelnek, az alapok jelenlegi kihasználtsága 70÷85% között van.  

 

A konyhai épületrész emeletráépítése, a főépület közlekedőjének és a nyaktag belső falainak kiváltása, 

a terhek átrendeződése miatt az alapokat meg kell erősíteni. Az alapok megerősítését, figyelembe véve 

az építési körülményeket, jet grouting technológiával terveztük elkészíteni. (Részletes leírás az alábbi 

honlapon: (https://www.hbm.hu/technologiaink/)) 

Az elkészült Talajvizsgálati jelentés szerint a közepes tömörségű altalaj 2,40 és 5,00m közötti 

mélységben található, 2,50-3,00m között az alaptestek teherbírása megfelelő. 

• A tervezett új aula tartópillérei a belső udvari faltestek mellett állnak. Ezeknek a pilléreknek 

az alapozása a J2 jelű, 40cm átmérőjű jet-cölöp, melynek mélysége igazodik a pinceszinti alaptestek 

mélységéhez: 

-2,00m és -3,25m között. A pontalapokat egy-egy vasalt fejlemezzel zárjuk le, ebbe rögzítjük a felmenő 

acélszerkezet talplemezét. 

 

• Az épületen belül az aula területén a nyaktag és a főépület tartófalait részben kiváltjuk, 

részben karcsúsítjuk. A pinceszinti falon álló közlekedő tartószerkezeti falába 4 db 2,40x3,13 m 

névleges méretű nyílást kell készíteni. Az épület merevségének, stabilitásának biztosítása érdekében a 

kiváltást U200-as merev acélkeretekkel készítjük, a faltesteket acélhevederekkel erősítjük meg. 

Az acéllábak alatt a nyaktag középfőfalában a meglévő alapot két oldalról jet-oszloppal erősítjük meg 

(J2. és J3. jelű, 90cm átmérőjű). A jet-oszlopokat 25 cm vastag vasalt fejlemezzel kötjük össze, melyet 

a falazaton át kell kötni 1, vagy 2 ütemben elkészítve. 

A pincei falazatot a kiváltások alatt meg kell erősíteni, ezt a pincefalba, a födém alatt készített vasbeton 

gerendával készítjük el a tervezés 2. ütemében. 

Az alapozás ellenőrzése azt mutatta, hogy a tervezett terhekre a meglévő alap kihasználtsága 85%-os. 

(A pincei közlekedőben ezen a szakaszon készülő vasalt aljzatot (2. ütem) a falazatba be kell vésni.) 
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• A konyhai épületrészen a meglévő zárófödém megerősítése és egy teljes szint készül. A 2. 

emeleti szintet a külső főfalakra terheljük, s így a középfőfal terhelésének növelése ~13 %. A középfőfal 

alatti alaptest feltárására nem volt lehetőség, de a szakmai tapasztalat szerint a konszolidált talaj ilyen 

mértékű tehernövekedése megengedhető. 

Az utcai hosszfal kvázi alatt a meglévő alapok terhei 30÷40%-kal növekednek és az alaprajzi kialakítás, 

a nyílások elhelyezkedése miatt a terhek pontszerűen adódnak át az alaptestre. A meglévő alapokat 

megerősítjük, az alapok alsó síkját le kell mélyíteni. Az alapmélyítést, alapmegerősítést a fent említett 

technológiával terveztük, a J1. jelű jet-cölöpök átmérője 50 cm, a visszavésett cölöpökön 25cm vastag 

vasalt fejtömb készül. Erre terheljük a későbbiekben (4. ütem) megépülő, az emeletráépítés terheit 

közvetítő acéloszlopokat. A fejtömböket a falazattal össze kell tüskézni. 

 

ANYAGMINŐSÉGEK 

Csömöszölt- és szerelőbeton: C12/15-X0b(H)-24-F2 

Vasbeton – fejtömb:  C25/30-XC2-16-F3 

 

 

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDLETEK 

MSZ EN 1990 Tartószerkezetek tervezésének alapjai 
MSZ EN 1991 1-7. Tartószerkezeteket érő hatások 
MSZ EN 1996 1-3. Falazott szerkezetek tervezése, számítása 
MSZ EN 1997 1 Geotechnikai tervezés 
TSZ 01-2013 Műszaki szabályzat – Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani 

vizsgálata és tervezési elvei 
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