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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő 
néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi 
építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a 
tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy 
előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, 
létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok 
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a 
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes 
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, 
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a 
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek” 
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan 
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer. 
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet 
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a 
fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy 
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, 
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy 
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli. 
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Napenergia az építészetben 
!



!
!

A napsugárzás geometriája !!!
Föld a Napkörül 

!
!
!
!

A Föld közel gömb alakú (geoid), 12700 km átmérőjű, közel kör alakú (ellipszis) pályán 
kering a Nap körül. A Föld - Nap távolság 152 millió km naptávolban (aphelion: július 1.), 147 
millió km napközelben (perihelion: Január 1.). 

A Föld a teljes pályáját 365,26 nap alatt teszi meg. A naptárakban ezt kompenzálni 
szükséges ezért minden negyedik év szökőév, a maradék 0,01 napot 100 évenként egy szökőnappal 
kompenzáljuk. 

A földpálya síkját ekloiptikának nevezzük, a Föld forgástengelye ezzel a síkkal 23,45°-ot zár 
be. A Föld egyenlítő síkja és a Föld-Nap egyenes közötti szög a deklináció, ami +23,45° (június 
22.) és -23,45° (december 22.) között változik. !

� !

GSPublisherEngine 0.0.99.18

66,55°

23.45°

ráktérítő

baktérítő

sarkkör

egyenlítő

sarkkör



A napéjegyenlőség napjain (március 22 és szeptember 21) a Föld-Nap egyenes az egyenlítő 
síkjába esik (deklináció = 0°). A deklináció szinusz függvény szerint változik. !!

� !!!
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� !!!
Egy , a Föld felületén lévő pontnak a földrajzi szélessége (Latitude) az a szög, amit a Nap és 

a Föld középpontját összekötő egyenes az egyenlítő síkjával bezár. 
A Föld felületén az azonos szélességi fokú pontjai által meghatározott kör, az adott szöghöz 

tartozó szélességi kört alkotják. 
Az egyenlítő szélessége 0°, a sarkoké pedig +90° és -90°. A déli szélességeket negatív 

előjellel vesszük.  
A legkisebb szélességi köröket ahol a Nap nyárközépen elérheti a zenitet térítőknek 

nevezzük. (Ráktérítő: +23,45°, Baktérítő:-23,45°) 
Zenit - ( θS ) a napsugárzás iránya és a függőleges által bezárt szög 
A sarkkörök jelentik azt a határt ahol a Nap teljes 24 órát a látóhatár fölött marad, illetve 

ahol a téli napfordulókor nincs napkelte. (északi sarkör: +66,55°, déli sarkör: -66,55°) 
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Az éggömb 

!
!

Amikor a Nap égi mozgását nézzük, az olyan mintha a pályáját az "égbolton" tenné meg. 
(Ez a képzet a geocentrikus világkép alapja) A Nap látszólagos helyzetét az égbolton két szöggel 
tudjuk meghatározni. 

Altitude - ( α ) (Napmagasság) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és a napsugár 
iránya közötti szög 

Azimut - ( γN ) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és az északi irány által bezárt 
szög ( az óramutató járása szerint ) !
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A Föld óránkénti szögelfordulása 360/24 = 15°, az óraszög minden órára 15° a délkörtől 

számítva: óraszög = 15·(óra-12) -az óra 24-órás módon van megadva- 
Az óraszög délelőtt negatív, pl.: 8 órakor: óraszög = 15·(8-12) = - 60°. !!
A Nap kapcsán legtöbbször a nap-időt használjuk. Amikor a Nap az égbolt helyi hosszúsági 

körét (a délkört) keresztezi déli 12 óra van. Ez egyedül az időzóna referencia hosszúságánál azonos 
a helyi időzóna "idejével". 

Longitude - földrajzi hosszúság 
Az idő kiigazítás általában egy óra minden 15 hosszúsági fokra Greenwichtől mérve, de a 

helyi időzóna határát az adott ország határozza meg. !!
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A Föld nap körüli keringési sebessége változó (gyorsabb napközelben), valamint a Föld 

forgásában is vannak egyenetlenségek. A helyi átlagidő eltérhet a napidőtől + 15 perccel 
novemberben és -13 perccel márciusban. Ezt a változást az időfüggvény határozza meg. 

napidő + időfüggvény = helyi átlagidő (óra-idő) !!
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Nappálya ábrák 

!!
Az égboltot képzeljük el úgy, mint egy minket karnyújtásnyira körülvevő üvegkupolát. Erre 

az üvegfelületre egy éven keresztül minden nap minden órájában bejelöljük a nap helyzetét egy 
filctollal. Az óránkénti görbéket összekötve megkapjuk a Nap aznapi pályagörbéjét. A gömb 
középpontján és a bejelölt ponton keresztül meghúzott egyenes két szöge: 

Altitude - ( α ) (Napmagasság) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és a napsugár 
iránya közötti szög 

Azimut - ( γN ) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és az északi irány által bezárt 
szög ( az óramutató járása szerint ) 

meghatározza a Nap adott helyhez és időhöz tartozó helyét. 
A görbesereg megrajzolásakor észrevennénk, hogy egy évben egy adott görbét kétszer is 

megtesz a Nap. 
Ennek a megrajzolt térbeli, nappálya diagramnak a segítségével az adott helyen mindíg 

megtudnánk határozni a Nap pontos helyzetét.  
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Ahhoz, hogy ez a diagram a hétköznapi életben is használható legyen a térbeli görbéket 
síkba kell "vetíteni". !!

A gömbfelületen található nappálya görbéket két módon szokták síkba fejteni: 
- a (fél) gömb köré írt hengerpalástra vetítenek  
- a félgömb vízszintes síkjára történik a (párhuzamos) vetítés 
Az Azimut - ( γN ) mindkét vetítés esetén jól leolvasható. Az Altitude - ( α ) (a 

gömbfelületen megjelenő koncentrikus körök) vetületeinek leolvasása azonban mindkét esetben 
problémát jelent. 

A hengerpaláston a 70°-90° közötti szögek kerülnek nagyon közel, a függőleges vetületnél 
pedig a 0°-30° -os Altitude 

# 

� !!!
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A hengerpalástra történt vízszintes vetítésnél a magassági vonalak zenit felé történő 
besűrűsödését úgy küszöbölik ki, hogy a függőleges tengely mentén a magassági vonalakat nem 
vetítik, hanem egyszerűen egyenlő távolságokban kijelölik azokat.  !!

� !!!
A függőleges vetítésnél el tudjuk kerülni a magassági körök besűrűsödését a látóhatár 

közelében, ha nem függőlegesen történik a vetítés hanem egy "iránypontból" a nadír-ból történik. !!!
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földrajzi szélesség: 47,68º (Sopron) nappályaábra
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Sztereografikus nappályaábra 

!
Rajzoljunk egy O középpontú, Ro sugarú (tetszőlegesen felvehető) kört. A középponton 

keresztül húzzunk egy függőleges és egy vízszintes vonalat, ami a négy fő égtájat jelöli ki a kör 
kerületén. (a lap teteje felé mutat az észak) 

A kör kerületén a középpontból kiindulva 10°-onként jelöljük be a középponti szögeket 
0°-90°-ig a vízszintes (keleti) iránytól kezdve az óramutatóval ellentétes irányba.   

Ezeket a kerületen megjelölt pontokat (az éggömb oldalnézete - napmagasság) kössük össze 
a kör alsó (déli - nadír) pontjával. Ezen egyenesek és a vízszintes (kelet-nyugat) egyenesének 
metszéspontjaiban az O középpontból megszerkeszthetjük a magassági köröket. Ezen tudjuk 
meghatározni a napmagasságot: Altitude - ( α ) !
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� !!!
Az év során a Nap által az "égbolton" leírt "térbeli" görbéket síkba vetítve használják. A Nap 

látszólagos pályája ezen a síkon egy görbével (nappályavonal) ábrázolható. !!!!!!!!!!!!
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!
n - az év n-dik napja 
deklináció - ( δ ) 
δ = 23,45·sin(360·((284+n)/365)) 
Standardtime - percben megadva a vizsgált időpont 
óraszög - ( ω ) 
ω = 15·(Standardtime-720)/60 
Latitude - ( φ ) földrajzi szélesség 
Ro - a nappályaábra sugara 
Rs = Ro·cosδ/(sinφ+sinδ) 
Ds = Ro·cosφ/(sinφ+sinδ) 
Dt = Ro·tanφ 
Dh = Ro/(cosφ+tanω) 
Rh = Ro/(cosφ+sinω) 
Az Rs adja a nappálya sztereografikus vetületét. Az Rh köríveken pedig az adott időpontok 

olvashatók le. !

� !
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!
A Nap helyzetének meghatározása 

!
!

Határozzuk meg a Nap helyzetét Sopronban, 2013. március 15-én 16:30-kor. 
Latitude - ( φ ) földrajzi szélesség: 47,68° 
Longitude - földrajzi hosszúság: 16,58° 
n - az év n-dik napja: (31+28+15) = 74 
Standardtime - percben megadva a vizsgált időpont: (16·60+30) = 990 !!
A nappályaábrák egy adott helyhez tartoznak, elvben minden földrajzi szélességhez el kell 

azokat készíteni. A sztereografikus nappályaábra akár szerkeszthető is, de több olyan számítógépes 
honlap/program létezik ami megszerkeszti egy adott ponthoz tartozó grafikonokat. 

Ezek a segédletek nem csak a Nap helyzetének a meghatározását szolgálják, hanem 
benapozás vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszik. !!

Jelöljük be a nappályaábrán a vizsgált időpontot (március 15. 16:30). 
Nincs minden időpont feltüntetve a grafikonon ezért az adott pontot arányosan kell 

elhelyezni a két legközelebbi görbe között. (február 20-március 20) (1600-1700) 
A nappálya ábrán kivetítve az adott pontot le tudjuk olvasni a keresett adatokat. 
Azimut - ( γN ) = 251° 
a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és az északi irány által bezárt szög ( az 

óramutató járása szerint ) 
Altitude - ( α ) = 13,8° 
(Napmagasság) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és a napsugár iránya közötti 

szög. !!



� !!!
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� !!!
A Nap helyzetét számítással is meg lehet határozni egy adott helyen és időpontban. Erre a 

feladatra több honlapot is találhatunk az interneten. 
Ezeket a számításokat már a legtöbb tervező program is meg tudja határozni, Az ArchiCAD 

esetén arra kell csak figyelni, hogy a Azimut - ( γN ) értékét az óramutató járásával ellentétes 
irányba számolja. !!!

Azimut - ( γN ) = 360-108,972 = 251,028° 
Altitude - ( α ) = 13,639° !!
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!
A napállás számítás algoritmusa 

!!
Latitude - ( φ ) földrajzi szélesség !!

� !!
Longitude - földrajzi hosszúság !
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n - az év n-dik napja !!
Standardtime - percben megadva a vizsgált időpont !!
deklináció - ( δ ) !!
óraszög - ( ω ) !!
Zenit - ( θS ) a napsugárzás iránya és a függőleges által bezárt szög !!
Felületazimut - ( γOS )  a vizsgált felület normálisának vízszintes vetülete és a Déli irány 

által bezárt szög !!
Felületazimut - ( γON ) a vizsgált felület normálisának vízszintes vetülete és az Északi 

irány által bezárt szög !!
Hajlásszög - ( β ) a vizsgált felület normálisa és a normális vízszintes vetülete által bezárt 

szög !!
Azimut - ( γS ) a napsugárzás vízszintes vetülete és a déli irány által bezárt szög !!
Azimut - ( γN ) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és az északi irány által bezárt 

szög ( az óramutató járása szerint ) !!
Napmagasság - ( α ) a napsugárzás irányának vízszintes vetülete és a napsugár iránya 

közötti szög !!
Bezártszög - ( φ ) a napsugárzás irányának és a vizsgált felület normálisának a szöge !



!
B = (n-1)·360/365 
E1 = 0,032077·sinB+0,014615·cos2B 
E = 229,2·(0,000075+0,001868·cosB-E1-0,04089·sin2B)  
δ = 23,45·sin(360·((284+n)/365)) 
Solartime = 4·(Longitude-15)+E+Standardtime 
ω = 15·(Standardtime-720)/60 
ωEW = acos(tanδ/tanφ) 
ωS = acos(-tanφ·tanδ) 
θS = acos(cosφ·cosδ·cosω+sinφ·sinδ) 
γS1 = asin((sinω·cosδ)/sinθS) 
C1=1 ha abs(ω) ≤ ωEW 
C1 =-1 ha abs(ω) > ωEW 
C2=1 ha (φ-δ) ≥ 0 
C2 =-1 ha (φ-δ) < 0 
C3=1 ha ω  ≥ 0 
C3=-1 ha ω < 0 
γS = -1·C1·C2·γS1+C3·((1-C1·C2)/2)·180 
γN = 180-γS 
γN = γS-180 ha γN ≥ 360 
γN =γS+180 ha γN < 0 
α = asin(cosφ·cosδ·cosω+sinφ·sinδ) 
φ = acos(cosθS·cosβ+sinθS·sinβ·cos(γS-γOS)) !! !

Benapozás vizsgálat 
!!

Egy épület megtervezésekor nagyon fontos, hogy meg tudjuk mondani egy-egy ablakról, 
hogy az mennyire árnyékos. Mikor süt be ott a nap és hány napos órával számolhatunk. Ezekre az 
adatokra az építési előírások is kitérnek. 

Vegyünk a homlokzaton egy O-pontot amire benapozás vizsgálatot készítünk. A benapozást 
úgy tudjuk meghatározni, hogy a környező elemekről (épület, növényzet, domborzat) 
árnyékmaszkot készítünk. 

Az árnyékmaszk elvben nem más mint a környező elemek minden pontját bejelöljük a 
nappálya diagrammban. Ez persze a gyakorlatban nem végezhető el ezért a környező tájnak az 
árnykmaszkját határozzuk csak meg. Ez az árnyékmaszk nem más mint az adott pontból a vizsgált 
épület kontúrja. Természetesen egy kontúrnak elég néhány pontját meghatározni. (a nappályaábrán 
az egyeneseknek nem feltétlenül egyenes a kontúr vetülete)° 



!!

� !!!
GSPublisherEngine 0.0.99.18

8,
00

7,00

5,35

16,45

+5,35
+9,10

+10,50
+7,20

+9,20
+5,50

+8,80
+5,20

+7,10
+10,00

+6,10

±0,00

18°
25°

árnyék
kontúr

cs
al

ád
ihá

z

És
za
k

A

⎛
⎝

⎞
⎠arc tg 5,35

16,45
= 18º

O

B

C D

Helyszínrajz
M=1:500

És
za
k

+9,50



� !
 !

� !
 !

GSPublisherEngine 0.0.99.18

földrajzi szélesség: 47,68º (Sopron) nappályaábra
90º

80º

70º

60º

50º

40º

30º

20º

10º

30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 270º240º 300º 330º 360º0º

6º
º

7º
º

8º
º

9ºº
10ºº

11ºº
12ºº 13ºº

14ºº
15ºº

16ºº
17ºº

18ºº
19ºº

18º

-25º

A

BB
C

D

de
c. 

21.

jan
. 2

1.

fe
br

. 2
0.

m
ár

c. 
20

.

áp
r. 2

0.

m
áj

. 2
1.

jún
. 2

1. júl. 29.

aug. 28.

szept. 21.

okt. 15.

nov. 13.

GSPublisherEngine 0.0.99.18

földrajzi szélesség:
47,68º
Sopron

nappályaábra
(sztereografikus)

0º

B
C
D

-25º

18
º

A



� !
 !

� !
 !

GSPublisherEngine 0.0.99.18

földrajzi szélesség: 47,68º (Sopron) nappályaábra
90º

80º

70º

60º

50º

40º

30º

20º

10º

30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 270º240º 300º 330º 360º0º

6º
º

7º
º

8º
º

9ºº
10ºº

11ºº
12ºº 13ºº

14ºº
15ºº

16ºº
17ºº

18ºº
19ºº

de
c. 

21.

jan
. 2

1.

fe
br

. 2
0.

m
ár

c. 
20

.

áp
r. 2

0.

m
áj

. 2
1.

jún
. 2

1. júl. 29.

aug. 28.

szept. 21.

okt. 15.

nov. 13.

GSPublisherEngine 0.0.99.18

földrajzi szélesség:
47,68º
Sopron

nappályaábra
(sztereografikus)

0º 10º 20º
30º

40º

50º
60º

70º
80º

2
7

0
º

28
0º

29
0º

300º
310º

320º 330º 340º 350º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

12ºº 11ºº10ºº 9ºº
8ºº

7ºº
6ºº

5º
º

13ºº
14ºº

15ºº

16ºº

17ºº

18ºº

jún. 22.

ápr. 15.
m

áj. 15.

márc. 22.
febr. 26.

jan. 28.

dec. 22.
nov. 13.

okt. 15.
szept. 2

1.

au
g. 

28.

jú
l. 2

9.

9
0

º
10

0º
11

0º

120º

130º

140º

150º

160º
170º180º190º

200º

210º

220º

230º

240º

250º
260º



� !
 !



� !
 !

GSPublisherEngine 0.0.99.18

8,
00

7,00

5,35

16,45

+5,35
+9,10

+10,50
+7,20

+9,20
+5,50

+8,80

+5,20

+7,10
+10,00

+6,10

±0,00

18°

árnyék
kontúr

cs
al

ád
ihá

z

És
za
k

A

O

B

C
D

⎛
⎝

⎞
⎠arc tg 5,35

16,45
= 18º

Helyszínrajz
M=1:500

És
za
k

+9,50

155°



� !
 !

� !!!!!

GSPublisherEngine 0.0.99.18

földrajzi szélesség:
47,68º
Sopron

nappályaábra
(sztereografikus)

0º 10º 20º
30º

40º

50º
60º

70º
80º

2
7

0
º

28
0º

29
0º

300º
310º

320º 330º 340º 350º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

12ºº 11ºº10ºº 9ºº
8ºº

7ºº
6ºº

5º
º

13ºº
14ºº

15ºº

16ºº

17ºº

18ºº

jún. 22.

ápr. 15.
m

áj. 15.

márc. 22.
febr. 26.

jan. 28.

dec. 22.
nov. 13.

okt. 15.
szept. 2

1.

au
g. 

28.

jú
l. 2

9.

9
0

º
10

0º
11

0º

120º

130º
140º

150º

160º
170º180º190º

200º

210º

220º

230º

240º

250º
260º

GSPublisherEngine 0.0.99.18

O



!
Napsugárzás 

!
A napsugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitásával (W/m2) határozzuk meg. A Napból 

a Földre érkező sugárzás mennyisége állandónak tekinthető (Gsc). Azt azonban, hogy egy földi 
felületre ebből mennyi érkezik, nagyon sok tényező befolyásolja. Függ a sugárzás légkörben 
megtett útjától, a légkör állapotától és a felület beesési szögétől is, vagyis a földrajzi helytől, a 
felület tájolásától és a vizsgálat időpontjától.  

Gsc = 1367 W/m2 
  

� !
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Nap sugárzása a föld felszínén



 !
A sugárzás egy része párhuzamos nyalábok (direkt sugárzás) formájában, egy másik része a 

légkör részecskéiről visszaverődve (diffúz sugárzás), egy harmadik része pedig a környezetről 
visszaverődve (reflektált sugárzás) érkezik. A napsugárzás energiahozamának jellemzésére 
mindhárom komponenst használjuk. 

  
A  vízszintes felületre érkező teljes sugárzást globál sugárzásnak nevezzük. Egy időegység 

alatt a felületre érkező sugárzási energiát a besugárzás (I) (kWh/m2) jellemzi. A sugárzás intenzitása 
területileg változik, hazánkban sem tekinthető egységesnek. Az egyes épületek tervezésekor, 
energiamérlegének számításakor a különbségeket célszerű figyelembe venni.  

  

� !
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!!
Passzívház 

!!
Klímavédelem - áttekintés !

A Föld lakosságának az egyhetede, közel egymilliárd ember él jólétben. Mégis ők 
használják el a teljes energiamennyiség 90 %-át.  

A közeljövőben azonban egyre több ember fog egyre több energiát használni. A 
legvisszafogottabb becslések is az energiafelhasználás megháromszorozódását prognosztizálják. A 
jelenlegi nyersanyagfogyasztást figyelembe véve Földünk kőolajkészlete kevesebb mint 40, a 
földgázkészletek pedig alig 60 évre elegendőek. Az előállított energia még napjainkban is 
elsősorban ezekből a nem megújuló, fosszilis forrásokból kerül fedezésre.  

Az ökoszisztémánk megőrzése érdekében már nem halogathatjuk tovább a megoldásokat. 
Európában az összes energiafelhasználás 37 %-a kizárólag a házak fűtésére és a melegvíz 
előállítására fordítódik. A lakások energiafelhasználásának 2/3-a a helyiségek temperálását 
szolgálja. Az ország teljes energiafelhasználásának a negyede megtakarítható lenne kevesebbet 
„fogyasztó" épületek használatával.  

A passzívházak ezt az ökologikus szemléletet fogalmazzák meg az éves szinten 200 liter 
fűtő olajat felhasználva egy átlagos épület 2500 literes fogyasztásával összehasonlítva. !

�  !!



� !!!
A ház tájolása - áttekintés 

!
A passzívházak lényege, hogy minél intenzívebben tudják kihasználni a napsugárzás 

energiáját. Ezért úgy kell meghatározni egy új ház kitűzését, hogy lehetőleg minél több napsugárzás 
érje az ablakokat. A magas fák vagy az árnyékot vető szomszédos épületek kedvezőtlen hatásúak a 
szoláris hőnyereségre. 

Déli tájolású, nem árnyékolt épület esetében könnyebb teljesíteni a passzívházra vonatkozó 
előírásokat. A települések rendezési tervei napjainkban megpróbálják figyelembe venni a kedvező 
tájolási irányt, ami azonban a kialakult utcahálózat miatt sokszor nem valósítható meg.  

Az ország napsugárzás eloszlása igen egyenletes, az egyes tájegységek között csak nagyon 
kicsi, 10% körüli különbségek figyelhetők meg, ami azt jelenti, hogy nincsen olyan terület, ahol ne 
lehetne optimálisan passzív házat elhelyezni. Az energiatakarékos épületeken általában 
találkozhatunk napelemekkel vagy napkollektorokkal. Egy „rossz" tájolású tetőfelületre átlagosan 
10-15 %-kal kevesebb energia érkezik az „optimális" felülethez viszonyítva. Ez a teljesítmény-
kiesés azonban egy kicsit nagyobb lefedett területtel kompenzálható. A napelemek és kollektorok 
elhelyezésekor nem érdemes a tető síkjából „kilépni", hiszen a minimális többlet nyereség csak 
drágán megoldható épületszerkezeti és statikai problémákhoz vezet. 
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Az olcsóbb áraknak köszönhetően találkozhatunk már a homlokzat síkjára szerelt 
függőleges napelem táblákkal is.  

  

� !
 !
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� !!!!
!

Tömegalakítás - áttekintés 
!

A passzívház akkor működik a leghatékonyabban, ha minimálisra tudjuk csökkenteni a 
hőveszteségét. A hő leadása az épület külső felületén történik, vagyis ha ezt a felületet 
minimalizálni tudjuk, akkor lesz a legkevesebb az elillanó energia.  

Azonos térfogatot feltételezve a legkisebb (lehűlő) felülete a gömbnek van, ami azonban 
nem a legoptimálisabb házforma. 

Az eredmények azt jelentik, hogy egy bonyolultabb épületet tervezve akár kétszer nagyobb 
is lehet a hőleadó felület. Ezt a többletveszteséget csak vastagabb hőszigetelés használatával lehet 
ellensúlyozni. 

Nem szükségszerű, de a passzívházak között sok „kockaházat" találhatunk éppen az 
optimális tömegválasztás miatt.  

A lehűlő felületek mellett nagyon fontos szerep jut a szoláris nyereségnek, ezért a szoláris 
épületek a „Nap" irányába kinyílnak, míg az ellenkező (északi) oldal felé zárt formát mutatnak.  

A déli tájolás irányában magasabb falakat, tágasabb homlokzatokat és nagyobb 
ablakfelületeket találhatunk, a „hátsó" oldal pedig ablaktalan, vagy csak nagyon kis nyílásokat 
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tartalmaz. Az északi oldalon a tető is sokkal zártabb, akár egészen a földig lenyúlhat. Ez az oka 
annak, hogy sok passzívház lapos hajlású félnyeregtetős kialakítású.  

A fűtött terek alkotta  hőburoktól célszerű külön kezelni a fűtetlen helyiségeket, így azok 
felülete nem jelent energetikai veszteséget. Egy energetikai szempontból zárt épület esetében az 
erkélyek, tárolók, garázsok sokszor inkább csak az épület „mellett állnak" azoktól hőszigetelés 
választja el.  ! !

�  ! !
Alaprajzi elrendezés - áttekintés 

!!
Az épület tömegalakításából következően a déli oldalon nagyobb ablakfelületek és hozzájuk 

csatlakoztatva tágasabb helyiségek kapcsolódnak. Az átellenes oldalon csak kis nyílásokat és 
hozzájuk tartozó kisebb helyiségeket kapcsolhatunk. 

Mivel a déli szoláris nyereség nagyon fontos, ezért ebben az irányban találhatók a 
lakószobák valamint a nappali is. A mellékhelyiségek, kamra, WC és a fürdőszoba is a lakás északi 
oldalán kaphat helyet. Ez abból a szempontból előnyös, hogy a melegebb lakószobák felől egy 
egyenletes hőmérsékletesés alakul ki a másodlagos terek felé.  

Az északi oldalon ilyen módon kialakított, úgynevezett puffer-tároló előnyösen befolyásolja 
az épület energiamérlegét. A puffer helyiségek kialakításakor fontos szempont, hogy azoknak a 
bejárata ne közvetlenül a fűtött helyiségekből nyíljon! 

Semmi esetre se forduljon elő fűtött térből a fűtetlenbe történő átszellőzés, mivel ilyenkor a 
hűvösebb helyiségben páralecsapódással és penészképződéssel kell számolni. A tárolókat tehát a 
fűtött „buroktól" elszigetelten kell elhelyezni. A tervezés során nagyon fontos eldönteni, hogy 
milyen helyiségeket fogunk „fűteni", mik tartoznak bele a termikus burokba és mik azok, amelyek 
azon kívül kaphatnak csak helyet.  

Amennyiben például a pincét is belevesszük a fűtött burokba, akkor azt ennek megfelelően 
folyamatosan fűteni is kell. Ha a pince hideg helyiség lesz, akkor a padlót kell leszigetelni. 
Ugyancsak végiggondolást igényel, hogy a tetőteret is állandó jelleggel fűtöm, vagy elképzelhető, 
hogy a téli időszakban lezárok egyes helyiségeket. Mindkét említett példánál nehézséget jelenthet a 



lépcső szakszerű megoldása, hiszen fűtött és fűtetlen tereket kell összekapcsolnia. Ezen a 
problémán enyhíteni tud egy jól elhelyezett szélfogó (előszoba) kialakítása.  

A zártsorú beépítés energetikailag kedvezőbb, hiszen kisebb a külső, fűtetlen térrel érintkező 
felületek aránya.  !!

Külső falszerkezet - áttekintés 
!!

A külső falszerkezetekre a passzívház szabvány előírja, hogy azok hőátbocsátási értéke „U" 
nem haladhatja meg a 0,15 W/m2K értéket. Ezt az értéket a mai falazó anyagok szigetelési 
tulajdonságai önmagukban nem érik el, ezért többrétegű falszerkezeteket kell építeni. 

A szigetelő anyagok általában nem alkalmasak nagy terhek viselésére, ezért a falazatokat 
teherhordó és hőszigetelő elemekből építik. 

A teherhordó szerkezet lehet tégla-, beton-, fa- vagy akár fémszerkezet is.  
A szabvány előírásait különböző hőszigetelő anyagokkal is el lehet érni, így választhatunk 

polisztirolt, ásvány- és kőzetgyapotot, habüveget vagy akár parafát, lent, kendert, fát vagy akár 
cellulózpelyhet is. A hőszigetelés a fal külső oldalára kerül, ezért azt még burkolattal is el kell látni.  

Leggyakrabban a külső kemény hőszigetelő rétegre vakolat kerül, de sokszor külön szerelt 
burkolat épül légrést hagyva a hőszigetelés mögött. Ilyen külső burkolat lehet akár tégla is.  

A passzívház falszerkezetek kialakítására az egyik legjobb megoldás a könnyűszerkezetes 
építési rendszer. Találkozhatunk hagyományos oszlop-borda, fakeretes és ballon frame-szerkezettel, 
de akár tömörfa, boronafalas és rétegelt lemez konstrukciókkal is. A fa alapvetően jó hőszigetelő, de 
a szabvány szigorú előírásai miatt még az is hőhídnak minősül, ezért azok külön leszigetelésről is 
kell gondoskodni. 

  

�  !
   !!!!



!
Alapozás - áttekintés 

  !!
Hőtechnikai szempontból az az ideális, ha az épület hőszigetelése körbeveszi a házat, vagyis 

a talaj felé is szigetelés kerül. Természetesen ilyenkor csak lépésálló hőszigetelés jöhet számításba.  
A legnagyobb problémát a lábazat okozza. A lábazat hővesztesége jellemzően olyan nagy, 

azt minden esetben egyedileg kell meghatározni. Passzívház esetében követelmény, hogy a lábazat-
talaj csomóponti kialakítás megfeleljen a ψ<0,01 W/mK határértéknek.  

A megfelelő alapozás kialakításához a teherhordó talajban a falaknál nagyobb alapterületű 
szűrőkavics-tükör készül. A lemezalap számára nagy szilárdságú polisztirol szigetelésből fogadó 
zsaluzatot alakítanak ki. A precízen kialakított polisztirol zsaluzatba kerül a vasbetonlemez. A 
felmenő falakat szigetelő homlokzati szigetelés csatlakozik a lemezalap alatti szigeteléshez, ezáltal 
folytonossá teszi az épület hőszigetelő burkát. 

Bizonyos esetekben, ha sávalapot kell alkalmaznunk, elegendő lehet az is, ha a homlokzati 
szigetelést teljes vastagságban levisszük egészen az alapozási síkig, ez azonban csak zsaluzott 
sávalappal kivitelezhető. !!!
!

Tetőszerkezetek - áttekintés 
!!!!

A szigetelőréteg elhelyezése az alkalmazott tetőszerkezeti kialakítástól függően eltérő 
megoldásokat igényel. Minden esetben szükséges azonban olyan vastag szigetelőréteget elhelyezni, 
amely biztosítja a passzívháztól elvárt U-értéket.  

Passzívház esetén előre el kell határozni, hogy a padlásteret később beépítjük-e, mert a jó 
minőségű légzárás és hőszigetelés csak az építés közben valósítható meg. Ha a tetőtérre, mint fűtött 
térre nincs szükség, akkor a padlásfödémet célszerű hőszigetelni, mert a tető nagyobb felületű, ezért 
a hővesztesége is nagyobb. 

A tetőszerkezet hőhídmentes kialakításakor  odafigyelést igényel a koszorú és a tető 
kapcsolata. Meg kell oldani, hogy a falazat és a tető hőszigetelő rétege optimálisan csatlakozzon. 
Ezt a túlnyúló szarufák és az eresz megnehezíti. Ezért a manapság divatos „csüngő ereszt" ál 
szarufavégekkel alakítjuk ki, melyek a szarufák felső síkjában vannak rögzítve. ! !



!
Nyílászáró szerkezetek - áttekintés 

!!
A napfény az ablakon keresztül jut a lakásba, és ennél a szerkezetnél áll be a hőveszteség és 

a szoláris nyereség egyensúlya. Az ablakoknak relatív rossz a hőszigetelése, ezért sok hő elillanhat 
rajtuk. Kényes egyensúlyt kell tartani a napnyereség és a hőveszteség között. Ráadásul, ami 
kedvező a téli időszakban, az gondot jelenthet a meleg, napsütéses nyáron.  

Az ablakok összetett épületszerkezetek: üvegből, tokszerkezetből és ablakosztóból állnak. A 
szigorú, U<0,80 W/m2K értéket összeségében kell teljesíteniük. Az ablakok távtartói nagyon 
komoly hőhidat jelentenek, ezért annak hőtechnikai értékeit is figyelembe kell venni a számítás 
során. Hőszigetelés szempontjából az a jobb, ha a üveg be van süllyesztve az ablakszárnyba. Ideális, 
ha ez a besüllyesztés eléri a 2 centimétert. Az ablakok rögzítésekor az egyik legfontosabb szempont 
a légtömörség biztosítása, amit az ablak tokjára és a kávára ragasztott tömítőszalaggal történő RAL 
beépítés biztosít. Az alkalmazott ablakszerkezet általában 3 rétegű kripton töltésű, lágyfém 
bevonatos szerkezetként készül. A tokszerkezet minden esetben hőszigetelő rátét elemeket is 
tartalmaz. A legjobb hőszigetelő érték elérése érdekében az ablakokat a falsíkon kívülre a 
hőszigetelő zónába helyezik el. Ez komoly kihívást jelenthet statikai okokból és a légtömörség 
szempontjából is.  !!

Mivel az ablak és a fal alapvetően más hőtechnikai paraméterekkel rendelkezik,  nem 
mindegy azok egymáshoz viszonyított aránya. !!

� !
 !
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∑Aa= 1,44 m2
Af = 8,56 m2

Uf  = 0,45 W/m2K
Ua = 1,60 W/m2K

U = 0,62 W/m2K  hagyományos épület



� !!!!
Hőhidak - áttekintés 

!
Az épületeket nem tudjuk megépíteni hőhidak nélkül. Az épületszerkezetek esetében mindig 

lesznek anyagváltások, sarkok és beugrások, falcsatlakozások, amelyek hőhidakat eredményeznek. 
A hőhidak az épületszerkezetek gyengébb szigetelő tulajdonságokkal rendelkező helyei. Az adott 
helyen alacsonyabb felületi hőmérséklet alakul ki, ami intenzívebb hőáramlást okoz a külső 
környezet felé. A megnövekedett hőveszteség mellett megnő a páralecsapódás veszélye is. A nedves 
felületeknek pedig romlanak a hőszigetelő tulajdonságai és penészesedés is kialakulhat.  

Geometriai hőhidakkal az épület sarkain, kiugró pontjain vagy az erkélylemezeknél 
találkozhatunk. Egy kis belső meleg felülethez nagyobb külső lehűlő felület tartozik, ami úgy 
működik, mint egy hűtőborda. Kiküszöbölni teljesen nem lehet, de megoldást jelenthet a kompakt 
tömegformálás és az extra hőszigetelés alkalmazása.  

Hőhíd alakulhat ki eltérő hővezetésű anyagokból felépülő szerkezetek esetében is. Ilyen 
hőhidat jelent egy bordaváz, rögzítő elem vagy egy csőáttörés is. A hőhidak kiküszöbölésének terén 
átütő javulás érhető el vákuumszigetelő panelek alkalmazásával. A légritkított porózus anyag 
csomagolását az élelmiszeriparnál megszokott rétegelt alumíniumfólia biztosítja. Ezek a panelek 
már 4 cm-es vastagság esetében is elérik a 0,15 W/m2K értéket. A paneleket egyedileg gyártják. 
Egy teljes épület leszigetelése egyenlőre nagyon drága, de néhány hőhíd akár teljesen 
kiküszöbölhetővé válhat.  

Az üvegszerkezetek a hőszigetelésekhez képest tízszer rosszabb hőszigetelők. Ezen segíthet 
a nanotechnikának köszönhető aerogel átlátszó hőszigetelés. Az üvegek között alkalmazva a falakál 
is jobb hőszigetelés érhető el. Ennek az anyagnak, –akárcsak a vákuumhőszigetelésnek– a 
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mindennapi használata még távolinak tűnik, de tömeges gyártás esetén talán megfizethető 
technológiának számíthat. Ilyen új anyagok használatával akár passzív mobilház is építhető lesz. !
!

Légzárás, szellőzés - áttekintés 
!!!

Alapvető szempont, hogy a meleg levegő ne tudjon elszökni az épületszerkezeteken 
keresztül, ezért a passzívház gyakorlatilag hermetikusan lezárásra kerül. A termikus burok egyben 
levegőburkot is jelent. A kivitelezés során a legnehezebb feladat ezt a légzárást biztosítani. Minden 
résre, szerelési hézagra, még az esetleges repedésekre is oda kell figyelni. Ez az az elvárás, aminek 
csak nagyon kevés építőmester tud eleget tenni. 

A lezárt levegőburkot nem szabad áttörni szerelvényekkel, csövekkel, ezért a legkedvezőbb 
kialakítás, ha ezeket egy belső szerelőréteg mögött vezetjük el, és csak egy helyen törjük át a 
légszigetelést.  

A biológiailag szükséges légcserét biztosítani kell, ezért gépi szellőzőberendezést kell 
telepíteni. A passzívházban a szellőztetés alapvetően egy hőcserélő berendezésen keresztül történik, 
hogy ne vesszen el még az a hőmennyiség sem, amit a kiáramló levegő tartalmaz. Ezért a 
szellőztetéshez alapvetően más szemlélettel kell közelednünk.  

Télen nem szükséges ablakot nyitni, mivel a levegő éjjel-nappal friss marad. Az elszívott 
"rossz" levegő hőmennyiségének több mint 80%-át a hőcserélő átadja a friss levegőnek. Így a 
beszívott hideg, friss levegő a legnagyobb hidegben is 10-16 ˚C-ra melegszik fel, mielőtt a szobába 
jutna. Nyáron az éjszakai hűvösebb levegőt azonban a nyitott ablakon keresztül juttatjuk be a 
szobákba. A szellőzés akkor működik megfelelően, ha az elszívás a konyhából, fürdőből, WC-ből 
történik, a kültéri levegő betáplálása pedig a lakószobákba történik.  

  



� !!!!
!

Hőtároló tömeg - áttekintés 
!

A hőtároló tömeg az épületet sokkal lomhábbá teszi a hőmérséklet-változásokkal szemben. 
Nyáron még a tűző délutáni napon is hűvös belső hőmérsékletet jelent, télen kikapcsolt fűtéssel is 
sokáig megtartja a meleget. Persze egy hideg épületet sokkal lassabban, több energiával tudunk 
csak felfűteni, és ha nyáron tartósan meleg az idő, a nagy tömeget lehűteni is tovább tart. 
Önmagában a hőtároló tömeg ezért nem tekinthető se jó, se rossz szerkezetnek.  

A passzívház télen minimális fűtést használ, a napenergia melegíti fel a szobákat. Ha 
csekély a hőtároló tömege az épületnek, akkor csak a belső levegőt kell felfűteni, hamar meleg lesz. 
Ha néhány órára beborul az idő, akkor szükség lehet a rásegítő fűtésre, hiszen a levegő csak kis 
tömeget képvisel, így még az extrém kis hőveszteség is lehűlést jelent.  
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Nagy hőtároló tömegű épületnél, ha kisüt a nap, akkor is jó pár órának el kell telnie, hogy  
meleg legyen, ezért rásegítő fűtésre lehet szükség. A borult idő azonban nem okoz gondot, a lakás 
sokáig tartja a hőmérsékletét. 

Nyáron a „könnyű" épület akkor meleg, amikor kint is meleg van és süt a nap. A „nehéz" 
épület inkább estére melegszik fel, napközben kellemesebb klímát tart. Az első esetben az 
árnyékolás jelent elsődleges megoldást, a második esetben az esti szellőztetés kap nagyobb 
hangsúlyt. A kevésbé napos, hidegebb területeken a „könnyű" épület a jobb megoldás, ahol nagyon 
melegek a nyarak, ott a „nehéz" szerkezetek építése a célszerűbb.  

A legtöbb fejlett ország energiafogyasztási  maximuma nem a téli hidegben, hanem a nyári 
melegben jelentkezik, amikor mindenki bekapcsolja a klímaberendezéseket. A passzív házaknál 
nagyobb hangsúlyt kap az alacsony fűtés, de a nyári hűtésnek éppen olyan fontosnak kellene lennie. 
A kedvező „tömeg" kiválasztása csak az árnyékolás, légtechnika, helyi klíma és a használó 
szempontjainak a gondos elemzése után dönthető el.  !!

Árnyékoló szerkezetek - áttekintés 
!!!

A passzívházakban a nagy déli tájolású ablakfelületek miatt fokozottan ügyelnünk kell a 
nyári napvédelemre. Ennek a legegyszerűbb megoldása, ha külső árnyékolókat vagy árnyékvetőket 
használunk. A gyakorlatban árnyékvetővel leggyakrabban párkányok, ereszek, illetve erkélyek 
formájában találkozhatunk.  

Mivel árnyékolásra főként a nyári meleg időszakban van szükség, a fix árnyékolók a „téli" 
periódusban inkább károsak a lakás energiamérlege szempontjából. Ezt az ellentmondást 
mozgatható árnyékolók használatával lehet feloldani. A legegyszerűbb mobil szerkezet a kihajtható 
zsalutábla. Ennek hőhídmentes rögzítése azonban nehéz épületszerkezettani feladat. 

A legklasszikusabb árnyékvető szerkezetek a fák, amelyek árnyékos lombkoronája alatt 
évezredek óta hűsölnek az emberek. A növényzet telepítésekor azonban nagyon gondosan meg kell 
határozni az ültetés helyét, hiszen különféle tájolások esetében változik az árnyékolás 
hatékonysága. A lombkorona alakjára és várható méretére is célszerű a tervezéskor gondolni. Sok 
kertben divatos örökzöldek pompáznak egész évben. Ezek a növények a téli időszakban igen 
jelentősen csökkentik a benapozás mértékét, így közvetve megemelik a fűtési számlákat. 

  



� !!!!
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!
Fűtő berendezések - áttekintés 

!!
A passzívház nemcsak épületszerkezeti fogalom, hanem komplex koncepció. Az 

épületgépészet elengedhetetlen része az épületnek. A mesterséges szellőztető rendszer a csöves 
talajkollektorokban előfűtött levegő hőmérsékletét állítja be a betáplálási hőmérsékletre.  Az épület 
kialakítása olyan, hogy lehetőleg külön fűtő berendezésre ne legyen szükség, ezért a fűtés inkább 
csak rásegítés, biztonsági tartalék. Ezekben a lakásokban a használati melegvíz (HMV) energia 
igénye sokkal nagyobb, mint a fűtésé.  

Törekedni kell arra, hogy ez a rásegítő fűtés is lehetőleg megújuló energiaforrásokat 
hasznosítson. A napkollektor használható a melegvíz előállítására, illetve a téli légfűtésre is. A 
hőszivattyú a napkollektor funkcióját helyettesítheti. Mivel a mélyebb talajrétegek geotermikus 
energiáját hasznosítja, ezért a napkollektorral ellentétben folyamatos, egyenletes hőmennyiséget tud 
szállítani. Használható a fűtésre bevezetett levegő utánfűtésére apró elektromos fűtőtest, ami pótolja 
azt a kicsi hőmennyiséget, amit a szellőztető berendezés a kifújt levegőből nem tudott kinyerni. 
Ezek az elektromos fűtőtestek minden helyiségben külön egy termosztáttal szabályozottak.  

A passzívház legfontosabb fűtése azonban a Nap. A téli fűtési napok számát egyértelműen 
meghatározza a napsugárzás mennyisége. Ez az oka annak, hogy a hegyvidéken épült házakban az 
alacsonyabb átlaghőmérséklet ellenére kevesebb fűtés-rásegítésre van szükség.  

Jó megoldást jelenthet egy biomassza fűtés vagy egy pellet kazán beszerelése. Azonban a 
kiválasztott rendszereknek összhangban kell lenniük a fűtés, a HMV és a szellőzés igényeivel is. Az 
épület gépészeti berendezéseinek villamos energiaigénye természetesen magasabb, mint egy 
hagyományos épületben, azonban az általuk megtakarított hőenergia nagyságrendekkel nagyobb.  !!!

Tűzvédelem - áttekintés 
!!

A passzívházak esetében előírt alacsony energiaszint elérése olyan kialakítási és 
anyaghasználati jellemzőkkel jár, amelyeknek jelentős 

tűzvédelmi vonatkozásai is vannak, illetve lehetnek. Az energetikai szempontból 
elengedhetetlen vastag hőszigetelő réteg – tűzvédelmileg – a passzívházak talán legkritikusabb 
pontja.  

Jellemző szerkezeti kialakításukra, hogy az ablakok a hőszigetelés vonalában kerülnek 
kialakításra. Az így kialakuló légrés kürtőhatása – ha az éghető hőszigetelő anyag is részt vesz az 
égésben – fokozza a homlokzati tűzterjedés mértékét. Ennek megelőzése érdekében csak A1, illetve 
A2, azaz „nem éghető" besorolású hőszigetelő anyag beépítése javasolt a passzívházakba. 



További veszélyforrást jelent a passzívházak inhomogén, réteges szerkezeti kialakítása. Az 
éghető, környezetbarát anyagot is tartalmazó vázszerkezet védelmében a szerelt burkolatnak 
mindenhol ki kell elégítenie a felületfolytonosság követelményeit, így elkerülhetők azok a 
tűzesetek, amelyek (elektromos hiba miatt) a gipszkarton burkolat mögött keletkezhetnek. 

A passzívházak szoláris rendszerekkel kombinált, gépi szellőzéssel rendelkeznek. Ez tűz 
esetén a hő és a füst gyors szétterjedését eredményezheti az épületben, amit tovább fokoz a 
fényaknákkal kialakított természetes megvilágítás. Ennek elkerülése érdekében a szellőzőbe 
beépíthető egy automatikus tűzjelző berendezés, ami tűz esetén hő- és füstelvezető üzemmódra 
állítja a rendszert. 

Összegzésképpen elmondható: a passzívházak tűzvédelmének egyik legfontosabb 
követelménye az, hogy a felhasznált építőanyagok és épületszerkezetek megfelelő tűzvédelmi 
minősítéssel rendelkezzenek, és ezeket csak a gyártó által előírt módon és helyen alkalmazzák. 

Sok passzívházban kéményt is találhatunk. A kémény tervezésénél minimalizálni kell a 
hőhidakat, és a kéménynek a belső légtér felé légmentesen zártnak kell lennie. A passzívházakban 
működő kandallók friss levegővel történő ellátását csak a külső levegővel szabad megoldani. !!!

Statika - áttekintés 
!!

A hőhídmentes kialakítás érdekében rendszerint a szokványostól eltérő, annál bonyolultabb 
megoldásokkal kell a tartószerkezeti elemeket egymáshoz rögzíteni.  

Például a statikailag méretezett, külső téglaburkolatot rögzítő rendszer, a burkoló téglákat a 
tartó faltól maximum 17 cm-re tudja elhelyezni, a rétegek között így kialakuló terület azonban nem 
elegendő a passzívház vastag hőszigetelő rétegének az elhelyezésére. Téglaburkolatos 
passzívházhoz ezért egy másik rögzítő rendszert kell kidolgozni, amit minősíteni is szükséges, vagy 
vékony lapként lehet „tégla" burkolatot felragasztani a falra. 

Az épület hőburkából kilógó szerkezetek hőhídmentes rögzítése mindig külön statikai 
problémát jelent. Ezek közül az erkélylemezek kialakítására több megoldás is születhet. A legjobb 
módszer, ha az erkély teljesen önhordó, saját oszlopokon álló szerkezet, ilyenkor semmiféle hőhíd 
nem alakul ki az erkély és az épület csatlakozásánál. Könnyűszerkezetes épületek esetében a födém 
fagerendái kinyúlhatnak a kültérbe, tartva az erkélylemezt.  

Vasbeton erkélyek esetében alkalmazhatunk „hőhídmentes" erkélyvasalást, amikor az 
erkélylemez és a födém között átvezetésre kerül a hőszigetelés. Az erkélylemez teljes 
körbeszigetelése nem járható megoldás, mert azzal nem érhető el a passzívház szabvány által 
megkövetelt  ψ<0,01 W/mK érték.  

Minden burkolat, amit a házunkon elhelyezünk – a rögzítései miatt – mindig pontszerű 
hőhidat jelent, ezért még egy deszkaburkolat elhelyezésekor is oda kell figyelnünk. 

Az árnyékolók, zsalugáterek rögzítése is megoldhatatlan a hőszigetelés áttörése nélkül.  



A csővezetékek, mosdók, polcok fali konzolok rögzítésekor arra kell figyelnünk, hogy ne 
tegyük tönkre az épület zárt légburkát. Ez természetesen csak a fűtött és fűtetlen tereket elválasztó 
falszerkezetek és födémek esetében fontos. Ugyanez a probléma jelentkezik a lépcsők tervezésekor 
is, hiszen egy fűtetlen pincébe vezető lépcsőszerkezet építésekor nemcsak az állékonyságra, hanem 
a hőhidakra is figyelni kell. !!
!

Használat - áttekintés 
!!

A passzívház üzemeltetése nem igényel semmilyen plusz erőfeszítést vagy megoldást egy 
hagyományos épülethez képest. A többlet ismeretekre nem a lakóknak, hanem a tervezőnek és a 
kivitelezőnek van szüksége. 

Sok ember számára szokatlan, hogy a téli időszakban nem szükséges néha kitárt ablakokkal 
szellőztetni, de mivel a gépészeti berendezések miatt állandóan friss a levegő a szobákban, ezt 
hamar meg lehet szokni. A nyári időszakban az esti szellőztetés pedig továbbra is hasznos. 

A fokozott hőszigetelő falszerkezetek használata miatt a külső falak belső oldali felületi 
hőmérséklete csak kis mértékben tér el a helyiség hőmérsékletétől, ami a helyiségben tartózkodók 
hőérzetét pozitívan befolyásolja.  Akár még az ablak mellett ülve se érezzük, hogy fázik az egyik 
oldalunk. Ez lehetőséget teremt a lakóterek jobb kihasználására. 

A fűtésrásegítő berendezések működési elve nagyon egyszerű, ezért azok karbantartási 
igénye minimális. A légtechnikai berendezések szűrőit könnyen, egyszerűen tudjuk cserélni. A 
beszívott friss levegő szűrt, az allergének szintje alacsony. 

Minden szobában a gépészeti berendezések külön vezérelhetőek, ami még a nagyon eltérő 
igényű családtagoknak is megfelelő.  

Az enyhén elkoszolódott ablakok nem befolyásolják számottevően a hőnyereséget, ezért 
nem kell az üvegeket gyakrabban tisztítani. A belső függönyök is nyugodtan használhatóak, este 
egy vastag, akár hőszigetelő függöny még jelentően csökkentheti is a hőveszteséget; ezt persze 
nappal el kell húzni. A vékony, átlátszó függönyök nem befolyásolják a passzívház működését. 

A fűtés alacsony hőmérsékleten működik, ezért ha hirtelen beborul, időbe  telik a háznak, 
amíg kompenzálni tudja a „lehűlést". Ez azonban olyan kismérvű, hogy nem befolyásolja a 
kellemes klímát. 

Még a téli szabadság idején is magára lehet hagyni az épületet kikapcsolt gépészeti 
berendezésekkel, hiszen a napsütés még így is szinten tudja tartani a hőmérsékletet. 

A beruházás magasabb költségei megtérülnek a fűtésszámlák révén. !!!!



!
A szabvány előírásai - áttekintés 

!
A passzívház fogalmát a németországi Passivhaus Institut Darmstadt alapítója, dr. Wolfgang 

Feist alkotta meg.  
Passzívháznak nevezzük azt az épületet ahol a napenergiából, a belső hőforrásokból, 

valamint a visszanyert energiákból fedezhető a kellemes hőérzet anélkül, hogy külön aktív 
fűtőrendszer használatára szükség lenne. 

A passzívházra vonatkozó szabvány teljesülését PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 
energetikai számítással kell igazolni. !

Az előírás rendszer a kötelező paraméterek mellett több ajánlást is megfogalmaz: 
- hőhídmentes csomópontok 
- kompakt tömegformálás 
- optimális tájolás 
Az ablakok tipikusan 3 rétegű, nemesgáztöltetű üvegezéssel, low-E bevonattal és kiegészítő 

tokszigeteléssel készülnek. A nyári hővédelem árnyékoló vagy árnyékvető szerkezettel oldható meg. 
A légtömörség biztosítása tipikusan folytonossá tett, párazáró fólia alkalmazásával kivitelezhető. A 
légtömörség mérése blower-door teszttel történik. Az épület hőszükségletének biztosítása általában 
a szellőzésbe integrált fűtéssel megoldható. 

Passzívháznak azt az épületet lehet nevezni, amit a darmstadti intézet minősít és erről 
bizonyítványt állít ki.  

A használat szempontjából gyakran azonban nem az a cél, hogy elérjük a minősítéshez 
szükséges összes paramétert, hanem hogy egy komfortos energiatakarékos épületben éljünk. !

# 

�  !



!
Passzívház történelem 

!!
Az 1980-as évek közepén Svédországban és Dániában az alacsony energiaigényű házak már 

átlagosnak számítottak az új építésű épületek között. Bo Anderson és Wolfgang Feist  a svédországi 
Lundban, az ottani egyetem épületszerkezettani tanszékén folytattak kutatásokat az alacsony-
energiaigényű házak továbbfejlesztésére. Számításaik szerint a megfelelő tájolású, kompakt 
tömegű, kiváló hővédelemmel és minimális hőhidassággal rendelkező, légmentesen lezárt 
épületeket kiemelkedően hőszigetelt nyílászárókkal és ellenőrzött szellőző berendezéssel ellátva 
elhagyhatók az épületből a primer energiával működtetett fűtőberendezések.  

Az első passzívház megépítése előtt Wolfgang Feist vezetésével tudományos 
munkacsoportot hoztak létre a németországi Hessen tartományban. A tartományi Gazdasági- és 
Műszaki Minisztérium támogatásával dolgozták ki a passzívházak építési rendszerét, ami alapján 
1991-ben épült meg Darmstadt városában a világ első ilyen épülete.  

Az Európai Közösség THERMIE-CEPHEUS programjának segítségével 1998-2001 között 
mintegy 250 passzívház-kategóriás lakóházat épített meg öt európai országban. 

2006 végén összesen 6000 passzívház besorolású épület állt Európában. Ezek közül mintegy 
1000 épület Ausztriában található. A legtöbb országban a kidolgozott szabványnak megfelelő 
lakások építését különféle támogatási programokkal is ösztönzik. Azok az építtetők, akik 
felvállalják a passzívház építés komplex feladatát, a legkedvezőbb támogatási besorolásra 
számíthatnak. Magyarországon csak néhány, próbálkozásként épült passzívház található.  

Az állami szintű szabályozásban Ausztria áll az élen: Vorarlberg tartományban 2007-től már 
csak passzív-ház követelményeknek megfelelő lakásépítésre adnak állami támogatást. Ez várhatóan 
2015-ig Ausztria minden tartományában bevezetésre kerül. !!!!

Pénzügyi számítások - áttekintés 
!!

A passzívházakkal kapcsolatban az első kérdés általában az, hogy a nagyon vastag 
szigetelőanyagok és a komplex szellőzőrendszer többletköltsége hány százalékkal drágítja meg az 
építkezést, és azok mikor térülnek meg. 

A számolás egyszerűnek tűnik. Tételezzük, fel, hogy ismertek az épületünk szokásos 
kivitelezési költségei, amely költségek semmiféle extra beavatkozás költségeit nem tartalmazzák. 
Ebből le kell vonni azokat a költségeket, amelyek a be nem épített tételeket és a hozzájuk tartozó 
munkát tartalmazzák: !



gázhálózat fejlesztési hozzájárulás, gázcsonk bekötés, gázterv készítése, gázbekötés az 
épületig, gázszerelés, kémény építés, kémény műszaki átvétel, gázkazán és melegvíztároló, 
gázkazán beszerelés- üzemelés, fűtési rendszer kiépítése, klímaberendezés !

A passzívház építése során a következő többletköltségek merülnek fel: 
határoló szerkezetek extra hőszigetelés, szellőző berendezés, talajkollektor, puffertartály !
Átlagos lakásárat figyelembe véve a passzívház többletköltsége 14,5%. Amennyiben az 

eredeti elképzelésben szerepelt egy geotermikus hőszivattyú is, amivel nem kiváltani, hanem 
csökkenteni szándékoztunk a gázfelhasználást, akkor ez a többletköltség már csak 6,25%-os a 
hagyományos épület teljes költségéhez viszonyítva. Minden családi ház más és más, de a 
százalékos eltérésben nem találnánk nagy különbséget.  

A korábbi német példák azt mutatják, hogy a passzívházak építési költsége 15-20 %-kal 
több, mint a hagyományos épületeké, a megtérülési idő pedig 8-10 év.  

Ausztriában legfeljebb négy hálószobás, 150 m2-es cca.: 200.000,- €-ba kerülő családi ház 
után 30%-os kedvezmény vehető igénybe. 

A környezettudatos elvek szerint épülő házak hazai elterjedését várhatjuk a közeljövőben, 
mivel az építészetben sincs más út, mint az energia- és költséghatékonyság. !!!

Gyakorlati példa 
!!

Vizsgáljunk meg egy kis lakóépületet, hogy milyen különbségekkel találkozunk, ha 
„hagyományos" vagy passzívházat választunk. 

A vizsgált épület egy tetőtérbeépítéses, kétszobás, nappali-konyhás kialakítású, szabadonálló 
családiház. A nappali déli tájolású, az északi oldalon a ház teljesen zárt, itt egy garázs kapcsolódik 
az épülethez. A két szinten összesen nettó 90 m2 a hasznos alapterület. A gépészeti berendezések a 
tetőtérben kaptak helyet. 

Nagyon kis épületről van szó, és A/V arányhoz viszonyítva a passzívháznak relatív nagy az 
elektromos energia felhasználása, ezért ez az épület az energetika besorolás szerint csak (A) 
minősítést kaphat, annak ellenére, hogy megfelel a passzívház minősítésnek. !



� !!!!!!!!!!!



! !
Hagyományos épület !

�  ! !!
A lapradiátoros fűtés kondenzációs gázkazánról üzemel, ami a használati melegvizet is 

előállítja. A kazán egy béléscsövezett kéményre van rákötve. 
Az épületben nem működik szellőzőrendszer. !!

�  
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Passzívház 
!

�  ! !
A tetőn napkollektorok állítják elő a használati melegvizet. Az épületben hőcserélős 

szellőzőrendszer üzemel, amit elektromos fűtésrásegítés is kiegészít. A gépészeti rendszernek egy 
hőszivattyú is a részét képezi. !
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Akadálymentes építészet!
!
!
!
!
!



Az épített környezet egyenrangú használata: 
!!
A minket körülvevő tereket, épületeket általában különösebb nehézség nélkül tudjuk bejárni és 
használni. Teljesen természetes számunkra, ahogy az utcán közlekedünk, nem jelent akadályt ha egy 
kicsit magasabb járdára kell fellépnünk, vagy egy kicsit egyenetlen a járda. Probléma nélkül be 
tudunk jutni az épületekbe, fel tudunk menni a lépcsőkön és a bejárati ajtó megtalálása sem okoz 
különösebb nehézséget. A lakásunkban elérjük a kapcsolót, kezet tudunk mosni a fürdőszobában és 
elképzelhetetlen a számunkra, hogy a mellékhelyiségben ne tudnánk megfordulni. Általában 
elmondható, hogy a környezetünket olyanra alakítottuk ki, hogy azt “gond” nélkül kényelmesen 
tudjuk használni. Persze akár egy lábtörés is hamar ráébreszt minket, hogy milyen nehéz lemenni a 
lépcsőn, elérhetetlen magasságba kerül a buszok ajtaja, és többször elátkozzuk azt aki a kádat ilyen 
alakúra tervezte. Babakocsival már nem férünk be a legtöbb üzlet ajtaján vagy az a három lépcsőfok 
is igen nehéz pillanatokat fog okozni, ami a gyerek születése előtt még csak fel sem tűnt. A 
babakocsi arra is sokunkat ráébreszt, hogy télen a hó mindig ott torlódik fel (oda tolják) ahol le 
tudnánk tolni a kocsit. A rokoni látogatás során az a pár bőrönd komoly feladat elé állít minket egy 
lengőajtónál, vagy négy emeletnyi lépcsőmászásnál. Éjszaka egy áramszünetben nehezen találjuk 
meg az ajtót, fiókot, fogantyút, a zseblámpát pedig általában sehogy. De az is hamar kihoz a 
sodrunkból, ha a kedvenc TV műsorunknál egyszerűen elmegy a hang és nem tudjuk meg, hogy 
akkor ki is volt végül a gyilkos a kertész vagy a sofőr.  
Bosszantó apróságok amit hamar el is felejtünk, mihelyt leveszik a gipszet, “felnő” a gyerek, vagy 
kifizettük a TV szerelőt. Néhány embertársunk számára a fenti akadályok azonban nap mint nap 
gondot jelentenek egy életen keresztül. Ezért arra kell törekednünk, hogy olyan környezetet, 
lakóépületet teremtsünk amelyek mindenki számára egyaránt AKADÁLYMENTESEN és 
EGYENRANGÚAN használhatóak legyenek.  !!!
Az egyenlő hozzáférés:   !
Akadálymentessé tenni egy épületet azt jelenti, hogy annak kényelmes, biztonságos használata 
mindenki számára biztosított. Az elv érvényesüléséhez nagyon fontos figyelembe venni, hogy egy 
adott esetben valamely sajátos szükségletű csoport igénye ne szorítsa háttérbe egy másikét, hanem 
az eltérő igények egyformán hangsúlyt kapjanak, harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz. !
Az építészeti tervezés során nagyon fontos tudnunk, hogy az egyenrangú használat során milyen 
akadályokba ütközhetünk. Ezért nagyon fontos, hogy legelőször magukat az akadályokat vegyük 
lajstromba. !
Építészeti akadályok: Ebbe a csoportba sorolható minden épület, tér amit egyenrangúan 
szeretnénk használni. Ezek az épületek határozzák meg, hogy milyen módon élünk, mennyire 
tudunk bekapcsolódni a társadalmi, kulturális életbe. Melyik az az üzlet amelyet akadály mentesen 
tudunk használni, melyik múzeum látogatható mindenki számára, és hol kapunk úgy munkát, hogy 
azt egyenrangú félként el is tudjuk végezni.  !
Vertikális akadályok: Az idős vagy mozgássérült emberek számára ezek az épületekben vagy azok 
környezetében található “szintkülönbségek” jelentik a legnagyobb akadályt. Egy kerekesszékkel 



vagy babakocsival pár lépcsőfok, egy magas padka ugyanúgy leküzdendő akadályt jelent mint egy 
vagy több emelet megmászása.  !
Horizontális akadályok: Ilyen akadályokkal találkozhatunk ha szűk a folyosó, keskeny vagy 
alacsony egy nyílás. Hiába széles egy folyosó ha van egy magas küszöb, belelóg a térbe egy 
radiátor, ami mellett nem lehet már elmenni kerekesszékkel. Egy nagyon süppedős szőnyeg, vagy 
egy rosszul megválasztott lábtörlő is nehézzé vagy akár lehetetlenné teheti a mozgássérült számára 
a közlekedést. Csúszós, síkos burkolat pedig még veszélyes is lehet. !
Térbeli akadályok: A mozgásukban korlátozott, kerekesszékkel közlekedő emberek számára még a 
legegyszerűbb tevékenységek elvégzéséhez is gyakran nagyobb területre van szükség. Egy ajtó 
kinyitásához vagy egy fürdőszoba használatához olyan többlet teret kell biztosítani, hogy a 
kerekesszék kényelmesen elférjen. Ez a többlet tér igény a segédeszközök méretéből és a mozgások 
jellegéből adódik. !
Ergonómiai akadályok: A nyílászárókat, kapcsolókat, bútorokat olyan módon kell kialakítani, 
hogy azokat mindenki egyenrangúan használni tudja. A kialakított sarkok, élek nem jelenthetnek 
veszélyt sem a magas, alacsony vagy akár a kerekesszékes ember számára sem. !
Antropológiai akadályok: Különböző testhelyzetben, egészségi állapotban az emberek másként 
tudják elérni vagy használni a különböző tárgyakat. Egy alacsony vagy ülő ember számára erősen 
beszűkül a használható vagy belátható tér mérete. A tereket és az elhelyezett berendezéseket úgy 
kell megtervezni, hogy azok egy “beszűkült” térhasználat esetén  is beláthatók és használhatóak 
legyenek. !
Érzékelési akadályok: Az értelmileg-, illetve érzékszervi képességeikben akadályozott személyek 
számára is olyan tereket kell kialakítani amelyekben tájékozódni képesek. A környezetet 
átláthatónak és a tájékozódást segítő, jól elkülöníthető szimbólumokkal és feliratokkal kell ellátni. 
Az eligazodást segíthetik a fények, színek, formák, hangok és anyagok is. !
Kulturális akadályok: A leggyakrabban az idegennyelvű feliratok hiánya jelenti a gondot, de 
egyes piktogramok jelentése vagy néhány szokatlan tárgy használata is gondot jelenthet a 
“messziről jött” turistának. Egyes népcsoportok, vallási közösségek előírásai, kulturális szokásai 
olyan a nemekre, életkorra vagy akár “kasztra” vonatkozó előírásokat tartalmazhatnak amelyek 
befolyásolják az egyes terek, épületrészek, tárgyak vagy élelmiszerek használatát. Talán ide 
sorolható a nemi identitásuk alapján kisebbségnek számító csoportok igénye is. !
Jogi akadályok: A jogi szabályozás nagyon sok helyen segíti az akadálymentes környezet 
kialakítását, néhány esetben azonban komoly akadályt is jelenthet. Egyes területek esetében a 
“rendezési terv” vagy a műemlékvédelem olyan szigorú beépítésre, padlóvonalra, zöldterületi 
lefedettségre vonatkozó előírást is tartalmazhat ami a tervezést nagyon körülményessé, vagy akár 
lehetetlenné is teheti.  !



!
a teljes körű használat lehetősége, a korlátok, !
A felsorolt akadályok leginkább a lakosság 10%-át kitevő állandó fogyatékossággal élő személyek 
közlekedését, informáltságát nehezítik vagy akadályozzák meg. Ugyanakkor a társadalom mintegy 
40%-át jelentő csökkent mozgás- vagy érzékszervi képességgel rendelkezőknek, gyermekeknek, 
időseknek illetve a kisgyermekkel közlekedőknek is akadályt jelentenek. !
Az épített környezet egyenrangú használatát leginkább az könnyíti meg ha tereinket épületeinket 
nem akadálymentesíteni szeretnénk hanem az egyetemes tervezés eszméjét követve eleve úgy 
terveznénk azokat, hogy az akadályok “kialakulását” megelőzzük. Az a cél hogy olyan 
megoldásokat hozzunk létre amellyel egyszerre tudjuk kiszolgálni a különböző igényeket. Ezek az 
egyetemes igények néha nagyon nehéz feladat elé állítják a tervezőt, mert más az ideális megoldás 
egy kerekesszékes és más egy vak ember számára.  !
A legtöbb “használó” igényeit figyelembe véve is lesznek olyan speciális csoportok akiknek az 
igénye csak korlátozottan elégíthető ki, az egyetemes tervezés alap kritériumai a következőek: !
- a tervezés során a legtöbb használói igény figyelembe vétele 
- flexibilitás, az egyénre szabhatóság igénye 
- az egyéni segédeszközök használatának lehetővé tétele !
A használói igények figyelembe vétele mellett nagyon fontos szerep hárul a környezeti elvárások 
csökkentésére is. A csökkent egyéni teljesítőképesség segédeszközökkel, gyógyszerekkel, 
gyakorlással bizonyos esetekben javítható, így csökkentve az egyén elvárásit a környezetével 
kapcsolatban. Ezek a zömében technikai segédeszközök, végtagpótlók, hallókészülékek (ide 
tartozik a szemüveg is) lehetővé teszik az egyén számára, hogy az épített környezetet egyenrangúan 
használhassák. Az egyetemes tervezésnél ezeket az eszközöket is figyelembe kell venni, hiszen 
egyes elektromos berendezések zavarhatják a hallókészülékeket, vagy tönkretehetik a szívritmus 
szabályozókat is.  !
az integráció szükségessége, és az integráció korlátai az épített környezetben !
Az egységes tervezés eszméjének, csak abban az esetben van értelme, ha nem mint néhány 
megcsodálni való kivételről beszélünk majd, hanem sikerül azt a hétköznapi élet és gondolkodás 
részévé tenni. Annak kell természetesnek lennie, hogy a minket körülvevő világ egyenrangúan 
használható mindenki számára. Az elv használatát természetesen nem lehet mindig, minden 
körülményre sablonosan használni. Nincs értelme minden könyvet és újságot a vakok számára is 
olvasható módon kiadni, de az igen is alapkövetelmény, hogy minden könyvhöz vagy újsághoz 
hozzáférhessenek, akár az interneten “akadálymentes” honlapokon. Az épületek esetében sem 
oldható meg a teljes körű akadálymentesítés, hiszen vannak olyan védett épületek (például 
műemlékek) és vannak olyan funkciók amelyek nem változtathatóak vagy nem éri meg a 
változtatás. Mivel egy épületet általában ötven évre tervezünk, ezért, a minket körölvevő “világban” 
talán ennyi idő múlva válik mindennapi, természetessé az egyenlő hozzáférés eszméje. Erre az 
átmeneti időszakra nemcsak az épületek miatt, van szükség ennyi idő kell ahhoz is, hogy egy más 
szemléletben felnőtt generáció vegye át a stafétabotot. !



!
Az épületek és a környezet akadálymentes használatának funkcionális alap követelményei: !
MÉRETEK ÉS HELYIGÉNYEK: !!!!!
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!!
Az általánosan használt terekre vonatkozó előírások: !
Rámpák: !
Egy rámpakar maximálisan 50 cm-es magasságot hidalhat át. 2-17,5 centiméteres szintkülönbségig 
maximum 8%-os (1:12), ennél magasabb áthidaláshoz maximum 5%-os (1:20) lejtésű rámpával 
hidalható át. A rámpák oldallejtése maximum 2%-os lehet.  
A rámpakar minimális szélessége 120 cm, mindkét oldalon legalább 10 cm magas tömör 
kerékvetővel kialakítva. 50 cm-es szintemelkedés után, illetve minden 9 méteres vízszintes hossz 
után legalább 150 cm-es pihenőt kell kialakítani, 1%.os ellenlejtést kialakítva a visszagurulás 
meggátlására. A rámpa induló és érkező végén egyaránt minimum 150×150 cm-es vízszintes illetve 
visszagurulást gátló szabad területet kell biztosítani. A rámpák kezdetét és végét olyan burkolati 
sávval kell készíteni ami színben és érdességben különbözik a rámpa egyébként sima csúszásmentes 
felületétől. A rámpa jó megvilágításáról gondoskodni kell. A fedett rámpák előnyösebbek, de 
azoknál is figyelni kell a jegesedésre és a hóeltakarításra. !

-  !!



Lépcsők: !
A lépcsőkarok egyenes vonalvezetésűek legyenek, a fokok pedig azonos fellépési magasságokkal és 
belépési szélességekkel készüljenek. Egy lépcsőkar legalább három fellépésből álljon. A 
lépcsőkarokat minimum 120 cm-es szabad szélességgel kell kialakítani úgy, hogy minden 1.80 
méteres szintkülönbség után legyen egy 120×120 cm-es pihenő.  A lépcsőfokok kialakításánál a 
2×magasság + szélesség = (60-64) szabályt betartva maximum 15 cm-es fokmagasság alakítható ki. 
Homlokfal nélküli vagy vízorros lépcső kialakítás  nem lehetséges, mert azok akadályozzák a 
szabad fellépést. A helyesen kialakított lépcsőfok homloklapja 15°-os szöget zár be a függőleges 
síkkal.  A lépcsőfokokat sima, csúszásmentes járófelülettel kell kialakítani. A lépcsőfokok éle 
lekerekített lehetőleg kontrasztos színben vagy anyagban jelzősávként kerüljön kialakításra. A 
pihenőknél burkolatváltást kell alkalmazni, a lépcsőkarok érkezését és indulását jelezve színbeli és 
érdességbeli megkülönböztetéssel. A lépcső pihenőit káprázásmentes erős fénnyel kell 
megvilágítani, úgy hogy a használók árnyéka se zavarja a lépcsőfokok egyértelmű észlelését.   A 
lépcső alatti, 220 cm-nél alacsonyabb belmagasságú teret a fejsérülések megakadályozása miatt 
elkeríteni szükséges.  !

-  !!



!!
Korlátok, kapaszkodók: !
Kétsoros (70 és 95 cm magasságú) korlátot kell alkalmazni, 150 cm-es rámpaszélesség felett 
mindkét oldalon. A korlátokat folyamatos, törések nélküli vonalvezetésűre kell kialakítani úgy, 
hogy, a rámpavégeken (lépcsőkarok végén) 30-30 cm-es legyen a túlnyúlásuk.  A kapaszkodók 
átmérője 5 cm, faltól mért távolsága pedig minimum 4,50 cm.  A korlát érintésre nem hideg, a 
kézcsúszást megakadályozó anyagból vagy bevonattal kell készíteni. A korlátokat lehetőleg a 
környezettől eltérő színben, jól észrevehetően kell elkészíteni. A korlátokat minden esetben 
statikailag is méretezni kell. A nagy forgalmú középületekben, egészségügyi intézményekben a 
folyosókon is célszerű kapaszkodókat elhelyezni. !!!!!

-  !



!!
Lift: !
A liftajtó előtt minimum 150×150 cm-es helyet kell biztosítani, ami egyoldali ajtós lift esetében 
170×170 cm-es bővítendő. A kialakítandó lift minimum 6 személyes kialakítású legyen. A lift belső 
méretét kerekesszék esetén (110×140 cm), elektromos kerekesszék esetében (125×140 cm), kórházi 
ágy szállítása esetén (150×230 cm) méretűre kell készíteni. Az ajtó szabad nyílásméretének 
minimum 85 cm-nek kell lennie. Lehajtható pihenőszék elhelyezésének magassága 50 cm.  A belső 
fogódzót lehetőleg kétoldalt 85 cm-es magasságban kell elhelyezni. A lehetőleg automata nyitású, 
tolóajtóval rendelkező liftet kell alkalmazni rácsukódást megakadályozó berendezéssel. A kabin 
függőleges és vízszintes érkezési pontossága 2 cm-es határon belűl legyen.  
A kezelőpanel 85-110 cm-es magasságban kerüljön elhelyezésre úgy, hogy oldalt minimum 50 cm-
es hely maradjon szabadon. A nyomógombok kialakítása, minimum 2,5 cm-es átmérővel, egymástól 
minimum 3,5 cm-es távolságra, jól értelmezhető jelzésekkel ellátva, a főbejárati szintet külön 
kiemelve kerüljenek kialakításra.  A biztonsági kiegészítő gombokat a panel alján egy csoportban, 
jól felismerhetően, szín és méret megkülönböztetéssel kell elhelyezni. A gombokat Braille-írással 
(kiemelkedő szimbólumokkal) is fel kell tüntetni. A lift padozatát csúszásmentes, könnyen 
tisztítható módon kell kialakítani. A szintek jelzését egyértelmű hangjelzéssel is jelezni kell. !!!!

-  !



-  !!
Emelők: !
Meglévő épületek “kényszermegoldása”, új épületek tervezésekor kerülendő. Az önálló, kezelő 
nélküli használat mellett maximum 150 cm-es szintkülönbség áthidalására alkalmas.  Az emelőlap 
minimális mérete 90×120 cm. Az induló és érkező helyzetben az emelőlap előtti 150×150 cm-es 
szabad területet biztosítani kell. A leesés elleni védelmet ( korlát, mellvédfal) biztosítani kell. A 
kezelőgombok elhelyezését 80-110 cm-es magasságban kell biztosítani. !
Korlátlift: !
Az emelőhöz hasonlóan új épületbe illetve kültérre nem célszerű tervezni. Lakáson belüli használat 
esetében létezik olyan változat ami a kerekesszékkel együtt emelkedik, és olyan is ami önálló 
ülőkével rendelkezik. A korlátlift hozzáféréséhez 150×150 cm-es szabad területet kell az induláskor 
és az érkezéskor is biztosítani.  Csak olyan lépcsőre szerethető ahol a felhajtott emelőlap mellett 
120 cm-es, lehajtott emelőlappal 90 cm-es szabad közlekedési szélesség biztosítható. !!
Függesztett mennyezetlift: !
A lépcsőszerkezettől függetleníthető külön statikai méretezést igénylő szerkezet. A sínpálya a 
mennyezetre rögzíthető, így nem csökkenti a lépcsőkar hasznos szélességét. A helyiségekben 
végigvezethető, az ajtótokba süllyesztett sínpályával a lakás minden helyiségébe biztosítható a 
közlekedés. !!



Ajtó: !
A szabad nyílások és ajtók esetében 85 cm-es közlekedő szélességet és 190 cm-es magasságot kell 
biztosítani. Amennyiben az ajtó (szűkület) 30 cm-nél mélyebb akkor a szabad nyílásnak 90×190 
cm-esnek kell lennie. Amennyiben az ajtólap nem nyitható ki 90°-nál nagyobb szögben úgy ez a 
szélesség a kitárt ajtólap és a szemközti tok távolsága, nagyobb szög esetében ez a tokbelméretet 
jelenti.  A tervezés során 1.00 méteres névleges ajtó szélességet célszerű tervezni. Kétszárnyú ajtó 
esetén (szimmetrikus vagy asszimetrikus kialakítás esetén) a 85 cm-es szabad nyílásméretet az 
egyik szárny becsukott állapota mellett is biztosítani kell. Az ajtók előtt 150×150 cm-es, a bejárati 
ajtó előtt pedig 170×170 cm-es szabad területet kell biztosítani. Az ajtó azon oldalán, amerre nyílik, 
a kilincs felőli szélétől számítva 60 cm-es, az átellenes oldalon pedig 30 cm-es helyet kell 
biztosítani.  Az ajtólap üvegezése (biztonsági üveg) a padlószinttől mért 30 cm-es magasság alá ne 
nyúljon. At üvegezett ajtók szárnyait a gyengénlátók számára is látható módon kell kialakítani, a 
járófelülettől mért 150 cm-es magasságban elhelyezett színes jelzésekkel. Az ajtólapon 20 cm-es 
magasságig koracél ütközőt kell kialakítani. Az ajtólapot és a keretet célszerű színkontraszttal 
elválasztani.  !
A küszöb magassága 2 cm-nél nem lehet több. Lakáson belül küszöböt nem szabad alkalmazni, 
ezért a vizes helyiségekben speciális vízzáró küszöbmegoldásokat kell alkalmazni. A kilincsek 
közül célszerű olyan visszahajlított végű nyeles fogantyút használni amelyet könnyű elforgatni és 
megakadályozza a kéz lecsúszását, fennakadását. A megfelelő kilincs vastagsága 2,5 cm, 
tengelytávolsága az ajtólaptól 4,5 cm, és az elhelyezési magassága 90 cm (maximum 120 cm). 
Nyíló ajtó esetében egy vízszintes, hosszú fogantyú segíti az ajtó behúzását. A közlekedőkből nyíló 
ajtókat célszerű 2/3-ad arányban üvegezett kialakításúra készíteni, a jobb áttekinthetőség és a 
kedvezőbb fényviszonyok miatt. Két egymás után álló ajtó között a nyitott ajtószárny hosszán kívül 
legalább 120 cm-es távolságot kell hagyni.  !
Bejárat: !
Az épületek legalább egy bejáratának – lehetőleg a főbejáratnak - akadálymentesnek kell lennie. A 
főbejárat legyen könnyen észrevehető, az épület homlokzatától vizuálisan jól különüljön el. Ha a 
főbejárat nem akadálymentesíthető, akkor az akadálymentes bejárathoz vezető útvonalat a 
főbejárattól kiindulva egyértelműen jelölni kell, szemmagasságban elhelyezett, egyértelmű 
jelölésekkel, jól olvasható, egyben tapintható információt is tartalmazó táblákkal és vezetősávokkal. 
A bejárat mindkét oldalán 150×150 cm-es szabad vízszintes helyet kell biztosítani a kerekesszékkel 
történő manőverezéshez. A kapu lehetőleg fedett, védett előtérrel vagy előtetővel legyen kialakítva. 
A kaputelefon kezelőtáblája 85-110 cm-es magasságban kerüljön elhelyezésre. A vízelvezető rácsot, 
lábtörlőt síkba süllyesztve  kell elhelyezni úgy, hogy a rács nyílásainak mérete maximálisan 2×2 
cm-es lehet. A postaládákat 70-150 cm-es magasságban, térdszabad módon kell elhelyezni. A 
különféle jelöléseket (házszám, névtábla, információs felirat) úgy kell elhelyezni, hogy azok jól 
megvilágítva, kellő színkontraszttal a kerekesszékben ülők számára is (120 cm-es magasságban) 
olvashatóak legyenek.  
Kiemelt középületek főbejárati ajtaját automata elektromos ajtónyitó berendezéssel is el kell látni, 
hogy azon a súlyosan sérült személyek is önállóan be tudjanak jutni. Az ajtónyitót működtető 
nyomógombot úgy kell elhelyezni, hogy az mindenki számára elérhető magasságú legyen, a kinyíló 
ajtószárny balesetet ne okozhasson és a nyitószerkezet használati célját egyértelmű piktogramokkal 
kell jelölni. Az elektromos működtetésű automata ajtókat az elektromos hálózattól független 
akkumulátoros tápegységgel is célszerű ellátni. Az automatikus működtetésű ajtók meghibásodása 



esetére a kézi működtetés lehetőségét is biztosítani kell. Forgóajtók és forgókapuk használatakor 
mindig kell egy akadálymentes ajtót is létesíteni. !
Ablak:  !
Az ablakok parapet mérete maximum 60 cm legyen, olyan ablakok használatával ahol a vízszintes 
tokosztó nem az ülő szemmagasságában van elhelyezve (120-125 cm).  Az ablaknyitó szerkezet 
magassága 45-120 cm magasan legyen elhelyezve.  !!!!
Erkély, terasz: !
Az erkélyek teraszok mérete akkora legyen, hogy azon kerekesszékkel meg lehessen fordulni. Az 
ajtóknál a küszöb legfeljebb 2 cm magas legyen, amit épületszerkezeti okok miatt csak nagyon 
gondosan megtervezve lehet megoldani. A korlátokat úgy alakítsuk ki, hogy arra a gyerekek ne 
tudjanak felmászni.  !
Információs felirat: !
A feliratokat, jelzéseket jól látható módon kell kialakítani és megvilágítani 120 cm-es 
szemmagasságban. A feliratokat kontrasztos színválasztással, jól olvasható betűtípussal (helvetica, 
grotesque, gill), az észlelési távolságnak megfelelő mérettel, a síkból kiemelkedően vagy kiegészítő 
Braille írásjegyekkel készüljenek.  Az akadálymentes útvonalak – épületen belül a vészkijáratok, 
menekülési útvonalak - jelzései folytonosan, követhető módon legyenek elhelyezve. A jelzések, 
szimbólumok könnyen olvashatóak és észlelhetőek legyenek, egyértelmű információt nyújtsanak. A 
jelzéseket célszerű a járófelülettől mért l,50 m távolságban, szemmagasságban elhelyezni. A fej 
felett elhelyezett jelzések a járófelülettől mérve 2,20 m fölötti magasságban legyenek.  !
Jelző berendezések: !
A belső terekben tűzeset, betörés,vagy egyéb veszélyhelyzet esetére beépített hangszóróval ellátott 
rendszert kell kialakítani, ami a siketek igényeinek megfelelően nagyméretű villogó jelzőfénnyel is 
ellátott.     
Az akusztikus vészjelzőket úgy kell szabályozni, hogy minden esetben az általános használati 
“zajszintnél” hangosabban szóljon, de sohasem érheti el a 120 dbA értéket. A fényjelzésnek 
szakaszosan felvillanónak kell lennie minimum 75 kandela fényerővel. A burkolatok felületi 
érdessége ne haladja meg a 0.5 cm-t.  !
Működtető berendezések: !
A csengő, villanykapcsoló, kaputelefon, liftkezelő gomb, stb... elhelyezési magassága 85-110 cm. A 
nyomógombok kialakítása, minimum 2,5 cm-es átmérővel, egymástól minimum 3,5 cm-es 
tengelytávolságra, jól értelmezhető jelzésekkel ellátva kerüljenek kialakításra.  A gombokat Braille-
írással is fel kell tüntetni. A működtetés visszajelzését fény és hangjelzéssel is biztosítani kell. A 
kilincs elhelyezési magassága maximum 120 centiméter. A legmegfelelőbb olyan visszahajlított 
végű nyeles fogantyút (kilincset) használni amelyet könnyű elforgatni és megakadályozza a kéz 



lecsúszását, fennakadását. A megfelelő kilincs vastagsága 2,5 cm, tengelytávolsága az ajtólaptól 4,5 
cm.  Az elektromos aljzatok optimális magassága 40-110 cm, a villanykapcsolók 90 centiméter 
magasságban optimálisak, minden falsaroktól (bútortól) minimum 50 cm-t elhúzva. A kapcsolókat 
és aljzatokat következetes és eltérő kontrasztos jelöléssel kell ellátni. Az aljzatok védelméről 
minden esetben gondoskodni kell. !
Burkolatok: !
Minden körülmények között szilárd, csúszásmentes, sima és egyenletes, könnyen tisztítható 
burkolatot kell választani. Szőnyegek alkalmazásakor biztosítani kell, hogy a burkolat rögzített, 
süppedés és gyűrődésmentes kialakítással készüljön. A szőnyeg sörtéinek szálmagassága 6 mm 
legyen (max.: 13 mm). A burkolatok káprázásmentes és egyenletes megvilágításáról gondoskodni 
kell. A falak, padlók felületképzésének anyagai befolyásolják az épület akusztikai, és hőtechnikai 
tulajdonságait. A vakok számára bordázott vezetősávot  kell létesíteni a járműforgalom előtti 
területen, a bejáratok mindkét oldalán, a buszmegállókban, valamint minden olyan helyen ahol a 
figyelem felhívása a fontos.  !
Világítás: !
A látássérült emberek számára a legjobb fényforrás a természetes fény. Törekedni kell arra, hogy az 
épület különböző részein, helyiségeiben ne legyen nagy fénykülönbség. Ezt úgy érhetjük el, ha a 
természetes fényt mesterséges fénnyel egészítjük ki. A sötétebb, kevésbé világos szakaszokon lehet 
a fényerő csökkenésére automatikusan működésbe lépő világítótesteket felszerelni. Sok látássérült 
személy fokozottan érzékeny a tükröződő, visszaverődő fényekre, sokan kifejezetten 
fényérzékenyek, fénykerülők, és ezek a tükröződő fénymezők „elvakíthatják” őket, úgy mint a 
direkt napfény. Tükröződést, káprázást okozhat a környezetben az éles, árnyékolatlan napfény, és 
minden tükröződő fényes felület, pl. padlóburkolatok: csillogó padlólap, pvc, lakkozott parketta; 
fényes asztalfelület, pult; számítógép képernyő; tükör, csempe, króm csaptelepek, törülközőtartók; 
fedetlen izzók, fényforrások. !!
Közlekedő: 
A folyosó minimálisan 120 cm-es szélességű, amit helyi szűkület (30 cm-es hosszon) legfeljebb 85 
cm-re csökkenthet.  A 150×150 cm-es fordulási lehetőséget biztosítani kell az ajtók környezetében 
illetve falfülkében kialakítva. Elektromos kerekesszék fordulási sugara 170×170 centiméter. A 
közlekedők szabad belmagassága legalább 2.20 méter legyen. A közlekedők burkolatának sík, 
egyenletes és csúszásmentes padlóburkolatot kell választani. A szőnyegeket, lábtörlőket rögzíteni 
szükséges, a szálhosszúságuk nem lehet 6 mm-nél hosszabb. Amennyiben a folyosó szélessége 
olyan nagy, hogy a gyengénlátó személy elveszítheti a tájékozódási képességét, akkor a 
padlóburkolaton vezetősávot kell kialakítani a szín, felületi érdesség változtatásával, vagy rögzített 
szőnyeg elhelyezésével. Vezetővonalak, falszegélyek kialakítását színben és felületben is 
kontrasztosan kell kialakítani. !
WC: !
A WC-t úgy kell elhelyezni, hogy a kerekesszékes használó átülése lehetséges legyen, illetve az 
esetleges segítő helyigénye is biztosított legyen. A WC megközelíthetőségét egyedi esetben 
nagyban befolyásolja, a jobb illetve balkezesség, vagy a jobb vagy baloldali bénultság. Párhuzamos 



és oldalirányú megközelítés esetén a WC melletti helyigény minimum 80 cm. A WC csészét a faltól 
45 cm-es tengelytávolságban, beépített víztartállyal, hátsó kifolyással, konzolosan kell felszerelni.   
Ebben az elrendezésben a WC csésze elülső széle a faltól minimum 80 cm-re legyen.  Szemből 
történő átülés esetén a WC csésze előtt minimum 135 cm (elektromos kerekesszék esetében 155 
cm) szabad területet kell biztosítani.  A WC ülőmagassága 47-48 cm (esetleg magasítóval). A WC 
két oldalán lehajtható, vagy mögé fixen elhelyezett kapaszkodókat kell elhelyezni 75 cm-es 
magasságban. A lehajtható kapaszkodó egyben WC-papír tartóként is funkcionálhat. Nem szabad 
nagy gurigás, zárt wc-papír adagolót használni, mert sérült kezű ember nem tudja kihalászni belőle 
a papírt. A kapaszkodók színét kontrasztosra kell választani a könnyebb észrevehetőség miatt. A 
vizes helyiségek bejáratául mindig kifelé nyíló, minimum 85 cm szabad nyílásszélességű ajtók 
alkalmasak, küszöb nélküli kivitelben, belső oldali behúzó kapaszkodóval felszerelve. !
Mosdó: !
Lapos, konkáv mosdókagyló biztosítja a legjobb hozzáférést, a mosdó helyigénye 80×120 cm. A 
mosdó maximális magassága 86 cm, az első él falsíktól mért távolsága pedig 55 centiméter.  A 
mosdó speciális, elől homorú, lehetőleg könyöklő résszel kialakított, dönthető vagy állítható 
magasságú legyen, hogy a gyenge törzsizomzattal rendelkező használók nekidőlve, rákönyökölve is 
biztonságosan használhassák azt.  A mosdó két oldalán 80 cm-es magasságban kontrasztos, fix 
kapaszkodókat kell elhelyezni. A dönthető tükör alsó síkja 90 cm-es magasságban legyen.  !
Székek, asztalok: !
Középületek váróiban, irodáiban, oktatási termeiben legalább egy kerekesszékkel is használható, 
várakozó helyet, asztalt kell kialakítani. Az asztal és a fal között minimum 90 cm szabad helyet kell 
hagyni, hogy azokat kerekesszékkel is használni lehessen.  A várótermekben a székek mellett 
minden esetben üresen kell hagyni annyi szabad helyet, hogy ott egy kerekesszék minimálisan (80 
cm) elférjen.  Az asztalokat 70-85 cm magasságban kell elhelyezni. Nagy létszámú előadó 
termekben (színház, mozi, tanterem...) a létszám függvényében (25-50 helyenként 2 férőhely), de 
legalább két kerekesszék számára alkalmas “ülőhelyet” kell biztosítani.  Ezeket a helyeket 
amennyiben nincsenek kihasználva hagyományos pótszékekkel fel lehet tölteni. Nagy 
befogadóképességű terek esetében az akadálymentes helyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok 
szétszórva párosával kerüljenek kiosztásra, hogy a különféle igényszintet is ki tudják elégíteni az 
egyenrangú használatnak megfelelően. Az akadálymentes helyekhez a bejutást és a menekülést is 
akadálymentesen kell biztosítani. A kerekesszékhez hasonló mennyiségben olyan rögzített székeket 
is el kell helyezni amelyek önálló audió rendszerükkel kapcsolódnak a hangosításra. Ezek lehetővé 
teszik a hallássérültek számára, hogy a háttérzaj kiszűrésével is tudják követni az eseményeket.  !
Parkolás: !
A parkolóhely az épület bejáratához lehető legközelebb helyezkedjen el, de legfeljebb 50 méterre. 
Az épület bejárata a parkolótól akadálymentesen megközelíthető legyen. A parkolóban legalább egy 
akadálymentes parkoló kerüljön kialakításra. 500 parkolóhelyig a férőhelyek 5%, 500 parkolóhely 
felett pedig 2% legyen akadálymentes kialakítású. Az akadálymentes parkoló minimális helyigénye 
3,50×5,50 méter, ami tartalmazza az 150 centméter széles közlekedő sávot is amire a ki és 
beszállásnál van szükség a kerekesszékes használat esetében.  Két egymás mellet párhuzamosan 
elhelyezett parkolóhely esetén egy közös (150 cm széles) közös közlekedő sáv is elegendő.  
Járdával párhuzamos parkoló kialakítása esetén a jármű mindkét oldalán biztosítani kell a 



biztonságos ki és beszállást. A járdára való kiszállás a szintkülönbség miatt nem megfelelő ezért a 
jármű és a járdaszegély között 150 cm-es közlekedő sávot kell biztosítani. A parkolók lehetőleg a 
járda vonalára merőlegesen vagy azzal szöget bezáróan legyenek kialakítva. Parkolóházban 
kialakított akadálymentes parkoló a gyalogos kijárathoz, lifthez legközelebb legyen kialakítva. A 
parkoló a bejárattól folyamatosan és követhetően legyen jelölve. 
A parkoló a könnyebb megtalálhatóság miatt legyen megfelelő jelöléssel ellátva. Táblával, 
burkolatfestéssel, járófelület váltással egyértelműen jelezve legyen. A parkoló jól, káprázás 
mentesen legyen megvilágítva. Lehetőleg az egész parkoló területére legyen érvényes az 
akadálymentes kialakítás (burkolat, rácsok, feliratok). A parkoló területén lévő berendezések, 
jegyautomaták akadálymentes használhatósága érdekében a kezelőfelületek a járdaszinttől 85-110 
cm magasan helyezkedjenek el, azok előtt 150×150 cm átmérőjű vízszintes szabad teret hagyva. A 
parkolóhelytől a legközelebbi jegyautomata megközelítése legyen jelölve.  A jegyautomatákat 
lehetőleg az akadálymentes parkoló közelében kell elhelyezni. !
Épületenként a funkcióhoz igazodó akadálymentes megoldási lehetőségek !
A különféle lakó épületeket a következő kategóriákba lehet beosztani: !
Lakó épületek (lakás, családi ház, társasház, lakópark, szállodák...) 
Kereskedelmi épületek (üzlet, áruház, piac, raktáráruház, raktár...) 
Ipari épületek (üzem, műhely, gyár, szerelő csarnok...) 
Középületek (hivatal, óvoda, iskola, egyetem, kórház, színház, könyvtár...) 
Rekreációs létesítmények (sportpálya, játszótér, közparkok, sétány...) 
Közlekedési létesítmények (utak, vasutak, kikötők, buszmegállók...) 
Mezőgazdasági épületek (gazdaságok, halastavak, erdők, borászat...) 
Speciális épületek (műemlékek, skanzenek, kísérleti létesítmények...) !
A kategóriánként egy egy épületre vonatkozó leírás a kategória többi épületére is alkalmazható. 
Az általános térigények részletes leírását az előző fejezet tartalmazza azok betartása minden 
kategória esetében kötelező. !
Lakó épületek: !
Előszoba: !
A csatlakozó helyiségek előtt 150×150 cm-es helyet kell biztosítani. A gázórát, villanyórát 120 cm-
es leolvasható magasságban kell elhelyezni. Az ajtó közelébe célszerű 40 cm magasan elhelyezett 
lerakó pultot kialakítani. Az előszobai tükröt 40-180 cm-es magasságban kell kialakítani, hogy az 
álló és ülő ember is egyaránt láthassa benne magát. A ruhafogas akasztórúdja ne kerüljön 120 cm-
nél magasabbra.  A felső polcok készüljenek átlátszó anyagból, hogy alulról is láthat legyen a 
tartalmuk.  !
Konyha: !
A kialakításnál törekedni kell, hogy a technológiai folyamatok rövid távok megtételével egymást 
nem keresztezve kerüljenek kialakításra.  A technológiai folyamatok sorrendje a következő: tárolás, 
előkészítés, mosás, tisztítás, feldolgozás, főzés vagy sütés, tálalás, hulladék eltávolítás. Egy fázis 
minimális helyigénye általában 60×60 cm-es pulton történik. Kerekesszékes és álló embernek is 



megfelelő magasságú munkafelületet kell kialakítani.  A kihúzható munkafelület alkalmas 
alacsonyabb munkavégzésre is. A munkafelületnek hőálló, matt, könnyen mosható felületnek kell 
lennie. A munkafelület minden éle lekerekített, kontrasztos szegéllyel készüljön. A munkafelületek 
egyenletes, káprázásmentes megvilágításáról kell gondoskodni. Legalább egy konyhapult egység 
alatt alsó tároló nélküli, térdszabad területet kell biztosítani 80-100 cm-es szélességben.  A hűtő, 
sütő, mikrohullámú sütő és a mosogató mellett is térdszabad helyet kell biztosítani. A nyíló 
szekrényajtókat 180°-ra is ki kell tudni nyitni. A konyhaszekrény ajtajai ne legyenek 40 cm-nél 
szélesebbek. A legfelső polc 130-140 cm magasan legyen, a magasabb térkihasználáshoz 
leengedhető karos polcokat kell alkalmazni. A különféle funkciókat, kezelőfelületeket, fogantyúkat 
kontrasztos színnel kell megkülönböztetni. A térdszabad mosogató szélessége 80 cm, a sekély tálca 
mélysége 10-12 cm. A mosogató alsó felületét hőszigetelni kell.  A mosogató és a tűzhely egy 
munkafelületen kell, hogy elhelyezkedjen. A mosogató víz és szennyvíz csöveit a hátfalba kell 
elvezetni illetve hőszigetelő burkolattal kell azokat ellátni.  A tűzhely alatt a térdszabad kialakítás 
miatt nincsen sütő rész. A sütőt, mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy azok edénysíkja s 
munkafelülettel azonos 70-85 cm magasságban legyen. A sütő ajtaja lehetőleg ne lenyíló legyen, 
mert akkor mellette külön kihúzható munkafelületet is biztosítani kell. Oldalnyíló ajtó esetén a 
kihúzható munkafelület a sütő alatt helyezhető el. A hűtőszekrényt legalább 20 cm-re meg kell 
emelni a padlószinttől.  A polcok ne legyenek mélyebben mint 40 cm, és ne legyenek magasabban 
mint 130 cm.  A mosogatógépet olyan magasságban kell elhelyezni, hogy kihajtott ajtajának az alsó 
síkja 40 cm magasan legyen.  !
Étkező:  !
Az étkezőasztal minimális magassága 74 cm, és a lábak közötti távolság is 74 cm. Az asztal 
körbejárhatóságát biztosítani kell. Az étkezőasztal minimális hossza 120 cm,  négyzetes kialakítás 
esetén pedig 137×137 cm. Az asztallap éleit a balesetmegelőzés érdekében célszerű lekerekítetten 
kialakítani.  !
Fürdőszoba: !
A fürdőszoba ajtaját kifelé kell nyitni, hogy egy esetleges rosszullétkor a kerekesszékes ne tudjon 
bennszorulni a helyiségben. Ez a kialakítás a fürdőszoba belső helykihasználása szempontjából is 
előnyösebb. A 150 cm-es fordulási sugárba beszámítható a WC csésze alatti terület (típustó 
függően) 15 cm hosszban mint átfedett terület, ahogy a mosdó esetében a homlokoldal felől 40 cm, 
oldalirányban pedig 15-15 cm.  (WC, mosdó külön tárgyalva). A legpraktikusabb a padlósíkba, 
összefolyóval kialakított lehajtható ülőkével ellátott zuhanyozó. A zuhanyozót elhúzható 
függönnyel célszerű felszerelni. Mindkét oldalon vízszintes (85 cm magas) és függőleges (70-140 
cm magas) fogódzókat kell kialakítani.  A A 2%-os lejtésű padlóösszefolyót a falsaroktól 10-10 cm-
es távolságba célszerű elhelyezni. A fix csapszerelvények magassága 90 cm. Hagyományos kád 
esetén a kád egyik végénél 90 cm-es szélességű ülőhelyet kell biztosítani. Az ülőhely szerinti 
oldalon kapaszkodókat kell kialakítani. A különféle mechanikus emelők külön méretezést és 
tervezést igényelnek. Ebben az esetben a kád alatt 20 cm-es szabad magasságot kell hagyni. A 
nyitható “ajtóval” felszerelt kádak előtt a szabad mozgáshoz 150×150 cm-es hely szükséges. A 
fürdőszobában elhelyezett egyéb berendezések (mosógép, szárítógép, ruhaszárító, vasalódeszka, 
szennyes kosár) nem akadályozhatják a szabad megközelítést. A fürdőszobában könnyen tisztítható, 
csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A meleg vizes csővezetékeket takarással és 
hőszigeteléssel kell ellátni.  !



Szoba: !
A hálószobában az ágy körüljárhatóságát biztostani kell. Önálló használat esetén az ágy magassága 
15-50 cm úgy kialakítva hogy az alatta lévő területet szabadon kell hagyni a kerekesszékes 
lábfejmagasságáig. Az ágy segítővel történő használata esetén az ágymagasság 65 cm. Az ágy 
használói oldalával átellenes szélén kapaszkodót kell kialakítani.   Betegemelő berendezés 
beépítéséhez gondoskodjunk kellő 2.0 méteres szabad helyről. A gyerekszobában kerekesszékkel 
megközelíthető gyerekágyat, pelenkázót (és etetőszéket) kell elhelyezni. A csecsemőfigyelő 
rendszert hang és fényjelzéssel is el kell látni. A polcok és könyvespolcok előtt minimum 100 cm-es 
helyet kell biztosítani.  Hallássérülteknek gondot jelenthet a szobában  különböző hangforrások, 
sokféle zaj (külső környezet zaja, TV, rádió, beszélgetés) közül kiszűrni a neki fontosat. Indukciós 
hurokerősítő rendszer kiépítésével a nemkívánatos háttérzajok kiszűrhetőek.  
  
Gardrób: !
Külön helyiségben kialakítva illetve beépített szekrényként célszerű a hálószobában (vagy ahhoz 
kapcsolódóan kialakítani). Nyíló szekrényajtók használatakor azokat 180°-os szögben is ki kell 
tudni nyitni.  A nyíló ajtószárny előtt a szükséges helyet biztosítani kell. A jobb helykihasználás 
érdekében a tolóajtók használata kedvezőbb. !
Segítő kutyák: !
A fogyatékos embereket segítő vakvezető, mozgássérült-segítő, halló kutyák gondozását, ellátását a 
lakáson (irodán) belül meg kell oldani. A legfontosabb, hogy a kutyák a lakásban önállóan is 
tudjanak közlekedni, különféle feladatokat elvégezni ezért az ajtók bútorok kialakítása esetenként 
egyedi. A tisztán tartható burkolatok szerepe fokozott hangsúlyt kap. !
Szállás épületek:  !
Minden szállás jellegű épületben legkevesebb egy akadálymentes szoba kerüljön kialakításra. 100 
szobás létesítményig 25 szobánként, 500 szobás épület esetében 50 szobánként egy készüljön 
akadálymentesre. 1000 szobáig a szobák 2%-a afelett 100 szobánként egy újabb akadálymentes 
kialakítású szálláshely létesüljön. Közös vizes helyiség használat esetén 100 szobánként, nemenként 
egy-egy “fürdő” kerüljön kialakításra. A közösségi terek megközelítését akadálymentesen kell 
elkészíteni. A szállásépületek közé tartoznak az olyan speciális létesítmények mint laktanya, börtön 
is. !!
Kereskedelmi épületek: !
Közhasznú berendezések: !
Az ivókutakat 90 cm-es magasságban elhelyezett kifolyónyílással, térdszabad megoldással kell 
elhelyezni.  A pénzváltó automatákat a megközelítéshez szükséges szabad távolságokkal kell 
kialakítani. A szemetes kukák használatakor a konténerek mellett olyan szemétgyűjtőt is el kell 
helyezni amit ülő magasságból is el lehet érni.  !
Éttermek, gyorsbüfék: 



!
A férőhelyek 5%-át, de minimum egy kerekesszékkel is megközelíthető étkezőhelyet kell 
kialakítani. A dohányosok és nemdohányzók részére kialakított terek között az akadálymentes 
helyeket arányosan kell elosztani. A bárpultok egy 150 cm-es szakaszát az akadálymentes 
kiszolgálásra is alkalmassá kell tenni. A székek és asztalok között az akadálymentes közlekedés 
útvonalában legalább egy 90 cm-es szabad sávot kell biztosítani. Az önkiszolgáló éttermekben is a 
fő közlekedési útvonalon is biztosítani kell a minimális 90 cm-es közlekedő sávot, betartva a 
konyhánál ismertetett polc és elérési magasságokat.   !
Kereskedelmi és szolgáltató intézmények: !
Azokon a kiszolgáló helyeken ahol pulton történik a kiszolgálás vagy ott történik a fizetés, a pult 
legalább egy 90 cm-es hosszában a pult magassága nem lehet több 90 cm-nél. Pénztárak, bankok, 
információs pultok... közül legalább egyet akadálymentes magasságban, térdszabad kialakítással 
kell készíteni. A pult megközelíthetősége akadálymentesen kell hogy történjen. A biztonsági kapu és 
forgósorompó használatakor is meg kell oldani a kényelmes, akadálymentes ki és beléptetést. A 
közforgalom előtt nyitva álló mellékhelyiségek közül minimum egyet az akadálymentes 
követelményeknek megfelelően kell kialakítani. A mozgólépcső, mozgó járda nem számít 
akadálymentes eszköznek. !!
Ipari épületek: !
Az ipari épületek esetében nem lehet teljes körű akadálymentesítésről beszélni, hiszen mindig 
lesznek olyan technológiák amelyek nem vagy csak nagyon drágán tehetőek mindenki számára 
elérhetővé. Ez azonban inkább azt jelenti, hogy az olyan területeken ahol az akadálymentesítésnek 
nincsen akadálya ott azt még sokkal körültekintőbben el kell végezni, hiszen nagyon fontos, hogy a 
csökkent képességű embereket is munkához juttassuk. Nagyon sok munka elvégzésére alkalmasak a 
fogyatékos emberek ezért minden munkahelyen kiemelten kell foglalkozni az Ő lehetőségeikkel is. 
Az üzemi technológiák is a tervezés folyamatában alakíthatók annyira, hogy minél több embernek 
lehetőséget biztosítsanak a munkavégzésre. Az általános közlekedőkre, irodákra, vizesblokkokra 
pedig a kereskedelmi épületeknél leírtak a mérvadóak. !!
Középületek: !
Egészségügyi létesítmények: !
A speciális egészségügyi intézményekben (pszichiátria, detoxikáló, ambuláns létesítmények...) 
szakterületenként a szobák és fürdők legalább 10% (de minimum egy) készüljön akadálymentes 
kialakításban. A közösen használt terek mindegyikének akadálymentesen megközelíthetőnek kell 
lennie.  
A kórházakban kialakított közlekedő terek betegszállító ágyakra vannak méretezve így azok 
közlekedői messze kielégítik az akadálymentességre vonatkozó előírásokat. !
Könyvtárak: !



Az olvasótermekben a székek legalább 5%-t alkalmassá kell tenni a kerekesszéket használók 
számára is. Az asztalok és könyvespolcok között minimum 90-cm-es közlekedő szabad területet 
kell biztosítani. A katalógus cédulák nem kerülhetnek 120 cm-nél magasabbra.  Az általános könyv-
polcmagasság tetszőlegesen kialakítható a belső tér lehetőségeit kihasználva. A vizesblokkok 
kialakításánál az előírt arányban be kell tartani az akadálymentességre vonatkozó előírásokat. !!
Rekreációs épületek: !
Sétányok: !
A tájba kialakított sétányok, ösvények kialakításánál törekedni kell arra, hogy azokat a fogyatékkal 
élők is használni tudják. A jól kialakított szerpentin utak csökkentik az út meredekségét, 
kényelmesebbé téve a közlekedést. A közlekedés számára szilárd, egyenletes útburkolatot kell 
biztosítani. Az erdei utak használatakor a legfontosabb azok karbantartása. Az útról kellő 
rendszerességgel el kell távolítani a leveleket, faágakat és a nagyobb köveket. Rendszeresen nyírni 
kell az ösvénybe belógó bokrok és fák lombkoronáját. A sétány mentén pihenő padokat és 
hulladékgyűjtőket kell telepíteni a forgalom és a használat jellegétől függően (50, 100, 200, 400 
méterenként). A pihenőterületek kijelölésénél a kerekesszékkel érkezőkre is gondolni kell, 
minimum 90×120 cm-es szabad helyet hagyva és a  piknikasztalnál számukra is hozzáférést kell 
biztosítani. Nem elég csak a sétányokat akadálymentesíteni, a hidakra, árkokra, gázlókra is oda kell 
figyelni. A A vízelvezető csatornák, folyókák elhelyezését a gyalogutak mentén kerülni kell. 
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az árkok rácsainak nyílásmérete legfeljebb 2×2 cm legyen a 
bottal, illetve mankóval közlekedők biztonsága miatt. A hosszúkás nyílásoknak a mértékadó 
forgalom irányára merőlegesen kell elhelyezkedniük.   !
Medence: !
A medencébe a mozgássérült bejutását is biztosítani kell. Ezt olyan emelőberendezés telepítésével 
oldható meg, amelyen van egy kiforgatható szék, és arra a kerekesszékből át lehet ülni. A medence 
szélét magasított peremmel kell ellátni és kontrasztosan jelölni kell azt.  Lejtős medence kiképzése 
esetén a fogyatékos személyt a víz szélénél a vízbe lehet helyezni, és folyamatosa be lehet 
csúsztatni.  !!!
Közlekedési létesítmények: !
Közlekedés: !
A buszmegállóban (akárcsak az egyéb megállókban) a vakok számára vezetősáv kialakítása 
szükséges, a busztáblától 30 cm-es távolságban. A buszmegálló jelzőtábláját a sötétedés után ki kell 
világítani. A buszmegállót fedett váróval kell ellátni ahol a padok mellett egy kerekesszékkel 
várakozó számára is van hely. A feliratokat, információs táblákat jól látható helyen, megvilágítva 
kell elhelyezni.  
A vasútállomásokon és metró megállókban a peron szélén 80 cm-es sávban érdesített burkolati 
sávot kell építeni. A fülkék és a peronok szintjét egy síkba kell hozni.  !



Járdák, gyalogátkelők: !
Az útvonalak szélessége annak forgalmától függ, de legkisebb szélessége minimum 1.50 méter 
legyen. A gyalogátkelő helyeken kerülni kell a járda vonalára merőleges, meredek, átkötő rámpák 
(keresztlejtők) használatát.  Olyan széles járda kialakítása a legelőnyösebb ahol az átkötő rámpákat 
az oldalsó füves területen lehet megoldani.  A gyalogátkelő és kocsiút szintbe hozása hozása jelenti 
a legideálisabb megoldást. Nagy gépjármű forgalom esetében a járda szintjét lehet lesüllyeszteni,  
azonban ideálisabb a kocsiút szintjét felemelni, így gépkocsik lelassításával biztonságosabb átkelő 
alakítható ki.  A padka lecsapása, legömbölyítése, nem akadálymentes közlekedés, csak az autók 
járdán parkolását könnyíti meg. A közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelő jelzőgombját 
maximum 120 cm-es magasságban kell elhelyezni. A fényjelzés mellett hangjelzéssel is jelölni kell 
a szabad közlekedést. A járdát keresztező kerékpár sávokat burkolat váltással is jelezni kell. 
Amennyiben a parkolósáv lehetőséget ad a járdaszegélyek kiterjesztésére, úgy az átkelő 
beláthatósága és biztonsága javul.  A fák gyökerei néha áttörik a járdát, a megolvadt aszfalt 
felpúposodik ami balesetveszélyessé teszi a közlekedést. Az ilyen úthibákat a lehetőségek szerinti 
leghamarabb időpontban ki kell javítani. A járdák kialakítása tegye lehetővé azok könnyű tisztán 
tarthatóságát (hó, jég). A feljáróknál a járda követhető, határozott szegélyének megszakítása 
bizonytalanságot okozhat a látásukban korlátozottaknak, ezért ezeket a felületképzés megfelelő 
kialakításával lehetőleg érzékelhetővé és bottal kitapinthatóvá kell tenni. A vakok és gyengénlátók 
közlekedését segítő járdaszegélyek lehetőleg legyenek folytonosak, jól észlelhetőek és 
érzékelhetőek. A jó láthatóság érdekében a szegélyek minimális magassága lehetőleg 7.5 cm legyen 
valamint lekerekített (letört) élkialakítású. Olyan helyen ahol a járófelület és a környezete között 7.5 
cm-nél  kisebb a szintkülönbség, ott az útvonalak szegélyezésére tapintható és látható információt 
tartalmazó felületváltással történhet, például lazább vagy durvább járófelületű sáv kialakításával. A 
járda mentén elhelyezett hirdetőtáblák, székek és más utca bútorok, úgy legyenek elhelyezve, hogy 
azok az útvonal szabad szélességét és magasságát ne csökkentsék. A szegélyező korlát a 
járófelülettől legfeljebb 30 cm magasságú legyen.  !!
Mezőgazdasági épületek: !
A mezőgazdaságban található terekre és épületekre az ipari épületekre leírt szabályok az 
érvényesek. Minden utat és erőgépet nem lehet akadálymentesíteni, ennek ellenére nagyon sok 
munkát el tudnak végezni a különböző fogyatékkal élő személyek. A mozgásukban korlátozottakat 
különlegesen felszerelt kerekesszékek segíthetik a terepen, a többiek számára pedig ideális 
munkalehetőség található akár az állatgondozásban akár a mezőgazdaság más területein. A tanyák 
akadálymentesítésével pedig egy teljesen új piaci szegmens vezethető be a falusi turizmus területén. !!
Speciális épületek: !
Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan funkciójú épület ami nem akadálymentesíthető teljes 
körűen. Pincék, kilátók, tornyok, szélkerekek... esetében a többletköltségek olyan nagyok lehetnek 
ami értelmetlenné teszi az akadálymentesítést. A műemlék vagy védett épületek esetében sem lehet 
minden esetben alkalmazni az egyenlő hozzáférés eszméjét. Várak, múzeumok, kápolnák, 
templomok... esetében az akadálymentesítés nagyon fontos azonban azt csak akkor szabad 
elvégezni, ha az nem változtatja meg alapvetően a műemlék jellegét. Ezekben az esetekben a 
részleges akadálymentesítés az elsődleges cél, hogy minél nagyobb terület használatába be kell 



vonni a fogyatékos embereket is, azonban tudomásul kell venni, hogy lesznek olyan terek amelyek 
a számukra nem elérhetőek. Ilyen esetben is törekedni kell azonban, hogy képeken, kisfilmen vagy 
akár virtuális “sétán” mindenki részesülhessen a megismerés élményében. !!



!!!!!!!!
Tűzvédelmi tervezés !!!



Tűzvédelmi tervezés 
A tűzvédelem egy komplex tervezési és engedélyeztetési folyamat, amelyen keresztül az építmény 
tűz hatásával szembeni megfelelőségét kell biztosítani és igazolni. Ennek egyik eleme a tűzvédelmi 
megfelelőség vizsgálata, amelynek során a tűzvédelmi szakértő elvégzi a tűzvédelmi osztályba 
sorolást az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, jelenleg hatályos: 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet) meghatározásai alapján. 
Az OTSZ az építőanyagokat éghetőségük alapján tűzvédelmi osztályokba sorolja, amely a 
tűzveszélyességi anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és 
az osztályba sorolással kapcsolatos vonatkozó műszaki követelményekben rögzített besorolási 
kritériumok alapján történik. 
A vizsgálat során az anyagokat különböző méréseknek vetik alá annak érdekében, hogy 
meghatározzák éghetőségi tulajdonságaikat. Ilyen vizsgálat a nem éghetőségi teszt (EN ISO 1182), 
a gyúlékonysági vizsgálat (EN ISO 11925-2), valamint az égéshő meghatározására szolgáló 
bombakaloriméteres vizsgálat (EN ISO 1716). A szabványos mérések eredményei alapján az 
anyagok tűzvédelmi osztályokba sorolhatók az MSZ EN 13501-1 alapján. Az éghetőség szerinti 
csoportosítást – a padlóburkolatok kivételével – az alábbi táblázat tartalmazza. 

Az anyag égése során különböző égéstermékek, korom, illetve oxidok keletkeznek. Ezt a gázokban 
diszpergált, 10-5-10-8m méretű szemcsékből álló rendszert, amelyet a felszálló légáram magával 
ragad, nevezik füstnek. A tűzvédelmi osztályozás részét képezi a füstképződés szerinti felosztás is. 
Ez alapján megkülönböztetünk: 
 - s1: menetülést érdemben nem zavaró, 
 - s2: menekülést zavaró, 
 - s3: menekülést megnehezítő, ellehetetlenítő mértékű füstképződést. 
Az osztályozás harmadik része az adott anyag égve csepegési tulajdonságait mutatja: 
 - d0: nem csepeg, 
 - d1: nincs folytonos égve csepegés, 
 - d2: nincs kritérium (folytonos olvadás). 

Osztály Jellemző Példa
Nem éghető anyagok
A1 éghető alkotókat nem tartalmaz vasbeton

A2 éghető alkotókat is tartalmaz polisztirol adalékos 
könnyűbeton

Nehezen éghető anyagok

B égésével várhatóan nem áll elő a 
flash over

gipszkarton

C égésével a flash over kb.10-20 
perc után áll be

kezelt faanyag

Közepesen éghető anyagok

D égésével a flash over 2-10 perc 
után áll be

természetes faanyag

E égésével a flash over kb. 0-2 perc 
alatt áll be

EPS hab

Könnyen éghető anyagok

F nincs vizsgálati kritérium bitumenes zsindely 
tetőfedés



A három vizsgált tulajdonság együttesen adja meg az adott anyag, illetve a belőle készített szerkezet 
teljes tűzvédelmi leírását. 
Az épületszerkezetek osztályozása a beépítésre kerülő építőanyagok alapján történik. Amennyiben 
egyféle anyagot használnak fel, a szerkezet besorolása megegyezik az építőanyagéval. Például ha 
csak vasbetont alkalmaznak, akkor a belőle megépült szerkezeti elem is A1 besorolást kap. Ha 
különböző tűzvédelmi osztályú anyagok kerülnek együttes alkalmazásra, akkor a kéregelem 
jellemzői erősen befolyásolják a szerkezet osztályozását. Ebben az esetben a szerkezetet egyben 
kell tűzállóságra minősíteni a fentieknek megfelelően. Ennek egyik módja az egy égő tárgy 
hőhatása vagy SBI-vizsgálat (EN 13823). 
Az épületszerkezeteket meghatározott tulajdonságok alapján is kell jellemezni. A tűzállósági 
követelményeknek vagy teljesítmény jellemzőknek nevezett paraméterek közül a legfontosabbak a 
következők: 

R – teherhordó képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos 
ellenállnak a tűz hatásának szerkezeti stabilitásuk vesztesége nélkül, 

E – integritás: az épületszerkezetnek olyan elválasztó funkcióval rendelkező képessége, 
hogy az egyik oldalon keletkező tűzzel szemben ellenáll anélkül, hogy a tűz átterjedne a másik 
oldalra és ott gyulladást okozna, 

I – szigetelés: az épületszerkezet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon 
bekövetkező tűzkitétnek anélkül, hogy hőátadás eredményeként a tűz átjutna a másik oldalra, 

M – mechanikai hatás: az épületszerkezetnek az a képessége, hogy ütésnek ellenáll abban az 
esetben, ha a tűzben egy másik komponens hozzáütődik. 
Az adott épületszerkezet meghatározott tulajdonságaihoz tartozó követelményeket az OTSZ 
tartalmazza. Az egyes szerkezeti elemekhez hozzárendelhető követelményekhez határértéket 
állapítottak meg, amelyet az adott elemnek teljesítenie kell. Ez a tűzállósági határérték vagyis „a 
vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált 
épületszerkezet valamely tűzállósági teljesítmény jellemzőjének eléréséig eltelt idő órában vagy 
percben”. (OTSZ 6.§) 
Az épületszerkezetre vonatkozó tényleges éghetőségi követelmény (tűzvédelmi osztály, tűzállósági 
határérték) az épület lehetséges tűzállósági fokozatai szerint összeállított táblázatokból, a szintek 
száma alapján kereshető ki. !
A vasbeton viselkedése tűzben 
A vasbeton szerkezeti elem teljes átmelegedésének mértékét a beton hővezetési tényezője 
befolyásolja, amelynek értéke a hőmérséklet emelkedésével változik. A keresztmetszetben nem 
egyenletes a hőmérséklet-eloszlás - a felület lényegesen melegebb, mint a belső pontok. A 
hővezetési tényezőt és változását leginkább a beton adalékanyaga befolyásolja. Az ábra a beton 
hővezetési tényezőjének változását szemlélteti a hőmérséklet változásának függvényében, több 
típusú adalékanyag vonatkozásában. 



-  
Hővezetési tényező a hőmérséklet függvényében 

forrás: BALÁZS L. Gy., HORVÁTH L., KULCSÁR B., LUBLÓY É., MAROS J., MÉSZÖLY T., SAS V., TAKÁCS L., VÍGH L. G. 
(2010) Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. MMK Kiadó, Budapest !

A beton viselkedése tűzben 
A beton mechanikai tulajdonságai tűz hatására romlanak, ráadásul lehűlés után sem nyeri vissza 
eredeti tulajdonságait, mivel anyagszerkezetében visszafordíthatatlan folyamatok mennek végbe, a 
beton tönkremegy. A tönkremenetel két legfontosabb oka, a beton alkotóelemeinek fizikai-kémiai 
átalakulása és a betonfelület réteges leválása. 
Fizikai-kémiai átalakulás 
Az első változások 100°C körül következnek be, amikor a beton tömegveszteséget szenved a 
makropórusokból távozó víz hatására. 180°C felett további dehidratációs folyamatok zajlanak le, 
ami a tömegveszteség újabb növekedéséhez vezet. Ekkor távozik el az anyagból a kémiailag kötött 
víz jelentős része. A kiinduló nedvességtartalomtól függő további tömegveszteség 250-300°C között 
már nem érzékelhető. A cementkő struktúrája 450°C-ig stabil, de mikrorepedések már ekkor is 
kialakulhatnak. 450-550°C között a portlandit bomlása következik be. Ez a víz eltávozásával járó 
változás endoterm, azaz hőelnyelő reakcióval jár. 

Ca(OH)2 → CaO + H2O 
Ekkor kezdődik meg a beton tényleges szilárdságvesztése. A közönséges betonok esetén a kvarc 
kristályátalakulása 573°C-on okoz kisintenzitású endoterm csúcsot. A kvarc átalakulása kb. 6%-os 
térfogat-növekedéssel jár, ami a beton lényeges károsodását eredményezi, aminek következtében a 
szilárdsága drasztikusan csökkenni kezd, lassú alakváltozása, kúszása megnő. 700°C-on a CSH 
(kalcium-szilikát-hidrát) vegyületek vízleadással bomlanak, ami szintén térfogat-növekedéssel jár. 
Ettől a ponttól a beton már nem tekinthető teherhordónak. 1200°C felett megkezdődik a beton 
olvadása és teljes tönkremenetele. 
Réteges leválás 
A másik tönkremeneteli mód a betonfelületek réteges leválása. Ez a távozó vízgőz felületi rétegre 
vonatkozó lefeszítő hatására következik be, vagy azáltal, hogy a terhelt zóna már nem tudja felvenni 
a hőtágulásból származó belső erőket és lemorzsolódik. A beton hő által terhelt oldalán a távozni 
akaró vízgőz hatására egy vízgőzzel telített zóna alakul ki, ahol a nyomás fokozatos növekedése 
okozza a betonréteg leválását. 



-  
A betonfelület leválásának folyamata 

forrás: KULCSÁR B. (2010) Tartószerkezetek tűzvédelme. órai jegyzet, SZIE YMÉK, Bp. !
A betonfelület réteges leválását befolyásoló tényezők a következők: 
 a tűz jellege és a szerkezetre ható külső terhek nagysága, 
 a szerkezet geometriai adatai, a betonfedés nagysága, a vasbetétek száma és helye, 

az adalékanyag, a cement és a kiegészítő anyag típusa, a pórusok száma, a beton 
nedvességtartalma, áteresztőképessége és szilárdsága. 

-  
Vasbeton szerkezet sérülése tűz, illetve hő hatására !

A fentiekből következik, hogy a rétegleválás megfelelő méret- és anyagválasztással, valamint 
szerkezeti kialakítással megelőzhető. 
Szilárdságvesztés 
A hőmérséklet emelkedésével a beton szilárdsága csökken, a törési összenyomódása nő. A 
nyomószilárdság értéke körülbelül 600°C-on már 50%-ra mérséklődik. A beton szilárdsági 
tulajdonságainak változása magas hőmérsékleten függ: 
 a cement típusától, 



 az adalékanyag típusától, 
 a víz-cement tényezőtől, 
 az adalékanyag-cement tényezőtől, 
 a beton kezdeti nedvességtartalmától, 
 a hőterhelés módjától. 
A maradó szilárdságot jelentősen befolyásolja a lehűlési sebesség is. Minél gyorsabb a lehűlés vagy 
hűtés, annál nagyobb a szilárdságcsökkenés mértéke. 
A beton szilárdságcsökkenésének mértékét a betonszerkezetek tervezésére vonatkozó EC2 szabvány 
csökkentő tényezővel adja meg. A nyomószilárdság értéke a hőmérsékletváltozás függvényében a 
következő: 

-  
Ennek értelmében az emelkedő hőmérséklet hatására csökkenő nyomószilárdság karakterisztikus 
értéke az üzemi hőmérsékleten működő szilárdsági érték és egy, a hőmérséklet növekedésével 
változó csökkentő tényező szorzatából állítható elő. !
A betonacél viselkedése tűzben 
Magas hőmérsékleten a betonacélnak az anyag átalakulásának következményeként romlanak a 
merevségi és szilárdsági tulajdonságai. Az acél jó hővezető képessége miatt kevésbé ellenálló tűzzel 
szemben, mint más építőanyagok. A hőmérséklet eloszlása megközelítőleg egyenletes az elem teljes 
keresztmetszetében, így a tűzhatás alatt az acél homogén anyag marad. A hőmérséklet emelkedése 
során nagy alakváltozásokra képes, ezért védelemmel kell ellátni tűz ellen. Ezt a védelmi szerepet 
vasbetonszerkezetek esetén a betonacélt körülvevő betonnak kell ellátnia. 
Az acél fontos tulajdonsága, hogy a lehűlés után az eredeti szilárdsági tulajdonságainak egy részét - 
a betonnal ellentétben - visszanyeri. 100°C felett lágyulni kezd, 600°C-on már csupán az üzemi 
hőmérséklethez tartozó szilárdság 50%-a áll rendelkezésre. A teljes olvadás kb. 1500°C-on 
következik be. 
A hőterhelésre vonatkozó eltérő viselkedés miatt különbséget kell tenni a melegen hengerelt, illetve 
a hidegen húzott betonacélok hőhatásra való méretezése között. Hasonlóan a betonhoz, tűzhatás 
alatt a szilárdsági értékeket a normál hőmérsékleten működő értéke csökkentő tényezővel való 
szorzásaként határozható meg: 

-  
A hidegen húzott betonacélok maradó szilárdságának csökkenése az eredetihez képest 500°C-ig 
nem jelentős, 750°C-os hőterhelés után már 30%, 850°C-os hőterhelést követően pedig a változás 
akár 80% is lehet. A melegen hengerelt betonacélok a lehűlés után visszanyerik eredeti szilárdságuk 
jelentős részét. 850°C-os hőterhelést követően maradó szilárdságuk 90%-a lesz az üzemi 
hőmérsékleten működő értéknek. !
Vasbeton szerkezetek viselkedése tűzben 
Vasbeton szerkezetekben a tűz hatására változások mennek végbe, amelyek hatással vannak annak 
teherbírására és használhatóságára: 
 anyagszerkezeti változások: 
 a cement és az adalékanyag eltérő hőtágulása miatt, 
 a belső vízgőznyomás miatt, 
 a keresztmetszeten belüli, illetve az elem menti eltérő hőmérsékletek miatt, 
 túlzott lehajlás (beleértve a hő hatására bekövetkező kúszást is), 
 túlzott repedezettség, 
 a beton és a betonacél közötti tapadás romlása, 



 a betonfedés réteges leválása, 
 teherbírásvesztés (beleértve a stabilitásvesztést és az átszúródást). 
A magas hőmérsékleten kialakuló alakváltozások meghatározásánál figyelembe kell venni a 
terheléstől függő értéken kívül a hőterhelés, a zsugorodás és a repedések okozta alakváltozásokat is. 
Az alakváltozások jelentős nagyságot is elérhetnek, illetve hatásukra olyan szerkezeti részek is 
károsodhatnak, amelyek nem voltak kitéve közvetlen hőhatásnak. 

Vasbeton szerkezetek alkalmazása esetén lényeges szerepe van a beton és az acélbetétek 
együttdolgozásának. A két anyag közötti kapcsolat változása nemcsak a teherbírást, hanem a 
repedések kialakulásának módját és milyenségét is befolyásolja. Normál hőmérsékleten a beton és 
az acélbetétek jó együttdolgozása a közel azonos hőtágulási együtthatók miatt lehetséges. Magas 
hőmérsékleten azonban a beton és az acélbetétek hőtágulási együtthatója különböző mértékben 
változik meg. A beton és a betonacél hőtágulásának egymáshoz képesti viszonya alapján három 
esetet különböztethetünk meg: 

1. hőtágulásuk azonos: 
 20-250°C között, 
 folyami kavics adalékanyagú beton esetén, 
 szilárdságára az üzemi hőmérsékleten alkalmazottak érvényesek. 
2. beton hőtágulása nagyobb: 
 300°C felett, 
 folyami kavics adalékanyag esetén, 
 üzemi hőmérsékleten megállapítható viselkedéshez képest jelentős eltérés, 

beton és az acélbetét között rés keletkezik, így a betonacél keresztirányú hőtágulása 
szabadon végbemehet. 

3. beton hőtágulása kisebb: 
 175°C felett 
 mészkő és egyéb könnyű adalékanyagú beton esetén, 
 kapcsolati feszültsége hasonló a normál hőmérsékleten mérthez, 

magasabb a tapadásból származó erő értéke, illetve az acélbetétek keresztirányú 
megnyúlásából is tartalék erők keletkeznek. !

A vasbeton tűzállóságának számítása 
A vasbeton szerkezeti elem felmelegedése – az acélhoz képest – egyenlőtlen és lassú. A folyamat 
nem írható le a Fourier-féle differenciamódszerrel. A tervezés megkönnyítésére ISO-szabványos 
tűzre és járatos keresztmetszetekre izotermákat határoztak meg különböző időtartamokra (30, 60, 
90, 120 perc). Ezeket elkészítették négyzetes pillérekre négy oldali tűzhatás esetén, valamint kör-
oszlop keresztmetszetre. 
A számítás során a magas hőmérsékleten bekövetkező szilárdság-csökkenést vesszük alapul az 
500°C-os izotermák alapján a 20°-os szilárdságból kiindulva. Az acélbetétek szilárdságát a 
hőmérsékletük alapján adjuk meg. Mivel az acél és a beton szilárdsága másként csökken, ezért túl 
összetett lenne a kiszámításuk. Egy egyszerűsített módszernek köszönhetően a teherbíró képesség 
egy csökkentett keresztmetszeti érték alapján vehető figyelembe. 
A leggyakrabban használt keresztmetszeti értékekre segédletként teherbírási táblázatok készültek. 
Ezek segítségével egyszerűen elvégezhető az adott szerkezet tűzvédelmi megfelelőségének 
ellenőrzése. A táblázat használata egyszerű, de minden esetben a biztonság javára téved, így 
gyakran nem gazdaságos. Ezzel szemben a számítás munkaigényes, de pontosabb eredményt ad. !
Vasbeton szerkezetek tűzvédelme 



Három módszert különböztethetünk meg a tűzterjedés meggátlására, lassítására. Ezek a passzív, az 
aktív és az operatív tűzvédelem. 
Az aktív védelem alkalmazása során a tűz megjelenésével valamilyen megtervezett folyamat indul 
el, amely a tűzoltást és a mentést segítheti, felgyorsíthatja. Egy rendszer (aktívan) reagál a tűzre. 
Ilyen eszköz lehet az automatikus tűzjelző (hő-, füst-, lángérzékelő) berendezés, a füst- és 
hőelvezető rendszer, valamint ezek vezérlő elemei. 
Az operatív tűzvédelem fizikai beavatkozást jelent, amely lelassítja, megakadályozza a tűz 
terjedését, vagy eloltja a tüzet. Ezt a feladatot automatikus tűzoltó berendezések, beépített sprinkler 
rendszerek látják el. 
A passzív védelem kapcsán az építőanyagok, bevonatok, burkolatok optimális megválasztásával, a 
tűzszakaszok helyes megállapításával és a megfelelő szerkezeti kialakítással növelhető az építmény 
teherbírása tűzzel szemben, valamint megakadályozható a tűz terjedése a keletkezés és az oltás 
közötti időszakban. 
A három módszer közül bármelyik alkalmazható vasbeton szerkezetek esetén. A legolcsóbb, 
legegyszerűbb megoldást a passzív tűzvédelem jelenti. Ebben az esetben a tűznek nincs lehetősége 
a szerkezet károsítására, mert elburkolás, vagy átgondolt kialakítás miatt nem fér hozzá. Vasbeton 
esetén ez azt jelenti, hogy a helyesen megválasztott acélszálat takaró betonvastagság elegendő 
védelmet nyújt ahhoz, hogy a szerkezet megőrizze állékonyságát az előírt ideig. Ez annak 
köszönhető, hogy a viszonylag rossz hővezető beton a beágyazott betonacélok felmelegedését 
késlelteti, így a menekülés, menekítés, oltás biztonságosan végrehajtható. A betonfedés azonban 
nem növelhető korlátlanul. A túl vastag szabad betonperem réteges leválásra igen hajlamos – 
különösen a sarkokon. Maximális értéke mintegy 40-45mm lehet csupán. 50mm felett pót 
huzalhálóval (rabic) erősítve kivitelezhető biztonságosan. 
Abban az esetben, ha nem gazdaságos a betonfedés vastagítása, vagy meglévő szerkezetről van szó, 
további tűzvédő rétegek beépítésével érhető el a kívánt hatás. A legolcsóbb ilyen tűzvédő réteg a 
vakolat. Ezt a legtöbb esetben 1,5-2cm vastagságban hordják fel. Azokon a helyeken, ahol fennáll a 
sérülés veszélye (pl. csarnokok járműközlekedésre is használt útjainál) külön mechanikai védelem 
szükséges a sarkokon. Ez a vastagság a vizsgálatok szerint vasbeton szerkezeti elem esetén mintegy 
30 perces tűzállósági határérték-növekedést jelent. 
A tűzvédő rétegek másik fajtája a tűzvédő habarcs bevonat. Ez egy 10-60mm vastag hőszigetelő 
habarcsréteg, amely magas hőmérsékleten sem veszíti el tapadását a betonhoz. Ezzel a módszerrel 
akár 180 perces tűzállóság is elérhető. !
Tűzvédelmi követelmények 
Épületszerkezetek 
A középmagas épületek esetében a 16. melléklet 1-2. táblázat F oszlopában található 
követelményeket kell alkalmazni. 
A táblázatokban szereplő M teljesítményt a 20cm vagy annál vastagabb vakolatlan beton vagy 
vasbeton falszerkezet, illetve a 30cm vagy annál vastagabb vakolatlan tégla falszerkezet 
laboratóriumi vizsgálat nélkül is teljesíti. 
Az egyes épületszerkezetekre vonatkozó követelményeket a 16. melléklet 1-5. táblázatainak 
alkalmazásával az épületszerkezetek épületen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás 
rendjének figyelembevételével kell meghatározni. !
Homlokzatok 
Nyílásos homlokzaton E–F tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, hőszigetelő rendszer nem 
alkalmazható. 
Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van 



a) a homlokzati tűzterjedési gát kritériumait nem kielégítő nyílásos homlokzati megoldásoknál, 
b) a homlokzati tűzterjedési gát kritériumait kielégítő nyílásos homlokzatokon B–D tűzvédelmi 

osztályú burkolati-, bevonati-, hőszigetelő rendszerek, valamint légréses A1–D tűzvédelmi 
osztályú burkolati-, bevonati-, hőszigetelő rendszerek alkalmazásakor, 

c) valamint – az A1, A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet kivételével – a külső térelhatároló 
falszerkezettel szemben. 

A homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény az épületek szintszámának függvényében 
a) 2 vagy 3 szintes épületnél Th = 15 perc, 
b) 4 vagy 5 szintes épületnél Th = 30 perc, 
c) középmagas, magas vagy 5 szintnél magasabb épületnél Th = 45 perc. 

A B–E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező 10cm-nél vastagabb burkolati- bevonati- 
és egyéb hőszigetelő rendszereket az alábbiak szerint kell kialakítani: 

a) a homlokzati nyílások felett legalább 20cm szélességű-, teljes felületen felragasztott-, A1 vagy 
A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni – az 
általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal azonos 
vastagságban –, melynek a nyílás mindkét oldalán legalább 30cm-rel túl kell nyúlnia, vagy 

b) a tűzvédelmi célú sáv legalább 20cm szélességgel, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból 
a homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható. A homlokzati 
nyílás felső-, illetve a tűzvédelmi célú sáv alsó éle között legfeljebb 50cm távolság lehet. A 
sáv kialakítása többszintes épület esetében két épületszintenként kötelező. Középmagas és 
magas épület esetén a sáv kialakítása 13,65m építményszint magasságig két 
épületszintenként, felette szintenként kötelező. 

A homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény, és a homlokzati tűzterjedés elleni gát 
helyettesíthető az erre a célra megfelelő, homlokzatot védő beépített automatikus oltóberendezéssel. 
Sprinkler oltóberendezés akkor alkalmazható, ha az adott tűzszakasz teljes területe sprinkler 
oltóberendezéssel védett. 
Az átszellőztetett légréses homlokzatburkolatok esetében alkalmazott hőszigetelés csak A1 
tűzvédelmi osztályú lehet. !
Áttörések 
Középmagas és magas épületben a falon vagy födémen átvezetett épületgépészeti és 
épületvillamossági vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat tűzgátló tömítéssel kell ellátni, 
amelyek tűzállósági határértéke legyen azonos a szerkezetre előírt tűzállósági határértékkel. 
Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelőaknákat úgy 
kell kialakítani, hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó 
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett 
épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó tűzállósági határértéknek megfelelő 
tűzgátló tömítéssel kell ellátni. 
Ha az aknák az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűvédelmi jellemzőjű tűzgátló 
szerkezetekkel körülhatároltak, az előző bekezdésben szereplő, födémek síkjában lévő 
megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tűzgátló kivitelű aknafalakat áttörő épületgépészeti és 
épületvillamossági vezetékek áttörésein a tűz átterjedését arra minősített műszaki megoldással kell 
megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tűzgátló csappantyúval kell ellátni. !



-  !

-  !!!



!!!!!!!!
Építőipari alapismeretek !!



ALAPOK !
Az építmények terheit az alapok közvetítik a talajra. Ha az alap közvetlenül az építmény szerkezete, 
pl. fala alá kerül (mintegy annak kiszélesítéseként), akkor síkalapról beszélünk. Ez abban az esetben 
alkalmazható, ha a felszín közelében megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van. 

-  
Ha a teherbíró réteg túl mélyen van, cölöp alapot, vagy résfalat (mélyalapot) 

-  
kell a terhelés közvetítésére beépíteni. 
Mélyített síkalapot akkor használunk, ha az alapok a szerkezetileg megkívánt minimális alapsíknál 
mélyebbre kerülnek. Például abban az esetben, ha egy alápincézetlen épületet 2,5-3,0 m mélységben 
alapozunk. !!!!



!
ABLAKOK !
Az ablak funkcionális, szerkezeti szerepe: 

- elégséges fény bebocsátása, 
- a zavartalan kitekintés lehetőségének megteremtése, 
- a szellőzés, légcsere biztosítása, 
- védelem a csapadék, a por, a szél és a huzathatás ellen, 
- védelem a belátás, a túlzott lehűlés és felmelegedés, a káros zajhatás ellen. 

Két fő szerkezeti része a tok és a szárny/ak/. A tok lehet egyszerű, részekre bontott, vagy összetett. 
A szárnyak száma egy vagy több. !

- -  !
A tok az a szerkezeti rész, amely: 

- az ablakot a befogadó-szerkezethez - többnyire fal - kapcsolja, 
- a szárnyat/szárnyakat vasalás segítségével hordja. 

A szárny az a szerkezeti rész, amely: 
- egy-, két-, ritkább esetben többrétegű, 
- mozgatásával az ablak egy része, vagy akár egésze nyitható, feltárható, 
- esetleg el is maradhat, vagy keretre szerelt szitaszövettel, zsaluzattal, ráccsal 
helyettesíthető. 

Az ablakot működtetés szempontjából az alábbiak szerint is csoportosíthatjuk: 
- nyíló, 

-  !



- bukó, 

-  
- toló/vízszintes, függőleges irányban/, 

-  
- forgó /vízszintes-, függőleges tengely körül/, 

-  
- bukó- felnyíló. 

-  
Az ablakok készülhetnek: 

- különböző minőségű, fajtájú fából, 
- fémekből (acélból, rozsdamentes acélból, bronzból, alumíniumból, stb.), 
- műanyagból, 
- a felsoroltak prioritásával: 



- fa és fém, 
- fa és műanyag, 
- fém és műanyag. !!

AJTÓK !
Az ajtók anyaguk szerint készülhetnek: 

- fából, 
- fémből, 
- műanyagból, 
- üvegből, 
- több anyag kombinációjából. 

A nyílászáró szerkezetek két fő szerkezeti részből állnak: 
- tokszerkezetből, 
- szárnyszerkezetből. 

Az ajtók jelentős hányada nyíló, ezen belül: 
- egyszárnyú, 

-  
- kétszárnyú, 

-  
- három-, esetleg többszárnyú. 



-  !
A becsukott ajtószerkezeteknek egyebek mellett légzárási és hangszigetelési feladatot is el kell 
látnia. A tok- és szárnyszerkezetek csatlakozása, ütközése lehet egyszeres, 

-  
kétszeres, 

-  
többszörös. 

-  
A hatékonyság fokozása érdekében az ütközési pontokban (felületen) filcet, gumit, illetve műanyag 
profilokat helyeznek el. 
A fából készült ajtószárnyak szerkezete lehet vésett, vagy lemezelt. Mind a két típus készülhet 
tömör, illetve üvegbetétes változatban. A lemezelt ajtók borítása lehet fa, fém, műanyag. !!!!!



MAGASTETŐK 
A fedélszerkezet jellegét az épület alaprajzi méretei és a tetőforma határozza meg. Magastetők 
tömegalakítása igen sokféle lehet. 

- nyeregtető, 

-  
- sátortető, 

-  
- toronytető (sisak): sátortető változata, 

-  !!



 - csonkakontyolt tető, un. csapott nyeregtető, un. bukótető, 

-  
- ún. palóctetőformák: 

  - „füstlyukas” tető (alsó csonkakontyos), 

-  
  - „szoknyás” /vízvetős / tető 

-  !!!!
- manzárd- (vagy törtsíkú) tetők 



-  
- valamint az összetett tetőformák legszélesebb skálája. A tetőformák kombinációiból kialakított 

és/vagy tagolt alaprajzú épületek esetén beszélünk összetett tetőformákról. A variációk száma 
végtelen. 

- félnyeregtető 

-  
A magastetők szerkezeti részei a következők: 

- fedélhéjazat, 
- a héjazatot tartó elem, amely általában – nem faanyagú fedélszerkezet esetében is- lécezés, vagy 
deszkázat, táblás fedéseknél pedig a „szelemenek”. 
- az ezeket alátámasztó fedélszerkezet 

- faanyagúak: hagyományos ács- és korszerű mérnöki szerkezetek, 
- műfa- szerkezetek (rétegelt-ragasztott, nagyfesztávú fatartók). !!!!!!!!!!!!!!



!
TETŐFEDÉSEK: !
A tető fedése a természet közvetlen hatásainak, az időjárás viszontagságainak legjobban kitett 
épületszerkezet. Feladata a csapadék felfogása, terelése és elvezetése, azaz a csapadék 
behatolásának megakadályozása. 
Megkülönböztethető vízhatlan fedések: 

- bitumenes lemez, 
- aszfalt. 

Tetőfedések csoportosítása: 
- pikkelyszerű fedések: A pikkelyszerű fedések közé sorolhatók a különböző fajtájú cserép-, 

pala- és zsindelyfedések. 

-  
A tetőfedés céljára használt anyagot a tetőszerkezethez erősített lécekre-, szelemenekre-, 
deszkázatra-, esetleg ritkított deszkázatra helyezik, a tető hajlásszögének, vagy a fedőanyag 
önsúlyának függvényében rögzítik. 

- cserépfedések: 
- hódfarkú cserépfedés: 
- egyszeres cserépfedés, 
- kettős cserépfedés, 

-  !!!!



!!
- torony /korona/ fedés, 

-  
- hornyolt cserépfedés: 

  - szalag, 

-  
  - sajtolt, 

-  
- különleges fedések: 

 - hullámos /szalag/ cserépfedés, 
 - kolostor /barát- apáca/ cserépfedés, 
 - körülhornyos /rojtolt/ cserépfedés, 
 - körülhornyos /sajtolt/ hullámcserépfedés, 

- takarótagozatos /sajtolt/ cserépfedés. 
Megkülönböztetünk még természetes és mesterséges /azbesztcement-lemez/ palafedést. !



!!
Szokásos azbesztcement palalemez-fedések: 

- szabályos kettős /angol/ palafedés (leggyakoribb), 

-  
- vízszintes rombusz /magyar/ palafedés, 

-  
- fekvő tégla /svájci/ palafedés, 
- átlós /német/ palafedés, 
- szabvány /francia/ palafedés, 
- szabvány rombusz palafedés, 
- csúcsíves palafedés, 
- rombusz halpikkely palafedés, 

A /ritka/ természetes palafedések: 
- szabályos kettős palafedés, 
- átlós palafedés, szabvány palafedés, 
- szabályos pikkely palafedés, 
- szabálytalan /ó-német/ pikkely palafedés 

Fafedések: Alkalmazása fában gazdag, erdős, hegyes vidéken hatásos fedési módok: 
- zsindely, 

-  



- deszkafedés. !
Kévefedések: 

-  
A kéve /szalma és nád/ fedés nagyon régi. Napjainkban már ritkábban készítenek, csak különleges 
igények, tájba illeszkedő építmények megvalósítása során alkalmazzák. Jó hőszigetelő, de igen 
tűzveszélyes tetőszerkezetet eredményez. 
Lágylemez /tekercs/ fedések: 

-  
Alkalmazásuk esetén összefüggő, többnyire deszkaaljzatot kell készíteni. Bitumenes fedéllemez 
felhasználásával készül. 
Megkülönböztetünk: 

- egyszeres lemezfedést, 

-  



!!
- kettős lemezfedést, 

-  
- egyszeres lécezett lemezfedést. 

-  
Táblás fedések: 
Táblás fedéseknek azokat a nagyelemű fedéseket nevezik, amelyek még aránylag kis hajlásszög 
mellett is megbízhatóan vízzáróak, csaknem vízhatlannak tekinthetők. !!!!



FAGERENDÁK !
Fajtái: 

- szarufák: ferde helyzetűek, melyek a fedél formáját adják és hordják a héjazatot közvetlenül 
tartó lécezést, deszkázatot /illetve csarnokoknál a „szelemeneket”/, 

- szelemenek: vízszintes helyzetű, a tető hosszirányában húzódó gerendák, a szarufák 
alátámasztásával /talp-, taréj- és közép szelemeneket különböztetünk meg a táblás fedést 
tartó „szelemenek” csak nevükben azonosak az itt említettekkel/, 

- nem szelemenes fedélszék esetén ún. üres fedélszékről beszélünk, /melynek hosszirányú 
merevítésére a szarufák síkjában elhelyezett viharlécek szolgálnak/, vagy alkalmazzák a 
torokgerendát: ez a szarufák felső harmada körül elhelyezett vízszintes áthidalás /nyomott 
gerenda/ a fesztáv csökkentésére, 

- kötőgerendák: a szarufák vízszintes terheit felvenni képes, a födém síkja feletti /ha azonos a 
födémgerendával, azzal egyező síkban lévő /vízszintes keresztirányú gerenda/ egyes nyitott 
fedélszékeknél vonóvas is helyettesítheti/. !!

TEHERFAJTÁK !
- önsúly /szerkezet és a héjazat súlya, állandóan hat/, 
- meteorológiai terhek: 

- hóteher /erősen függ a tető hajlásszögtől/, 
- szélteher: szélirány szerint szélszívás, vagy szélnyomás, 

- hőmérséklet különbség /mint nem erőhatásként jelentkező terhelés, mely azonban 
  éppúgy feszültségeket ébreszt a szerkezetekben/: acél fedélszéknél jelentős, 

- hasznos terhek: pl. a tetőfedők, a kéményseprő-járdán közlekedők, vagy a kisebb állatok 
súlya a tetőn /meteorológiai és a hasznos terheket fedélszékek esetén ideiglenes jellegű, ún. 
esetleges terheknek tekintjük/. 

Az önsúly, a hóteher és a hasznos teher – a gravitációból adódóan – függőleges értelmű, míg a 
szélterhek a fedélhéjazat síkjára merőlegesen /nyomás a széltámadta, szívás a széllel párhuzamos és 
szélárnyékos oldalakon/, illetve párhuzamosan hatnak. !!!



FAFÖDÉMEK !
A fafödém a lakóházak és mezőgazdasági épületek évszázados ősi szerkezete. Az általános és 
nagyméretű fahiány folytán, továbbá kedvezőtlen tulajdonságai (korhadása; gombásodása), de 
különösen tűzveszélyessége (a világháborúk tanulságai) következtében a fafödém a városból 
(zártsorú és többszintes épületek területéről) teljesen kiszorult. 
Ma már csak a fában gazdag országok szerkezete, nálunk csupán földszintes lakóházaknál, főként a 
falu és az erdős vidékek építészetében fordul elő. 
Csapos gerendafödém, más néven sűrűgerendás alul sík szerkezet: 

-  
Korszerű anyagtakarékos fafödémek: 
A födém kedvező keresztmetszeti modulusú tartóit fatakarékosan, több (egyébként és egyenként 
tartóul nem használható) elemből, korszerű (szegezett vagy enyvezett) kötésekkel állítják elő. 
Félgömbfákból és deszkákból, vagy zártlécekből és deszkákból, esetleg csupán deszkákból 
szerkesztett – tartók bármely rendszerű fafödém gerendáiként beépíthetőek. 
Fafödémek tervezési elvei: 
Gerendakiosztás és szelvénymegválasztás: 
- borított (takart) gerendázatú födémek tartóinak helyét csupán a szerkezeti adottságok (pl. 
lépcsőház, légudvar, kémények helye) határozzák meg, 
- míg látható gerendájú szerkezetek tartóit ezen kívül egyenletesen (esetleg ritmikusan ) osztják ki. 
Adott terhelés, fesztáv és helyiség hosszméret esetén: 

- a gerendaszelvény megválasztása akkor helyes, ha aránya (lehetőleg 4 : 7 ! 5 : 7) 
szerkezetileg és gazdaságilag kedvező, és  

- - ha magassága (a lehajlásra való méretezés elkerülésére) > fesztávolság 1/16 része ( < 
1/16). 

Mivel a gerendák rostsűrűsége nem egyenletes, beépítésüknél ügyelni kell arra, hogy a benőtt 
csomók a nyomott övbe, a külső rostok és a szelvénylesarkítások a húzott övbe kerüljenek. 
A födém szerkezeti része kb. 20 cm széles, közvetlenül egymás mellé kerülő rönkökből áll. A 
rönkök oldalait és alját (az egymás mellé illeszthetőség és közel szabályos alsó felület elérésére) 
bárddal, fűrésszel síkra alakítják, míg kérgét (a gombásodás akadályozására) leháncsolják. 
A gerendák együttdolgozását kb. 2,0 m-enként beépített (10-15 cm hosszú, 3 cm átmérőjű) 
keményfa köldökcsapokkal ( a két oldalról rakott gerendák középcsatlakozásánál lehajlást 
akadályozó ferde ékekkel) biztosítják. A gerendák (alátétdeszka közvetítésével) a szerkezeti falak 
fél téglányi vastagítására fekszenek fel, tehát a fa vastagsága szintenként nő. Egyébként a következő 
szint fala részben a gerendák befalazott végeire támaszkodna (ami megengedhetetlen), és a 
gerendavégek szellőzését sem lehetne biztosítani (ami korhadást okozna). 
A padozatot (a gombásodás elkerülésére) homokfeltöltésbe ágyazzák. Az alsó felületet (mivel fára 
közvetlenül vakolni nem lehet) nádszövet közbeiktatásával vakolják. A gipszes mészhabarcsot 
alulról horganyzott szegekkel felerősített kétrétegű nádszövetre hordják fel. Az első réteg a 
gerendákra merőleges szálvezetésű (hogy  a terhelés okozta alakváltozásból származó 
feszültségeket felvegye), a második pedig a gerendákkal párhuzamos szálú. !!



- Pórfödém 

-  
- Pólyásfödém 

-  
- Borított gerendafödém 

-  
- Vakgerendás borított gerendafödém 

-  !!
TETŐSZERKEZETEK !
Hagyományos ácsszerkezetek 
A tapasztalati úton, ácsgerendákon át öröklődött szerkesztési módokkal épített, különböző helyzetű, 
szerepű és keresztmetszetű gerendákból szerkesztettek, csomópontjaik csapolással, ácskapcsokkal /
esetleg csavarozással/, szegezéssel összefogottak. 
Mérnöki és korszerű fa fedélszerkezetek 
A hagyományos ácsszerkezeteknél korszerűbb, a tapasztalati méretezést már statikai számításokkal 
helyettesítő és emiatt a létrehozott szerkezetben is eltérő fedélszékek. A fejlődés során sok 
változatuk alakult ki: 
- A csak kötéseiben korszerűbb szerkezetek: a gerendaméretek a hagyományos szerkezetekkel 
egyezőek /a lefedett fesztávok is/, cél a munkaigényes, és nem is mindig kifordulásbiztos  
régi kötésmódok /csapolás, rovás, stb./ kiváltása a technika fejlődésével biztosított    
eszközökkel: 

- szöglemezes kötés, 



-  
- fogas koszorús kötés, 
- keményfa betétes kötések, 

-  
- csavarkötések /esetleg szegecs/ legtöbb típusa, 

-   -  
- erősítő acélsodrony alkalmazása /pl. vonóvas helyett. 

- Függesztőművek: a történeti építészet által alkalmazott, húzott elemeket is beépítő szerkesztés. A 
statikailag határozott rácsostartók legegyszerűbb típusai /a húzott elemek leggyakrabban 
fémbetétekkel erősítettek, vagy kiváltottak/. 
- Fa rácsostartók: statikailag határozott és határozatlan szerkezetek lehetnek, de legtöbbször 
/fedélszerkezetnél szinte kizárólag/ határozott, háromszög-szerkesztésű változatokat alkalmazzák. 
Keresztmetszeti méretei a szerkesztésből következően kisebbek az ácsszerkezetek gerendáinál. 
Csomópontjai korszerű mérnöki kötések. Vagy a teljes tetőkeresztmetszetet rácsostartó képezi, 
vagy a szarufák helyett terveznek be párhuzamos övű, karcsúbb rácsostartókat. 

-  
- Rétegelt ragasztott fatartók, uszodák, egyéb nagyfesztávú terek lefedésére szolgáló /legtöbbször 
ún. háromcsuklós statikai modellű /ívek, illetve sokszög-formák, (un. portáltartók). 



-  
A leggyakrabban statikailag határozott szerkezetek, ennek előnyét a pontosan ismert erőjátékot 
ugyanis ez a szerkezet gazdaságossági előnyként is megjelenteti: a szükséges szerkezet-vastagság 
alkalmazása a megfelelő tartópontban kiküszöböli a felesleges túlméretezést. Mint anyag, nálunk 
különösen előnyös: az ácsszerkezeteknél nem alkalmazható gyakori hazai fafajokat /akác, nyár/ 
impregnálva, préselve, ragasztva és megfelelő rétegre vágva nagyteherbírású épületszerkezetet 
kapunk. !
SZELLŐZÉS !
Két nagy csoportjukat különböztetjük meg: az épületszerkezetnek tekinthető gravitációs 
szellőzőket, valamint a gépi úton, mesterséges szellőzést biztosító berendezéseket. 

- Gravitációs szellőzés csak a többemeletes épületekben alakítható ki. 
- Mesterséges, gépi szellőztető berendezések a faszerkezetes házakban jól alkalmazhatók. 

o Legegyszerűbb változataik a kör keresztmetszetű csatornarendszer. Elszívó axiál-, 
vagy centrifugál ventilátorokkal ellátottak (ha a motor nem jár, akkor gravitációs 
úton is biztosít némi szellőztetési lehetőséget). 

o Komplexebb szolgáltatást nyújtanak a befújó + elszívó rendszerek, melyek a hazai 
éghajlat mellett nyáron hűtéssel, télen fűtéssel egészülnek ki. Kapcsolódó 
szolgáltatásaik (párásítás/páramentesítés, illatosítás, stb.) teszi teljessé a 
légkondicionáló berendezéseket. Az energiatakarékos változatok téli időszakban nem 
teljesen friss levegő befújással, hanem részben előfűtött friss + némi használt levegő 
elegyét juttatják be a térbe (az előbbiekben ismertetett ventilátor típusok 
segítségével). !!

FALBURKOLATOK !
Falburkolatok csoportosítási lehetősége az épületben történő elhelyezkedés szerint lehet épületen 
kívüli /homlokzatburkolatok/, épületen belüli burkolatok. 
A burkolóanyag megválasztás akkor helyes, ha: 
- anyaga a felületburkolás mellett építészeti elemek, tagozatok készítésére is alkalmas, 
- anyaguk megfelelő színű, textúrájú, szépen patinázódik, lehetőleg öntisztító és karbantartásra nem 
szorul, 
- anyaga az éghajlati és egyéb hatásoknak tartósan ellenáll, továbbá a fal lélegzését, a  
szükséges mértékű páraáthatolást is lehetővé teszi, 

Anyaga szerint megkülönböztetünk: 
- kő-, betonöntvény- és műkőlemez burkolatot, 



- téglaburkolatot, 
- kerámia burkolatot, 
- kismozaik burkolatot, 
- azbesztcement-lemez burkolatot, 
- fémlemez burkolatot, 
- üvegburkolatot, 
- faburkolatot, 

-  
- műanyag burkolatot. 

A létesítményen elhelyezett és alkalmazott burkolatok anyaga, minősége, műszaki állapota már 
szemrevételezéssel is lehetőséget ad az objektum építésekor megfogalmazott igényszint és az 
üzemeltetési színvonal minősítésére. 
A burkolatok az épületeket öltöztetik, így az épület értékesítése során – egyéb tényezők egyidejű 
hatása mellett – az értékcsökkentő és növelő szerepük /minőségük, műszaki állapotuk, az igényes 
anyagok alkalmazásának mértéke, stb./ nem elhanyagolható. !!
FŰTÉS !
Hőleadás szerint két alapvető fűtési mód több változatát különböztetjük meg: 

- sugárzó hőleadás (fűtési mód) választása azon a tapasztalaton alapul, hogy alacsonyabb   
hőmérséklet esetén is kellemesebb hőérzetet kelthet a fizikai szempontból szilárd test-szilárd 
test hősugárzás, illetve elnyelés fajtái: 

 - „sugárzó mennyezet” – ipari nagylégterű létesítményekben gyakori, ahol túl költséges 
lenne a légtömeg teljes felfűtése, és ezért dolgozókat „megcélzó” hőközlés történik, elhelyezésének 
ismeretében kiküszöbölhető az erre irányuló felesleges hőközlés is (pl.: sávos kialakítással). 



-  !
- oldalfal, mint sugárzó hőleadó, ma még kísérlet alatt, de gyakori a 

-  !
 - padlófűtés mely nyilván melegíti a lentről felszálló légtömeget is, de energia-megtakarítás 
épp azáltal érhető el a segítségével, hogy pl..: 20 C helyett 15 C belső hőmérséklet esetén is 
kedvező hőérzetet biztosít a személyeket érő sugárzó hőközlése révén (ügyelni kell azonban, hogy a 
padló hőmérséklete a mezítlábas rálépésre tekintettel, túl forró ne legyen, max. 40 C felületi 
hőmérséklet), 



-  !
Hőátadással (konvenciós fűtési módok): 
 - légfűtés, ha a hőátadó közeg meleg levegő és nem képez zárt rendszert (csak egyirányú, 
általában perforált csőrendszer van jelen), mindig a szellőztetéssel együtt van jelen: tehát a meleg 
levegő-befúvás mellett a használt levegő elszívása is megoldandó, 

    -   
- csöves, csőkígyós módok (köznyelven: radiátorok) sok változatban: cső, bordáscső, tagos 

fűtőtest, lapradiátor, csőkígyó. Elhelyezhetők parapetnél, oldalfalon (pl.: beépített pad alatt), 
süllyesztve a padlóban, (padlóráccsal). Egy- és kétcsöves elrendezés lehetséges (a áramkörök 
analógiájára: „soros”, illetve „párhuzamos” kapcsolás), utóbbi a célszerűbb a lakásonkénti 
hőmennyiség-mérés lehetősége miatt. 

-  !!!!



FESTÉS, MÁZOLÁS !
Szobafestés: A szobafestés – a mázoláshoz hasonlóan – arra való, hogy a szerkezeteket tetszetős, 
tartós bevonattal lássa el. A mázolásnál a tartósságon, a festésnél a tetszetősségen van a hangsúly. 
A festésnek összefüggő felületet kell alkotnia, hól kell tapadni az alapfelülethez, kellő mértékben 
fednie kell. Színtartónak és tartósnak kell lennie. A homlokzatfestésnek az időjárás 
viszontagságainak is ellen kell állnia. Előnyös tulajdonság, ha a festés mosható, azaz könnyen és 
egyszerűen tisztítható. 
A festési munkák csoportosítása: 
- hagyományos festések: 
 - meszelések, 
 - enyves festés, 
 - kazeinfestés, 
 - glutokinfestés, 
 - vízüveg- és szilikátfestés, 
 - viaszfestés, 
 - műanyag festések, 
- különleges festések, 
 - freskófestés, 
 - temperafestés, 
 - sqrafitto. 
Tapétázás: A tapétázás átmenet a festés és a burkolás között. A fő hangsúly itt is a tetszetőségen van. 
Az alkalmazási terület is nagyjából megegyezik a festéssel, azzal a különbséggel, hogy külső 
felületen, homlokzaton nem készül tapétázás. 
Fafelületek mázolása: Az asztalosáruk faanyaga kezeletlen állapotban hamarosan tönkremenne. A 
különböző eredetű nedvességtől, továbbá időjárási, mechanikai, vegyi hatásoktól meg kell védeni. 
Ezt a védelmet a mázolásnak kell biztosítani, meg kell növelni a fa élettartalmát. 
A bevonati réteggel szemben támasztott követelmények: 
 - vízállóság, 
 - vegyi hatásokkal szembeni ellenállás, 
 - ütés- és kopásállóság. !!!!



KÖNNYŰSZERKEZET !
Faszerkezetek: a legegyszerűbb un. szerfás szerkezetek és az ácsmunkák említendők elsőként, 
ezeknél értékesebbek pl.: a népi építészet csűr épületének feszítőműves, vagy jármos faszerkezetei, 
végül a mérnöki famunkák /rácsostartók, aláfeszített és keményfabetét-kötésű szerkezetek, stb./ Az 
áthidaló fesztáv természetesen a felsorolás sorrendjében növekvő. !

-  !
Műfa szerkezetek: az ún. rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetek említendők itt, mely igen 
fejlődőképes, szabadon formálható, nagy teherbírású és számos helyen /pl.: uszodák/ a 
legellenállóbb szerkezetcsalád. A hazánkban gyakori, ácsmunkára alkalmatlan egyes fafajok /akác, 
nyár/ e darabolásos, összeillesztéses és préselve ragasztásos technológia következtében  teherbíró, 
darabolható és részben tűzálló /lángmentes/ szerkezetté válnak. Az egyes tartóelemek az 
alapozásokhoz és egymáshoz fém csuklószerkezetekkel /csavarozással/ kapcsolódnak. 
Teherhordási rendszerük lehetséges vázas kialakítással (ekkor a valamilyen, például házilagos 
technikával kivitelezett fa szerkezet kitöltőelemként alkalmazzuk, ezeket az elemeket) , de 
peremgerendás-merevítőgerendás táblás megoldás esetén önmagukban is teherhordó szerkezetté 
építhető. 
Rétegfelépítésük sémája: kétoldali deszkázat között hőszigetelés. Ezt belső oldali párafékező 
kasírozás, külső oldali nedvességvédelem, stb. kiegészítheti. Lehetséges, egy, vagy két oldalon a 
deszkázat helyettesítése: !!!!!!!!



- faforgácslappal (tűzveszélyes), 
- !

-  !
- cementkötésű faforgácslappal. !

-  !!!!!



HUZALOZÁS !
Elektromos energiaellátás és villámvédelem 
Építmények elektromos energiaigénye röviden az alábbiakkal jellemezhető: 

- használati igények /mobil fogyasztók: háztartási kisgépek, teleptöltők, személyes használati 
tárgyak céljára, 

- fűtési igény, 
- főzési igény, 
- világítási igény. 

A transzformátortól a fogyasztókig vezetendő áram feszültsége 220/330 V váltóáram /50 Hz/, 
egyedi igény alapján egyenirányító közbeiktatásával 24 V-os egyenáram-hálózat is kiépíthető, míg 
végül a különböző telefon távnyitó-záró berendezések, kábel TV rendszerek a gyenge áramú 
hálózatok közébe tartoznak. 
A hálózat tervezések megítélése az üzembiztonságra, az érintésvédelemre, és a világítás elégséges /
de nem is túl kápráztató/ megvalósítására terjedhet ki/ mely szakember feladata/, s hasonlóképp 
hibaforrás lehet a tervektől eltérő, vagy nem megfelelő minőségű kivitelezés is. Külön nehézség 
értékelés során a hálózat általában takart jellege előre elhelyezett védőcsőben való vezetés. 
Szerelvények szigetelése, földelése. 
Az érintésvédelem 

- fokozott /megerősített, kettős szigeteléssel/ zárlat esetén is oly nagy legyen az érintkező 
felület ellenállása, hogy áramütés ne következhessen be, illetve 

- földeléssel: rövidebb utat biztosítunk, jó vezető anyag segítségével a fogyasztótól a „földig”. 
Ügyelni kell, hogy a kétfajta védekezési mód egymást nem erősíti, ellenkezőleg: hatásaikat 
„kioltják”, így pl.: kettős szigetelésű készüléket földelt aljzatba csatlakoztatni tilos /csatlakozó fejek 
és aljzatok eltérő kialakítása ezt meg is igyekszik gátolni. !!!!



SZERELVÉNYEK !
Vízvezetékek anyagukat tekintve készülhetnek: 

- ólomból /régebben ez általános volt/ 
- öntöttvasból, 
- acélból, 
- ma már korszerű /vízben nem oldódó/ műanyagokban. 

Leggyakoribb szerelvények: 
- különböző szelepek /elzárók/, keverőszelepek, 
- kifolyók, 
- vízórák. 

Közműhálózat hiányában alkalmazható víziközmű-pólók: 
- szivattyúk /kútba leengedett változata az ún. búvárszivattyú/, 
- nyomásfokozók, 
- törpevízművek, 
- ciszternák, /víztározók/. 

A használati vízfogyasztás kifolyókhoz kapcsolódó fém, illetve fajansz berendezései közismertek, 
pl.: 
- zuhanyfej és állványa, zuhanytálca, 
- kádkifolyó /zuhannyal kombinálva is/ ülő-, vagy fekvő káddal, 
- mosdó „lábbal”, vagy anélkül, kisméretű kézmosó, altestmosó /bidé/, 
- WC-berendezés /tartályos-öblítésű, leszívó  rendszerű, illetve KLUDI-elzárós/, 
- öntöző kerti berendezések /kerti kifolyó, öntözőautomata, slag/, 
- korszerű, víztakarékos nyomásfokozó porlasztófejek /pl.: mosdó kifolyása/, 
- melegvíz ellátás berendezései /hőcserélő és tartálya, melegvízmérő/. 
Melegvízellátás berendezései 
Általános értelemben használati melegvíz előállításáról van szó. 
Ezek lehetnek egyedi vagy központi berendezések. 
Egyedi berendezéseknek tekinthetők: villanybojlerek, különféle kazánok. A szolgáltatás útja lehet: 
eseti berendezés egy-egy használati egység ellátására, vagy közös berendezés több használati 
egység ellátására. 
Energiaforrás szerint: gázüzemű, villamos energia felhasználású, vagy vegyes tüzelésű. 
A melegvíz előállító berendezések általában kéménybe köthetők és e kéményeket a használatbavétel 
előtt hatósági ellenőrzésnek kell alávetni. (Ez alól kivétel a közelmúltban alkalmazásra került, új 
típusú, gázüzemű bojler.) 
Csatornahálózat 
Épületen, illetve telken belüli szakaszainak elnevezései: 

- ejtővezeték: függőleges „gerinc”, amelyre az ágvezetékek bekötnek, 
- ágvezeték: megfelelő lejtésű, rejtve, vagy kisebb szakaszon szabadon vezetett, a 

fogyasztótól bűzelzáró közbeiktatásával, vagy anélkül, esetleg padlóösszefolyótól indulóan 
az ejtővezeték-bekötésig terjedő csatornaszakasz. 

- szellőzővezeték: a nyomáskülönbség kiegyenlítésére /ezáltal pl. a bűzzáró vízének 
„elszívását” megakadályozandó/ az ejtővezetékkel párhuzamosan kiépített függőleges 
vezeték-szakasz,, melyet a tetősík fölé a kémények /és a szellőzők/ kivezetése szerint ki kell 
vezeti /”strangkiszellőző”/ kisebb szintszám /15 alatt/ esetén a szellőzővezeték egyesíthető 
az ejtővezetékkel, 

- ágvezeték: valamely épület ejtővezetékeit a pinceszinten /vagy a földszint feletti födém 
alatt/ összegyűjtő és az épületet elhagyó gyűjtővezeték, 



- csatlakozóvezeték: a telken belüli /de az épületen kívüli vezetékszakasz – legkorábban itt 
egyesíthető a szennyvíz- és a csapadék-vízvezeték, 

- közművezeték az utcai /általában az útszegély alatt elhelyezkedő/ közterületi vonalas 
létesítmény, rendszere szerint: 

o egyesített: szennyvíz- és csapadékvíz egyazon vezetéken kerül elvezetésre, 
o elválasztott: külön szennyvízvezeték /zárt, fedett/ és külön csapadékvíz vezeték /

mely lehet szintén zárt, fedett-, de felszíni, nyílt árokrendszer is/. 
Csatornavezeték anyaga lehet: 

- PVC, 
- Erenit /azbesztceement/, 
- Öntöttvas- és 
- Vasbeton. 

Csatornavezeték legproblematikusabb berendezése: az alsóbb szintről a magasabb szintű 
közműcsatornához a szennyvizet eljuttató gépi szennyvízáteresztő: 

- csapadékvíz és ún. tiszta szennyvíz /mosdó-zuhany/ számára, illetve 
- WC-berendezési csatornaanyagának áteresztésére szolgálhat. !!!!



PADLÓBURKOLATOK !
A padlóknak a tér rendeltetésének bemutatásában, a rendeltetésszerű használat feltételeinek 
megteremtésében jelentős szerepük van. 
Padlóburkolatok csoportosítása: 

- szokásos padlóburkolatok: 
o fapadlók, 
o kőlapokból rakott padlók, 
o hézag nélküli padlók, 
o lágy anyagú padlóburkolatok 

- szokásostól eltérő padlók: 
o ipari padozatok, 
o mezőgazdasági padozatok. 

Padlóburkolatok 
Fapadlók: nedvességérzékenységük, továbbá korhadás és gombásodás veszélyességük 
következtében csak 

- teljes szárazság mellett, 
- hátoldali felületek és szerkezetek megfelelő bevonó- és telítő szerekkel való kezelése után, 
- a felülről jövő beszívódó nedvesség ellen bevonattal védve építhetők be. 

A fapadlók az alábbiak szerint csoportosíthatók: 
- hajópadló, 

-  
- svédpadló, 

-  
- parketta: 
 - vakpadlóra szegezett, 
 - forró aszfaltba ragasztott parketta 

- hideg bitumen ragacsba ragasztott parketta, 



- mozaikparketta, 
- szalagparketta. 

-  !
Kőlapokból rakott padlók: megkülönböztethetők: 

- természetes anyagú kőlapokból /elemekből/ és 
- mesterséges anyagú lapokból rakott padlók, lapburkolatok. 

A természetes anyagú kőlap padlóburkolatok a különböző /eruptív, szediment, metamorf eredetű6 
kőfajták felhasználásával készíthetők. Az egyforma, vagy eltérő anyagú, méretű, alakú, színű, 
szövetszerkezetű, de azonos kopásállóságú lapoknak legalább 30 mm vastagnak kell lenni. 
Kőlapburkolatok készülhetnek épületen belül, de nagyobb építészeti értékű és jelentőségű terek 
burkolataként is. A falak mentén a burkolattal azonos-, vagy attól eltérő színű lábazat készül. 
Mesterséges anyagú kőlapburkolat anyagai: 

- műkőlapok, 
- mozaik /terrazó/ lapok, 
- tégla, 
- kőagyaglapok, 
- mázas kerámialapok, 
- keramitlapok, 
- keramitkő. 

A burkolandó helyiség igény szintjének és a padozat igénybevétel mértékének függvényében 
kerülnek az alábbiakban felsorolt mesterséges anyagú kőlapok kiválasztásra, illetve beépítésre. 
Hézag nélküli padlók. A felhasznált anyag szerint megkülönböztetünk: 

- beton, 
- aszfalt, 
- terrazzó, 
- magnezit, 
- műanyag 
padlóburkolatot. A felsorolt burkolatok közös tulajdonsága, hogy a helyszínen készített un. 
monolit padlóburkolatok. 

Lágy anyagú padlóburkolatok. Megkülönböztetünk: 
- linóleum padlókat, 
- gumi padlókat, 
- gumilap padlókat, 



- PVC padlókat, 
- szőnyegpadlókat. !!!!



LÉPCSŐK !
A lépcső elemei: 

-  
- A fok: a lépcső alap eleme. Beépítési helyük alapján belépő, közbülső és kilépő, alakjuk 

szerint egyenes, ferde egyenes, ék alakú vagy  húzott és íves fokokat különböztetünk meg 
(az egyenes az általános, a ferde egyenes a divatos, míg a húzott és íves ritka és kerülentő 
is). 

- A kar: a megszakítás nélkül egymás után következő fokok összessége. Alaprajzi forma 
szerint egyenes, ferde és íves karokat különböztetünk meg (ma túlnyomórészt egyenes és 
ferde karokat építenek). 

- A pihenő: a karok közé iktatott vízszintes közlekedő felület. Helyzetük alapján közbülső és 
érkező; alakjuk szerint négyszögű, sokszögű és íves pihenőket különböztetünk meg 
(leggyakoribb a négyszögű). 

- Az orsótér: a karok és pihenők közötti légtér, a keskeny (10-20 cm-es) csupán a korlát 
átvezetését, míg a szélesebb (> 50 cm) a lelátást, áttekintést, sőt a felülvilágítás lehetőségét 
is biztosítja (ma – tértakarékosságból – a keskeny orsótér szokásos). 

- Az orsófal: a karok és pihenők közé épített és azokat egymástól teljesen elválasztó, 
végigmenő tömör fal (célja a lökésszerű forgalom teljes biztonságot nyújtó szerkezetek közé 
szorítása, ezért pl. végigmenő, sűrűosztású rácsfal is helyettesítheti). 

- A lebegő lépcső: az egymásra illeszkedő vagy egybeépített fokok, karok és pihenők egyik 
vége falba vagy vasbeton gerendába befogott, míg másik vége alátámasztás nélküli. 

- A gyámolított lépcső: az egymásra illeszkedő vagy egybeépített fokok, karok és pihenők 
teljes felületükkel talajra vagy boltozatra fekszenek fel vagy végeiken (esetleg közben is) 
falra (vagy azt helyettesítő pillérekre és boltövre) , gerendára, vagy falra és gerendára 
támaszkodnak. 

A lebegő és gyámolított lépcsőn kívül ma már különleges megoldású lépcsők is előfordulnak, 
pl. karközépre helyezett gerendára támaszkodó, mérlegszerkezetű lépcső, az induló részen 
lehorganyzott és konzolsorozatból álló (pl. ugrótorony) lépcső, indulásnál és érkezésnél 
megtámasztott csavarodó lépcső, orsóba befogott fokokból szerkesztett csigalépcső stb. 
Lépcsőrendszerek és formák 



A lépcső rendszerét és formáját, tehát, hogy a forgalom milyen módon, hány karral, 
irányváltoztatással-e vagy anélkül bonyolódik le, az alábbi tényezők döntik el: 
- a lépcső rendeltetése (egy szintre vezet vagy sok szintet köt össze) és jellege (dísz-, fő-, 
mellék- vagy vészlépcső); 
- az építészeti elképzelés (hiszen a lépcső jelentős, érdekes, sőt gyakran fontos építészeti 
tényező, mert homlokzati felülete nagy, nyílásai a többihez képest többnyire eltoldnak, néha 
tömegeket kapcsol össze stb.); 
- az épület alaprajzi elrendezése /fogatolt vagy folyosós rendszerű, a lépcső egy  vagy több 
folyosót szolgál ki, egy magasságba kerülő vagy egymáshoz képest eltolt szinteket kapcsol 
össze stb.); 
- a felhasználási terület (pl. menetmélység vagy pillérállás, hiszen a karok száma és elrendezése 
a helyigényt is meghatározza). 
Ezeket figyelembe véve: 
Általában: - egyenes karú lépcsőket építenek, 

-  
- íves karú, 

-  !
- egyenes és íves karú, 

-  !!
- kör-, illetve csigalépcső is előfordul, 



-   -  
és ritkán 

- különleges alakú 
- különleges rendszerű lépcsők építésére is sor kerül. !!!!



ERKÉLYEK !
Az erkélyek az épület nyitott, vagy fedett helysége, melyek az emeleti részeken helyezkednek el. A 
szerkezeti kialakításuk általában konzolos, de lehet a külső vége gyámolított is. 
A konzolos kialakítás esetén nemcsak az erkély súlyával kell számolni a csatlakozó falrésznél, 
hanemm gondoskodni kell a befogási oldalon keletkező nyomaték felvételéről is. 
Ez történhet: 

• Megfelelő befogás biztosításával 
• Ellensúly kialakításával 

A faszerkezetes épületeknél az erkély szerkezeti elemei általában fából vannak, így nem okoz 
gondot a hőhíd kialakulásának veszélye, mivel a fa nem jó hővezető. 
Ezért általános kialakítási mód, hogy a födémgerendák vagy túlnyúlnak, 

-  
vagy megfelelő toldási szakasz biztosításával meghosszabbítják a födémgerendákat, amik egyben 
az erkély szerkezeti gerendái is egyben. 

-  !!!!



FALAZATOK !
A faépítészetben a következő falazási módok alakultak ki időrendi sorrendben: 
Rönkházak 

-  
Általában kör keresztmetszetű rönkök gyengén megmunkálva kerültek egymásra. A későbbiekben a 
rönkök profilja jobban meg lett munkálva, a faipar gépesítése nyomán jobban illeszkedő profilok és 
csomópinti kapcsolatok kialakítására nyílt lehetőség. 
Boronafalas házak 

-  !
Négyszög keresztmetszetű gerendák egymásra rakásával készült házak. A iparosodás után a 
gerendák keresztmetszete hornyolt lett, jobban biztosítva az illeszkedést. 
A hőszigetelési igények megnövekedésével ma már két rétegű boronafallal készülnek a házak. A két 
réteg közé hőszigetelő és párazáró réteg kerül. !!!



Fachwerkes házak 

-  !
Függőleges oszlopok és vízszintes gerendázatok, valamint ferdén elhelyezett keresztmerevítő 
gerendázatok alkotják a ház teherhordó szerkezetét. A szerkezeti elemek közötti részeket vályoggal, 
téglával töltötték ki, melyet bevakoltak. A faszerkezeti elemek kívűlről láthatók maradtak. 
Faszerkezetes házak - könnyűszerkezetes 

-  !
A fachwerkes építési módból fejlődött ki. Ez biztosítja a legkevesebb építőanyag felhasználását. A 
ház szerkezeti vázát oszlopok, gerendák és merevítők alkotják, mely kívülről léc, lapborítást kap, 
belülről lambéria, vagy gipszkarton-borítást. A szerkezeti elemek között általában üvegszálas 
hőszigetelő anyag kerül elhelyezésre megfelelő páravédelem biztosítása mellett. !!!!



ELŐREGYÁRTÁS !
A faszerkezetű épületek fejlődése során a gyorsabb kivitelezés érdekében felmerült az előregyártás 
igénye. Az előregyártás során komplett épületelemek elkészítésére kerül sor üzemi környezetben, 
biztosítva ezzel a precízebb kivitelezést. A szerkezeti elemek összeállítására, valamint a szigetelő és 
párazáró anyagok elhelyezése és a burkolatok felhelyezésén túl léteznek olyan üzemek, ahol már a 
huzalozást és a szerelvényezést is az üzemben végzik. Ezeket az előregyártott elemeket a helyszínen 
már csak össze kell szerelni. 
Hátrány azonban, hogy a sorozatgyártás kialakulása miatt nincs olyan nagy szabadság a 
tervezésben, mint a helyszíni építés során. !!!!



FENNTARTÁS !
A faházak alapanyaguknak köszönhetően kellemes lakóteret, egészséges klímát biztosítanak, a 
faszerekezetű épületek gyorsan, kevés anyag felhasználásával és olcsón készülnek, és mindeközben 
kiváló hőszigetelést is biztosítanak. Ennek azonban ára van. A fa élettartama nagyon lerövidül, ha 
nem megfelelő környezeti hatásoknak lesz kitéve. Ezek ellen léteznek kezelések, melyek 
ellenállóbbá teszik a faanyagot a rovar-, gomba- és tűzkárokkal szemben. Ezeket a kezeléseket 
általában áztatás során biztosítják (sóoldatban való áztatás), vagy felületi bevonóréteg 
felhordásával. 
A felületkezelést az idő folyamán meg kell ismételni. A faanyag nedvességtartalmának alacsony 
szintentartásáról is gondoskodni kell a kivitelezés és az épület teljes élettartama során. Amennyiben 
nedvesség éri a faanyagot, ott gombásodás alakulhat ki. !!!!



MÉRETEZÉS !
A kezdeti időkben a fachwerkes építési módig bezáróan a faszerkezetek kialakítása tapasztalati 
úton, ácskapcsolatokkal történt. A gazdaságossági igények miatt kialakult a faanyaggal való 
takarékoskodás. A szerkezeti elemek keresztmetszetének lecsökkentése magával vonta a méretezés 
igényét is. A korszerű fa- és fémkapcsolatok lehetővé tették nagy terhek biztonságos átadását egyik 
szerkezeti elemről a másikra, vagy a talajra. A méretezési módszereket szabványba foglalták (EC5) 
és ez biztosítja, hogy a fa és fakompozit anyagú szerkezetek egésze biztonságosan ellenálljon a 
rájuk ható igénybevételekkel szemben. A szerkezeti elemekre ható mértékadó igénybevételek nem 
léphetik át a szerkezeti eleme határ-igénybevételét. Ugyanígy a kapcsolatokra is szigorú, részletes 
előírások vonatkoznak. !!!!!



ROVARVÉDELEM !
A farontó rovarok az élő és a beépített faanyagban egyaránt károsítanak. 
Tevékenységük az esetleges fertőzési kapu nyitása miatt fontos. !

-  !
Táplálkozásuk szerint két csoportba oszthatók: 

- fát evők, 
- fában lévő gombát evők (csak élettérnek használják a fát). 

A külső viszonyok jelentős befolyással vannak az életfeltételeikre. 18-28°C az a hőmérséklet, 
amelyen a legjobban érzik magukat. Emellett igényelik a fa 12% feletti nedvességtartalmát is, de a 
túl nedves faanyagot már nem károsítják. Ezekből a tulajdonságokból adódnak a legegyszerűbb, 
vegyszeres kezelés nélküli védekezési módok: 
 - faanyag teljes keresztmetszetének felmelegítése 55°C fölé, 
 - faanyag ásztatása, illetve leszárítása 12%-os nedvességtartalom alá. 
Ezek mellett persze sokféle kémiai anyagokkal történő védekezési mód is rendelkezésünkre állhat. 
Legelterjedtebb károsító rovarfajták: 

- házicincér (Hylotrupes bajulus): leginkább a beépített lucfenyőt szereti (tetőszerkezetek 
99%-a ebből épül), 

-  !!
- közönséges kopogóbogár (Anobium punctatum): feldolgozott fenyőt és lombost egyaránt 

eszi, 



-  !
- szíjácsbogár (Lyctus linearis): beépített keménylombos faanyag szíjácsát rágja, 

-  !
- piros csuklyásbogár (Bostrychus capucinus): lakásban fellelhető keménylombosokat 

károsítja. 

-  !!!



GOMBAVÉDELEM !
A gombakárosítás kialakulásához fertőzési kapura van szükség. Ezek a következők lehetnek: 
 - élő fában: ághely, sérült kéregrész, rovarrágás, 
 - döntés után: bütüfelület, 
 - fűrészárunál: teljes felület, 
 - védőkezelt választékban: utólagos repedések, csavarhelyek, stb. 
Az okozott kár szerint megkülönböztetjük: 

- álgesztesedés, 
- elszíneződés – kékülés (Penicilium fajok okozzák), !

-  
- fülledés, !

-  !!!



- korhadás. 

-  !
Legelterjedtebb fajták: 

- könnyező házigomba (Serpula lacrymans) 

-  !
- pincegomba (Coniophora cerebella) 

-  !
- lepketapló (Trametes versicolor) 



-  !
Favédelmi eljárások fajtái: 

- megelőző, 
- megszüntető, 
- (kombinálva az előző kettő). 

Technológiák: 
- technikai, 
- kémiai, 
- kombinált. 

Technikai eljárások: károsító tényezők érvényesüléséhez kedvezőtlen feltételeket hozunk létre, 
illetve fizikai ráhatással elpusztítjuk azokat. 

- építéstechnikai módok, 
- szárítás, 
- hőkezelés, 
- stb. 

Kémiai védelem: 
- diffúziós, 
- mázolás, permetezés, 
- bemártás, 
- bemerítés, 
- fürösztés, áztatás, 
- forró-hideg eljárás, 
- légritkítás-légnyomás, 
- nedvesség-kiszorító, 
- teljes telítés. !!!!



LVL !
LVL, más néven rétegelt furnérfa. Egy furnéralapú kompozit fatermékről van szó, amelyet a 
furnérgyártók is kedvelnek, mivel kihozatali százaléka jó és megfelelő a piaci ára is. A 
gyártástechnológia kisebb méretű, alacsonyabb árú anyag felhasználását is lehetővé teszi, így az 
LVL gyártása, a hagyományos rétegelt lemezével összehasonlítva nagyon gazdaságos. 
Az LVL egyre keresettebb termék, amelyet elsősorban a kitűnő szilárdsági tulajdonságai miatt 
használnak fel. Ezek szórása alacsony, hiszen az esetleges fahibák egyenletesen eloszlanak a lemez 
felületén, így nem koncentrálva jelennek meg.  
A szomszédos rétegek száliránya nem merőleges, hanem egymással párhuzamos. 
Alapanyaga 2,2 – 4,2 mm vastag főleg fenyőből készült műszaki furnér. !

-   -  !
Az LVL megoldást jelent az egyre súlyosabb fanyersanyag hiányra, hiszen a nagy átmérőjű, 
megfelelő minőségű fából egyre kevesebb áll rendelkezésre. A rétegekbe vegyesen tesznek jó és 
rossz minőségű fát. Végeredményben ez a kompozit fatermék a hagyományos szerkezeti 
faanyagokat helyettesíti. Építési, illetve teherhordó építmények alapanyagaként kedvelt. Faház 
keretekhez, I-tartókhoz, teherviselő gerendákhoz használják előszerettetel. Oszlopnak nem 
alkalmas, mivel a nyomás következtében megnő a rétegelválás esélye. !!!!


