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Erre még visszatérünk



Az építési hibák szerepe és jelentősége

Amióta építési tevékenység folyik építési hibákkal is 
találkozunk
Az első írott emlék időszámításunk előtt 2200-ból 
származik (Babilónia – Hammurabi Építési 
Törvénykönyve kb. 4200 éve íródott)
Hazánkban a múlt század első felében Dr. Möller Károly 
folytatott jelentős szakirodalmi tevékenységet az építési 
hibákkal kapcsolatban

Dr. Möller Károly építész ( 1894 – 1945)



Ezért minden építő szakember kötelessége:

A hazájával szemben
A megbízójával szemben
És önmagával szemben

MINDENT MEGTENNI AZ ÉPÍTÉSI HIBÁK
ELKERÜLÉSÉRE!



Dr. Möller Károly írta 1945-ben:

● A hibák rontják az épület szépségét

● Csökkentik a használati értékét

● Rontják a biztonságát

● Csökkentik az élettartamát

● növelik a fenntartás költségét

Dr. Möller Károly: Építési Zsebkönyv I-II.



Az építési hibák jellemző megoszlása Magyarországon (1980-as évek)

Teherhordó szerkezetek:
● falazott szerkezetek                 27%
● vasbeton szerkezetek              15%
● fa szerkezetek                           10%
(Összesen 52%)

Nem teherhordó szerkezetek:
● vízellátás, csatornázás vezetékei és
Berendezései                                           11%
● vízszigetelések                                     15%
● tetőszigetelések                                   11%
● épületgépészet, épületvillamosság  11%
(Összesen 48%)



Idézet

Csonka Pál professzor:
„Hiba nélkül nem lehet dolgozni. A 
hibák mennyiségét odafigyeléssel, és 
gondos ellenőrzéssel a minimumra 
lehet csökkenteni.”

Csonka Pál
1896-1987

Csonka Pál
Emlékérem



Megelőzés
● Fel kell deríteni a leggyakoribb építési hibákat

● Meg kell ismerni a hibák elkövetéshez vezető körülményeket

● Elemezni kell a hibákhoz vezető ok-okozati összefüggéseket

●A hibákkal kapcsolatban szerzett ismereteket minél 
szélesebb körben meg kell ismertetni az építésben 
közreműködő szakemberekkel

Utóirat: be kell tartani az építésre vonatkozó összes szakmai 
előírást, szabályt és a vonatkozó jogszabályokat!



Építési hibák külföldön

Nagy Britanniában a BRE (Building Research Establishment) 
folytat kiterjedt adatgyűjtést és elemzést az építési hibák 
témakörében.

1980-tól állami megbízás alapján 1700 db lakó- és középületet 
vizsgáltak meg.

995 db különböző típusú hibát találtak, ezek közül 447 volt 
tervezési hiba.

A későbbiekben további lakóépület vizsgálatoknál 2000 hibát 
találtak. Ebből 956 származott új építésből és 1197 
épületfelújításból.



Nagy Britannia / BRE

4000 db szakvélemény feldolgozása alapján
(P. Trotman jelentés, 1993.) megállapították, hogy

a hibák 50%-a a szerkezeteket érő káros 
nedvességhatások következménye. 

Ebből direkt 
beázás 25% , kondenzáció pedig 17%.



Európai Unió

EPIQR
(Energy Performance Indoor Environment Quality
Retrofit név rövidítése)

Az Unió 15 országa által közösen kifejlesztett 
épületvizsgálati és állapot értékelési rendszer.
Elsősorban lakások és középületek gyorsvizsgálatára
készült. 



EPIQR



EPIQR



A közelmúltban történt



London 2017



Greenfield
Tower

London

2017. június 
14.

71 halott



Greenfield Tower (London)



Tűzterjedés



London 2017.

Oltás után



London 2017.

Még füstöl a parázs



Ok és okozat

A szintenként légréteget lezáró sáv átégett és a kialakult kürtőhatás 
gyorsan tovább vezette a lángot.



Budapest XIII. kerület reprezentatív vizsgálat
Az 1830 és 1950 között épült épületekről

A vizsgált városrész



Budapest XIII. kerület reprezentatív vizsgálat



Budapest XIII. kerület reprezentatív vizsgálat



Budapest XIII. kerület reprezentatív vizsgálat

A többszáz épület részletes vizsgálata alapján 
létrejött adatbázis átfogó képet nyújt a hazai 
épületállomány összetételéről és jellemező 
állapotáról

Az egyes szerkezetek elemzésénél hasznos 
információk állnak rendelkezésre a különböző 
hibatípusok előfordulási gyakoriságáról

A későbbiek során néhány jellemző grafikont 
láthatunk a reprezentatív vizsgálat során talált 
hibákról

A gyakori hibák tanulságai megszívlelendők!



Alapozási hibák

Hibaokok:

■ talaj- ,talajvízviszonyok figyelmen kívül 

hagyása,

■ épületadottságokhoz nem igazodó 

megoldások,

■ helytelen anyaghasználat,

■ rossz szerkezeti kialakítás.



Alapozási hibák

Hibajelenségek:

■ az alaptestek (gyakran egyenlőtlen) 

megemelkedései (pl. fagyhatásra),

■ az alaptestek (gyakran egyenlőtlen) 

süllyedései (pl. helyi átázásoknál),

■ alaptörések (pl. vasalási hibák ill. a 

szerkezeti anyagok korróziója miatt),

■ talajtörések (pl. "kitakart" alapok 

esetében).



Alapozási hibák

Pisa, harangtorony

A dőlés okai: iszap és részben puha 
agyag altalaj + fluktuáló talajvíz



Alapozási hibák

Sokáig hiába injektáltak óriási 
mennyiségű betont a puha talajba 
a süllyedő oldalon – tovább dőlt a 
torony

Megoldást a terület víztelenítése 
és az ellenkező oldali földkiemelés 
eredményezett – így a torony szép 
lassan visszabillent az eredeti –
híressé vált állapotába.



Alapozási hibák



Alapozási hibák



Mélyalapozások hibái

■ a talajvízszint emelkedés a lebegő cölöpök

köpenysúrlódását csökkenti

■ a vízszint tartós ingadozása a faanyagot károsítja 

monolit cölöpök és résfalak keresztmetszete 

földbeomlások során csökkenhet, (összenyomódások, 

■ megrogyások az alapozási szerkezetben 

süllyedések, süllyedéskülönbségek az épületen az 

elkerülhetetlen süllyedések,süllyedéskülönbségek csak 

rugalmas (támaszmozgásokra érzéketlen, vagy azokat 

felvenni képes)  felépítmény (például váz), vagy

kiegyenlítő, közvetítő szerkezet (gerendarács, lemez) 

segítségével eliminálhatók.



ALAPOZÁS  - Épületkatasztrófa Sanghajban

A cölöpalapozású magasház mellett az alapozást 
megtámasztó földszakaszt kiemelték, megszüntetve 
az oldalirányú megtámasztást.

Intenzív csapadékhatás következtében az altalaj 
átázott, a befogás megszűnt. Az átadás előtt álló 
épület egyszerűen eldőlt.

Az épület üres volt szerencsére haláleset nem 
történt.

A 10 leglátványosabb épületkatasztrófa között 
tartják számon a sanghaji esetet



Az eldőlt épület távlati képe

Sanghaj, Lotus Riwerside épületegyüttes, 2009. június 27.



Földkiemelés balra, 
oldalnyomást adó deponálás jobbra



A földmunka eredménye várható volt
és be is következett a stabilitásvesztés



Mélyalapozási hiba

Ez az alapozás (Sanghajban) nem sikerült. Csodával határos, hogy nem történt haláleset



Födémszerkezetek hibái
Hatások és következményeik:

■ túlterhelés (ok: alulméretezés, kivitelezési 

pontatlanság, anyagavulás, használati hatás, 

■ hanyagság, funkcióváltás, stb),

■ nem várt mértékű mozgó, rezgő igénybevétel;

■ átnedvesedés okozta szilárdságcsökkenés,

■ mállás, keresztmetszet- és teherbírás 

csökkenés,

■ háborús kár, tűz- és földrengés hatása.



Pincefödémek
(1830-1950 között)



Zárófödémek



Katowice, 2006. január 28.

Hóteher hatására beszakadt vásárcsarnok födémszerkezet



Födémszerkezetek hibái

Budapest XIII. ker. Mohács u. 2017. Zsaluzási, állványozási hiba 7 munkás megsérült



Födémszerkezetek hibái

Ez a frissen betonozott födém Nyíregyházán szakadt le 2018. február 22-én
zsaluzási hiba következtében



Teherhordó falszerkezetek

Állapot értékelés szempontjából fontos tényezők:

■ falak szerkezettörése,

■ teljes keresztmetszeten átmenő repedése,

■ 1 cm-t meghaladó tágasságú repedések,

■ 2%-ot meghaladó mértékű dőlések, kihajlások,

■ a szerkezeti anyagok érzékelhető mértékű, előrehaladott 

minőségromlása,(morzsalékosodás, felpuhulás, 

szivacsosodás; korrózió,stb).



Teherhordó falszerkezetek



Falszerkezetek meghibásodási statisztikája

Felázás                                             
66%
Nem megfelelő hőszigetelés       
27%
Repedések                                      
20%



Falszerkezetek hibái

A vakolat leválása után láthatóvá vált, 
hogy teherhordó fal szabálytalanul, 
szakszerűtlenül helyreállított (valószínűleg 
háborús kér házilagos
Javításaként).



Teherhordó falszerkezetek (munkahiba)

A teherhordó falszerkezet falazási, 
téglakötési szabályainak megsértése 
hamarosan teherbírás csökkenéshez 
vezethet



Teherhordó falszerkezetek

Fagykár



Vázszerkezetek

Vázszerkezetek esetében a pillérek, oszlopok és

gerendák szerkezeti kapcsolatai, csomópontjai

különösen érzékenyek a pontatlanságból eredő

kivitelezési hibákra, a terhelések változására és

az alátámasztások elmozdulására.

A szerkezeti törések, repedések, deformációk

jelentős része ilyen jellegű hibák következménye.



Vázszerkezetek gyakori hibái

■ pontatlanság

■ kivitelezési hiba

■ szerkezeti törés

■ deformáció

■ hiányos merevítés

■ erózió, korrózió

■ hegesztési varrat hiba (acélváz esetében)

■ szegecsek törése (fémváz esetében)

■ csavarok törése

■ rovarfertőzés (faanyagú váz esetében)

■ korhadás (faanyagú váz esetében)

■ kémiai eredetű károk



Vázszerkezetek

Korróziós károsodás sarokpillérnél



Dél-Korea, Szöul, SampongDepartmentStore1995.

Az alulméretezett  teherhordó szerkezet és a különösen gyenge 
vázpillérek az összeomlás oka. A tragédia 1995. június 29-én 
történt. Áldozatok:  502 halott és 937 sérült.



Szöul – omlás után



Bangladesh, Dakka
2013. április 24.

Szabálytalanul megépített, túlterhelt vasbeton váz összeomlása – 1129 halott



Dakka – omlás után



Vázkitöltő 
homlokzati fal

A vakolat majd eltakarja a 
hibákat? És mi lesz a hőhidakkal?



Tetőszerkezetek
Kockázati tényezők, kárformák:

■ elsődleges tetőszerkezeti elemek 

(gerendák, oszlopok, dúcok, 

szelemenek,…) szerkezettörése, azaz 

beszakadt tetők, tetőszakaszok,

■ elsődleges tetőszerkezeti elemek 

átmenő repedései;



Tetőszerkezetek

■ hajlított, külpontosan nyomott/húzott elemek 3 

%-ot meghaladó mértékű alakváltozásai (ki-, le-, 

hajlások, elfordulások),

■ csomópontok 1 cm-t meghaladó mértékű 

széthúzódásai, kifordulásai,

■ a szerkezeti anyagok érzékelhető mértékű, 

előrehaladott minőségromlása (morzsalékosodás, 

felpuhulás, szivacsosodás; korrózió,…), akkor is 

ha „csak” felfekvési-, csomóponti körzetekben 

fordul elő



Lépcsőszerkezeteket érő hatások és következményeik

hatások :

 anyaghibák, térfogatváltozások,

 mechanikai erőhatások,

 koptatás,

 tűz,

 külső lépcsőkön fagyhatások 

következmények :

 elmozdulások, túlzott alakváltozások, 

 repedések, 

 keresztmetszet- és szilárdságcsökkenés, 

törés, tönkremenetel



Lépcsőszerkezetek

Jó példa. Szépen felújított műemlék lépcső



Lépcsőszerkezetek

Korszerű helytakarékos lánclépcső. Pontos szerelési munkát igényel.



Lépcsőszerkezetek

Üveglépcső reprezentatív 
épületekben



Lépcsőszerkezetek

A lépcsőfokok felülnézete



Lépcsőszerkezetek

Üveglépcső részlete



A nem teherhordó szerkezetek közül az alábbiak
hibáival foglalkozunk

■ a szigetelések 
(pl. talajnedvesség elleni szigetelések és 
homlokzati hőszigetelések),
■ homlokzati felületképzések és burkolatok,
■ bádogos szerkezetek,
■ padlóburkolatok



Nedvességszigetelések hibái







A nedvességszigetelési hibák súlya

a szigetelés az épület költségeinek csekély

hányadából megvalósítható, de az épület jelentős 

szerkezeteit védi, ezért a hibák

drága szerkezetállományt veszélyeztetnek, 

ráadásul javításuk bonyolult, költséges, esetleg 

lehetetlen



Nedvességszigetelési hibajelek

■ nedvesedések ,

■ különféle sók és más vegyi anyagok 

feldúsulásai, kiválásai ,

■ szerkezeti anyagok korrodálódása, 

■ felületi bevonatok mállása, tönkremenetele,

kifagyások,..



Nedvességszigetelések hibái

Födém beázása



Nedvességszigetelések hibái

Boltozat beázása és átrepedése



Szigetelési hibák által okozott károk

■ tartószerkezeti elemek teherbíró képességét csökkentő állagromlás, 

■ határoló szerkezetek (anyagának és/vagy burkolatának, betétrétegének) 

hőszigetelő képességének csökkenése,

■ a biológiai károsítók - kedvező létfeltételek kialakulását követő –

elszaporodása,

■ a fagy mechanikai károsításai (szétfagyás, tér-fogatnövekedések, felületi 

réteglepattogzás, réteges fellazulás, táskásodás, leválások),

■ a sók mechanikai károsításai (morzsalékolódás, felületi réteg- lepattogzás, 

réteges fellazulás, táskásodás, leválások,..),

■ a sók által növelt higroszkopikus vízfelvétel,

■ és a kedvezőtlen esztétikai megjelenés.



Talajnedvesség elleni szigetelés hiányának a következményei



Talajnedvesség elleni szigetelés hiányának
a következményei

Utólagos szigetelés esetében először a falban lévő sót kell eltávolítani



Vízszigetelés

Ha a falban marad a só értelmetlen 
az egyéb javítás. Ez az eredmény



Sikertelen utólagos falszigetelés

A falban maradt oldott só ismét vizet vesz fel, akár párából is



Nedvességszigetelések hibái

A falban oldott só kiválása



Nedvességszigetelések hibái

Fémlemez vízszintes falszigetelés korróziója



Mélyépítési szigetelés

Budapesten a 4-es metró vonalán 
látható nedvesedés és rozsdafoltok a 
kismozaik burkolat szegélyénél



Hőszigetelések hibái

■ A hőszigetelés anyagának helytelen 
megválasztása,

■ elégtelen vastagságú hőszigetelés,

■ a hőszigetelő réteg nem megfelelő rögzítése,

■ nedvesség lecsapódás (kondenzáció) a 
hőszigetelő rétegben,

■ hőhidas szerkezeti kialakítás.



Hőszigetelések hibái

Hőhidak



Homlokzati hőszigetelések hibái

Helytelenül rögzített homlokzati hőszigetelés



Homlokzati hőszigetelés

„Elfelejtették” kötésben rakni a hőszigetelő táblákat



Homlokzati hőszigetelés

Rosszul beágyazott hálóbetét leválása a hőszigetelésről



Homlokzati hőszigetelés

Homlokzati hőszigetelő táblák hanyag, szabálytalan beépítése. 
Síkból kiálló rögzítőelemek



Homlokzati hőszigetelés

A hőszigetelés síkjánál beljebb behajtott rögzítő tárcsa is hiba



Homlokzati felületképzések, vakolatok

A párazáró tulajdonságú bevonat ill. festék hamar leválik, 
ha páradiffúziós hatás éri



Vakolatok

A vakolat a teherhordó falszerkezet 
első védelmi vonala az időjárási 
hatások ellen.
Szükség van a jó állapotban 
tartására



Vakolatok

Mindig szomorú látvány egy elhanyagolt felületképzésű 
épület.  Sok tényezőtől függ a vakolat élettartama

2000 éves római vakolatszakasz Az 1950-es évek vakolata



Roncsolt (rovátkolt) nyersbeton homlokzati kéreg

Az 1970-es évek divatos középület 
homlokzati burkolata volt. Általában 
előregyártott kéregpanel felületeként
alkalmazták



Roncsolt (rovátkolt) nyersbeton homlokzati kéreg

Már sok épületen lecserélték. Egyértelműen kimondható: nem vált be



Roncsolt (rovátkolt) nyersbeton 
homlokzati kéreg

A roncsolt felület nem 
időjárás álló.
Tovább roncsolódik



Könnyűszerkezetes szerelt homlokzatok

Elöregedett, részben tönkrement szerkezet



Könnyűszerkezetes szerelt 
homlokzatok

Az előző képen láthatóval azonos homlokzati 
szerkezet cseréje, napelemekkel kiegészítve. 
2019.



Homlokzati kőlemez burkolatok hibái

A kőlemez a középületek tartós, reprezentatív homlokzatburkolata 
lenne, ha

● megfelelő minőségű fagyálló kőanyagot használnának,
● ha a rögzítőelemek megoldott korrózióvédelemmel ellátottak és 
finombállításra is alkalmasak lennének,
● ha a kőelemek elhelyezése a tervnek megfelelő lenne és a 
hézagosztás a mérettűrésen belül maradna
(gondos, szakszerű munkavégzésre lenne szükség),
● ha a burkolat nedvességvédelme megoldott lenne,
● ha a légréteges kőburkolat belső oldalán elkerülhető lenne a 
kondenzáció.



Homlokzati lemezes kőburkolatok hibái

A rosszul felerősített burkolat előbb-utóbb leválik a falról



Homlokzati kőlemez burkolat hibái

A pontatlan furatkészítés következménye



Homlokzati kőlemez burkolat hibái

Sajnos ez sem sikerült. Az alsó furatból hiányzik a műanyag persely



Homlokzati kőlemez burkolat hibái

A homlokzati kőburkolat nem tűnik fagyállónak



Bádogos szerkezetek

Bádogos szerkezetek jellemző hibái:

■ rossz méretezés,

■ rögzítési hiba,

■ a dilatáció helytelen kialakítása,

■ a tetőhéjazathoz való rossz kapcsolat,

■ illesztési, forrasztási hiba,

■ repedés, törés, kilyukadás, deformáció,

■ a korrózióvédelem hibája, hiánya, sérülése stb.,

■ korróziós hiba (rozsdásodás, keresztmetszet

csökkenés, átlyukadás, mechanikai sérülés,

viharkár).



Bádogos szerkezetek hibái

Az elfalazott, burkolt 
lefolyócsövek kellemetlen 
meglepetést okozhatnak



Bádogos szerkezetek hibái

A vízelterelő bádogos 
szerkezet hiányának 
látványos 
következménye



Bádogos szerkezetek hibái

Lemezszakadás az elmaradt 
dilatáció helyén

Falszegély leválás és beázás



Bádogos szerkezetek hibái

Elkésett lefolyócső csere. Már jelentős a kár



Bádogos szerkezetek hibái

A bádogozás hibája hamarosan megjelenik a 
homlokzaton



Padlóburkolatok hibái

Padlóburkolatok károkai:

■ túlzott aljzat-, födém- alakváltozások,

■ gátolt szerkezet-, aljzat-, burkolatmozgások,

■ rosszul tömörített, alkalmatlan, nedves, biológiailag fertőzött

feltöltés;

■ rosszul ágyazott, helytelen kiosztású elmozduló párnafák;

■ rögzítési hibák, alkalmatlan, elhasználódott kötőanyagok,

elemek;

■ pontatlan kivitelezés (fogas felület, illesztések),

■ anyaghibák,

■ mechanikai hatások (ütések, koptatás, rázkódás )

■ vegyi hatások

■ biológiai eredetű hatások (gombák, rovarok, rágcsálók),

■ tűzesetek,

■ karbantartási hibák, hiányosságok.



Padlóburkolatok hibái

Padlók gyakori hibaformái:

■ kopott, elöregedett felületek, kőnemű felületek

repedezettsége, töredezettsége, kagylós kipattogzások, 

■ átmenő repedések, törések, csorbulások, folytonossági 

hiányok,

■ fapadlók szálkásodása, szálirányú repedések ,

■ burkolóelemek kimozdulása, mozgó elemek felválása,

kötő-, hézagolóanyagok kimállása, 

■ monolit burkolatok felválása, feltáskásodása, 

anyagának mállása,

■ nagyobb burkolt felületegységek felpúposodása,

(esetenként ragasztó-, ágyazati-, aljzatréteggel együtt),

■ gombafertőzés, rovarkárok, rágcsálók károkozása,

■ tűzpusztítás. 



Monolit műkő padlóburkolatok hibái

A burkolt repedezése. 
Kivitelezési, utókezelési 
hiba



Monolit műkő padlóburkolatok hibái

Osztóhézagra merőleges repedések



Monolit műkő 
padlóburkolatok hibái

Szegély lerepedés a 
dilatáció mentén



Fakocka 
padlóburkolat



Összefoglalás

● Fel kell deríteni a leggyakoribb építési hibákat

● Meg kell ismerni a hibák elkövetéshez vezető 
körülményeket

● Elemezni kell a hibákhoz vezető ok-okozati 
összefüggéseket

●A hibákkal kapcsolatban szerzett ismereteket 
minél szélesebb körben meg kell ismertetni az 
építésben közreműködő szakemberekkel!


