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Építés:

◊ Műszaki-technikai munkafolyamat, melynek eredményeképpen, általában valamiféle terv 
alapján építmény, épület, épületegyüttes stb. valósul meg.

Építés tágabb értelemben:

◊ Tervezés – kivitelezés – fenntartás – bontás
(azaz az épület teljes „életciklusa”).



Építési hiba

Szűkebb értelemben: 

a kivitelezés során elkövetett hiba, ami az épületek, 

építmények használhatóságát, biztonságát vagy esztétikai 
megjelenését hátrányosan érinti, azaz korlátozottan 
hasznáhatók, baleset- vagy életveszélyesek, esetleg csúnyák

Tágabb értelemben:

Az épület vagy építmény teljes élettartama alatt – tehát 

a megvalósítás után is – tapasztalható káros elváltozás, 
beleértve az idővel bekövetkező természetes állagromlás 
következményeit is



Az építési hibák egyidősek az építési 
tevékenységgel,
itt van például
Hammurabi építési törvénye

Babilónia i. e. 2200



A törénykönyvevt R.F. Harper fordította le angol 
nyelvre. 
Először a Jacob Feld kiadónál jelent meg New 
Yorkban 1922-ben

Az építés minőségét az építőre vonatko-zó súlyos 
fenyegetésekkel kivánta garantálni.

A törvénytábla „A” részében például 
arról szól, hogy ha a rosszul megépített 
épület összeomlik a tulajdonos halálát 
okozva, akkor az építőnek is meg kell 
halnia.

A „B” részben az áll, hogy ha a 
tulajdonos fiának halálát okozza az 
épület, akkor az építő fiát is meg kell
ölni.

A

B

Az „E” fejezet arról szól, hogy ha az

építő a házat nem a követelmények-

nek megfelelően építette meg és egy

fal ledől, azt az építőnek a saját

költségére kell megerősíteni.

E



Épületszerkezeti hibák
• Az építészeti (magasépítési) tevékenység során rendkívül 

sokféle szerkezet, szerkezeti elem és szerkezetrész kiválasztása, 
megtervezése, beépítése ill. egymáshoz illesztése történik meg 
folyamatosan.

• Az építési igények változása, az építési technológiák fejlődése, 
a felhasználható anyagok és termékek egyre bővülő 
sokfélesége óriási kihívást jelent az építésben közreműködők 
számára.

• A tradicionális szakmai ismeretek oktatása (mit hagyjunk ki?) és 
a legújabb megoldások és anyagok oktatása (meddig terjedjen 
az új ismeretek bemutatása?) az egyetemi építész és 
építőmérnök képzés egyik legnagyobb aktuális dilemmája

• Az épületszerkezeti hibák többsége szemrevételezéssel
felismerhető és a hiba jellege szerint könnyen csoportosítható 
és megelőzhető!



Épületdiagnosztika

feladata a különböző látható illetve mérőműszerekkel 
regisztrálható hibák, elváltozások meghatározása, a 
károk mértékének megállapítása és a használhatóság 
biztonság, balesetveszély szempontjából való 
minősítése



Építési patológia

Az épített szerkezetek károsodási folyamatainak elemzésével 
feltárja az ok-okozati összefüggéseket.

A hibák eredetének és különböző sajátosságainak 
rendszerezésével, bemutatásával támogatja a tervezési 
(konstruktőr) kivitelezési és fenntartási tevékenységet.

Ismeretanyagával hozzájárul az épületek és szerkezetek 
minőségének javításához és az építési és fenntartási hibák 
megelőzéséhez.
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Ez az épületszerkezeti tezaurusz 2300 épületszerkezet és kiegészítő

szerkezet kapcsolatát és hierarchikus rendjét mutatja be.

Ha a jelenleg Magyarországon használatos épületszerkezetek körét

kívánjuk áttekinteni, akkor az alábbi tezauruszból érdemes kiindulni



A hatszögletű morfológiai box a vizsgált szerkezetek ill. a hibás 

szerkezetcsoportok vizuális megjelenítésére alkalmas.



Vizsgálati eredmény szemléltetése



Egy szerkezeti alrendszer vizsgálati 
eredményeinek kiemelése



Fő szerkezetek fiókjai szerkezetváltozatok és kiegészítő szerkezetek fiókjai 

Kódjel  A. A.X A.0X A.00X A.00X 

1. ALAPOK 1.1 Síkalapok  1.001 Talajban lévő szerkeze  

 1.2 Mélyalapok   tek szigetelése  

2. FÜGGŐLEGES TEHERHORDÓ, TÉRELHATÁROLÓ SZERKE- 2.1 Főfalak 2.01 Vázas épületek fal- 
        szerkezetei 

2.001 Falszigetelések 2.0001 Rácsok, korlátok, 
            mellvédek 

    ZETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEIK 2.2 Vázszerkezetek 2.02 Válaszfalak 2.002 Felületképzések,  
  2.03 Belső nyílászárók 2.003 Belső vakolatok  

   2.004 Belső burkolatok  
     

3. VÍZSZINTES TEHERHORDÓ, TÉROSZTÓ SZERKEZETEK   ÉS 3.1Koszorúk 3.01 Álmennyezetek 3.001 Vízszintes 

padlószigete- 
          lések 

 

   KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEIK 3.2 Boltövek,kiváltók  3.002 Padlóburkolatok  
 3.3 Födémszerkezetek, 

      boltozatok 
   

4. LÉPCSŐK, ERKÉLYEK, FÜGGŐFOLYOSÓK, GALÉRIÁK  ÉS 4.1 Lépcsők  4.001 Lépcsőburkolatok 4.0001 Korlátok, mellvédek, 
           fogódzók lépcsőkhöz 

    KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEIK 4.2  Erkélyek, függőfolyosók, 
       galériák 

 4.002 Erkélyek burkolatai 4.0002 Korlátok, mellvédek, 
           fogódzók erkélyekhez 

   4.003 Függőfolyosók  

           burkolatai 

4.0003 Korlátok, mellvédek, 

           fogódzók függőfolyo- 
           sókhoz 

   4.004 Galériák burkolatai 4.0004 Korlátok, mellvédek, 

           fogódzók galériákhoz 

5. TETŐK, TETŐSZERELVÉNYEK, KÉMÉNYEK, SZELLŐZŐK 5.1 Fedélszerkezetek 5.01 Fedélhéjazatok 5.001 Csapadékvíz elleni 
          szigetelés 

5.0001 Tetőszerelvények 

 5.2 Lapostető szerkezetek  5.002  Hőszigetelés  
 5.3 Tetőfelépítmények  5.003  Páratechnikai rétegek  

 5.4 Kémények  5.004  Lapostetők burkolati ill. 
           egyéb funkcionális  
           rétegei 

 

 5.5 Kürtős szellőzők  5.005  Tetőszegélyező, 
csatla- 
           kozó kiegészítő szerk. 

 

 5.6 Légudvar, légakna    

6.  HOMLOKZATOK  6.01 Lábazatok 6.001 Felületképzések  

  6.02 Párkányok, orom-, tűz-, 
        és attikafalak 

6.002 Homlokzatvakolatok 
6.003 Homlokzatburkolatok 

6.0001Homlokzati rácsok, 
korlátok, mellvédek 

  6.03 Homlokzati nyílászárók 

6.04 Előtetők 

6.004 Párkány- és könyöklő 

          lefedések 

 

 

Az épületszerkezetek és kiegészítő szerkezetek ötszintű 

hierarchikus rendjét mutatja be a morfológiai szekrény.



Az építési hiba 
kialakulásának 
körülményei



Építési patológia



ÉPÍTÉSI HIBÁK MAGYARORSZÁGON
(CIB W086 Working Commission State of the Art Report, 1993.)

A felderített építési hibák közül: 
A hibák javítási költségaránya és előfordulási aránya a hibaokok szerinti csoportosításban:

Költségarány (%) Gyakoriság (%)

Tervezési hibák 43 37

Kivitelezési hibák 43 51

Anyaghibák 6 4,5

Tartószerkezeti méretezési hibák 8 7,5

Összesen: 100 100



A tervezési hibák megoszlása 
Magyarországon
CIB W086 Working Commission State of the Art Report, 1993.

Költségarány 
(%)

Gyakoriság 
(%)

Általános tervezési hibák 38 14

Rossz részlettervek 39 78

Helytelen anyag megválasztás 10 5

Tartószerkezeti méretezési 
hibák

13 3

100 100



Lapostető szigetelések hibái

Az épületszerketek körében megfigyelt hibák közül különösen gyakoriak 

a lapostető szigetelések hibái

A tetőszigetelés hibája (leggyakrabban a csapadékvíz elleni szigetelés 

vízhatlanságának megszűnése) nagy kiterjedésű, költségesen 

helyreállítható károkat eredményezhet

Az alkalmazott anyagok és rétegrendszerek sokfélesége már 

önmagában rejti a téves tervezői döntések és helytelen kivitelezési 

módszerek lehetőségét

…és akkor még az un. „emberi tényezőből” származó 

bizonytalanságokkal nem számoltunk…Pedig nemzetközi elemzésekből 

tudjuk, hogy a legtöbb hiba forrását itt találjuk



Lapostető szigetelések hibái

Lapostető szigetelések leggyakoribb rétegfelépítési változatai





Lapostető szigetelések hibái

A mellékelt ábrán a potenciális hibahelyek

leegyszerűsített vázlata látható

A részletképzések elveiről, kialakításuk 

lehetőségeiről, az alkalmazandó anyagok 

kiválasztásának mérlegeléséről

valamint beépítésének lehetséges technológiai 

változatairól végtelen hosszú előadást

lehetne tartani

A következőkben nézzünk meg néhány

példát jellemző tönkremeneteli 

módokról és a velük kapcsolatos

ok-okozati összefüggésekről



Lapostető szigetelések:  páratechnikai megoldási változatok



Lapostető szigetelések: technológiai változatok a 80-as évekből



Lapostető szigetelés: csapadékvíz elleni szigetelés beépítése 

lángolvasztással

Idealizált katalógus fotó A hétköznapi valóság foltszerű javítással



Lapostető szigetelések hibái



Lapostető szigetelések főbb hiba típusaii



Lapostető szigetelések hibái

Diagnosztikai műszerek



Relatív nedvességtartalom vizsgálat

Tető detektor Un. nedvességtérkép



Csapadékvíz elleni szigetelés átlapolási hibája. A léghólyag közelében
a lemezszélek ragasztása megnyílik. A víz akadálytalanul jut ezután a
csapadékvíz szigetelés síkja alá..

Az átlapolás minősége az szigetelés átvételekor már többféle módszerrel 

ellenőrizhető. Ez a hiba a páratechnika helyes kialakításával és a 

vízszigetelési munka jól ellenőrzött egyenletes minőségével megelőzhető

Rideggé vált lemez felgyűrődése Rosszul sikerült javítás



Lapostető szigetelések hibái

A páratechnikai 

rétegek elhagyása 

vagy helytelen 

megválasztása vagy 

hibás beépítése 

gyakran a teljes 

rétegfelépítés 

tönkremeneteléhez 

vezet



Lapostető szigetelések hibái

A gőznyomás 

kiegyenlítés és a 

páravédelem 

együttes hibájának a 

következményei



Lapostető szigetelések hibái

PS hab hőszigetelő táblák 

illesztése

- hézagméret a beépítéskori

hőmérséklet 

figyelembevételével

-léghólyagképződés

folyamata

A csapadékvíz elleni 

szigetelés igénybevétele, 

anyagfáradás, elvékonyodás



Lapostető szigetelések hibái

Léghólyag képződés előrehaladott

állapotban. A hólyagok idővel 

megnyílnak, átszakadnak



Lapostető szigetelések hibái

Dilatációs hiba javítási kísérlete bitumen

Kiöntéssel. Az „eredmény” jól látható

Szakszerű vendégfalas dilatáció

←



Még a korszerű víznyelők környékén is akadnak problémák (pl. mohásodás belül)



Új lapostető szigetelés elrontott lejtésviszonyokkal



Lapostető beázásának következményei 

Tetőelem illesztésnél Tetőszerkezet áttörésnél



Ha körülnézünk a saját házunk táján 
(Győr, Baross u.)

Elrettentő példa: brutális anyag és elemtárolás lágy csapadékvíz elleni 

szigetelés felületén. Látta ezt műszaki ellenör?

Amikor egyéb munkát végeznek a tetőn
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ANYAGA LEJTÉSE ÁTFEDÉS MÉRTÉKE A VÍZSZIG. RÖGZÍTÉSE
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ÁTFEDÉS 
VÍZHATLANS

60 db épületet érintő reprezentatív vizsgálat eredményei a csapadékvíz elleni 

szigetelés tekintetében:

Vizsgált tényezők: anyag, rétegszám, lejtés, fektetés módja, átfedés 

mértéke, lemezrögzítés, vízhatlanság



Reprezentatív vizsgálat eredményei
Vizsgált tényezők: vízelvezetés módja és eredményessége, páravédelem, 
szegélyezés, dilatáció kialakítása, a szigetelés áttörései 
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Falszerkezetek hibái

Homlokzati falszerkezet süllyedési repedése 

vizsgáló pogácsákkal

Jellemző hibák:

● repedés

● süllyedés

● szilárdságcsökkenés

● erózió, sókorrózió

● fagykár

● hőhíd

● penészkárosodás



Falszerkezeti hibák megoszlása



Repedések

A teherhordó falszerkezetek könnyen felfedezhető jellegzetes
hibái a repedések, amelyek hézagrajzából, irányából általában
jól lehet következtetni a kiváltó okokra. A 45°-os hajlásszögű
süllyedési repedések gyakran alapozási hibára, egyenlőtlen
süllyedésre vezethetők vissza.

Előfordul, hogy az épület egyes falszakaszait a nem kellő
gondossággal elvezetett csapadékvíz mossa alá. Ilyen
károsodás a homlokzati falon vezetett csapadékcsatorna
lefolyócsövének sérüléséből vagy a csőtoldás szétcsúszásából
is kiindulhat.



Falszerkezetek hibái

A falazás 

alapvető 

szabályait 

pedig be kell 

tartatni!



Falszerkezetek hibái

A falazás szabályait - különös tekintettel a habarcshézag 

kitöltésére - nem illik ilyen mértékben megsértemi



Falszerkezetek hibái

Gázbeton falazat látványos elrontása



Falszerkezetek hibái

Falszerkezet eróziós károsodása, 

fagykár, anyagmorzsolódás



Falszerkezetek hibái

Porózus anyagú falazatoknál – különösen akkor, ha nem

fordítottak kellő gondosságot a fagyálló anyagok alkalmazására

– gyakori az anyagmorzsolódáshoz vezető fagykár, ami a

teherbírás szempontjából a hasznos keresztmetszet

csökkenéséhez vezethet. Hőhidas szerkezeti csomópontok

közelében ill. az un. geometriai hőhidaknál, ha a belső tér

párás, szellőzetlen, kialakulhat a penészkárosodás, amelynek

kedvezőtlen esztétikai megjelenése mellett súlyos

egészségkárosító hatása is lehet.



Falszerkezetek hibái

Felázás, falnedvesedés, vakolat hámlás, szilárdság és teherbírás csökkenés



Falszerkezetek hibái

Homlokzati fal 

penészkárosodása



Falszerkezetek hibái

Sókivirágzás. A kapillárisokon felszívódó 

nedvességből kicsapódó só.



Födémszerkezetek hibái

Újlaki födém korróziós károsodása 

vakolat leválással. 

A megduzzadt reve lefeszítette a 

betontakarást.

Gyakori hibák:

● alulméretezés, túlterhelés

● nem várt dinamikus hatás(pl. 

rezgés)

● átnedvesedés okozta szilárdság 

csökkenés

● szakszerűtlen beavatkozás, 

vésés, áttörés hatása

● gyámfalak elmozdulása, 

deformációja

● korhadás

● farontó gombák hatása

● rovarfertőzés, rovarrágás

● acél ill. betonkorrózió

● kibetonozás hibája (előregyártott

elemeknél)

● acélbetétek nem elégséges 

mértékű betontakarása (monolit 

vb. szerkezeteknél)



Födémszerkezetek hibái

Bohn födém betontakarás lehasadás. Korrodált 

betonvasak, leszakadt vakolat.



Födémszerkezetek hibái

Monolit 

vasbeton 

lemezfödém 

korróziós 

károsodásának 

részlete



Födémszerkezetek hibái

Acélgerendák közötti poroszsüveg födém. Rozsdás 

acélgerendák, átnedvesedett boltozat.



Faanyagú zárófödémek jellemző hibamegoszlása



Magastetők hibái

Fa fedélszerkezetek jellemző hibái

• Lehajlás

• Térbeli merevítési hibák

• Fakötések kilazulása, szétcsúszása

• Anyaghiba: korhadás, gombafertőzés, penészedés, 
rovarkárosítás

• Alátámasztási hiba, a támaszok elmozdulása

• Túlterhelés

• Szakszerűtlen beavatkozás, hibás javítás



Magastetők hibái

Fa fedélszékek hibái. Nedvesedés, korhadás, anyagpusztulás. 

Következmény: hasznos keresztmetszet csökkenés, stabilitás 

vesztés. 



Magastető szerkezetek hibái

• Súlyos keresztmetszet csökkenés tűzkár után „helyreállítva”.



Fa fedélszékek jellemző hibastatisztikája



Magastetők hibái

• Acél fedélszerkezetek hibái

• Alulméretezés, lehajlás

• Térbeli merevítési hiba (pl. szélrács hiánya)

• Felfekvési hiba

• Deformáció

• Kötési hiba

• Korróziós károsodás



Magastetők hibái

• Acélszerkezetű fedélszék 
nagymértékben 
korrodált állapotban.

• A tetőfedés deszkázata is 
elkorhadt.



Fedélhéjazatok hibái

Pikkelyes fedések jellemző hibái:

● elem elmozdulás

● repedés, törés (gyakran fagykár, ha nem fagyálló a termék)

● anyaghiba (pl. mállás)

● hibás illeszkedés a bádogos szerkezetekhez

● tetősík áttörési hibák

● tetőroskadás, hullámosodás

● tetőlécezés hibái (pl. lehajlás, korhadás)



Cserépfedés

Túlságosan szorosan rakott hódfarkú 

cserépfedés kivetődése



Falszerkezetek hibái

Fagykárt szenvedett égetett agyagcserepek 

nézete



Tetőfedések hibái

Műpala fedés törése, elemhiány, beázás



Fedélhéjazatok hibái

Táblás fedések jellemző hibái:

• Héjazati elem törés, repedés

• Anyaghiba

• Bádogos szerkezetekhez hibás csatlakozás

• Tetősík áttörési hibák

• Tetőroskadás, tartószerkezet lehajlás

• Elemrögzítő fém szerelvények hibája, korróziója

• Elem elmozdulás



Tetőfedések hibái

Előregedett, korrodált fedések



Tetőfedések hibái

Táblás fedések

Részleges 

javítás némi 

barkácsoláss

al
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Budapesti épületomlások

• 1991. október: a Práter utcában 
ledőlt egy épület hátsó szárnya. A 
leomló falak 3 gépkocsit temettek 
maguk alá

• 1994. február: épületomlás az Ó 
utcában. A 24. szám alatti 31 lakásos 
társasházban 3 emeletnyi 
mélységben 7 lakás omlott össze. 
Egy 43 éves asszony meghalt, két 
lakó súlyosan megsérült. A felelősök 
felfüggesztett börtönbüntetést
kaptak.



Budapesti épületomlások

• Az Ó utcai 
épületomlásról 
bővebben:

Az okok-okozatok

● a pincében a belmagasság növelése 
érdekében a padlószintet mélyítették kb. 
20-30 cm-el az alapozási sík alá. Az 
alapozás eredetileg is túlterhelt volt. A 
talaj az alaptest alól kinyomódott, 
„talajtörés” kezdődött. Csőtörés miatt a 
víz elöntötte a pincét. A középfőfal 
elmozdult. A legfelső födém lecsúszott a 
falról és leszakította a többi födémet is.

Engedély nélküli jogosulatlan és 
szakszerűtlen munkavégzés folyt.



Budapesti épületomlások

• 1994. március: a Baross tér 12.sz. alatti 
lakóépületre rádőlt egy 8 m magas kémény. 24 
embert kellett kimenekíteni

• 1995. december: épületomlás a Hársfa u. 10/a 
szám alatt. Egy munkást kórházba szállítottak

• 1996. szeptember: a Szent László utcában egy ház 
tűzfala rázuhant két kislányra, életüket vesztették



Budapesti épületomlások

• 1996. október: a Könyves Kálmán körút 246a sz. alatti, bontás alatt álló 
épület tetőszerkezete beszakadt. Egy munkás a helyszínen meghalt, két 
társát súlyos sérülésekkel szállították el a mentők

• 1996. július: a vámház körúton egy felújítás alatt álló épület 
homlokzatának egy méteres darabja leomlott. Személyi sérülés nem 
történt

• 1996. december: a Róbert Károly körúton egy háromszintes épület 
födémszerkezete és egyik főfala leomlott. Hat személy megsebesült



Budapesti épületomlások

• 2001. február 6.: a szomszédos telken végzett szakszerűtlen 
alapásás következtében beomlott egy épület a Víg utcában. 
Személyi sérülés nem történt

• 2001. május 16.: egy építkezés közbeni alapmélyítés okozott 
épületomlást a Zichy Jenő utcában. Összedőlt egy 10 x 20 m 
alapterületű garázs, hat személygépkocsi megrongálódott



Budapesti épületomlások

• Budapesten a XI. 
kerületben (a mai Október 
23-a utcában

1973. november 21-én

leomlott az un. Olajos 
Székház legfelső szintjén 
lévő étterem

(az Általános Épülettervező 
Vállalat munkája volt.)



Budapesti épületomlások

Az omlás oka:

nem egyeztetett 
tervmódosítás és több 
hiba hatásának 
összeadódása

az egyik szükséges 
vasbeton pillért 
például„kifelejtették” a 
tervből



Budapesti épületomlások

Az Olajos Székház bontási 

előkészülete

biztonsági nehézállványozással



Valamennyi ismert 

épületomlás:

● hibásan megépített 

szerkezet,               ●

balesetveszélyes mértékben 

csökkent teherbírás 

● vagy hanyag, szakszerűtlen 

munka miatt történt 



Könnyű szerelt válaszfalak hibái

KÖZFAL típusú acélbordás gipszkarton válaszfal

Válaszfal modell részlet



Könnyű szerelt válaszfalak hibái



Könnyű szerelt válaszfalak hibái



Könnyű szerelt válaszfalak 

hibái

Papírtapéta és 

a felmosóvíz

találkozása!



Könnyű szerelt válaszfalak hibái

A nedves és száraz zóna 

találkozása



Könnyű szerelt válaszfalak hibái:

A gipszkarton lemezek szállítás és tárolás közben

fokozottan érzékenyek. Gondatlan tárolás

esetében nedvességhatásra káros alakváltozást

szenvedhetnek.

Gyártási hibaként előfordulhat nagy felületen

papírhiányos lemez is, amit nem szabad beépíteni.

A sérült, töredezett szélű lemezek beépítése is

kerülendő.



Könnyű szerelt válaszfalak hibái

A gipszkarton lapokat önmetsző csavarokkal rögzítik. A 3,5 mm-es
átmérőjű csavarok hosszát a gipszkarton borítás vastagságának
megfelelően kell megválasztani. A csavarnak legalább 10 mm
mélyen kell behatolnia az acéllemez anyagú vázelembe.

A csavartávolság függőleges szerkezeten legfeljebb 25 cm lehet és
középtől kezdve a szélek felé haladva a kell lemezt rögzíteni. Úgy kell
az önmetsző csavarokat behajtani, hogy a csavartengely a papírral
fedett éltől legalább 10 mm-re, a vágott éltől pedig legalább 15
mm-re legyen. A csavarfejek a kartonpapír síkjába süllyesztve
helyezkedjenek el úgy, hogy a gipszkartont ne szakítsák át.

Sajnos gyakori építési hiba a csavarrögzítés helytelen kialakítása.
A nem megfelelő sűrűségű, mélységű csavarrögzítés további
hibákhoz, repedésekhez vezethet



Könnyű szerelt álmennyezetek hibái

A modern álmennyezetek közé tartozó könnyű szerelt
álmennyezetek tervezés, kivitelezés és karbantartás
szempontjából is számos hibalehetőséget rejtenek
magukban. Ugyan nem teherhordó szerkezetek, de
helytelen felfüggesztésük vagy a régi eltakart
fémszerkezetű rögzítésük a hordozó szerkezethez akár
leszakadáshoz és ebből eredően életveszélyes vagy
balesetveszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

Sajnos a kevésbé gyakorlott kivitelező, vagy a munkáját hanyagul
végző munkás gyakran hagy maga után szakszerűtlen, barkácsolt és
esztétikailag is erősen kifogásolható álmennyezetei részleteket.



Könnyű szerelt álmennyezetek hibái

Hanyagul szerelt alumínium sávos álmennezet



Könnyű szerelt álmennyezetek hibái

Az látható részletek is mutatják, hogy csak rendkívül gondos, precíz munkával 

szerelhetők ezek a szerkezetek 



Könnyű szerelt álmennyezetek hibái

Itt a „karbantartás”

áldozatává vált az

álmennyzet



Könnyű szerelt álmennyezetek hibái

Sérült, elszíneződött fémlemez álmennyezet részlete         Síkból elmozdult 

álmennyezeti tábla



Üvegszerkezetek tönkremenetele

Morzsalékos feszültségi törés modern üvegtetőn



Üvegszerkezetek sérülése

Üvegtábla szilánkos 

törésképe



Üvegszerkezetek sérülése

Kirakatüveg jellemző 

törésképe ütőhatásra



Üvegszerkezetek jellemző hibái

● üveg inhomogenitások (pl. csomó, elszíneződés),

● kristályos vagy átlátszatlan zárványok (kő, kristály, fém, egyéb zárvány,

● légnemű zárványok (hólyag, buborék, légszál),

● hullámosság: az üvegtábla vastagság vagy irányváltás miatti felületi 
eltérése a síktól,

● repedések (gyártás során keletkező vagy később kialakuló 
folytonossági hiányok).

● finom karc: kevésbé kemény anyag (pl. fa, műanyag) okozta, kézzel 
alig kitapintható, általában hosszú felületi sérülés, esztétikai hiba,

● durva karc: kemény anyag által okozott, kézzel jól kitapintható felületi 
sérülés, esztétikai hiba

● törések (pl. morzsalékos törés (6. kép), szilánkos törés (11. kép),



Üveghibák folytatása:

● párásodás: kétrétegű hőszigetelő üvegek gyakori hibája. Oka általában a hibás 

szegély lezárás vagy a levegő illetve gáztöltés nem megfelelő volta,

● feszültségi törés a befogadó szerkezetbe történő hibás (túlságosan szoros) 

beépítés miatt,

● „vakulás” gyártási hiba, helytelen kezelés vagy öregedés során bekövetkező 

„üvegkorrózió” miatt kialakuló homályosság,

● tágulási hézag hiánya: elsősorban üvegbeton szerkezetek jellemző hibája,

● az üvegrögzítés kilazulása ill. a tapaszolás elöregedése, kipergése (2. kép),

● helytelen beépítés, például az üvegtábla közvetlen érintkezése a befogadó fém 

tok vagy keret szerkezettel.



Lemezes kőburkolatok hibái    (Győri MÁV pályaudvar)

Leomlott 

burkolatrés

z

Korrodált 

kötőelemek 

(részlet a 

szakvélemény

ből)



Lemezes kőburkolatok hibái

A kőburkolat mögé folyt a 
csapadékvíz a kilyukadt 

tetőcsatornából

A tönkrement 

kapcsolóelem



Lemezes kőburkolatok hibái

A felső burkolatmező 

bontása

Az újra felrakott burkolat elkészülte utáni állapot



Lemezes kőburkolatok hibái

Meglévő hátszellőztetett 

kőburkolat, átalakítása,  

javítása, újrarakása. Itt már 

korszerű rögzítő elemeket 

alkalmaztak



Összefoglalás

Az épületszerkezeti hibák döntő többsége szemrevételezéssel

felismerhető és a hibák környezetének elemzésével a hibaokok

jelentős része is meghatározható.

A hibák jellegük és megjelenési formájuk szerint csoportosíthatók, a

hibacsoport jellemzők meghatározhatók.

A hibák előfordulási gyakorisága reprezentatív vizsgálatok

eredményeinek feldolgozásával meghatározható.

Az építési hibák tekintetében a hazai és nemzetközi helyzet nagyon

hasonló. A szakértők rengeteg tipikus hibát gyűjtöttek össze és

elemeztek. A tanulságok azonban ritkán vagy alig jutnak el az

aktuális építési feladatokat megvalósítókhoz.



Az összefoglalás folytatása

A szakmai oktatásban (az egyetemekkel bezárólag) általában

nincs idő a hibák bemutatására és elemzésére. A kivitelezési

rohammunka mellett a mérnököknek általában nincs idejük a

hibák megelőzésével kapcsolatos tanulmányok elolvasására.

A mérnökök kötelező szakmai továbbképzésén pedig ritkán

és csak esetlegesen szerepel ez a téma. Az építési hibák

megfelelő szaktudással és az elvárható gondossággal

megelőzhetők!
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Köszönöm a figyelmet!


