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3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE
Igénylésazonosító: 466 446
Az ellenőrzés tárgya:

2019.október.08: önkormányzati épület

A jegyzőkönyv felvételének
helyszíne:

7349 Szászvár, Május tér 1.

A jegyzőkönyv felvételének
időpontja:

2019.10.24.

Az ellenőrzéshez felhasznált
iratok:

bejelentő lap, tulajdoni lap, ÉMO lap,ügyfél nyilatkozatáról/tanúmeghallgatásról
szóló jegyzőkönyv)

Jelen vannak
Önkormányzat
részéről:

Vidák Krisztina

A helyi önkormányzat székhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal részéről:

Tóth Attiláné

Beosztás:

polgármester

Beosztás:

koordinációs
referns

Telefon:

30 348 1604

Telefon:

72/507-032

Fax:
Email:

Fax:
forrai.kriszti@gmail.com

Email:

P.H.

P.H.

………………………..

………………………..

Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről:

Egri Krisztián tű. alezredes

Vízügyi Igazgatóság részéről:

Beosztás:

polgári védelmi felügyelő

Beosztás:

Telefon:

20 288 9689

Telefon:

Fax:
Email:

toth.attilane@
baranya.gov.hu

Fax:
pecs.kir@katved.gov.hu

Email:

P.H.

P.H.

………………………..

………………………..

Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
részéről:

a fővárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
részéről:

Székely Balázs

Beosztás:

Beosztás:

építésügyi és
építésfelügyeleti
szakügyintéző

Telefon:

Telefon:

72 795 346

Fax:

Fax:

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1/3

Azonosító: 466446 Kitöltő: Tóth Attiláné
Lezárva: 2019.10.24. 11:04:00

PDF készült: 2020.05.26. 11:39:32
szekely.balazs@
baranya.gov.hu

Email:

Email:

P.H.

P.H.

………………………..

………………………..

Egyéb felkért szerv
részéről:

Horváth Pálma

Egyéb felkért szerv (megnevezése és
név):

Beosztás:

pályázati referns

Beosztás:

Telefon:

72 421 419

Telefon:

Fax:

Fax:
horvath.palma@
magyarallamkincstar.gov.hu Email:

Email:
P.H.

P.H.

………………………..

………………………..

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény
leírása:

2019. október 8. napján a 7349 Szászvár, Május 1. tér 10. szám alatti (850. hrsz.-ú),
önkormányzati tulajdonban lévő Faluház tetőszerkezetének déli oldala leégett, a tetőszerkezet
rongálódott. Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv) 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
közétkeztetés feladatát – az önkormányzati tulajdonú Szászvár Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. által – ebben az épületben látta el. Az ÉMO szakigazgatási rendszerből mért
adatok alapján a károsodással érintett épület 530 négyzetméter alapterület nagyságú. A
közétkeztetést biztosító 160 négyzetméter alapterületű konyha a káresemény során nem, csak
a tűz eloltása során károsodott: a plafon leázott. Az önkormányzat jelenleg a közétkeztetést a
helyi bölcsőde intézményében biztosítja. Az önkormányzat nyilatkozata alapján, a
feladatellátás átmenetileg, túlterhelt kapacitással megoldott

Vis maior
Sorszám esemény
megnevezése
1.

egyéb kötelező
feladatot ellátó
épület

Település Utca

Mérték-egység Megállapítások
Házszám Hrsz. Érintett
mértéke,
alapterület (m2, m3, fm) (károsodás
tulajdonjogviszony)

Szászvár Május
1
tét

Védekezési fokozat mértéke:

850

530 m2

önkormányzati tulajdon

[ ] I.
[ ] II.
[ ] III.

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:
Védekezés kezdési ideje:
Védekezés befejezési ideje:
Megállapítások
A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):

Igen

A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):

igen

A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)

Nem

2/3

Azonosító: 466446 Kitöltő: Tóth Attiláné
Lezárva: 2019.10.24. 11:04:00

PDF készült: 2020.05.26. 11:39:32

A vis maior támogatás felhasználásnak részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 2/A. § (1) b) pontja meghatározottaknak megfelelően a bejelentett
káresemény az önkormányzati tulajdonban lévő kötelező feladatot ellátó épületben következett be, mely
veszélyezteti az Mötv 13. § (1) 8a.) pontjában meghatározott közétkeztetés feladatellátását. Az épületen
dolgozóktól jegyzőkönyvet (ügyfél nyilatkozatáról/tanúmeghallgatásról szóló jegyzőkönyv) vett fel a
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) tűzvizsgálója,
melyben foglaltak alapján a káreseményt nem természeti vagy más eredetű erő okozta. A káreseménnyel
tetőszerkezeten szigetelési munkálatokat végzett a helyi önkormányzat. Az alkalomszerű
Indokolás: érintett
tűzveszélyes tevékenység elvégzés bejelentésére dokumentáció nem áll a rendelkezésére. A bejelentés és
kötelezés hiányában a munkavállalók nyílt láng használatára vonatkozó tevékenységet nem végezhettek,
szakviszgával nem rendelkeztek. A helyszíni szemle időpontjában a tűzvizsgálati összefoglaló jelentés
nem állt a Bizottság rendelkezésre.
A bejelentett káresemény a Korm. rendelet 2/A. § (1) b) pontjában foglalt, a helyreállításhoz szükséges
vis maior támogatásigénylési feltételeknek nem felel meg. Amennyiben a tűzvizsgálati eljárás keretében
a hatóság a tűz okának megállapításakor egyértelműen kizárja a szándékos gyújtogatás, gondatlanság és a
karbantartás hiányának tényét, akkor a vis maior támogatás igénylése jogszerű.

A helyreállítás megvalósításával
kapcsolatos egyéb megállapítások:

Amennyiben a fent hivatkozott feltételek fennállnak, akkor szükséges a
helyreállítás támogatása: a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő
károk figyelembevételével (biztosítási összeggel csökkentett érték) a
helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok
ellátását szolgáló épületrész – konyha- eredeti állapotba történő
helyreállítása.
Az önkormányzat vis maior esemény bejelentésében szereplő ingóságok
pótlásának költsége, a. Korm. rendelet ) 5.§ (5) a) pontja alapján nem
számolhatók el, ennek okán a Bizottság az előzetes becsült költségigényt
túlzónak tartja.
Vidák Krisztina polgármester asszony kérte nyilatkozatának
jegyzőkönyvbe foglalását, miszerint a tűz esemény Dunai Péter
polgármester megbízása alatt történt, jelen jegyzőkönyvben foglaltakon
kívül információ a káreseménnyel kapcsolatban nem áll rendelkezésére.

A bizottság az önkormányzat pályázati kérelmét, a tűz kialakulás, azáltal a káresemény bekövetkezés
okának ismeret nélkül és a Korm. rendeletben foglalt szabályokra hivatkozással nem javasolja támogatni. A
Záradék bizottság javasolja, hogy amennyiben a hatóság megállapítja a káresemény vis maior jellegét, vagyis, hogy
a tűz kialakulását természeti vagy egyéb eredetű erő és nem gondatlanság vagy szándékosság okozta, úgy
az önkormányzat nyújtsa be – a Korm. rendeletnek megfelelően – a vis maior pályázatát.
Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők
az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban
rögzíthetik.
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1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL
Igénylésazonosító: 466 446
1.

Önkormányzat neve:

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

2.

Önkormányzat címe:

7349 Szászvár, Május 1 tér 1.

3.

Kapcsolattartó neve:

Vidák Krisztina

4.

Telefon:

72/589-000

5.

E-mail:

szaszph@bonet.hu

6.

Fax:

72/389-200

7.

Vis maior esemény megnevezése (több is
választható):

[ ] az előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé
váló védekezés
[X] önkormányzati épület helyreállítása
[ ] út helyreállítása
[ ] híd helyreállítása
[ ] komp- és révátkelőhelyek helyreállítása
[ ] ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása
[ ] közmű és műtárgyai helyreállítása
[ ] pince- partfal helyreállítása
[ ] földcsuszamlás helyreállítása

8.

Vis maior esemény pontos időpontja:

2019.10.08.

9.

Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín
megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a
pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is
szükséges):

2019. október 8. napon 14:30 órakor tűz ütött ki a
helyi közétkeztetést is biztosító, önkormányzati
tulajdonban álló 7349 Szászvár, Május 1 tér 10. –
kötelező feladatellátást szolgáló „Faluház”
épületben (Hrsz. 850). A lángok 18:30 óráig
pusztították különösen az épület tetőszerkezetét és
felső szintjét, amellett, hogy négy tűzoltó egység
oltott folyamatosan a helyszínen. Az épület más
kötelező feladatellátást szolgáló épületekhez
nyújtott hitel fedezete is.
A közétkeztetési (óvoda, iskola és szociális
közétkeztetés) feladatellátás átmenetileg, túlterhelt
kapacitással a helyi bölcsőde épület konyháján
megoldott. A közétkeztetési a károsult épületben
nem lehet
A pontos kárösszeg felmérése folyamatban van. A
gyors helyszíni becslés alapján a kárelhárítás, az
ujjá építés és felszerelések, gépészet pótlásának
költsége 40 mFt.
Az igényelt támogatást az a kötelező feladat
ellátását szolgáló épület rész gyors helyrehozatalára
fordítanánk.

10.

Védekezés előzetesen becsült költségigénye:

11.

Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:

40 000 000 Ft

12.

Becsült költségigény összesen:

40 000 000 Ft

13.

Helyreállítás várható kezdési határideje:

2019.10.09.

14.

Helyreállítás várható befejezési határideje:

2020.08.31.

15.

Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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a) Saját
forrás

4 000 000 Ft

10 %

0 Ft

0%

36 000 000 Ft

90 %

b) Egyéb
források:
c)
Előzetesen
becsült
igény

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.
Kelt: Szászvár

2019. év október hó 15. nap
P.H.

………………………………………

…………………………

polgármester/elnök

(kör)jegyző

2/2

Azonosító: 466443 Kitöltő: Szászvár Nagyközség Önkormányzata

PDF készült: 2020.05.26. 09:55:05
1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL
Igénylésazonosító: 466 443
Önkormányzat neve:

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

2.

Önkormányzat címe:

7349 Szászvár, Május 1 tér 1.

3.

Kapcsolattartó neve:

Dunai Péter

4.

Telefon:

72/589-000

5.

E-mail:

szaszph@bonet.hu

6.

Fax:

72/389-200

7.

Vis maior esemény megnevezése (több is
választható):

[ ] az előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé
váló védekezés
[X] önkormányzati épület helyreállítása
[ ] út helyreállítása
[ ] híd helyreállítása
[ ] komp- és révátkelőhelyek helyreállítása
[ ] ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása
[ ] közmű és műtárgyai helyreállítása
[ ] pince- partfal helyreállítása
[ ] földcsuszamlás helyreállítása

8.

Vis maior esemény pontos időpontja:

2019.10.08.

Vi
ss

za
vo
nt

1.

2019. október 8. napon 14:30 órakor tűz ütött ki a
helyi közétkeztetést és szálláshely-szolgáltatást is
biztosító, önkormányzati tulajdonban álló
„Faluház” épületben. A lángok 18:30 óráig
pusztították különösen az épület tetőszerkezetét és
felső szintjét, amellett, hogy négy tűzoltó egység
oltott folyamatosan a helyszínen. Az épület teljes
felső szintje, gépészetének nagy része, a felső szint
teljes berendezése, az ott tárolt EU-s pályázatból
beszerzett, fenntartási idővel érintett különféle
eszközökkel. A felső szint nemzeti pályázati
forrásból felújított volt, fenntartási idővel terhelt
építési beruházás, beszerzett eszközökkel.
A közétkeztetési (óvoda, iskola és szociális
közétkeztetés) feladatellátás átmenetileg, túlterhelt
kapacitással megoldott.
A pontos kárösszeg felmérése folyamatban van. A
gyors helyszíni becslés alapján a kárelhárítás, az
ujjá építés és felszerelések, gépészet pótlásának
költsége 150 mFt.
A tűz okainak kivizsgálására szakhatósági eljárások
vannak folyamatban.
A károsult ingatlan fedezetül szolgál több, a
tulajdonos által kötött TOP fejlesztést, továbbá
folyószámla-hitelkeretet biztosító bankhitelszerződéshez.

9.

Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín
megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a
pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is
szükséges):

10.

Védekezés előzetesen becsült költségigénye:

11.

Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:

150 000 000 Ft

12.

Becsült költségigény összesen:

150 000 000 Ft

13.

Helyreállítás várható kezdési határideje:

0 Ft

2019.10.09.

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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14.

Helyreállítás várható befejezési határideje:

15.

Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:

a) Saját
forrás

2020.08.31.

15 000 000 Ft

10 %

0 Ft

0%

135 000 000 Ft

90 %

b) Egyéb
források:
c)
Előzetesen
becsült
igény

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.
Kelt: Szászvár

2019. év október hó 11. nap
P.H.
…………………………

polgármester/elnök

(kör)jegyző

Vi
ss

za
vo
nt

………………………………………

2/2

STATIKUM® cégcsoport
Központi iroda: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
EMG Irodaház, főépület fszt. 44.
Központi szám: +36 30 305 3397
www.statikustervezes.hu www.statikum.hu
info@statikum.hu

A Z+Zs Controlling Kft. közreműködésével

R ÉSZLEGES

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

A
7349 S ZÁSZVÁR , M ÁJUS 1.

TÉR

10.

ALATTI FALUHÁZ É S PANZIÓ VASBETON GERENDÁJÁNAK

T ŰZESETET

KÖVETŐ TARTÓSZERKEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

2020. JANUÁR

©2020 Minden jog fenntartva. A Statikum Structural Engineering® és a Statikum® logo bejegyzett védjegyek, felhasználásuk kizárólag a védjegy tulajdonos írásbeli
hozzájárulásával lehetséges. Jelen anyag szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogok tulajdonosa: Szabó Zoltán okl. építőmérnök (SZÉS1 01-9068). Bármely részének vagy
egészének jogosulatlan felhasználása, átdolgozása vagy sokszorosítása büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.

Statikum® cégcsoport

Msz.: 10832/20

Előzmények
Szászvár Nagyközség Önkormányzatának képviseletében Réder Péter Gábor
alpolgármester úr 2020 januárjában megkereste cégünket a 7349 Szászvár, Május 1. tér
10. szám alatt található, tűzesetben károsodott faluház és panzió épületének, azon
belül is a rendezvény- és koncertterem felőli vasbeton gerenda statikai vizsgálatával
kapcsolatban. A szakvéleménynek egyrészt választ kell adnia arra a kérdésre, hogy az
érintett

vasbeton

gerenda

tartószerkezetileg

milyen

állapotban

van,

továbbá

amennyiben beavatkozást igénylő tartószerkezeti károsodások tapasztalhatók, úgy
milyen megerősítésekre, megoldásokra van szükség ahhoz, hogy a későbbiekben, a tető
újraépítését követően biztonsággal legyen képes viselni az állandó, a hasznos és a
meteorológiai jellegű terheket és kielégítse az állékonysági követelményeket. Jelen
szakvélemény kizárólag a látható szerkezeti részek szemrevételezéses vizsgálata alapján
készült.

Kiindulási adatok, alkalmazott szabványok
A statikai szakvéleményhez a következő adatok álltak rendelkezésünkre:
•

Az épület átalakítása és tetőtérbeépítése kapcsán 2000 tavaszán és nyarán
készült építési engedélyezési tervdokumentáció egyes részei (alaprajzok,
metszetek, műszaki leírás, statikai számítás).

•

A 2020. január 06-án tartott helyszíni bejárás alkalmával készített fotók,
felmérések és kisebb feltárások (lokális vakolateltávolítás).

•

T. Megbízótól (Réder Péter Gábor alpolgármester úr) kapott szóbeli
információk.

Az épület tetőszerkezetén 2019. október 08-án tűz ütött ki, melynek
következtében a tetőszerkezetének cca. 85÷90 %-a leégett. Az épület jelenleg tető
nélkül, a földszint feletti födém és koszorú lefóliázásával védett a csapadéktól. Az épület
helyreállítása, a tetőszerkezet újraépítése tervben van, melynek kapcsán a rendezvényés koncertterem felőli, ~10,6 m fesztávolságú monolit vasbeton gerenda statikai
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vizsgálatával bíztak meg bennünket, mely az eredeti épületrész magastetőjének és a
hozzáépített rendezvény- és koncertterem alacsony hajlású tetőjének megtámasztására
szolgált.
Jelen tartószerkezeti szakvélemény az Eurocode szabványgyűjtemény alapján
készült. Az alkalmazandó szabványok:
•

EN 1990: Eurocode – A tartószerkezeti tervezés alapjai

•

EN 1991: Eurocode 1 – Hatások (Terhek)

•

MSZ ENV 1992-1-2:2005 Eurocode 1 – A tartószerkezeteket érő hatások;
1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások

•

EN 1992: Eurocode 2 – Betonszerkezetek tervezése

•

EN 1993: Eurocode 3 – Acélszerkezetek tervezése

•

EN 1996: Eurocode 6 – Falazott szerkezetek tervezése

•

TSZ 01-2013 Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani
vizsgálata és tervezési elvei
Bajza József: Szemrevételezéses épületdiagnosztika (megjelent a TERC
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvkiadó Üzletágának kiadásában,
2006)
Pattantyús - Ábrahám Ádám: Épületrehabilitáció, tartószerkezetek
helyreállítása, átépítése és megerősítése

•

•
A

szakvélemény

szemrevételezéses

és

elkészítéséhez

kisebb

feltárásos

illetve

a

vizsgálatokhoz

(lokális

vakolateltávolítás)

kizárólag
eljárásokat

használtunk.

Az épület általános ismertetése
Az épület alápincézetlen, földszint+tetőtér magasságú, a tűzesetet megelőzően
magastetős kialakítású épület, mely a kapott információk alapján eredetileg az 1950-es
években épült, majd a 2000-2002-es átalakítás során oldalról hozzáépítettek, a
tetőteret pedig beépítették. Az utolsó felújítás 2017-ben történt. Szerkezeti rendszerét
tekintve haránt teherhordó falas, égetett kerámia tégla falazatokkal, az oldalsó
rendezvényteremnél teherhordó pillérekkel kiegészítve. A földszint feletti födém
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előregyártott vasbeton gerendás betontálcás födém. Az épület tetőszerkezetén 2019.
október 08-án tűz ütött ki, melynek következtében a tető szerkezetének cca. 85÷90 %a leégett. A kapott információk szerint a tűzesetet követő riasztástól a tűz teljes oltásáig
(parázsló és izzó részek oltását is beleértve) cca. 2,5-3,0 óra telt el. Szintén a kapott
szóbeli

információk

szerint

a

tetőszerkezet

alsó

részének

szerkezeti

elemei

(talpszelemen, szarufa alsó szakaszai) egyes részeken csak minimális, elhanyagolható
mértékben égtek meg, néhány faanyag külső felületén nem látszódott égésből származó
elszenesedés, károsodás. Fentiekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a tűzesettel
kapcsolatos információgyűjtés során az illetékes szervek, hatóság (Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) többszöri megkeresése ellenére sem sikerült pontos
információkat

szerezni

a

keletkezett

tűzzel,

annak

időtartamával

és

egyéb

paramétereivel kapcsolatban. Az épület jelenleg tető nélkül, a földszint feletti födém és
koszorú lefóliázásával védett a csapadéktól.

A monolit vasbeton gerenda vizsgálata
Az épület leégett tetőszerkezetének újraépítése és az épület helyreállítása
kapcsán a rendezvény-és koncertterem felőli monolit vasbeton gerenda és bekötő
vasbeton lemez teherbírásának, állékonyságának kérdése vetődött fel, hogy azok
felhasználhatók-e megerősítés vagy bontás és teljes újraépítés nélkül a felújításhoz. Az
épület 2000 tavaszán és nyarán készült átalakítási, tetőtérbeépítési engedélyezési terve
alapján az eredeti épületrészt és a hozzáépített épületrészt az étterem és a rendezvény-
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és koncertterem között olyan módon csatlakoztatták, hogy készítettek egy hosszirányú,
~35x95 cm keresztmetszetű monolit vasbeton gerendát. A gerendára támasztották a
két épületrész tetőszerkezetét. Ezt a gerendát egy ~1,20 m széles monolit vasbeton
lemezzel kötötték be az eredeti épület hosszhomlokzati falához, a fal tetején lévő
vasbeton koszorúhoz. A vizsgálattal érintett vasbeton gerenda egyik végén az eredeti
épület homlokzati falára, másik végén a hozzáépített épületrész új teherhordó falára
támaszkodik, fesztávolsága ~10,5÷10,6 m.

A helyszíni szemle alkalmával szemrevételezéssel megvizsgáltuk a vasbeton
gerenda és a bekötő lemez külső felületeit. Látható volt, hogy a monolit vasbeton
szerkezetek felületének egy részén még megtalálható az eredeti vakolat, mely ~1,5-2,0
cm vastagságban készült, alulról és oldalról védve a vasbeton felületeket. A vakolat a
vasbeton gerenda tetőtér felőli oldalán - ahonnan a nagyobb tűz- és hőhatás érhette –
nagy felületeken hiányzott. A gerenda rendezvényterem felőli oldalán, valamint a
gerenda és bekötő vasbeton lemez alsó felületén a vakolat nagy része megrepedezett és
megégett, de nem vált el a felülettől, csak egy kisebb része. A helyszíni szemle
alkalmával a vasbeton gerendát a tetőtér felől volt lehetőségünk megközelíteni, és
közelebbi szemrevételezést végezni. A vakolattól szabad betonfelületeken nem volt
tapasztalható

a

betonfelület

repedezettsége,

a

betonfelület

réteges

leválása.

Kalapácsütéssel vizsgálva (a kalapács visszapattanásából és a betonfelület épségéből
ítélve)

sem

volt

tapasztalható

a

vasbeton

gerenda

betonjának

jelentős

szilárdságcsökkenése.

Épület vasbeton gerendájának statikai vizsgálata
7349 Szászvár, Május 1. tér 10.

-5-

Részleges statikai szakvélemény

Statikum® cégcsoport

Msz.: 10832/20

A vasbeton gerendát az egyes oldalai mentén eltérő hőhatás érhette, kiindulva a
vakolatréteg leválásának képéből. A gerenda alsó oldalán jóval kisebb hőhatás
érvényesült, ettől nagyobb hőfok lehetett a rendezvényterem felőli oldalán, és a
legmagasabb hőmérséklet feltételezhetően a tetőtér felőli oldalán és a felső oldalon
keletkezhetett. A tetőtéri szerkezeteket ért hőmérséklet a tűzhatás becsült idejéből (8090 perc) következtethető, cca. 1000 °C lehetett. Mivel a tűzeset során elsőként és
elsősorban a tetőszerkezet és a magasabban lévő szerkezetek kaphattak lángra, így a
tűzhatás és a magasabb hőfok hosszabb időn keresztül leginkább a tetőtér felsőbb
zónájában érvényesülhetett, tehát a vizsgálattal érintett vasbeton gerenda körül
becsülten 60 perces tűzhatás érvényesült. Ez alapján a vasbeton gerenda körüli
hőmérséklet cca. 900 °C lehetett, mely hőmérséklet azonban a vakolat felületén
jelentkező hőmérséklet. Mivel a vakolat a tetőtér felőli oldalon, nagyobb felületeken
levált, így ennek tűzállóságot növelő hatása megszűnt, mely 1,5 cm-es vakolatréteg
esetén általában 30 perccel vehető figyelembe. Fentiek alapján a vasbeton gerenda
tetőtér felőli oldalán és felső síkján kialakult hőmérsékletet 850÷900 °C-ra vesszük fel.
A hőmérséklet emelkedésével a beton szilárdsági jellemzői romlanak, sőt a beton
a lehűlés után sem nyeri vissza eredeti tulajdonságait, jellemzőit, mivel a hőterhelés
hatására a beton szerkezetében visszafordíthatatlan folyamatok mennek végbe, a beton
szerkezete megbomlik, tönkremegy. A szilárdságcsökkenés azonban annál kisebb, minél
inkább terhelt a szerkezet.

Épület vasbeton gerendájának statikai vizsgálata
7349 Szászvár, Május 1. tér 10.

-6-

Részleges statikai szakvélemény

Statikum® cégcsoport

Msz.: 10832/20

A közönséges betonok esetén a kvarc α → β kristályátalakulása 573°C-on okoz
kis intenzitású endoterm csúcsot. A kvarc átalakulása 5,7%-os térfogat-növekedéssel jár
(Waubke, 1973), ami a beton lényeges károsodását eredményezi. Ettől a ponttól a
beton nem teherhordó.
A tűzteherre való méretezés az MSZ ENV 1992-1-2:2005 szabvány alapján
történik. Az erre alkalmas módszer az 500°C izoterma módszer (CEB Bulletin 208,
1991). A módszer lényege, hogy a méretezés során a vasbeton keresztmetszet 500°C
feletti hőhatásnak kitett részeit nem vesszük figyelembe, mivel ezek a keresztmetszeti
részek további teherviselésre nem alkalmasak.

Izotermák alakulása a 60 perces hőterhelést követően egy három oldalról melegített vasbeton
gerendában

Az ábráról leolvasható, hogy az 500°C-os izoterma a külső felülettől a tetőtér
felőli oldalon és felső síkon jelen esetben cca. 2,0 cm-re, míg a rendezvényterem felőli
oldalon és az alsó síkon ~1,0 cm-re található. Így a megmaradó keresztmetszeti
szélesség 35,0 cm– 2,0 cm–1,0 cm=32,0 cm, míg a vasbeton gerenda magassága 90
cm-2,0 cm-1,0 cm= 87 cm.
Fentiek alapján a vizsgálattal érintett vasbeton gerendán a látható szabad
felületek alapján ugyan nem volt tapasztalható a tűzhatásra visszavezethető
tartószerkezeti károsodás, azonban a hőhatásokból eredően a lehűlt állapotban
csökkentett keresztmetszeti méretű gerendát kell figyelembe venni és ellenőrizni. Ezzel
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kapcsolatban megjegyzendő, hogy a vasbeton gerenda teherbírása már a statikai
számítások szerinti (és egyben megvalósult) keresztmetszeti méretekkel és vasalási
paraméterekkel is igen kihasznált (~97÷98%) állapotban volt. Továbbá a szemle
alkalmával lokálisan megfigyelt, az eredeti statikai számításoktól eltérő csökkentett
vasalás alkalmazását (Ø12 felső vasalás helyett Ø10, és Ø8/20 helyett Ø8/30
kengyelezés) is figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a vasbeton
gerendát meg kell erősíteni a tetőszerkezet újraépítése előtt.
Megjegyezzük, hogy a tűzhatás az érintett vasbeton gerendát bekötő lemez
esetében nem mértékadó, tekintve a felső oldalról meglévő aljzatbeton réteg védő
hatását, az alsó felületen lévő védő vakolatréteget, valamint a szerkezet tűzhatáshoz
viszonyított helyzetét és a vasbeton lemez alacsony teherbírási és alakváltozási
kihasználtságát.

Szükséges és javasolt állagmegóvási és szerkezeti beavatkozások
Első lépésben a vizsgálattal érintett monolit vasbeton gerenda és bekötő lemez
felületeiről el kell távolítani a vakolatot, majd az
így látható szabad betonfelületeket ellenőrizni
kell. Az esetlegesen málló, laza betonrészeket
kell eltávolítani. Ezt vésővel, kalapáccsal lehet
elvégezni. A beton eltávolítása során fel kell
tárni minden rozsdás betonacélt, hogy azok
korrózióvédelmét a továbbiakban biztosítani
lehessen. Az így feltárt betonacélokról, a rozsdát
lehetőség szerint homokfúvással maradéktalanul
el kell távolítani. A letisztított szerkezeti elemek
felületét 2 réteg Sika Repair 10 betonacél passziváló anyaggal kell bevonni. Szerepe a
betonacél teljes, hézagmentes védelme, illetve a betonpótló anyag tapadásának
fokozása. A Sika Repair 10 száradása után betonjavító anyagot (Sika MonoTop-412
N25) kell használni a levésett felületek pótlására. Amennyiben az így kijavított
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betonfelület festésre kerül, akkor a felületet finomjavító habarccsal (Sika Icoment 520
Mörtel A+B komponens) teljesen simává kell tenni. Ezt a réteget 2-3 mm vastagságban
lehet felhordani. A felületet végül betonfestékkel kell bevonni két rétegben a további
károsodás megakadályozása érdekében, mely nem csak esztétikus felületet eredményez,
hanem védi is a szerkezetet: lepergeti a vizet, kizárja a szén-dioxidot – ezáltal
megakadályozza a beton és a javítóanyag elsavanyodását, „karbonátosodását” – úgy,
hogy

nem

gátolja

a

páradiffúziót.

Megjegyezzük,

hogy

a

korrózióvédelmi,

felületkezelési eljárások, javítások a Mapei termékcsalád megfelelő termékeivel is
elvégezhetők.
Fenti beavatkozással a monolit vasbeton gerenda és bekötő lemez
állagmegóvása biztosított, azonban a csökkent teherbírású vasbeton gerenda
megerősítéséről vagy részleges kiváltásáról gondoskodni kell. Erre megoldás
lehet az alábbiak valamelyike szerint eljárni:
1. A vasbeton gerenda megerősítése pl. a Sika által forgalmazott CarboDur
szénszálas erősítésű műanyag lamellák elhelyezésével történhet, melyeket a
vasbeton gerenda alsó felületén a húzott vasalás erősítése, valamint a
vasbeton gerenda két oldalán a nyírási vasalás erősítése érdekében kell
rögzíteni. A megerősítendő alapfelületnek egyenletesnek kell lennie. Az
egyenletességet a gyártói előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, szükség
esetén a javító és kiegyenlítő munkák Sikadur-41 vagy Sikadur-30
anyagokkal végezhetik. A szalagokat az erősítendő felületre Sikadur-30
ragasztóval kell felrögzíteni. A szalagok felhelyezésére vonatkozó gyártói
utasításokat szigorúan be kell tartani! A vasbeton gerenda szénszálas erősítésű
műanyag lamellákkal történő megerősítése esetén a tetőszerkezet a kívánt
héjalással kialakítható, tekintve, hogy a megerősítés tervezésekor a fedélszék
mértékadó terheivel kalkulálnak. A szénszálas műanyag lamellákkal történő
megerősítés pontos méretezést és tervezést igényel!
2. Lehetőség van arra is, hogy a meglévő vasbeton gerenda felületi
betonjavítását követően az új tetőszerkezetet úgy alakítják ki, hogy csak az
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eredeti épületrész feletti fedélszék támaszt a vasbeton gerendára. Ebben az
esetben az új tető héjalását mindenképpen könnyű (<10 kg/m2 súlyú)
tetőfedő

elemekkel

kell

megvalósítani.

Továbbá

a

rendezvény-

és

koncertterem feletti tetőszerkezetet az érintett vasbeton gerendára terhelni
nem szabad, azt új alátámasztó szerkezetre kell feltámasztani. Ez az
alátámasztás megvalósítható pl. acélgerendás kiváltással, melyet az érintett
vasbeton gerenda mellé lehet pozícionálni, a teherhordó falakba bevésve
feltámasztani, a vésett fészek kibetonozásával. Az előzetes közelítő számítások
alapján ezen gerendához alkalmazható pl. IPE330 profilú melegen hengerelt
acélszelvény. Ezzel a megoldással a csökkent teherbírású monolit vasbeton
gerendára jelentősen könnyebb terhelés hárul, mint a tűzesetet megelőzően,
így a csökkentett terhelést biztonsággal képes viselni a megmaradó vasbeton
gerenda.
3. Harmadik lehetőségként a vasbeton gerenda elbontása és új, méretezett
tartószerkezet építése is megvalósítható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a megerősítésekről tartószerkezeti kiviteli tervet kell
készíteni, melynek szerkezeti és gazdaságossági optimalizálásához javasolt részletes
feltárásokat vagy roncsolásmentes vizsgálatot (műszeres vaskeresést) végezni a meglévő
tartószerkezetek vasalási paraméterei és keresztmetszeti méretei tekintetében. Ezen
adatok ismeretében ugyanis pontosítható a meglévő tartószerkezetek teherbírása és
költséghatékonyabban tervezhető az új megerősítés.

Összefoglalás
Az általunk elvégzett szemrevételezéses vizsgálat alapján megállapítható,
hogy az épület érintett monolit vasbeton gerendája és bekötő lemeze jelenleg
ugyan nem életveszélyes állapotú, azonban az épület helyreállítása és a
tetőszerkezet újraépítése esetén a vasbeton gerenda megerősítésére vagy teljes
cseréjére van szükség. Az állagmegóvó és megerősítő beavatkozásokat minél
hamarabb el kell végezni, elkerülve ezzel a további szerkezeti károsodásokat.
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Felhívjuk T. Megbízó figyelmét, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. §
értelmében kivitelezési dokumentációt kell készíteni,
o ha az építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött;
o ha a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter, vagy azt meghaladja;
o ha az épület tartószerkezete, vagy annak elemei monolit vasbetonból
készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb
előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút;
o ha az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet
tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett
tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher
legfeljebb 2,0 kN/m2;
o ha a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz;
o ha falszerkezet, vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy
azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak;
o ha 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és
legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni;
o ha a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya
nem „A”
o ha az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak
o az építmény bontásáról, ha az építmény terepszint feletti és belső
térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0
métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5
métert.
A kivitelezés során szigorúan be kell tartani és tartatni a vonatkozó szakmai (MSz,
ÉKBM) munkavédelmi előírásokat és a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII.
Törvényben foglalt rendelkezéseket. E törvény részletesen tartalmazza az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezéseket
és alapvető követelményeket.
Munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős vezető jelenlétében
történhet.

A

munkavégzés

ideje

alatt

a

munkavédelmi

szabályzatban

előírt

védőfelszerelés alkalmazása kötelező.
Továbbá megjegyezzük, hogy jelen vizsgálat nem tárt fel minden, esetlegesen
meglévő szerkezeti károsodást, azonban felhívja a figyelmet a jellemző károsodásokra,

Épület vasbeton gerendájának statikai vizsgálata - 11 7349 Szászvár, Május 1. tér 10.

Részleges statikai szakvélemény

Statikum® cégcsoport

valamint

a

tervezett
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helyreállításhoz

és

a

biztonságos

használatba

vételhez

üzemeltetéshez szükséges munkálatokra, beavatkozásokra. A munkálatok során
bármilyen tartószerkezeti probléma felmerülése esetén tervezőt haladéktalanul
értesíteni kell és tervezői művezetés szükséges.

……………………………
Ópris Balázs
MK.Nytsz.: SZÉS1 01-15136
2020. január 13.
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