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1. BEVEZETÉS 

1.1. Kutatási téma, a téma aktualitása 

Meglévı épületállományunk jellemzıinek és állapotának számontartása és feldolgozása fon-

tos nemzetgazdasági érdek. Doktori értekezésem témájául ezt a területet választottam.  

Célom olyan módszer kidolgozása, melynek eredményeként az egyes épületek állapotát 

egy - általam állapotjellemzınek nevezett - viszonylag objektív számmal lehessen kifejezni, 

és ezek ismeretében az épületek rangsorba állítására lehetıség nyíljon. Olyan rangsoroló 

módszert dolgoztam ki, amely a különbözı prioritások figyelembe vételével változtatható. 

Fenti célok eléréséhez a fuzzy szignatúra alapú modell alkalmazását tartottam célszerőnek. 

Mivel a kutatás egyaránt érint építımérnöki, építészmérnöki, matematikai és informatikai 

tudományterületet is, így a választott téma jól illeszkedik a Széchenyi István Egyetem Multi-

diszciplináris Mőszaki Tudományi Doktori Iskolájának több tudományterületet átfogó szak-

mai jellegéhez. 

Budapest egyik legégetıbb problémája, hogy a város XIX. század végén és XX. század 

elején épült épület-állományának egy része igen rossz állapotban van. A több mint 100 éves 

épületek jelentıs részénél megfigyelhetı statikai, funkcionális és szociális leromlás. Budapest 

város fejlıdése a világ többi metropoliszáétól sok tekintetben jelentısen eltért, mivel a város 

néhány évtized alatt fejlıdött világvárossá. Az 1867-es Kiegyezés és az elsı világháború kitö-

rése (1914) közötti idıszak Budapest történelmének messze a legdinamikusabban fejlıdı idı-

szaka volt. A magyar fıváros soha nem látott mértékő fejlıdésnek indult. Volt olyan idıszak, 

amikor a fejlıdés ütemével megelızte az amerikai Chicagót is. Ebben az idıben jelentıs kül-

földi tıke érkezett Magyarországra, ezen belül is elsısorban Budapestre, aminek hatására je-

lentıs beruházások valósultak meg. A város gyors fejlıdését segítette elı a malomipar, a 

szeszipar, valamint a vasútépítéshez kapcsolódó nehézipar virágzása is. Ugyanakkor a mezı-

gazdaság válsága is tömegeket vonzott a fıvárosba, akik ott szerettek volna új életet kezdeni. 

Sokatmondó adat a fejlıdés mértékére, hogy míg 1869-ben 280.349 lakos összesen 52.583 

lakásban, addig 1900-ban 733.358 lakos 182.214 lakásban élt. Fent említett idıszakon belül is 

az 1890 és 1900 évek között a legdinamikusabb a fejlıdés. Ekkor évente 23.000 fıvel nı a 

város népessége [73]. Tehát 31 év alatt a lakosságszám több mint 450.000 fıvel, (csaknem 3-

szorosára) nıtt, mellette több mint 129.000 lakás épült (1 ábra). 
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1. ábra. Budapest lakosság-számának és lakás-számának változása 1848 és 1920 között1 

Az intenzív növekedést nagymértékben elısegítették a milleniumi ünnepségekhez (1896) 

kapcsolódó gigantikus közlekedési és kulturális beruházások is. (Ekkor nyílt meg a kontinens 

elsı földalatti vasútvonala Budapesten) Néhány évtized alatt új lakókerületek sora nıtt ki a 

földbıl, természetesen a korra jellemzı épületszerkezeti és építéstechnológiai megoldásokat 

alkalmazva. 

A XIX. század utolsó három évtizedében közel 7000 új lakóépület épült és a város lakó-

épületeinek a száma meghaladta a 16.000-et. Ebben a periódusban jellemzıen többemeletes 

bérházakat építettek. Ezt támasztja alá, hogy míg 1870-ben átlagosan 29 lakás volt egy lakó-

épületben, addig 1900-ra ez a szám 46-ra nıtt. A Kiegyezéskor (1867) mindössze 18 három-

emeletesnél nagyobb ház volt Budapesten, ugyanakkor a századfordulón a belsı városrészek 

frekventáltabb részein már ez a beépítés volt a jellemzı [73]. Megfigyelhetı a földszintes 

épületek számának a csökkenése is. Sok esetben a beruházói elvárások és érdekek elınyt él-

veztek a hosszú távú városfejlesztési érdekekkel szemben. Ezért lett például a Nagykörút be-

építése intenzívebb a tervezettnél, ami miatt csak minimális zöldterület, park található a kör-

nyezetében. Az ebben a korban épült épületek jelentıs része ma is létezik, és a mai városkép 

meghatározó eleme.  

A fejlıdés a XX. század elején lelassult, majd az elsı világháború és az azt követı trianoni 

békeszerzıdés következtében gazdasági válság alakult ki. A lakosság egy része elhagyta a 

                                                 
1 Az 1. ábrát Preisich Gábor: Budapest városépítésének története a kiegyezéstıl a tanácsköztársaságig címő 

könyvében található adatok felhasználásával készítettem 
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fıvárost és a város lakosságának száma csökkent. Ekkorra a város népessége így is megköze-

lítette az egymillió fıt, amivel Európa nyolcadik legnagyobb városának számított [73]. Ebben 

az idıszakban a lakásépítési kedv lecsökkent és 1916-ra a fıvárosi lakóépület-építés gyakorla-

tilag leállt.  

A város ezen idıszakban létesített lakóépület-állományának egy része nagyon rossz álla-

potban van. Az épületek jelentıs részénél statikai, funkcionális és szociális leromlás is jelent-

kezik. Sok a félkomfortos vagy komfort nélküli lakás és elrendezésük sem mindig ideális. 

Eddigi ismereteink és reprezentatív vizsgálataink alapján valószínősíthetı, hogy a releváns 

épületek élettartama, illetve állékonyság-csökkenése elér egy kritikus határt. 

Mivel közel egyidıben épült, nagy tömegő épületállományról van szó, ezért nem egyedi, ha-

nem globális problémáról beszélhetünk. A budapesti lakóépület-állomány egy jelentıs részé-

nek azonos idıszakban várható rohamos elöregedése miatt mielıbbi intézkedések indokoltak. 

Ezen kutatás eredményei megkönnyíthetik a fıváros városrész-rehabilitációs elképzelései-

nek megvalósítását, valamint az egyes leromlott állagú épületek hasznosításánál és felújításá-

nál is alkalmazhatóak. Az épületek felújítása, állagmegóvása során elkövetett hibák, hiányos-

ságok elemzése a hasonló épületek felújításánál lehetıséget ad a hibák ismételt elkövetésének 

megelızésére. Az építési és üzemeltetési hibák elkerülésével jelentıs pénzügyi megtakarítás 

érhetı el. A vizsgálatok az egyes történelmi korok demográfiai és szociális helyzetének meg-

ismeréséhez is hasznosíthatók. Segítséget nyújthatnak a felújításokra (rehabilitációra) fordít-

ható gazdasági erıforrások optimális elosztásához. 

A meglévı épületállomány nemzeti vagyonunk számottevı részét képezi. Nem mindegy, 

hogy épületeink milyen állapotban vannak, a meglévı épületállomány fenntartása, felújítása, 

az épületek felújítási sorrendjének meghatározása nemzetgazdaságilag is fontos feladat. Mivel 

az erıforrások csak korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért fontos, hogy az adott intézkedés, 

illetve intézkedés-sorozat megfelelıen javítsa az épületállomány minıségét, és mindezt költ-

séghatékony módon tegye.  

Célszerő egy állapot-meghatározó, döntéstámogató és rangsoroló módszert kidolgozni, 

amely a késıbbiekben segítséget nyújthat az erıforrások optimális felhasználásához, illetve 

annak eldöntéséhez, hogy mely lakóépületek szerkezeti megerısítése, felújítása élvezzen prio-

ritást. 

1.2. Kutatási célkitőzések 

A mai budapesti lakóépület-állomány jelentıs része - különösen a belsı kerületekben - (2. 

ábra) a XIX. század végén, illetve a XX. század elején épült. A kutatás során egy, ebben a 
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korban épült budapesti lakóépület-állomány épületeire vonatkozó, nagyszámú, részletes mő-

szaki-statikai szakvélemény (állagvizsgálat értékelı elemzés) állt rendelkezésemre, melynek 

alapján épületszerkezeti és épületdiagnosztikai elemzések céljára, valamint fuzzy szignatúra 

alapú állapot-meghatározó és rangsoroló modell elkészítéséhez egy adatbázist hoztam létre. 

Az adatbázis hivatalos szakvéleményeken alapuló biztonságos és egyedi adatállomány feldol-

gozásával jött létre, amely így egy olyan reprezentatív nagy minta, melynek vizsgálatából 

egzakt tudományos következtetéseket lehet levonni. A szakvéleményeket tudományos szem-

pontból eddig senki sem dolgozta fel, így szintetizált eredmények nem álltak rendelkezésre.  

 

2. ábra: A vizsgált épületállományhoz hasonló jellegő épületeket tartalmazó területek 

Budapesten2

                                                 
2 A 2. ábrán látható releváns épületállomány városon belüli elhelyezkedését mőholdképek és helyszíni bejárás 

alapján határoztam meg és ábrázoltam. 
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A mai budapesti lakóépület-állomány jelentıs része ezekkel az épületekkel egy idıben 

épült, hasonló szerkezeti kialakítású és állagú, ezért ezen épületek szerkezeteinek és meghibá-

sodásainak vizsgálata és diagnosztizálása alkalmas arra, hogy a fıváros más városrészeiben 

lévı hasonló beépítésekrıl is általános következtetéseket vonjunk le. Az épület szerkezeti 

anyagainak, valamint rendszereinek ismerete lehetıvé teszi, hogy felderítsük a rájuk jellemzı, 

tipikus meghibásodásokat, illetve azok gyakoriságát. 

Az épületek állapotát meghatározó legfontosabb tényezık: építészeti (funkcionális és esz-

tétikai), szerkezeti (ezen belül is elsısorban tartószerkezeti), valamint épületgépészeti, elekt-

romos jellemzıik, kialakításuk. Kutatási tevékenységem során fentiek közül az épületek tartó-

szerkezeteivel, azok állapotával, szükséges felújításukkal, és az épületek állapotának modelle-

zési lehetıségeivel foglalkoztam. Célom olyan módszer kidolgozása, amely az egyes épületek 

állapotát egy objektív számmal, az állapotjellemzıvel fejezi ki. 

Az épületre vonatkozó állapotjellemzı meghatározásához szoftver kifejlesztése szükséges, 

mely szoftver bemenı adatai egy-egy épület jellemzı szerkezeti kialakítását, valamint a vizs-

gálat idıpontjában a szerkezetek állapotát tartalmazzák.  

Célom, hogy ezen bemenı adatok meghatározása egyszerő módszerekkel, és viszonylag 

objektív módon történjen, azonos kérdésekre adható válaszok közötti választás lehetıségét 

biztosítva. Fontosnak tartom, hogy a szakvélemény készítıjének az épületre vonatkozó, szub-

jektív megítélése lehetıleg minimálisra csökkenjen. 

Az állapotjellemzı meghatározása után lehetıség nyílik egy konkrét épületcsoport épülete-

inek rangsorba állítására. Célom, hogy a különbözı prioritások figyelembe vételével a rangsor 

könnyen és gyorsan változtatható legyen, és ezt a rangsort a döntéshozók az épületállomány 

további sorsáról történı döntéseiknél fel tudják használni. 

Fenti célok megvalósításához a fuzzy logikán alapuló módszert megfelelınek tartottam. A 

fuzzy logikát sok tudományterületen alkalmazták már sikeresen. Megvizsgáltam, hogy a 

fuzzy logika az épületdiagnosztika területén milyen eredményességgel alkalmazható. 

Célom, hogy létrehozzak egy olyan fuzzy szignatúra alapú modellt, amelyik alkalmas egy 

épületállomány vizsgálatára, állapot-meghatározására, és döntéstámogató rangsorolására. 

Az elkészített modellt az adatbázis vizsgálatán keresztül mutatom be. 
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1.3. Alkalmazott módszerek 

Az alábbi kutatási módszereket alkalmaztam a disszertáció elkészítése során. 

- hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása 

Tanulmányoztam a XIX. század végére és a XX. század elejére jellemzı építési tech-

nológiákat és az ebben a korban épült lakóépületek jellemzı károsodásait. 

Áttanulmányoztam az épített szerkezetek állapot-meghatározására eddig alkalmazott 

módszereket és kutatásokat. 

Megvizsgáltam, hogy a fuzzy logikát és a fuzzy szignatúrákat a korábbiakban mely 

tudományterületeken és milyen céllal, eredményességgel alkalmazták. 

- adatbázis létrehozása 

A rendelkezésemre álló szakvélemények alapján létrehoztam egy adatbázist, amelyben 

épületszerkezeti és épületdiagnosztikai/épületpatológiai adatokat győjtöttem össze. Az 

adatbázis létrehozása és kezelése a Microsoft Excel program segítségével történt. 

- összehasonlító elemzés 

Az adatbázisban lévı lakóépületeket épületszerkezeti, épületdiagnosztikai és építéspa-

tológiai szempontok alapján hasonlítottam össze. Az összehasonlító elemzés részben 

táblázatok és grafikonok segítségével készült. 

- a rangsoroló és döntéstámogató modell felállításához szükséges paraméterek megha-

tározása 

Meghatároztam azokat a paramétereket, amelyek jelentısen befolyásolhatják egy a 

vizsgált épületszerkezet állapotát és a döntéstámogató modell felállításánál ezekre a 

paraméterekre mint bemenı alapadatokra  támaszkodtam.   

A fuzzy szingleton szignatúra alapú modell felépítéséhez meghatároztam a szükséges 

relevancia súlyokat és aggregációs operátorokat. Ehhez a Súlyozott Relevanciájú Álta-

lános Hatványközép Aggregációs Operátort alkalmaztam. Meghatároztam a tagsági ér-

tékeket normál- és finomhangolásos módszer alkalmazása esetén. Felépítettem a fuzzy 

szingleton szignatúra struktúráját és ábrázoltam vektorformás és fastruktúrás alakban. 

A tagsági értékek meghatározására kidolgoztam egy módszert, ami a szerkezeteken 

bekövetkezı - közvetlenül vagy közvetve - észlelt károsodásokon túl figyelembe veszi 

a szerkezetek egyéb paramétereit és azoknak a szerkezet minıségére gyakorolt hatását. 

A tagsági értékeket valós fuzzy értékkészlet (R-fuzzy) alkalmazásával határoztam 

meg. A módszer kidolgozásánál a fuzzy algebrai unió, a fuzzy inverz unió és a fuzzy 

algebrai metszet fuzzy operátorokat alkalmaztam. 
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- a fuzzy szignatúra alapú modell tesztelése 

Az adatbázis felhasználásával elemeztem a finom- és a normálhangolásos módszer al-

kalmazása esetén kapott értékeket. Megvizsgáltam a fuzzy szignatúra alapú modell ér-

zékenységét lingvisztikus approximáció alkalmazásával. Megvizsgáltam az R-fuzzy 

algebrai struktúra a kutatási területen való alkalmazhatóságát. 

1.4. A disszertáció felépítése 

A disszertáció tizenkét fejezetbıl áll. Az elsı fejezetben (bevezetés) ismertettem a kutatási 

témát, annak multidiszciplináris jellegét, jelentıségét, a kitőzött célokat és az alkalmazott 

módszereket. 

A második fejezetben az épületpatológia és az épületdiagnosztika jelentıségét mutatom be, 

ismertetek néhány nemzetközi példát épületdiagnosztikai vizsgálatokra és bemutatok két dön-

téstámogató módszert. 

A harmadik fejezet az adatbázis elemzésével foglalkozik. Ezen belül elıször a fı teherhor-

dó szerkezeteket vizsgáltam szerkezeti kialakításuk, anyaguk és egyéb jellemzıik szerint va-

lamint összehasonlító táblázatokat készítettem az épületállomány elemzése érdekében. A feje-

zet második részében a szerkezetek épületdiagnosztikai és épületpatológiai elemzését végez-

tem el, majd tematikusan csoportosítottam a szerkezetek károsodásait. A fejezet végén a vizs-

gált idıszakban érvényes szabványokat és azoknak a tervezésre és kivitelezésre gyakorolt 

hatását mutattam be. 

A negyedik fejezetben a fuzzy logikán alapuló állapot-meghatározó módszert dolgoztam 

ki, amely alkalmas lakóépületek tartószerkezeteinek és az azokat védı szekunder szerkezetei-

nek állapota alapján állapotjellemzı meghatározására. Az állapotjellemzık figyelembe-

vételével rangsoroló módszert dolgoztam ki, mely különbözı prioritási szempontok alapján 

javaslatot ad az épületek felújításának sorrendjére. 

Az ötödik fejezetben a fuzzy szingleton szignatúra alapú modell tagsági értékeinek a meg-

határozására olyan modellt dolgoztam ki, ami a szerkezeti károsodásokon kívül egyéb para-

métereket és azoknak a szerkezet minıségére gyakorolt hatását is figyelembe vesz. 

A hatodik fejezetben a fuzzy szignatúra alapú döntéstámogató modell egy további alkal-

mazási lehetıségét mutatom be, ami az épületszerkezetek állapotán kívül más - a lakóépület 

minıségét befolyásoló - szempontokat is figyelembe vesz.  

A hetedik fejezetben összegzem a disszertáció eredményeit, míg a nyolcadik fejezetben 

ismertetem a disszertáció téziseit. A kilencediktıl a tizenkettedik fejezetekben az irodalom-, 

ábra-, táblázatjegyzék és a mellékletek szerepelnek. 
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2. ÉPÍTÉSI PATOLÓGIA, ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK EDDIGI 

EREDMÉNYEI 

Ebben a fejezetben a disszertáció témájával összefüggésben az épületpatológiai és  épületdi-

agnosztikai témakörrel foglalkozom. Néhány hasonló témájú nemzetközi példát ismertetek, 

amelyek épületdiagnosztikai vizsgálatokra vonatkoznak. 

 A fejezet második részében két módszert mutatok be, amely építmények értékelésére és be-

avatkozási döntéstámogatásra vonatkozik. 

2.1. Épületpatológia és épületdiagnosztika fogalma és jelentısége 

Magyarországon és a világ többi országában egyaránt a nemzeti vagyon tekintélyes részét 

teszik ki az épületek és a mérnöki létesítmények. Kórházak, iskolák, lakóépületek, hidak, 

utak, és még hosszasan lehetne sorolni azokat a létesítményeket, amelyek tudatos megóvása 

és fenntartása mindannyiunk érdeke. Az épületpatológia az épületszerkezetekben keletkezı 

károsodások folyamatait elemzi és feltárja e folyamatok okait és következményeit.  

Az épületdiagnosztika az épület állapotának és az épületkárosodások mértékének a meghatá-

rozásával foglalkozik [51]. Mindkettı jelentıségét napjainkban kezdik felismerni, hiszen az 

épületállomány jelentıs része nagyon rossz állapotban van, és a szakszerő felújításuk elkerül-

hetetlen. Elég csak Budapest belsı kerületeinek bérlakás-állományára gondolni, a több mint 

100 éves lakóépületek felújítását már nem lehet sokáig halasztani. 

 

3. ábra: Régi társasház felújítása Budapesten 

Épületfelújításnál és új épület létesítésénél egyaránt lényeges, hogy a szakemberek a tervezés, 

a kivitelezés és az üzemeltetés során a lehetı legkevesebb hibát kövessék el. Ezért fontos a 

már sokszor feltárt hibák okainak széleskörő megismertetése a tervezı mérnökökkel és a kivi-

telezıkkel egyaránt. Egy felmérés szerint az új épületek költségének 2-5%-a az építési hibák 
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javításából adódik [80]. Egy tanulmány rámutat arra a riasztó tényre, hogy a meghibásodások 

64 %-át csak az épület használatbavétele után fedezik fel [80]. Még nagyobb probléma, hogy 

sok építési hiba abból adódik, hogy nem tartották be a szabványokban és az építési elıírások-

ban foglaltakat. A hibák szinte minden esetben pénzügyi veszteséggel járnak együtt. Szélsı-

séges esetben a szerkezet vagy az épület teljes tönkremenetelét okozhatják, ami idınként em-

beri sérülésekkel is együtt jár. További veszteséget okoz, ha az épületet használaton kívül kell 

helyezni. A károk közé tartozik a sérült épületelem vagy épület javítási költsége, valamint az 

esetleges perköltség, a szakértıi jelentések és a kiesett idı okozta veszteség. Általában na-

gyon körülményes (sokszor lehetetlen) az összes költség meghatározása, és a megbízók gyak-

ran megdöbbennek, amikor megtudják a hiba kijavításának a költségeit. Az épületek károso-

dásának a számát úgy is csökkenthetjük, hogy tanulunk a múltban elkövetett hibákból. Fon-

tos, hogy az épületkárok kijavításánál alkalmazott megoldásokat jól dokumentáljuk. Az építé-

si patológia fejlesztése a rendelkezésünkre álló káresetek dokumentálásával és azok rendsze-

rezésével történhet. 

2.2. Nemzetközi példák épületdiagnosztikai, épületpatológiai vizsgálatokra 

Az utóbbi években jelentıs mennyiségő nemzetközi irodalom keletkezett az építési patológia 

témakörében. A világ különbözı országaiban létrejött mőhelyek kutatásainak az eredményeit 

a világ más részein is hasznosítani lehet. A témával foglalkozó nagy nemzetközi szervezetek 

(CIB, BRE) célja, hogy minél több kutató eredményeit győjtsék össze, s ezáltal egyre ponto-

sabb és egyre szélesebb körben hasznosítható adatbázisok jöjjenek létre. 

Ezek az adatbázisok felhasználhatóak az építési elıírások és szabványok felülvizsgálatánál, 

valamint az építıipar szereplıinek rendszeres tájékoztatásához egyaránt. (szakfolyóiratokban 

történı megjelenés, elıadások és szemináriumok tartása) A továbbiakban néhány nemzetközi 

kutatás céljait és eredményeit ismertetem. Ezen tanulmányok mindegyikére jellemzı, hogy 

nagy mennyiségő épületrıl készült adatállomány állt a kutatók rendelkezésére. Minden eset-

ben az épület egészét vagy annak egy szerkezetét vizsgálták a tartósság szempontjából. 

Mint az alábbi példákból is látható, a világ számos területén foglalkoztak a meglévı lakóépü-

let-állományok vizsgálatával, azok élettartama alatt bekövetkezı károsodásokkal, a felújítási 

munkák során elkövetett hibákkal és azok kiértékelésével. 

 

2.2.1  A BRE építéspatológiai kutatásai  

A BRE (Building Research Establishment Ltd.) az építési patológia területén a világ egyik 

vezetı kutatószervezete. A szervezet az 1980-as években nagyszámú (1500 db) lakóépület 
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felülvizsgálatára kapott megbízást, ami fıként kétszintes lakóépületekre vonatkozott. A vizs-

gálatok alapján közel ezer különbözı hibatípust jegyeztek fel. Ezen hibák 26%-a tervezési és 

kivitelezési hibák (az építési elıírások megszegése) következményeként jött létre. További 

lényeges megállapításuk volt, hogy az épületkárosodások jelentıs része az épületfelújítási 

munkák során keletkeztek. 

 

2.2.2  Épülethomlokzatok tartósságának  vizsgálata Észak-Portugáliában 

A portugál kormány felkérte a portói egyetem mérnökkarát (Faculty of Engineering of the 

University of Porto), hogy épülethomlokzatok javításánál alkalmazott módszerek tartósságát 

tanulmányozza. Az alkalmazott módszereket mőszaki és gazdaságossági szempontok alapján 

egyaránt vizsgálták [70]. A vizsgálatokat mintegy 4000 lakás esetében végezték el. A vizsgált 

épületek a hetvenes években készültek és 1988-97 között lettek felújítva. Az elemzett épüle-

tek 47%-a vasbeton falakkal és vasbeton födémszerkezettel, a többi jellemzıen vasbeton váz-

szerkezettel készült. 

Az eredeti épülethomlokzatok egy része festett, a többi különbözı anyagú (leginkább ke-

rámia) burkolóelemek alkalmazásával készült. A homlokzat felújítása során vagy újból festést 

alkalmaztak, vagy elıregyártott homlokzati elemek, illetve panelek felhasználásával történt a 

felújítás. Röviddel a felújítás után a homlokzatok jelentıs része újra károsodott, vakolatrepe-

dések, süllyedésbıl adódó falrepedések jelentek meg. A hibák ismételt megjelenése arra utalt, 

hogy a károsodások okait nem megfelelıen mérték fel és a felújítás során csak tüneti javítást 

alkalmaztak. A vizsgálat egyik legfontosabb tanulsága, hogy a felújítás megkezdése elıtt a 

hibák és azok okainak feltárása lényeges feladat.  

 

2.2.3  Közép- és dél-olaszországi iparosított technológiával készült lakóépületek szerkezetei-

nek tartóssága 

Az iparosított technológiával készült épületek elsısorban a sőrőn lakott városokban terjedtek 

el. A CIB W86 Építési Patológiai Munkabizottság (Building Pathology Board) kidolgozott 

egy módszert az épületek állapotának, károsodásainak vizsgálatára, amelyet ezen épületek 

károsodásainak diagnosztizálásánál is alkalmaztak. (Ezt a módszert alkalmazták az 1980-as 

campaniai és basilicatai földrengés után, hogy a lakóterületek gyors újjáépítését meg tudják 

valósítani.) A vizsgálatot nagyszámú épületen (4500 lakás) végezték el [54]. A tanulmányban 

megállapították, hogy az épületek gyors állagromlásának egyik fı oka az, hogy az építkezések 

során a minıség ellenırzésére nem fordítottak kellı gondot. A megállapítás nagyon hasonlít 

más európai országok – mint például Anglia - negatív tapasztalataihoz. Annak köszönhetıen, 
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hogy a leromlási folyamat minden fázisát külön elemezték, lehetségessé vált a károsodások 

okainak és a lehetséges rehabilitációs megoldások meghatározása. A vizsgálat megállapította, 

hogy az épületszerkezetek viselkedését és károsodásait tartalmazó tudásbázis bıvítése és a 

meglévı adatok további alapos elemzése szükséges. 

 

2.2.4  Potenzai lakóépületek tartósságának vizsgálata 

Ugyancsak a CIB W86 Építési Patológiai Munkabizottság (Building Pathology Board) által 

kidolgozott diagnosztikai módszer segítségével készült a Potenza tartományban lévı lakóépü-

letek vizsgálata. A megbízó az E.P.E.R. (Potenza tartomány lakóépületeinek tartományi hiva-

tala) volt, melynek kezelésében 12500 lakóingatlan volt a 90-es évek végén. A nagyszámú 

lakóépületet csoportosították méret, tagoltság, építıanyag és szerkezeti rendszer alapján és az 

így meghatározott épületcsoportokat külön-külön vizsgálták [58]. A vizsgálat során figyelem-

be vették a szerkezet leromlásának mértékét, valamint a funkcionális hibákat és rendellenes-

ségeket. Ezután meghatározták a károsodások okait és a lehetséges rehabilitációs megoldáso-

kat, külön elemezve a leromlási folyamatot. A kutatás megállapította, hogy minden épületfaj-

tának megvannak a jellemzı meghibásodásai. A tanulmány elkészítése lehetıvé tette a felújí-

tási munkák célszerő ütemezését. Fontos célja volt rámutatni a régebben elkövetett gyakori 

hibákra, ezáltal azok megismétlıdését lehetıség szerint csökkenteni, és új, jóval pontosabb 

szabályozást kialakítani. 

 

2.2.5  Kalabria városok történelmi városközpontjainak vizsgálata 

A kutatás tárgyát a kalabriai történelmi városközpontok téglaépítéső pre-modern épületei ké-

pezték. Ezen épületek nagy része erısen leromlott, statikai, átalakíthatósági és mőszaki szem-

pontból egyaránt. A vizsgálatokat 52 kalibriai város történelmi központjában végezték el [5]. 

A vizsgálat célja a szerkezetek rendszerezett módon történı felülvizsgálata volt. A tanulmány 

megállapította, hogy nagy jelentısége van az épületek meghibásodásával összefüggı adatok 

módszeres összegyőjtésének, feljegyzésének és kiértékelésének. Fontos, hogy az élettartamot 

befolyásoló fıbb épületjellemzıket meghatározott idıközökben felülvizsgálják. A tanulmány 

foglalkozott az építıanyagok és az épületszerkezetek tartóssága, illetve az épületfenntartás 

között létezı szoros kapcsolattal, további javaslatot tett egy, az épületszerkezetek és anyagaik 

tartósságának becslésére kifejlesztett módszer alkalmazására. Létrehozott egy építéspatológiai 

adatbázist, ami a fenntartási program tervezésénél és menedzselésénél is hasznos. 
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2.3. Nemzetközi példák építmények állapotának értékelı rendszereire 

Építmények értékelésére, rangsorba állítására, döntéstámogató módszerek kidolgozására vo-

natkozóan több nemzetközi kutatási projekt készült.  

Az általam kidolgozott állapot-meghatározó és rangsoroló módszer kidolgozásánál felhasznál-

tam a következı nemzetközi kutatások vizsgálati módszereit és eredményeit. 

 

2.3.1  A felújítási költségek optimalizációja az EPIQR szoftverrel 

Az épületfelújítás legtöbb esetben szerkezeti és funkcionális felújítást jelent. Az EPIQR (en-

ergy performance indoor quality retrofit) egy olyan döntéstámogató szoftver, amely pénzügyi, 

mőszaki, energetikai és komfortelemzésen alapul, így meghatározhatók az optimális felújítási 

folyamatok [38]. Az EPIQR segítségével lehetıség nyílik arra, hogy gyorsan beszerezzük a 

megfelelıen pontos költségbecslés elkészítéséhez szükséges adatokat. A vizsgált épületek 

jellemzıire vonatkozó bemenı adatokat kérdıívek, illetve szoftverrel támogatott felületek 

segítik [7],[74]. A bemenı adatokra példaképpen a tetıfedésre vonatkozó szoftveroldalt muta-

tom be (4. ábra). Mint az ábrán is látható a felmérés (szakvélemény) készítıjét fényképek, 

ábrák segítik a diagnózis felállításában, hogy a szubjektív értékelés lehetısége a minimumra 

csökkenjen. 

 

4. ábra: Tetıborítás minısítése az EPIQR program segítségével 

Az adatok kiértékelése után az EPIQR a következı eredményeket adja: 

- diagnózist állít fel az épület fizikai és funkcionális állapotára vonatkozóan (5. ábra); 
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- részletesen meghatározza az elvégzendı munkákat, annak teljes és részletezett költsé-

geit; 

- optimalizálja az épület felújítás utáni energia-felhasználását; 

- összehasonlítja a különbözı felújítási forgatókönyveket, elemezve a felújítási-

fenntartási költségeket az eltelt idı függvényében. 

 

 

5. ábra: Diagnosztikai értékelés az EPIQR program segítségével 

Az EPIQR az épület diagnózisának felállítására vonatkozóan a következıket javasolja: 

- szisztematikus és teljes épületvizsgálat, ahol minden épületkomponenst szemrevétele-

zés alapján értékelnek; 

- azonos kérdıív alapján történı felmérés; 

- az épületek felújítására különbözı prioritási szempontok alapján többféle lehetıséget 

javasol, megmutatva azok részletes költségét. 

Az épület vizsgálata során megállapított diagnózis az épület életciklusának egy adott pil-

lanatára vonatkozik. Az elvégzett munka nemcsak ettıl a diagnózistól, hanem az épülettu-

lajdonosok célkitőzéseitıl és gazdasági helyzetétıl is függ, következésképpen különbözı 

felújítási forgatókönyvek alkalmazása lehetséges. Az EPIQR program minden épületszer-

kezetre különbözı rehabilitációs forgatókönyvet javasol annak leromlási állapotától füg-

gıen. Az EPIQR hasznos eszköz az épületfelújítás pénzügyi tervezésében és a lehetséges 

felújítási forgatókönyvek közötti választásban. Elvégezhetı az épületállomány gyors és át-

látható diagnózisa, ezáltal gyors és professzionális döntéstámogató módszer. 
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2.3.2  A Pontis létesítményorientált hídgazdálkodási rendszer 

1997-ben az Állami Mőszaki Információs Közhasznú Társaság hídgazdálkodási rendszer fej-

lesztésére kapott megbízást. Ennek keretében az Amerikai Szövetségi Útügyi Minisztérium 

kutatásfejlesztésekkel foglalkozó szervezetétıl hídgazdálkodási rendszerük legújabb verzióját 

átvették, számítógépes futtatásokat végeztek az eredményeket értékelték és megvizsgálták a 

program hazai alkalmazásának lehetıségét [2], [37], [45], [63], [64].  

A Pontis fontos jellemzıje, hogy képes hálózati szintő fenntartási stratégiákat kialakítani, 

törekedve a költségek minimalizálására. A programmal számítható, hogy a hidak különbözı 

szerkezeti elemei hogyan romlanak le a végrehajtott fenntartási és javítási beavatkozások kö-

vetkezményeként. Különbözı állapotszinteken meghatározhatók az egyes hídelemeken vég-

rehajtott különbözı típusú javítások költségei, illetve, hogy az azonnali beavatkozások a leg-

költséghatékonyabbak-e, vagy célszerő-e még várni a beavatkozással. 

„A modul eredménye az optimális beavatkozások listája minden hídelemre vonatkozóan, 

minden veszélyeztetettségi tényezı esetén és minden lehetséges állapotszinten. A módszert a 

hidakra alkalmazva meghatározható, hogy mely beavatkozásokat kellene most végrehajtani az 

egyes hidakon (vagy minden évben a többéves tervezési idıhorizonton), megadva a becsült 

költségeket. Az eredmények tartalmazzák minden beavatkozás hasznát és költségét, amelye-

ket költségkorlát esetében rangsorolásra hasznosít a modell.” [63] 

 

 

Hazai és nemzetközi szinten is többen foglalkoztak épületpatológiai vizsgálatokkal, illetve 

épületek és építményállományok épületdiagnosztikai elemzésével. Nemzetközi szinten többféle 

módszert is kidolgoztak építmény- , illetve épületállományok kiértékelésére.         

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.008



 20 

3. LAKÓÉPÜLETEK TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK VIZSGÁLATA ÉS 

ELEMZÉSE 

Ebben a fejezetben az adatbázis elemzésével foglalkozom. Az épületállományra vonatkozó 

szakvélemények alapján vizsgálom az épületszerkezeteket anyaguk, szerkezeti kialakításuk és 

egyéb jellemzıik szerint. Összehasonlító táblázatokat készítek az épületállomány elemzése 

érdekében.  

A fejezet további részében a szerkezetek épületdiagnosztikai és épületpatológiai elemzését 

végzem el, és tematikusan csoportosítom a szerkezetek károsodásait.  

A fejezet végén a vizsgált épületállomány építésének idıszakában érvényes szabványokat, és 

azoknak az épületek tervezésére és kivitelezésére, valamint az épületek minıségére gyakorolt 

hatását mutatom be. 

3.1. Adatbázis 

Munkám során rendelkezésre állt Budapest XIII. kerületében található számos lakóépületrıl 

készített mintegy 342 darab részletes mőszaki-statikai szakvélemény (állagvizsgálat értékelı 

elemzés).  

A vizsgált épületek döntı többsége a Váci út, Tahi út, Tatai út, Szent László út, Róbert Károly 

körút, Lehel út által határolt területen található (6. ábra). 

Az épületek döntı többsége 1880 és 1940 között épült. A szakvéleményekben részletes ada-

tok találhatók mind az épületszerkezetekre (azok anyagára, kialakítására), mind a meghibáso-

dásukra vonatkozóan. Ezen adatokat vizsgáltam és dolgoztam fel egyrészt épületszerkezeti, 

másrészt épületdiagnosztikai szempontok alapján. 

Az adatbank felhasználásával az épületeket három csoportba soroltam. 

(A továbbiakban a csoportok I.,II.,III. kategóriaként szerepelnek.) 

I.   Az elsı csoportba a többszintes épületek tartoznak: ezek szintszáma kettı és öt között 

változik, kialakításuk jellemzıen körfolyosós, vagy oldalszárnyas. 

II. Földszintes épületek: ezek az épületek a kor sajátosságának megfelelı szerkezeti ki-

alakításokkal és anyagokkal készültek, az adott kornak megfelelı minıségben. 

III.  Általánosan gyenge épületek: ide tartoznak a földszintes, nem megfelelı anyagokkal 

és szerkezeti kialakításokkal készült épületek. 
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6. ábra: A vizsgált épületállomány elhelyezkedése 

Az egyes csoportokat külön-külön, valamint együtt is megvizsgáltam, és megkerestem a di-

agnosztizált épülethibák és a szerkezetek rendszere illetve anyagai között lévı összefüggése-

ket. A legfontosabb statisztikai jellemzıket és összefüggéseket grafikonok és ábrák segítségé-

vel jelenítettem meg. Az adatbank feldolgozásának folyamatát a 7. ábra szemlélteti. 

Az adatbázis felhasználásával a fı teherhordó szerkezeteket vizsgáltam meg, melyek a követ-

kezık voltak: 

1 Alapozás 

2 Falazat 

3 Födémek 

4 Tetıszerkezet 

5 Függıfolyosó 

6 Lépcsı 

Valamennyi szerkezet vizsgálatát a következı metodika alapján végeztem el: 

1. Építéskor alkalmazott szerkezeti rendszer, alkalmazott anyagok, építési módszerek szerint  
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Ezek az épület úgynevezett állandó jellemzıi, melyek az épület élettartama alatt jellemzıen 

változatlanok maradnak. 

2. A vizsgálat idıpontjában a szerkezetek állapota, azok meghibásodása, egyes esetekben a 

károsodások okainak feltárása valamint az esetleges szerkezet felújítási munkák és azok szer-

kezetre gyakorolt hatása szerint. 

 

 

7. ábra: Az épületállomány feldolgozásának folyamatábrája 

Ezek az épületre vonatkozó idıben változó jellemzık, melyek a szerkezetek állapotát egy 

adott idıpontban mutatják. Mivel fenti jellemzık az idıben változnak, úgy egy következı 

(például néhány év múlva történı) vizsgálatkor ezeket a jellemzıket felül kell vizsgálni, és 

szükség esetén azokat módosítani kell. 
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3.2. Fı teherhordó szerkezetek elemzése 

3.2.1. Alapozási szerkezetek 

A vizsgált épületállomány esetében szinte kizárólag sáv- illetve pontalapokat alkalmaztak. 

„Az alapozások vizsgálata az egyik legösszetettebb feladat a fenntartás jellegő tervezések 

során. Az épületek alapozása eltakart szerkezet, annak közvetlen szemrevételezése, károsodá-

sainak megállapítása általában nem lehetséges. A vizsgálatot csak a falszerkezet, az alapozás 

és a talajviszonyok együttes figyelembe vételével lehet elvégezni” [11]. 

A vizsgált épületállomány alapozási szerkezeteihez kı, tégla, vegyes (kı+tégla), beton, vasbe-

ton anyagokat alkalmaztak. A teljes épületállományra vonatkozóan a felhasznált anyagok 

megoszlása a 8. ábrán látható. 

A vizsgált épületek alapozása a leggyakrabban téglából készült (47,0 %), ugyanakkor gyako-

riak voltak beton (vasbeton) (18,3 %), kı (14,6 %) és vegyes (kı és tégla) (15,5 %) alapozá-

sok is. Úgynevezett úsztatott kıbeton anyagú alapozást ritkán alkalmaztak (4,6 %) (8. ábra). 

A téglából készült sávalapok elsısorban nagymérető égetett agyagtéglából készültek. A 

nagymérető téglát 1919-ig gyártották. Ebben az évben született a téglagyártást szabályozó 

rendelet, melyben a kismérető tégla gyártását szabványosították, a nagymérető tégla gyártása 

háttérbe szorult. Ennek ellenére ezután is gyakran alkalmaztak nagymérető téglából készített 

alapokat. Ennek oka valószínő az lehet, hogy a még készleten lévı, vagy bontásból származó 

nagymérető tégla alkalmazása gazdaságosabb volt a kismérető téglánál. Kismérető égetett 

agyagtéglából készült sávalapot csak az 1930-as években kezdtek el alkalmazni. Mészhomok 

tégla alkalmazása az 1930-as évek második felében fordult elı. A 9. ábrán az I., II., III. típusú 

épületekre vonatkozóan külön-külön vizsgáltam az alapoknál alkalmazott anyagok megoszlá-

sát. 

 

8. ábra: Alapozási szerkezetek anyagának megoszlása a vizsgált épületeknél 
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A tégla anyagú sávalapokat jellemzıen mészhabarcsba rakva, szorított hézaggal készítették. 

Beton sávalapoknál általában gyenge minıségő (B50; B70) betont alkalmaztak. A terméskı 

anyagú sávalapoknál elsısorban mészkövet használtak (86%-ban), de néha más anyagú (pél-

dául bazalt) terméskı sávalap is elıfordul. A terméskı anyagú sávalapokat is mészhabarcsba 

rakva készítették. A „vegyes” alapoknál jellemzıen nagymérető téglát és mészkövet használ-

tak mészhabarcsba rakva. A tégla és a terméskı aránya igen változatos. Elıfordulnak épüle-

tek, ahol az arány 95% tégla és 5% terméskı, máshol a tégla aránya az 50%-ot sem éri el.  

A körfolyosós és az oldalszárnyas épületeknél egyaránt jellemzı, hogy az utcai fıépület 

alapozása jobb minıségő, mint az udvari szárnyépületeké. Ez abban az esetben is megfigyel-

hetı, ha a sávalapokra jutó mértékadó terhelések és igénybevételek a különbözı épületrészek-

nél közel azonosak, és az épület egy ütemben épült. Ez azzal magyarázható, hogy az udvari 

épületszárnyakban lévı lakásokat sokszor tudatosan gyengébb minıségőre (olcsóbbra) tervez-

ték. Sok esetben ez is az egyik indoka lehet épület-rehabilitáció esetén a belsı oldalszárnyak 

teljes vagy részleges elbontásának, az utcai fıépület meghagyása mellett. A tanulmányban 

vizsgált típusú és korú épületek felmérésénél nagy körültekintést igényel az alapfeltárások 

helyének és számának a meghatározása, mert gyakran elıfordul, hogy egy épületen belül 

többféle anyagú és kialakítású alapot építettek.  

 

 

9. ábra: Alapozási szerkezetek anyagának megoszlása épület típusok szerint 

Ha a különbözı idıben épült épületek alapozását vizsgáljuk, a következı megállapításokat 

tehetjük (10. ábra). A kı és a vegyes (kı és tégla) alapozás a XIX. század végéig volt jellem-

zı, késıbb alkalmazása visszaszorult. Többszintes épületek esetén az 1930-as évektıl már 
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egyáltalán nem készültek kı anyagú sávalapok. Tégla anyagú sávalap jellemzıen az 1920-as 

évekig készült. A beton és a vasbeton alapok az 1920-as évektıl terjedtek el. Az 1930-as 

években a többszintes épületeknél már gyakrabban alkalmazták a beton sávalapot, mint a tég-

la anyagút. A beton sávalapok döntı többsége portlandcementbıl készült, csak az 1920-as 

években épült többszintes épületek alapozásánál fordult elı bauxitcement alkalmazása. A 

vizsgált épületeknél kıbeton alapozást elıször a XX. század elején alkalmaztak. 

 

10. ábra: Sávalapok anyagának változása az idı függvényében a vizsgált épületeknél 

3.2.2. Falszerkezetek 

A falszerkezetek tartószerkezeti funkciója az épületre ható függıleges és vízszintes erıhatás-

ok továbbítása az alapozási szerkezetekre. Fontos követelmény a szerkezetek szilárdsága, 

tartóssága és tőzállósága. További követelmény a hıvédelem, a hangvédelem és a nedvesség-

védelem [72]. A hıvédelem külön is kiemelendı, hiszen napjaink energiaárai mellett az utób-

bi években sokkal nagyobb hangsúlyt kell rá fordítani, mint korábban bármikor. A 11. ábrán 

bemutatom, hogy az egyes épülettípusoknál milyen anyagokat alkalmaztak, illetve azok az 

egyes épülettípusok esetében milyen arányban fordulnak elı.  

Megfigyelhetı, hogy a falszerkezetek anyagának megoszlása nem mutat jelentısebb eltérést a 

földszintes, a többszintes és az általánosan gyenge állagú épületek esetén. Ha az idı függvé-

nyében vizsgáljuk a falszerkezetek anyagát, megfigyelhetı, hogy mindig a tégla falazatok 

építése volt a legnépszerőbb. (A vegyes falazatokat jellemzıen 1880 és 1920 között alkalmaz-

ták) 
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11. ábra: Falszerkezetek anyagának megoszlása a vizsgált épületeknél 

Az esetek 15 %-ban fordult elı tégla és a kı együttes alkalmazása, és csak néhány épület-

nél alkalmaztak mészhomok tégla, beton és kıszerkezetet. A 12. ábra az alkalmazott anyagok 

megoszlását mutatja az idı függvényében.  

 

 

12. ábra: Falszerkezetek anyagának változása az idı függvényében a vizsgált épületeknél 
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A vizsgált épületek 77%-ban tégla anyagú falszerkezettel készültek. A nagymérető tégla 

gyártása és alkalmazása az 1920-as években megszőnt. A falazatok ezután jellemzıen kismé-

rető téglából készültek. A tégla méreteinek csökkentése nyomán csökkent a falvastagság és 

nıtt a termelékenység. A kismérető téglából készült fal alkalmazott méretei 12cm, 25cm, 

38cm, 51cm. Az 1930-as és 1940-es években gyakran építettek kismérető téglából ezektıl 

eltérı vastagságú falszerkezeteket. Ezek a falak általában üreges kialakításúak voltak, amik 

különösen átalakítások vagy emeletráépítés esetén igen veszélyesek, mert a teherbírásuk jóval 

kisebb, mint azt a fal vastagsága alapján várnánk. Ez a jelenség leggyakrabban földszintes 

épületeknél fordul elı. A vizsgált épületek esetében soklyukú falazótéglát (üreges téglát) 

1933-ban alkalmaztak elıször. A földszintes épületek szélsı fıfala 25 cm és 59 cm között, 

míg a belsı fıfal mérete 29 cm és 59 cm között változik. Nagymérető tégla alkalmazása ese-

tén a leggyakoribb vastagság 29 cm, míg kismérető tégla alkalmazása esetén 25 cm. A több-

szintes épületeknél a teherhordó falak vastagsága gyakran, a statikai igényeket követve, szin-

tenként változik. Változó falvastagságú egyemeletes épületek esetén a leggyakoribb kombiná-

ció a következı: pincefal 74 cm, földszinti fal 59cm, emeleti fal 44cm. Néhány esetben a fal 

vastagsága csak 29 cm, ami energetikai szempontból nem elfogadható. A falazatok mészha-

barcsba rakva készültek. 

A vizsgált épületek általában tömör fıfalas kialakításúak (91%), míg a további épületek 

félvázas szerkezeti rendszerrel készültek. A félvázas épületek szélsı teherhordó szerkezetei 

tömör hosszfıfalas kialakításúak, míg a közbensı teherhordó szerkezetek váz pillérei ké-

ménypillérrel egyesített falazott szerkezetek, a vázgerendák pedig többtámaszú monolit vas-

betongerendák voltak. Ilyen épületek jellemzıen a 1940-es évek elején épültek. A többszintes 

épületek 68%-a részben vagy teljesen kéttraktusos kialakítású, 32%-ban egytraktusos. Föld-

szintes épületek esetén ez az arány megfordul, 38% kéttraktusos, míg 62% egytraktusos ki-

alakítású. 

Oldalszárnyas, illetve körfolyosós beépítés esetén az utcai (fı) épületrész gyakran kéttraktu-

sos, míg az oldalszárnyak egytraktusosak. Az épületek döntı többsége hosszfalas kialakítású. 

 

3.2.3. Födémszerkezetek 

A födémszerkezetek egy épületen belül is különbözı kialakításúak lehetnek. Ezért külön 

vizsgáltam a pincefödémet, a közbensı födémet, illetve a zárófödémet.  
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3.2.3.1.  Pincefödém 

Pincefödémeknél acélgerendás födém alkalmazása fordult elı a leggyakrabban (48%). 

Jellemzıen poroszsüveg boltozattal készült (37%), de gyakran alkalmaztak vasbeton 

vagy Horcsik (vasalt téglabetétes) lemezt is (8%). Néhány épületnél acélgerendák között 

salakbeton lemez készült. Gyakran alkalmaztak boltozatokat (39%), de alul-, illetve 

felülbordás monolit vasbetonlemez is készült a vizsgált épületek 9%-ban (általában port-

landcement, ritkább esetben bauxitcement felhasználásával). A 13. ábrán az egyes födém-

típusok százalékos megoszlását mutatom be részletesen. 

 

13. ábra: Pincefödém szerkezeti megoszlása 

A 14. ábra az acélgerendákkal készült pincefödémek gerendái közötti lemezek százalékos 

megoszlását mutatja. 

 

14. ábra: Acélgerendás pincefödém szerkezeti megoszlása 
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Mint az ábrából is kitőnik, az acélgerendákkal készült pincefödémeknél a téglaboltozatok 

alkalmazása volt a legelterjedtebb. 

  

15. ábra: Pincefödém szerkezeti kialakítása az idı függvényében 

Boltozatokat elsısorban 1880 és 1910 között építettek, utána alkalmazásuk jelentısen 

visszaszorult. Acélgerendás födémek jellemzıen az 1890 és 1930 közötti idıszakban 

épültek, a monolit vasbetonfödémeket pedig 1920 környékén kezdték el alkalmazni. 

Idomtéglás monolit födém kizárólag az 1920-as években készült (15. ábra). 

3.2.3.2. Közbensı födém 

A 16. ábrán a födémtípusok százalékos megoszlását mutatom be részletesen. 

 

16. ábra: Közbensı födém szerkezeti megoszlása 
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Közbensı födémnél az acélgerendás födém fordult elı a leggyakrabban (70%). Az acél-

gerendák közé jellemzıen poroszsüveg boltozat (54%) került. Alul-, illetve felülbordás 

monolit vasbetonlemez 12 %-ban fordult elı. Elıregyártott vasbetongerendás födém (tég-

laboltozattal, vasbetonlemezzel, elıregyártott beton- vagy vasbetonelemmel), illetve fa-

födém 9-9 %-ban készült. A 17. és a 18. ábrák az acél, illetve az elıregyártott vasbeton-

gerendás födémek kialakítására vonatkoznak. Mindkét födémtípusnál téglaboltozatot al-

kalmaztak leggyakrabban. 

 

17. ábra: Acélgerendás közbensı födémek szerkezeti megoszlása 

 

 

18. ábra: Elıregyártott vb. gerendás közbensı födém szerkezeti megoszlása 

A 19. ábra a közbensı födém anyagának változását mutatja az idı függvényében.  
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.  

19. ábra: A közbensı födém anyagának változása az idı függvényében 

3.2.3.3. Zárófödém 

A zárófödém döntıen (84,7%-ban) faszerkezetbıl kialakított. A többszintes faszerkezető 

zárófödémő épületek 63%-a csapos gerendafödémő míg 37%-a borított gerendafödémő. 

A 20. ábrán az egyes födémtípusok százalékos megoszlását mutatom be részletesen több-

szintes épületekre vonatkozóan. 

 

20. ábra: Zárófödém szerkezete többszintes épületeknél 
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Mint az ábrából is látható zárófödémnél a fafödémek mellett csak kisebb hányadban fordult elı 

monolit vasbetonfödém, illetve acélgerendás födém. 

3.2.4. Függıfolyosó szerkezetek 

A függıfolyosók az épület fıfalakkal határolt tömegén kívül, nyitott térben készültek. Állé-

konyságukat jellemzıen a falazatba történı befogásuk biztosítja. A függıfolyosók alkalmazá-

sa a XIX. század végén terjedt el Magyarországon, amikor – elsısorban Budapesten – töme-

gesen kezdtek többszintes lakóépületeket építeni. Bár napjainkban a többszintes lakóépületek 

jelentıs részénél a lakások megközelítésére a középfolyosós megoldást alkalmazzák, a XIX. 

és a XX. század egyes periódusaiban a lakások megközelíthetıségét szinte kizárólag függıfo-

lyosós szerkezetekkel oldották meg, és mivel ezen lakóépületek igen jelentıs része a mai na-

pig is létezik, épületdiagnosztikai és épületszerkezeti elemzésük, tanulmányozásuk elengedhe-

tetlen e szerkezetek gazdaságos fenntarthatósága érdekében.  

A függıfolyosó szerkezeteket szerkezeti elrendezésük és statikai vázuk szerint csoportosítot-

tam. Kialakítás szempontjából lakásfödémmel egybeépített, illetve lakásfödémtıl független 

függıfolyosók készültek. 

 

Lakásfödémmel egybeépített függıfolyosó 

Vasbetonfödémek esetén jellemzı megoldás a többtámaszú vasbetonfödém konzolos kinyúj-

tása. Acélgerendás födémszerkezet esetén a két- vagy többtámaszú acélgerendát konzolosan 

túlnyújtották [3]. Ezek képezték a függıfolyosó elsıdleges tartószerkezetét, melyen boltoza-

tos, kéttámaszú, vagy többtámaszú kialakítású járószerkezet készült. Anyaga terméskılemez, 

tégla- vagy betonboltozat, vasbetonlemez vagy salakbeton lemez. A függıfolyosók jellemzı-

en háromféle szerkezeti kialakítással készültek: kıkonzolokkal (24%), acélkonzolokkal 

(58%), illetve monolit vasbeton lemezzel. Legkorábban kıkonzolos függıfolyosókat alkal-

maztak. A kıkonzolok alkalmazása a késıbbiekben is megmaradt, valamennyi vizsgált idı-

szakban megtalálható. A kıkonzolokon terméskı lemez (46%), monolit vasbetonlemez 

(47%), illetve elıregyártott vasbetonlemez (7%) járófelület készült. Az 1890 és 1920 közötti 

idıszakban jellemzıen acélkonzolos függıfolyosók épültek. Az acélkonzolos függıfolyosók 

vasbetonlemezzel (51%), poroszsüveg boltozattal (26%), salakbeton lemezzel (MÁTRAI) 

(16%) és terméskı lemezzel (7%) egyaránt készültek. A monolit vasbetonlemez alkalmazásá-

val készített függıfolyosók az 1930-as évektıl terjedtek el. A 21. ábra a függıfolyosók anya-

gának, illetve szerkezeti kialakításának megoszlását mutatja a teljes vizsgált épületállomány-

ban. 
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21. ábra: Függıfolyosók anyagának és szerkezeti kialakításának megoszlása a vizsgált 

épületállományban 

A 22. ábra a függıfolyosók anyagának, illetve szerkezeti kialakításának megoszlását az 

idı függvényében ábrázolja 

  

22. ábra: Függıfolyosók anyagának és szerkezeti kialakításának megoszlása az idı 

függvényében 
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Befogott lemezek 

Befogott kılemezek (általában édesvízi keménymészkı, vastagsága 13 cm és 20 cm között 

változott), illetve vasbetonlemezek. A lemezek egyik oldala teljes szélességben a falazatba 

befogott. A függıfolyosó állékonyságát és leterhelését a lemez felett lévı falazat súlya bizto-

sítja  

Befogott konzoltartós kialakítású függıfolyosók 

Ezeknél a szerkezeteknél az elsıdleges teherviselı elemek a befogott konzoltartók, amelyekre 

különbözı anyagú lemezszerkezetek támaszkodnak. (A függıfolyosók 82%-a konzolos kiala-

kítású.) 

Konzoltartók kialakítása 

A befogott konzoltartók kı vagy acél anyagúak, melyekre a másodlagos teherviselı szerkeze-

tek (lemezek vagy boltozatok) támaszkodnak. A konzolok falazatba történı befogását leterhe-

léssel vagy lehorgonyzással oldották meg. A konzolok tengelytávolsága a vizsgált függıfo-

lyosóknál 1,10 és 2,40 m között változik. Leggyakrabban 2,10 m-es tengelykiosztás fordul 

elı. Több esetben a konzolok kiosztása nem volt egyenletes. Általában a konzolok magassága 

a befogás felé ívesen növekszik. A 23. ábrán a kıkonzolokra kerülı lemezek anyag szerinti 

megoszlását mutatom be. 

 

23. ábra: Kıkonzolos függıfolyosók lemezének anyaga a vizsgált épületeknél 

Az 1930-as évektıl a terméskı lemezek alkalmazását teljesen kiszorították a vasbetonleme-

zek. (24. ábra) 
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24. ábra: Kıkonzolos függıfolyosók lemezének anyagváltozása az idı függvényében a 

vizsgált épületeknél 

Az acélgerendás födémek elterjedése kiszorította a kıkonzolos függıfolyosókat, a tradicioná-

lis függıfolyosó formák megtartása érdekében azonban a régi kıszerkezetekhez sokszor meg-

tévesztésig hasonlító gipszrabitz burkolattal takarták be az acélkonzolokat (néha fémlemez 

burkolatot használtak). Ez sokszor megtévesztı, a szemrevételezéses diagnosztika során téves 

anyag meghatározást eredményez, ezért a gyanús esetekben különös gondossággal kell eljár-

ni. A 25. ábrán az acélkonzolokra kerülı lemezek anyag szerinti megoszlását mutatom be. 

 

25. ábra: Acélkonzolos függıfolyosók lemezének anyaga a vizsgált épületeknél 

Kezdetben még az acélkonzollal készülı függıfolyosók lemezénél is alkalmaztak terméskı 

lemezt, illetve poroszsüveg boltozatot, késıbb szinte kizárólag vasbetonlemezeket építettek 

be (26. ábra). 
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26. ábra: Acélkonzolos függıfolyosók lemezének anyagváltozása az idı függvényében a 

vizsgált épületeknél 

3.2.5. Lépcsıszerkezetek 

A vizsgált lakóépületek belsı lépcsıit vizsgáltam anyaguk, illetve szerkezeti kialakításuk sze-

rint. A vizsgált épületekben terméskı, elıregyártott vasbeton, monolit vasbeton, fa és acél-

anyagú lépcsık fordultak elı. A vizsgált épületekben elıforduló lépcsık konzolos vagy gyá-

molított szerkezeti rendszerrel készültek. Gyámolított lépcsıszerkezetek esetén jellemzıen 

legalább az egyik oldalon teherviselı téglafal található. Vasbeton lépcsıszerkezetek esetén a 

szerkezet vasalását a teherhordó falban vezetett vasbeton koszorúba kötötték be. 

 

27. ábra: Lépcsıszerkezetek rendszerének megoszlása 

A fılépcsık 70%-a konzolos (vagy lebegı) és mindössze 30%-a gyámolított kialakítású 

(27. ábra). A leggyakrabban (34,85%) terméskı anyagú konzolos lépcsıszerkezet épült, 
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melynél a lépcsıfokokat legalább 15 cm szélességben a teherhordó téglafalba befogták. Szin-

tén nagyon elterjedt volt a vasbeton anyagú konzolos kialakítású fılépcsı. A gyámolított ki-

alakítású fılépcsık jellemzıen vasbeton anyagú lépcsık (22,73%), ritkábban terméskı anya-

gúak. Faszerkezető fılépcsı csak nagyon ritkán, gyenge minıségő lakóépületeknél található.  

A pincelépcsık 78%-a gyámolított szerkezet, jellemzıen faanyagú és pofapallós vagy po-

fagerendás kialakítású. Gyakori még a vasbeton szerkezető pincelépcsı is (terméskı anyagú 

szerkezet meglehetısen ritka). A konzolos pincelépcsık jellemzıen vasbeton szerkezetőek. 

Vasbeton szerkezető fılépcsık esetében a pincelépcsık jelentıs része ugyancsak vasbeton 

szerkezető.  

Padláslépcsıknél a konzolos kialakítás a jellemzı, ez a vizsgált épületek több mint 67%-

ban figyelhetı meg. Az anyaguk leggyakrabban terméskı (38,78%). Gyámolított padláslép-

csık leggyakrabban fa- vagy vasbeton anyagúak. Gyakran készült a fılépcsıvel megegyezı 

kialakítású padláslépcsı. Terméskı anyagú konzolos kialakítású fılépcsı esetén az esetek 

70%-ban a padláslépcsı is azonos rendszerő, míg vasbeton fılépcsı esetén a padláslépcsı az 

esetek 67%-ban volt megegyezı kialakítású. 

3.2.6. Tetıszerkezetek 

A vizsgált épületeknél a fedélszék szinte kizárólag faszerkezető. Szerkezeti rendszerét tekint-

ve torokgerendás, egy- és kétállószékes szerkezeti kialakítás is elıfordul. A tetıhéjazat a leg-

több esetben (75 %-ban) cserépfedéssel készült. A cserépfedésen kívül alkalmaztak még pala-

fedést, bádogfedést és preskiess fedést is. A 28. ábra az alkalmazott tetıhéjazatok megoszlását 

mutatja. 

 

28. ábra: Tetıhéjazat anyaga a vizsgált épületeknél 
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3.3. A szerkezetek épületdiagnosztikai és épületpatológiai elemzése 

Ebben a fejezetben a 3.2 fejezetben szereplı, és az abban elemzett tartószerkezeti károsodása-

ival, azok okaival foglalkozom.  

3.3.1. A vizsgált épületszerkezetek károsodásainak általános elemzése 

3.3.1.1.  Alapozási szerkezetek 

 

Alapozási méretek, alapmélység 

Az alapok méretének és az alapozási sík optimális szintjének a meghatározása összetett fel-

adat, ami több tényezıtıl is függ (talajmechanikai jellemzık, talajvíz várható szintje, fagyha-

tár, terhelési jellemzık). Ma a vizsgált épületekhez hasonló mérető és funkciójú épületek ter-

vezése elıtt általában talajmechanikai szakvélemény készül, ami segítséget nyújt az alapozás 

tervezéséhez. A vizsgált épületek építésének idején még sokkal kevesebb talajmechanikai 

ismeret állt rendelkezésre, így általában az addigi tapasztalatok alapján határozták meg az 

alapozás módját, anyagát, szerkezeti méreteit és az alapozási sík értékét [11]. 

Az 1920-as években az alapozási szerkezetek tervezésében komoly elırelépés történt. Ek-

kor már gyakoriak voltak a talajmechanikai feltárások és alapozási tervek is készültek. Ez az 

alapozási sík megválasztásánál is érzékelhetı. Az 1920 után épült épületek alapozási síkja 

fagyhatár szempontjából jellemzıen megfelel.  

Az alapozás anyaga gyakran gyenge minıségő, és az alaptest szélessége sem mindig meg-

felelı mérető. Ennek ellenére csak akkor érdemes azokat megerısíteni, ha az épület szerkeze-

tét átalakítjuk, aminek hatására megváltozik a sávalap terhelése (nyílásbontás, emeletráépí-

tés), vagy pedig az alapozási szerkezet károsodása, illetve az alapozással összefüggésbe hoz-

ható egyéb szerkezeti károsodások észlelhetıek. Mivel az alapozások megerısítése vagy hely-

reállítása igen költséges beavatkozás, ezért minden esetben meg kell gyızıdni arról, hogy a 

szerkezetekben észlelt károsodások valóban az alapozási szerkezetek hibája miatt következ-

tek-e be. 

 

Az alapozási szerkezetek károsodásai 

A vizsgált épületállomány alapozási szerkezeteinél tapasztalt károsodásokat, illetve azok gya-

koriságát a 29. ábrában foglaltam össze. 
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29. ábra: Alapozási hibák gyakorisága épülettípusok szerint 

A károsodást elıidézı okot utólag sokszor nehéz megállapítani, mert a károsodások gyak-

ran évtizedekkel korábban keletkeztek és az azokat kiváltó okok azóta meg is szőnhettek (pl.: 

a károsodást elıidézı hiba kijavítása). Sok esetben az alapozások károsodásának az oka nem 

állapítható meg egyértelmően, mert több körülmény is közrejátszik a károsodás kialakulásá-

ban.  

Az alapozás károsodása szinte minden esetben más épületszerkezetek károsodásával jár 

együtt. Leggyakrabban a fıfal, a válaszfal és a padozat károsodását idézi elı. Gyakran ezen 

szerkezetek károsodása az elsı jel, ami az alapozás meghibásodására irányítja a figyelmet. A 

következıkben a károsodások gyakoriságának sorrendjében vizsgálom a különbözı alapozási 

károkat. 

Átázás 

A leggyakoribb alapozási hiba az alapozási szerkezet átázása. Ez a hibafajta a többszintes, a 

földszintes és az általánosan gyenge állagú épületeknél is az elsı helyen áll. Ennek oka leg-

gyakrabban a csatornák meghibásodása, az esıvíz helytelen elvezetése, vagy a járda fal irá-

nyába történı lejtése. Az alapok átázása kı, beton és vegyes alapozások esetén egyaránt gyak-

ran elıfordul. 

Habarcskorrózió  

Többszintes épületek nem monolitikus alapozási szerkezeteinél a habarcskorrózió szintén 

gyakori hibafajta, mely az alapok jelentıs szilárdságcsökkenését idézi elı. 
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Mállás  

A mállás kevésbé gyakori, elsısorban kı és vegyes alapozásoknál fordul elı. 

Fagykár  

A fagykár többszintes épületek alapozásánál nem jellemzı, az általánosan gyenge állagú épü-

leteknél - ahol az alapok mélysége a fagyhatárt nem éri el - gyakran elıfordul.  

Repedések 

A repedések több okra vezethetık vissza. Az elégtelen geometriai méretek (szélesség, magas-

ság) és az alaptest gyenge anyaga a repedések kialakulásában egyaránt szerepet játszik, illetve 

játszhat. Gyakran elıfordul repedés az alápincézett és alápincézetlen épületrészek alapozási 

szerkezetei között. Ennek oka legtöbbször, hogy az épületrészek alapozása egymástól függet-

lenül, a vonatkozó elıírások figyelmen kívül hagyásával történt. A kialakuló repedések sok-

szor csak csekély mértékőek, és állékonyság szempontjából nem veszélyesek. Más esetekben 

a fenti hibák, hiányosságok miatt a földszinti falszerkezetben jelentıs repedések alakultak ki, 

komoly károkat okozva.  

Sok épületnél, ahol a környezetben dinamikus hatások lépnek fel (pl. nagy forgalmú utak 

mentén) a fokozott igénybevétel miatt a falszerkezeten végigmenı repedések jelentek meg. 

Gyakran bontott anyagból, illetve törött téglákból készült a sávalap, amelynek megtámasztó, 

illetve teherelosztó hatása nem elégséges, így a falszerkezet károsodik. Terméskı sávalapok-

nál a habarcs károsodik, épületmozgásokat, repedéseket okozva. Salakbeton anyagú sávala-

poknál sok esetben megfigyelhetı, hogy a salakbeton helyenként száraz, porlik, másutt át-

ázott, morzsalékos. Az alapozás helyi tönkremenetelébıl adódó pincefal süllyedés miatt a 

lépcsıkar is megbillenhet. Ennek következtében a konzolosan kialakított lépcsıfokok a befo-

gásnál több helyen megrepednek. Elıfordul, hogy a földszinti pihenılemez középen is eltörik 

(tömblépcsı, mőkı felülettel). 

Épületsüllyedés miatt gyakran a válaszfalak födémhez történı kiékelése lazul, valamint 

nyírási repedések is keletkeznek. Több épületnél feltételezhetı volt, hogy a lakásokban lévı 

ajtótokok ferde helyzete egyenlıtlen süllyedés miatt következett be. Ezek a süllyedések álta-

lában már lezajlottak, az épület hosszabb ideig történı megfigyelésével lehet eldönteni, hogy 

az épület már megállapodott-e, vagy további süllyedések várhatók-e. Több esetben az alapok 

alól a közeli vízgyőjtıhely felé kimosódott a homok. Erre utalt a pincefalak mentén feltörı 

víz által lerakott finom szemszerkezető homokréteg. Ilyen esetben a szerkezet folyamatos 

vizsgálatával, valamint talajmechanikai szakértı bevonásával lehet a károsodás okát egyér-

telmően megállapítani, és a helyreállítás módját megtervezni. 
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Hibák halmozódása 

A tönkremenetel kockázata jelentısen megnı, ha egy épületszerkezetnél az építési hibák hal-

mozódnak. Több épületnél tapasztalható ez a jelenség. Néhány esetben az épületszárnyak di-

latációs hézaggal csatlakozó részei között jelentıs (több cm) süllyedéskülönbség észlelhetı. A 

nem megfelelı alapozási megoldások miatti épületmozgások egyes szerkezetek (pl.: áthida-

lók) helyi tönkremeneteléhez vezettek. Az alap mozgásából adódó károsodások gyakran a 

lábazatokon jelentkeznek. A 30. ábrán az alap süllyedése és törése utáni több cm-t megsüly-

lyedt lábazat látható. 

 

30. ábra: Alap süllyedése miatt bekövetkezett lábazati károsodás 

Néhány épületnél a megsüllyedt épületrészt, illetve annak mozgását az alaptestek alatti in-

jektálással állították meg. Néhány épület alapozását korábban megerısítették. Elıfordult, 

hogy a munkálatok kivitelezése során az épületben jelentıs károsodások keletkeztek, egyes 

esetekben pont azok az események következtek be, amelyek elkerülése a munkálatok célja 

volt. Az alábbiakban példaképpen egy fıgyőjtı csatorna építése során kialakult károsodás 

folyamatát ábrázoltam (31. ábra). 

 

31. ábra: Fıgyőjtı csatorna építésének következményei 
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3.3.1.2. Falszerkezetek 

A vizsgált épületállomány különbözı épülettípusaira vonatkozó károsodásait, azok gyakori-

ságát a 32. ábrán mutatom be. 

 

32. ábra: Falszerkezetek károsodása a vizsgált épületeknél 

Szigetelés hiánya, tönkremenetele 

Az egyik leggyakoribb károsodás, mely a vizsgált épületállomány csaknem 80%-át érinti, a 

szigetelés hiánya vagy tönkremenetele. Ez a falszerkezetek felázását okozhatja, ami a legtöbb 

esetben további szerkezeti károsodások kiváltója. Gyakran vakolatleváláshoz és gombásodás-

hoz vezet, de a fa nyílászáró szerkezeteket és a melegpadlót is károsíthatja. A szigetelés hiá-

nya vagy károsodása miatt bekövetkezı további szerkezeti károsodások folyamatát a 33. áb-

rán szemléltetem. 

 

33. ábra: Talajnedvesség elleni szigetelés károsodásának következményei 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.008



 43 

Voltak épületek, ahol az utólagos, utcai oldalon történı feltöltést falszigetelés nélkül vé-

gezték el. Ezt a szerkezetre káros hibaforrást az épület teljes felújításakor sem szüntették meg. 

Az alsó szintnél az állandó nedvesedés következtében a falszerkezet szilárdsága lecsökkent. A 

falak vakolattartása teljesen megszőnt. Egészségre ártalmas fokú elnedvesedés és gombásodás 

volt megfigyelhetı. Az alagsor (volt földszint) nedvessé, lakhatatlanná vált. Fenti folyamatot 

az alábbi folyamatábra mutatja (34. ábra). 

 

34. ábra: Falszigetelés nélküli utólagos feltöltés hatása 

Repedések, stabilitás 

Mindhárom épületfajtára jellemzı károsodás az épületmozgásból származó repedések megje-

lenése. Ez többszintes épületek esetén megközelíti a 30 %-ot, míg földszintes épületeknél a  

22 %-ot. Elsısorban földszintes épületeknél fordult elı, hogy a falazásnál a téglakötés alapve-

tı szabályait sem tartották be, ekkor a süllyedési repedés a kötés nélküli függıleges vonalat 

követi (35. ábra). 

                       

35. ábra: Homlokzaton végigfutó függıleges repedés 
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Gyakori hiba, hogy a falszerkezetek repedéseit az állagmegóvás részeként elvakolták, az-

az sokszor csak a tünetileg kezelték a problémát, de a repedések okait nem szüntették meg. 

Több esetben közvetlenül az épület mellett földszintes melléképület készült. Ennek elbontása 

után a helytelen alapozás következtében falmozgások és süllyedések jöttek létre. Emiatt az 

épület végfala teherhordás és állékonyság szempontjából is károkat szenvedett. A felmenı 

falszerkezeten függıleges repedések jelentek meg. A födémszerkezet és a végfal között is 

mozgás, repedés keletkezett. Gyakori hiba a falsarkok repedése, mely a merıleges falak bekö-

tésének, illetve a födémszint „abroncsolásának” hiányára utalnak (a falkötıvas illetve koszorú 

elmaradása)  

Gombásodás 

A falszerkezetek gombásodása leginkább a többszintes épületekre jellemzı, az esetek 30%-

ban fordult elı.  

Omlás, habarcskorrózió és a fagykár 

Ritkán elıforduló hibafajta a falszerkezetek omlása, a habarcskorrózió és a szigetelés hiánya 

vagy elégtelensége miatt fellépı fagykár (36. ábra). 

 

36. ábra: Lábazati fagykárok 

 

Épületfizikai szempontok 

Épületfizikai szempontból mindhárom épülettípusnál közel 30 % nem felelt meg a vizsgálat 

idején elıírt határértékeknek, általában a szükséges falvastagság hiánya miatt. Néhány esetben 

a térelhatároló falak vastagsága sem épületfizikai szempontból (hıszigetelı képesség), sem 

szilárdsági szempontból nem felelt meg. 

Oromfal hiánya, stabilitásvesztése, attikafalak károsodásai 

Olyan esetben, amikor a szomszédos épületet lebontották, elıfordult az az eset, hogy az épület 

végfalánál az oromfal hiányzottak. Hiánya további hibák, tönkremenetelek forrásává vált (37. 

ábra). 
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37. ábra: Az épület végfalánál az oromfal hiányzik 

Sok épület tetıteret határoló oromfal kihajlott, állékonysága bizonytalan. Ezeknél az épüle-

teknél sok esetben - biztonsági okokból - a tőzfalakat ideiglenesen dúcolással látták el (38. 

ábra). 

 

38. ábra: Tőzfal ideiglenes jellegő, dúcolással történı megtámasztása 

Kirívó esetek is akadtak a vizsgált épületeknél. Volt olyan épület, ahol az oromfal a tetıszer-

kezettıl elvált és a tetıéllel párhuzamosan átlagosan 50 cm szélességő sávban hiányzott. Az 

épület túloldalán lévı oromfal kisebb mértékben szintén hiányos volt, állaga nem volt megfe-

lelı (39. ábra). 

           

39. ábra: Hiányos oromfal 
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A fedélszék hibás lekötésébıl vízszintes erıhatások származhatnak, aminek következménye-

ként a fedélszék által közvetlenül terhelt attikafal (térdfal) kihajolhat, és a födémsíkban víz-

szintes, végigmenı repedések keletkezhetnek.  

Háborús sérülések 

Többszintes épületek homlokzatán még ma is elıfordul, hogy látszanak a háborús sérülések, 

téglahiányok. 

Azonban a régi többszintes lakóépületek falszerkezeteinél jellemzık a túlzott szerkezeti mére-

tek, ezért a károsodásokból adódó szilárdságcsökkenések általában nem veszélyesek. 

Talajvíz, talajnedvesség elleni szigetelés vizsgálata 

Az épületszigetelések nem teherviselı szerkezetek, vizsgálatukat ennek ellenére fontosnak 

tartottam, mert a teherviselı szerkezetek - elsısorban a falszerkezetek - minıségére jelentıs 

hatást gyakorolnak. A vizsgált épületállomány egy részénél nem készült vagy tönkrement a 

szigetelés. A földszintes épületek szigetelése csak 17 %-ban megfelelı állapotú, míg a több-

szintes épületek esetében valamivel jobb a helyzet, közel 46 %-uk megfelelı. Nagy különbség 

mutatkozik földszintes és többszintes épületek között abban a tekintetben is, hogy az építés-

kor készítettek-e szigetelést: többszintes épületek 85%-ánál készült szigetelés, a földszintes 

épületeknél csupán 39 %-nál. Az épületszigetelések minısége a teljes épületállományra vo-

natkozóan a 40. ábrán látható. 

 

 

40. ábra: Az épületszigetelés minısége a vizsgált épületeknél 

Érdekes következtetések vonhatók le, ha megnézzük, hogy a különbözı idıben épült épü-

letek milyen arányban voltak szigeteltek (41. ábra). Általában a földszintes épületek felénél 

készült szigetelés, de két történelmi korszakban jelentıs mértékben visszaesett ez az érték: 

1910 és 1920 között, valamint 1940 és 1950 között ez az érték a 20 %-ot sem éri el.  
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41. ábra: Az épületek szigetelése az építéskor 

Az elsı, illetve a második világháború elıtti (és az azt követı) idıszakban a lakóépületek 

minısége háttérbe szorult. Többszintes épületeknél a visszaesés nem jelentıs mértékő, mert 

jobban ügyeltek az építıanyagok minıségére és az építési munka szakszerőségére.  

Az egyik leggyakoribb hibaforrás a talajnedvesség elleni szigetelés hiánya vagy tönkre-

menetele. Gyakran a fal- és a padlószigetelés egyaránt hiányzik. Az ilyen épületek többsége 

körülbelül a földszinti belmagasság feléig felázik. A falszerkezetek nedvesedése a külsı olda-

lon lábazati fagykárokat és vakolatleválást okozhat. A belsı felületen vakolatkorhadás, illetve 

szakaszos vakolatleválás figyelhetı meg. A takart felületeken gombásodás alakulhat ki. Gyak-

ran a néhány éve felújított épületeken is jelentkeznek az elmaradt szigetelési munkák miatt 

létrejövı szerkezeti károsodások. A leggyakoribbak a homlokzatvakolat károsodásai (nedve-

sedés, feltáskásodás, leválás) és a fa nyílászáró szerkezetek tönkremenetele (tokszár korhadá-

sa és kilazulása a falszakaszból). Ezeknél az épületeknél a felújítás során nem pótolták az el-

maradt szigeteléseket, csak tüneti kezeléseket alkalmaztak (új vakolatok, padlóburkolatok 

stb). Mivel a károsodások okát (a szigetelés hiánya) nem szüntették meg, így a tatarozás ál-

lagmegóvás szempontjából gazdaságtalan ráfordításnak bizonyult. 

Gyakori hiba, hogy a szigetelés fajtája a talajviszonyoknak nem felel meg (pl.: bitumenes 

mázszigetelés egy rétegben). Talajvíz-betörések esetén gyakori, hogy a pinceszintet a víz idı-

szakosan akár 60 cm magasságban is elönti. Ezeknél a szerkezeteknél több esetben olyan mér-

tékő károsodások keletkeztek, hogy közvetlen életveszély lépett fel, és gyors beavatkozásra 

volt szükség (bontás, dúcolás, megerısítés). Elıfordult, hogy földszinti lakásokban utólagos 
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belsı teknıszigetelést készítettek. Ez a felületi párolgást akadályozta, és a födémszint felé 

terelte a nedvesedést, ami a fal tönkremenetelét még csak fokozta, a lakások fala még foko-

zottabban nedvesedett, és gombásodott. 

 

3.3.1.3. Födémszerkezetek 

Acélgerendás födémek károsodásai 

Acélgerendás födém alkalmazása esetén a pincefödém és a közbensı födém leggyakoribb 

meghibásodása az acélgerendák korróziója. Az acélgerendák közötti salakbeton lemezes 

födémszerkezet (Mátrai-födém) nedvességre nagyon érzékeny. Nedvesség hatására kén-

sav és annak származékai keletkezhetnek, ami a betonacél és az acélgerenda korrózióját 

idézheti elı.  

Acélgerendák közötti poroszsüveg födémnél gyakran a teherhordás irányával (a ge-

rendával) párhuzamosan végigmenı repedés keletkezik. Ekkor a födémmezı elválik az 

acélgerendától, a boltozott szakasz támaszának (pl.: szárnyépület végfalának) kifelé tör-

ténı elmozdulása miatt. Acélgerendák közötti vasbeton lemezfödémek gyakori tönkre-

menetele, amikor a vasbeton lemez a gerendatalpból kilazul, ami általában épületmozgá-

sok hatására jön létre. További épületmozgások hatására a födém életveszélyessé válhat a 

lemezmezık kis feltámasztása miatt. Acélgerendák (mint bordák) közötti csapos gerenda-

födém esetén fordulhatnak elı a következı károsodások:  

- a csapos gerendafödém-mezık lazulása miatt a födém felülete egyenetlen; 

- a feltámasztásnál tönkrement gerendákat csak a szerkezeti együttdolgozás tartja; 

- a fagerendák kilazulásának következtében az acél tartógerendák többsége elcsa-

varodik és lehajlik. 

 

Vasbetonfödémek károsodásai 

Vasbeton lemezfödém leggyakoribb károsodása a nem megfelelı betontakarás miatt fel-

lépı betonacél korrózió. A bauxitcement felhasználásával készült alul-, és felülbordás 

monolit vasbeton födémek magas páratartalmú térben, valamint magas hımérséklet hatá-

sára jelentıs szilárdságcsökkenést szenvednek.  

Fafödémek károsodásai 

A zárófödém gyakori károsodásai a korhadás (42,9%), a gombásodás (26,8%), az átázás 

(20,1%), és a rovarfertızés (18,1%). A födémgerendák 20,1%-ban repedezettek és 

19,5%-ban lehajlásuk nagyobb a megengedettnél. A falakra támaszkodó gerendavégek 
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7,3%-ban szigeteletlenek, ami a gerendavég balesetveszélyes korhadását eredményezheti 

(42. ábra). 

 

42. ábra: Zárófödém hibái a vizsgált épületeknél 

Csapos gerendafödém jellemzı és rendkívül veszélyes hibája: a szigeteletlenül hagyott geren-

davégeken kezdıdı korhadás, ami általában beázások miatt következik be. A jelenség azért 

különösen veszélyes, mert a födém látszatra teljesen ép is lehet, a hiba csak feltárással diag-

nosztizálható. A borított gerendás födémek (főrészelt fenyıgerenda, homok- és salakfeltöltés-

sel) több esetben nagymértékben lehajlottak, ami egy idı után a födém tönkremeneteléhez is 

vezethet. Az ilyen típusú károsodott födémszerkezeteknél jellemzıen kétféle módszert alkal-

maztak a károsodásának mérséklésére: 

- egyik esetben a terhelést, és ezáltal az alakváltozásokat csökkentették a padlástéri 

feltöltés eltávolításával; 

- másik esetben a fesztávolság csökkentésére keretes dúcolást alkalmaztak. 

A borított gerendafödém felújítása során, ha a felsı deszkaborítás az építési víz hatá-

sára befülled, és nem tud kiszellızni, korhadási és gombásodási folyamatok indulnak el, 

ami a befülledt és kiszellızni nem képes faanyag természetes tönkremenetele. Több épü-

let borított gerendafödéménél elıfordult, hogy a felsı deszkaborítás hézagain keresztül a 

burkolat egy része behullott az alsó deszkázatra, és a deszkaborítást közvetlenül terhelte. 

Ennek következtében a födém alsó síkja erısen repedezett és behajlott.  

Borított gerendás fa zárófödém esetén többször elıfordult, hogy a tetı hiányosságai 

miatt bejutó csapadékvíz az agyagtapasztást lemosva a deszkaborítást károsította. A tetı-
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beázás az esetek jelentıs részében nagymértékben károsította a zárófödémet is, aminek 

az állaga esetenként életveszélyessé vált. A födém teljes tönkremenetele az épületek 

1,5%-ban volt megfigyelhetı. A födémek megengedettnél nagyobb mértékő lehajlása az 

anyagtól és szerkezeti rendszertıl függetlenül több helyen jelentkezett.  

Elıfordult olyan háromemeletes épület, ahol a fafödém annyira tönkrement, hogy a ka-

tasztrófát csak az ideiglenesen alkalmazott pallóterítéses födémdúcolás késleltette, de 

már a teljes födémmezı erre terhelt. A dúcolás vízszintes gerendái a fokozott teher alatt 

látható mértékben meghajoltak, a pallóterítés túlterheltté vált. Az egész épületre kiterjedı 

súlyos károsodások és a fennálló veszélyhelyzet miatt az épületet teljesen kiürítették, 

majd lebontották.  

Az egyik vizsgált épület csapos gerendafödéme életveszélyesen tönkrement. A fıfali 

feltámasztásnál lévı gerendavégek nem voltak szigeteltek. A falak nedvesedése, valamint 

a tetıbeázás miatt a fagerendák a felfekvésnél korhadtak és 25 %-ban rovarfertızöttek 

voltak. A feltárás során megállapítást nyert, hogy a fıfalaknál a gerendák végeinek több-

sége elkorhadt. A födémet csak a még feltámaszkodó gerendákkal történt összecsapolás 

tartotta! Ilyen körülmények között a födém leszakadása bármikor bekövetkezhetett volna 

(A megoldás a födém teljes cseréje volt). 

 

3.3.1.4. Függıfolyosó szerkezetek 

Függıfolyosók építésénél gyakran követték el azt a hibát, hogy nem biztosították a vízelveze-

téshez szükséges lejtést: ennek következménye a lakások falszerkezeteinek állandó beázása. A 

régi pesti társasházak függıfolyosóinak jelentıs része nagyon rossz állapotban van. A bizton-

ságos használat érdekében sok helyen aládúcolást alkalmaztak. Ilyenkor gyakran a dúcolást 

túlzottan túlemelték, melynek következtében az esıvíz és a hólé a falak felé folyt, azokat átáz-

tatta, ami a vakolat károsodását, gyakran leválását okozta. Fafödémek esetén a födémgeren-

dák a nedvességre legérzékenyebb helyen, a felfekvésnél áznak át. Az átáztatott gerendák 

korhadhattak, aminek a következtében egész födémmezık leszakadásának közvetlen veszélye 

áll fenn (43, 44. ábrák). 
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43. ábra: Függıfolyosók lejtése okozta szerkezeti károsodások folyamatábrája 

 

44. ábra: Aládúcolt függıfolyosó 

Monolit vasbeton lemezes függıfolyosó leggyakoribb meghibásodásai a fagykár 

(43%), a födémlemez repedése (17%) és a betonacél korrózió (13%). Az acélkonzolok 

gyakori hibája az acélgerenda korróziója (leveles leválás). A biztonságos használat érdeké-

ben a vizsgált függıfolyosók 24 %- át aládúcolták. A szakszerőtlen aládúcolás több esetben fal- 

és födémszerkezeti károsodásokat okozott. Gyakran elıfordult, hogy a dúcolás a függıfolyosók 

szélességét helyenként annyira lecsökkentette, hogy azzal a közlekedést megnehezítette, néha 

még a hordágyak elvitele is gondot okozott. A vizsgált függıfolyosók 11,9%-a a vízorr hiányá-
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ban aláázott és fagykárt szenvedett, a konzolgerendák szabad talpszakaszán leveles leválás ta-

pasztalható. Azoknál a függıfolyosóknál, melyek acélgerendák közötti poroszsüveg boltozattal, 

nagymérető téglából készültek, gyakori hiba, hogy a poroszsüveg boltozatot kiékelés, döntés és 

ív nélkül, valamint szabálytalan téglakötéssel készítették el. A kıkonzolokra támaszkodó kıle-

mez szerkezető függıfolyosóknál gyakran elkövetett építési hiba, hogy a lemezes terméskövet 

vakolják. Több épület függıfolyosó kılemezének alsó síkjáról a kıporos fröcskölés helyileg le-

vált, a terméskı „légzésének” természetes folyamata következtében (45. ábra). 

 

45. ábra: Kıkonzolokra támaszkodó kılemezes függıfolyosó 

Néhány épületnél a függıfolyosó acélsín konzolok közötti monolit vasbeton lemez. A 

függıfolyosó vasbeton lemeze töredezett, a hálóvasalás kilátszik, a vasbetéteken leveles kor-

rózió figyelhetı meg, a beton könnyen véshetı (46. ábra). 

 

46. ábra: Függıfolyosó tönkremenetele 

Volt olyan épület, ahol az épület függıfolyosója (konzolos acélgerendák közti salakbeton 

vasalt lemez U szegélygerendával) helyenként életveszélyes állapotban volt. Az ilyen szerke-

zeti kialakításoknál a következı károsodások fordultak elı: 

- az acélgerenda levelesen korrodált, a szelvényméret gyengült; 

- a salakbeton lemez vasalása korrodált; 

- a salakbeton lemezek a szegélyek mentén erısen átáztak, fagykárt szenvedtek; 

- a salakbeton lemezek szilárdságukban és keresztmetszeti méretükben jelentıs károsodást 

szenvedtek. 
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47. ábra: Függıfolyosó rendszere és állaga 

3.3.1.5. Lépcsıszerkezetek 

Konzolos lépcsıszerkezet esetén gyakori károsodás a nem megfelelı konzolbefogás, ami a 

lépcsıfokok elfordulását okozhatja. Ez részben a gyámolító falszerkezet süllyedésébıl adódik 

[3]. Terméskı anyagú lépcsıszerkezetnél a leggyakrabban észlelhetı károsodás a lépcsıfokok 

felületi kopása. Gyakran csak felületi simaság a következmény, ami balesetveszélyes, de a 

szerkezet stabilitását és teherbírását nem veszélyezteti. Akadt azonban olyan terméskı lépcsı-

szerkezet is, ahol a felületi kopás már a szerkezet megfelelı teherbírását veszélyeztette. 

Néhány esetben a lépcsıszerkezeten repedések is megfigyelhetık (ami leginkább konzo-

los lépcsıszerkezeteknél lehet veszélyes). Vasbeton szerkezető lépcsıknél gyakori hiba a be-

tontakarás elégtelen volta, illetve az ezzel összefüggı betonacél korrózió. Elıfordult, hogy a 

többszintes épület lépcsıházi falának mozgása következtében a lépcsıszerkezet közbensı 

pihenılemeze megbillent. Több vizsgált lépcsınél megfigyelhetık voltak szerkezeti repedé-

sek is. A leggyakrabban és legjelentısebb mértékben károsodott lépcsıszerkezetek a faanyagú 

lépcsık: ezek a lépcsık jellemzıen pince- vagy padláslépcsık.  

A pincelépcsık károsodásai jellemzıen komolyabbak. A vizsgált faanyagú pincelépcsık 

egyike sem kapott jó minısítést (sıt az esetek majdnem felében veszélyes állapotú volt). Az 

ismétlıdı vagy állandó falnedvesedés hatására gyakran korhadás jelei mutatkoztak, ami sok-

szor együtt járt a szerkezet gombásodásával. Gyakran a szigeteletlenül befogott gerendavégek 

kezdtek el gombásodni. 
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3.3.1.6. Tetıszerkezetek 

A faanyagú tetıszerkezet leggyakoribb meghibásodásai a korhadás (11,7 %) és a gombá-

sodás (11,4 %) volt, ami az átázásra vezethetı vissza (48. ábra). Rovarfertızés az esetek 

5,2 %-ban fordult elı, míg 5,5 %-ban a gerendák hasadozottak voltak. Gyakran megfi-

gyelhetı volt, a tetılécezés (5,5 %) és a kötıgerendák (3,8 %) nagymértékő lehajlása, 

ritkán törött szarufák is elıfordultak (1,7 %). A faszerkezeteket 4,7 %-ban nem látták el 

megfelelı felületkezeléssel, és 2,7 %-ban a csomópontok kialakítása szakszerőtlen volt. 

 

48. ábra: Fedélszék hibái a vizsgált épületeknél 

Régi épületek fedélszékeinél a fenyıgerendák gyakran hasadozottak és a felületükön 

korhadtak. Ennek ellenére teherbírás szempontjából jónak minısíthetık, mert a fedélszé-

ket gyakran túlméretezték, és a szükségesnél nagyobb mérető szerkezeti elemeket építet-

tek be. Megtörtént, hogy a fedélszék felújításánál beépített új faanyag rovarfertızött volt. 

Ez nem csak a fedélszék faanyagát, hanem faanyagú födém esetén a födémet is fertızhe-

ti, ami néhány év alatt életveszélyessé válhat. A talpszelemenek nem megfelelı rögzítése 

esetén azok gyakran kifelé fordultak, ekkor az eresz közelében a tetıfedés hézagossá 

vált: ilyen esetben a talpszelemenek rögzítésének javítása szükséges. A kötıgerendák 

kiszakadhatnak a vápa sarokpontjain kialakított rossz konstrukció miatt: ennek következ-

tében a tetıszerkezet „leül”, és közvetlenül a födémet terhelheti. Ilyen esetben ideiglenes 

javítást jelent az utolsó merıleges fıszaru-állás kötıgerendájának a felkötése a 45°-os 

fıszaru-állás ép kötıgerendájára, ezzel a fafödémet tehermentesítjük.  
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Elıfordult a kötıgerenda olyan mértékő lehajlása, hogy az a födémet terhelte. Több 

épületnél a taréjszelemen az álló oszlopsorból kiszakadt, kibicsaklott és kb. 15 cm-t le-

hajlott. Merevítetlen fedélszékeknél épületszerkezeti károsodásokat okozó mozgások ala-

kultak ki. Összefüggı deszkaaljzatra fektetett négyzetes palafedés héjazat esetén sokszor 

a fedésanyaghoz szükséges minimális tetısík hajlásszög nem biztosított. Ez gyakori hiba, 

ami rendszerint beázások forrása lehet. Ekkor gyakran a deszkaaljzat is korhadt, valamint 

a fedélszék tartóelemei is károsodhatnak (a hiba vápa környezetében fokozottabban je-

lentkezik). 

Acéllemez fedés esetén, ha a minimálisan szükséges lejtés nem biztosított, abban az 

esetben is számítani lehet a szerkezet gyors tönkremenetelére, ha jelenleg a fedés állapota 

jónak mondható. Elıfordult, hogy a vápaképzésnél bádogozás helyett bitumenes lemezt 

használtak, aminek az elöregedése állagromlást és az azzal együtt beázást okozott. Gyak-

ran alkalmaztak azbesztcement anyagú hullámlemez héjalást. Az épületek kivitelezése 

idején az azbesztcement elfogadott építıanyag volt, ma azonban, mivel az egészségre 

súlyosan ártalmas, nem alkalmazzák. Az azbeszt anyagú épületszerkezetek cseréje indo-

kolt. A háromrétegő kavicsolt bitumenes lemezfedés a fényvisszaverı réteg hiánya miatt 

gyakran elöregedett. 
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3.3.2. Tervezési és kivitelezési hibák okozta károsodások 

Az alábbiakban a tervezési és kivitelezési hibák okozta károsodásokkal részletesebben foglal-

kozom, mivel ezek a hibák, hiányosságok az épületszerkezetek élettartamának jelentıs lerövi-

düléséhez vezethetnek. Az 1. táblázatban összefoglaltam, hogy egy-egy konkrét tervezé-

si/kivitelezési hiba mely szerkezetek elsıdleges károsodását, illetve a késıbbiekben további 

szerkezetek másodlagos károsodását vonhatja maga után. A táblázatban szerepel az adott ká-

rosodás gyakoriságára vonatkozó érték. 

Az alapozással kapcsolatos tervezési vagy kivitelezési hibák általában az épület egyenlıt-

len süllyedéséhez vezetnek, aminek következtében jellemzıen a falszerkezetekben különbözı 

mérető repedések keletkeznek. Ezek a repedések az idı múlásával fokozatosan növekszenek, 

és a károsodások egyre több másodlagos szerkezetre is kiterjedhetnek. Javításuk nehezen kivi-

telezhetı és költséges. Az alapozási hibák lehetıség szerinti elkerülése érdekében lényeges a 

tervezési munka elıtt a helyi talajviszonyok alapos megismerése, kellı mélységő talajmecha-

nikai vizsgálat elvégzése. 

Jelentıs mértékő károsodás okozója lehet a lábazat hibás kialakítása, vagy elhagyása is. 

A függıleges teherhordó szerkezetek (falak, pillérek) megfelelı méretezésére, térbeli merev-

ségük, talajnedvesség elleni szigetelésük biztosítására a tervezés és a kivitelezés során ügyelni 

kell. Ezek bármelyikének hibája jelentıs károsodásokhoz vezethet. 

Fa anyagú födémek esetében mindenféle nedvességnek a szerkezettıl való távoltartására 

ügyelni kell, mert a faanyag átázása, befülledése, korhadása komoly veszélyeket rejt magába. 

Függıfolyosóknál a leggyakoribb hiba a vízorr nem megfelelı kialakítása. Ennek követ-

keztében a szerkezet aláázása, kifagyása, korrodálása következhet be. 

A tetıszerkezetek tervezése, építése során a statikailag korrekt szerkezeti váz megfelelı 

keresztmetszetekkel és szakszerő csomópontokkal történı kialakítása a cél. Ügyelni kell a 

fedélszék anyagának hatékony felületkezelésére, gomba-, és rovarkár elleni védelmére. 

Az esetleges szerkezeti károsodások döntıen fentiek hibájából, illetve hiányos megvalósításá-

ból származnak. 
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1.
az épület alapozási szerkezetei között nincs kapcsolat 

vagy a kapcsolat gyenge, így a szerkezetek külön 
mozognak

falak és egyéb szerkezetek helyi süllyedéséb ıl származó repedései 4,4

2. az alapozás alsó síkja nem éri el a fagyhatárt mozgásból származó repedések a falszerkezeten 8,8

3.
a válaszfalak alatt nincs alapozás vagy az alapozás nem 

megfelel ı
válaszfal repedései 7,4

4.
a dilatációs hézag kialakítása nem megfelel ı, helyenként 

a szerkezet összeépített
Fıfalak repedései egyes szerkezetek (pl: kiváltók) helyi töntremenetele 1,5

5. egyenl ıtlen alaptest-süllyedések falszerkezetek repedései 10,3

6.
a közúti járm őforgalom dinamikus hatása miatt 
bekövetkez ı alaptest mozgások, süllyedések

falszerkezetek repedései 1,5

7.
a vízszintes irányú épületmerevítés és bekötés hiánya 

(falköt ıvas és koszorú hiánya)
falsarkok repedései 4,4

8. felmen ı falszerkezet vastagsága nem megfelel ı repedések 26,0

9.
a szomszédos épület elbontása után az oromfal hiányos 

maradt vagy teljesen hiányzik
fedélszék és zárófödém károsodásai 1,5

10.
az épület végfalán a téglafalazat nincs szabályos 

kötésben rakva
habarcskorrózió, a falazat állékonysága csökkent 5,9

11. merıleges falak tégalkötés hiánya
függ ıleges (esetenként megnyílt) repedések, a tönkremenetellel járó 

mozgások hatására a nyilászárók feletti boltöv több helyen átrepedt, a 
falszerkezet közvetlenül a tokot terheli

7,4

12.
az épület teljes mértékben szigeteletlen (fal- és 

padlószigetelés nélküli)
falszerkezetek átázása, nedves, gombás, salétromos felületek, csökken ı 

vagy megszünt vakolattartás
61,8

13. az emeleten lév ı szennyvízcsatorna hibás kialakítása  az acélgerendák közötti poroszsüveg födém nagymérv ő átázása 1,5

14.
a zárófödém vasbeton beton bordái jelent ıs 

minıségeltérésekkel készültek
egyenl ıtlen teherbíró képesség 1,5

15.
zárófödém faanyaga felületkezelés nélküli (láng és 

gombamentesítetlen)
zárófödém faanyagának károsodása 2,9

16. közbens ı- és zárófödémnél szigeteletlen fa gerendavégek nedvesség következtében gerendavégek korhadása 7,3

17. a függ ıfolyosó vízorr nélkül készült
a függ ıfolyosó aláázott, fagykárt szenvedett, acélkonzol gerendáinak 

szabad talpszakaszán leveles korrózió
11,9

18.
a függ ıfolyosó acélgerendák közötti poroszsüveg 

boltozata kiékelés, döntés és ív nélkül készült, 
szabálytalan téglakötéssel

a boltozat állékonysága bizonytalan 2,9

19.
a függ ıfolyosó hibás lejtése (a csapadékvízet a falak felé 

vezeti)
falszerkezet átázása, födém szerkezetének károsodása 4,3

20.
a függ ıfolyosó acélgerendák közötti salakbeton lemeze 

bizonytalan szilárdságú
bizonytalan teherbíró képesség 1,5

21.
a teherbírási követelményeknek nem megfelel ı 

keresztmetszeti kialakítású és hiányos merevítés ő 
állószék

5,9

22. a fedélszék szakszer őtlen csomóponti kialakítása 10,3

23.
fıleg bontott anyagokból készített gyenge min ıségő 

vegyes szerkezet
3,3

24. rossz konstrukciójú csomópontok a vápa környezetében
beázás következtében a fedélszék és a zárófödém anyagának a 

károsodása
3,3

25.
a fedélszék anyaga felületkezeletlen (láng- és 

gombamentesítetlen)
a fedélszék anyagának károsodása 4,7

26. kötıgerendák nem megfelel ı keresztmetszeti kialakítása a fiókgerendák terhének hatására a köt ıgerendák deformálódtak 5,9

27. lábazat hiánya fagykárok, homlokzati károsodások 32,4

KIVITELEZÉSI VAGY TERVEZÉSI HIBA KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT KÁROSODÁSOK
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1. táblázat: Kivitelezési vagy tervezési hiba következtében kialakult károsodások 
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3.3.3. Beavatkozások hatása az épületszerkezetek állapotára 

Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy az épületek primer, illetve szekunder szerkezeteinek 

meghibásodása miatti beavatkozások milyen mértékben hatnak vissza további szerkezetekre, 

azokat mennyire károsítják, milyen gyakorisággal fordul elı, hogy ezek a beavatkozások a 

kívánt pozitív hatás helyett annak ellenkezıjét érik el. A 2. táblázatban összefoglaltam, hogy a 

konkrét beavatkozások milyen szerkezetekben milyen károsodásokat és milyen gyakorisággal 

okozták. Az adatbázis alapját képezı épületállomány egy jelentıs része átesett valamilyen 

mértékő felújításon. A vizsgált épületek egy részénél csak a „szekunder” szerkezeteket javí-

tották vagy cserélték, más esetekben egyes teherviselı szerkezetek megerısítése vagy cseréje 

is megtörtént.  

Gyakran megfigyelhetı, hogy egyes szerkezetek állapota az állapotjavítást célzó beavat-

kozás hatására nemhogy nem javult, hanem szignifikánsan romlott. Ennek leggyakoribb oka, 

hogy csak „tüneti kezelést” alkalmaztak. Ekkor a diagnosztizált károsodást megszüntették, de 

az azt kiváltó ok megmaradt. Sok esetben a szerkezetpatológiai elemzés is elmaradt. Ennél 

sokkal veszélyesebbek azok az állapotjavítást célzó beavatkozások, amelyek hatására nem 

csak a javított szerkezet állaga romlik le, hanem más, a beavatkozás elıtt megfelelı állapot-

ban lévı szerkezetek is károsodnak. Ez akkor a legproblémásabb, amikor fı teherviselı szer-

kezetek gyors állagromlása következik be (pl.: födémszerkezet károsodása függıfolyosó utó-

lagos túlemelése következtében). Ezek egy része rejtett károsodás, csak akkor észlelhetı, ami-

kor a szerkezetben már irreverzibilis károsodási folyamatok mentek végbe. Összegzésképpen 

megállapítható, hogy a nem körültekintıen, nem megfelelı szakértelemmel és alapossággal 

végrehajtott beavatkozás a céljával éppen ellentétes eredményt érhet el: nem javul az épület-

szerkezetek állaga, hanem egyéb fontos teherhordó szerkezetek is szignifikánsan károsodnak. 

Az is elıfordult, hogy a javított szerkezetek állaga hosszú távon is megfelelı marad, de más 

szerkezetek állaga ezzel egy idıben jelentısen romlott. 

Megállapítottam, hogy a szerkezet-megerısítési, szerkezet-felújítási megoldások az esetek 

egy jelentıs részében szignifikánsan rontják az épületszerkezet vagy más kapcsolódó épület-

szerkezetek minıségét. A vizsgált épület-felújítások egy részénél a megszüntetett károsodás 

rövid idı elteltével újra jelentkezik. A nedvességhatás nem megfelelı kezelése, a nem megfe-

lelı védelem gyakran az épület súlyos állagromlását okozta. A teherhordó szerkezetek általá-

ban nem a funkciójukból adódó természetes elhasználódástól mentek tönkre, hanem az állag-

romlásukból adódóan (épületfenntartás hiányából). 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.008



 59 

OKA MÓDJA OKA FAJTÁJA

1.
épületrészek 
süllyedése 

alaptestek alábetonozással 
történ ı megerısítése

2,9

2.
épületrészek 
süllyedése 

alaptest alatt 
cementhabarccsal végzett 

injektálás
4,5

3.

nem megfelel ı 
terhelhet ıségő 

pincepadló 
(funkcióváltás 

miatt)

talajcsere a pincehelyisé- 
gekben

helyi tönkremenetel a 
gyenge min ıségő altalaj 
szakaszos kitéréséb ıl 

eredıen

az érintett falak repedései több szinten 
keresztül

5,9

4.
fıgyőjtıcsatorna 

fektetése

alap meger ısítés 
aláfalazással az épület sarok 

szakaszán

az épület sarok 
szakaszának süllyedése

szobafödémek repedezése, fedélszék 
elcsavarodása, életveszélye-sen kifelé 

dılı attika fal
2,9

5.
teherhordó talaj 

mélyfekvése
utólagos alap aláfalazás, 

alábetonozás
1,5

6.
pince belmagasság 

növelése

pincei padlóvonal 
csökkentése 

földkitermeléssel és új 
padlórétegz ıdés 

kialakításával (takarási 
mélység csökken)

a fıfalak egyenl ıtlen 
süllyedése

az érintett falak repedései több szinten 
keresztül

4,4

7.
útszerkezet 
átalakítása

utcaszint utólagos feltöltése

falszigetelés nélküli 
feltöltés következmé-

nyeként az alsó szint teljes 
magasságában átázik

falszerkezetek szilárdság- csökkenése, 
vakolattartás megsz őnése,  

elnedvesedés és gombásodás, 
(lakhatatlan alagsori lakások)

1,5

8. végfal süllyedése
a végfal több helyen megrepedt, 

födémszerkezetek végfalhoz képest 
elmozdultak.

5,9

9.

falszerkezetek 
felázásának 

megszüntetése 
(szigetelés hiánya 

miatt)

utólagos bels ı 
padlószigetelés a 

falszerkezetek szigetelésének 
megoldása nélkül

falak a szigetelés hiánya 
miatt feláznak

nedves, gombás, felületükön 
salétromos falszerkezetek, jelent ıs 

szilárdságcsökkenés, aláüregelt, 
szakaszosan levált vakolat

4,4

10.
pince 

funkcióváltása
pinceszinti ablakok 

befalazása

természetes szell ızés 
megszüntetése miatt 

fokozódó elnedvesedés

acélgerendák közötti íves vasbeton 
lemezfödémnél az acélgerendák 
szabad talpszakasza levelesen 

korrodált a vasbeton lemezfödém 
átázott, szilárdsága csökkent

5,9

11.

tönkrement 
födémmez ı 

állékonyságának 
biztosítása

födémmez ık aládúcolása
aládúcolások önkényes 

eltávolítása (a lakók által)

közvetlen életveszély, a teljes 
födémszakasz leszakadásának 

veszélye
2,9

12.
födém állapotának 

javítása

borított gerenda födém 
javítása, rábetonozással, 

fóliaterítéssel

a felújítás során az építési 
víz hatására befülledt és 

kiszell ızni nem tudó 
faanyag

felsı deszkaborítás korhadása és 
gombásodása

10,3

13.

Tönkrement 
függ ıfolyosó 

állékonyságának 
biztosítása

függ ıfolyosó aládúcolása

a függ ıfolyosók aládúcolás 
közben történ ı túlemelése 
következtében az es ıvíz és 

hólé a falak felé folyik

nedvesedés a födémgerendák 
felfekvésénél, falszerkezetek átázása, 

vakolatleválás
5,9

14.

Tönkrement 
függ ıfolyosó 

állékonyságának 
biztosítása

függ ıfolyosó aládúcolása 20,6

15.

kıkonzolokra 
támaszkodó 

kılemez egyik 
tagja megrepedt

a kılemez vasbeton lemezre 
történ ı cserélése

2,9

LÉ
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S
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E
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K
. 16.

tönkrement 
lépcs ıszerkezet 
állékonyságának 

bíztosítása

lépcs ıszerkezet aládúcolása

17.
szaruzat 

teherbírása nem 
megfelel ı

szaruzat utólagos 
megerısítése pallóhevederrel

7,4

18. törött szarufák
szaruzat utólagos 

megerısítése pallóhevederrel
13,2

az aládúcolás következtében állékonyság szempontjából 
ideiglenesen megfelel

újabb károsodások nem észlelhet ıek

az aládúcolás következtében állékonyság szempontjából 
ideiglenesen megfelel

a szerkezet általános állaga elfogadható

a szerkezet általános állaga elfogadható

mozgás nem észlelhet ı
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SZERKEZET FELÚJÍTÁSOK KÖVETKEZMÁNYEI PRIMER SZERKEZETEKNÉL

GYAKO- RISÁG [%]No.
BEAVATKOZÁS KÁROSODÁS

 

2. táblázat: Szerkezeti felújítások következményei primer szerkezeteknél 
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3.4. Korabeli szabványelıírások hatása az épületszerkezetek teherbírására 

A XIX. század végén a lakó- és középületek jó része még szabványok és elıírások alkalmazá-

sa nélkül, elsısorban a mesteremberek tapasztalatára és az építési hagyományokra támasz-

kodva épült. A vizsgált épületállomány építési idejében (cca. 1880-1940) öt jelentıs szab-

vány, illetve szabályzat jelent meg [82]. Az elsı - konkrét statikai elıírásokat is tartalmazó - 

szabványt 1892-ben adták ki Építési Szabályzat Budapest fı- és székváros területén címmel 

[29]. Egy évvel késıbb Részletes Építésügyi Szabályzat címen egy terjedelmesebb kiadvány 

jelent meg, ami sok esetben felülírta a korábbi szabályozás értékeit [75]. Meghatározza a kü-

lönbözı falszerkezetek megengedhetı igénybevételeit, valamint a kor sajátos födémszerkeze-

teinek önsúlyát is. 

 

3. táblázat: Régi szabványok hasznos terheinek összehasonlítása 

1909-ben jelent meg elıször a vasbetonszerkezetek építését szabályozó kiadvány Szabály-

zat vasbetétes betonszerkezetek tervezése és építése tárgyában címmel, amely már a szerkeze-

tek statikai váza alapján figyelembe veendı igénybevételeket is elıírja [76]. 1914-ben történt 

a következı jelentıs változás, ekkor jelent meg az Építésügyi Szabályzat Budapest székesfı-

város területére címő szabvány [30].  

Megfigyelhetı hogy az építıanyagok elıírt térfogatsúlya is változik a korábbi szabvá-

nyokhoz képest (például a száraz tölgyfa elıírt köbmétersúlya 900 kg-ról 800 kg-ra, az ön-
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töttvasé 7500 kg-ról 7250 kg-ra, a száraz homoké 1600 kg-ról 1400 kg-ra csökkent) A válto-

zás általában súlycsökkentés, ugyanakkor sok építıanyag elıírt térfogatsúlya változatlan ma-

radt. Ez a szabvány foglalkozik elıször részletesebben a meteorológiai terhekkel. (Az 1893-as 

szabvány a tetıszerkezetek önsúlyánál figyelembe veszi a szél és a hó hatását is, de a hóteher 

és a szélnyomás tetıhajlástól (illetve széliránytól) függı értékeivel nem foglalkozik.)  

A Magyar Országos Szabványok 1936-ban jelentek meg és a korábbi szabványoknál rész-

letesebben adták meg a figyelembe veendı terheket [55]. Néhány elıírás szigorúbb a korábbi 

elıírásoknál. Például kis hajlásszögő tetık esetén (<35°) a hóteher számításba veendı értéke 

cca. 6%-kal magasabb lett Budapesten. 1934-ben (majd frissítve és kibıvítve 1938-ban) jelent 

meg az Építési Zsebkönyv, mely részletesen ismertette a kor tervezési és kivitelezési elıírása-

it, az építésügyi szabályzatokat és az építıtudomány akkori eredményeit [68] [69].  

Különösen szembetőnı a hasznos terhek változása a különbözı szabványokban és elıírá-

sokban. Megvizsgáltam, hogy hogyan változik az érintett épületállomány építésekor érvényes 

szabványokban a különbözı funkciójú födémszerkezetek hasznos terhének számításba veendı 

értéke (3. táblázat).  

 

49. ábra: Az elıírt hasznos terhek mértékének változásai 1. 

A régi szabványok elıírásait összehasonlítottam az Eurocode (EC) és a Magyar Szabvány 

(MSZ) elıírásaival. A szabványok összehasonlításánál a biztonsági tényezıvel megnövelt 

értéket alkalmaztam. Kimutatható, hogy az egyes funkciójú födémeknél a jelenlegi (EC) és a 

közelmúltban használt (MSZ) szabvány hasznos terhekre vonatkozó elıírásai melyik kor 

szabványához viszonyítva szigorúbb illetve gyengébb. Csak azokat a funkciókat vizsgáltam, 
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amelyek a vizsgált épülettípusoknál jellemzıek. Az eredményeket elemezve a következı 

megállapításokra jutottam (49, 50. ábra).  

A megállapításoknál feltételeztem, hogy az épületszerkezetek méretezésénél mindig a 

legújabb szabvány elıírásait alkalmazták.  

Ha a különbözı funkciójú födémszerkezeteket összterület alapján rangsoroljuk, akkor a 

lakószobák födémszerkezete a leggyakoribb. A vizsgált idıszak szabványaiban ezek hasznos 

terhének értéke jelentıs szórást mutat: 2,00 és 3,20 kN/m2 között változik. A lakószobák 

hasznos terhének értéke az 1893-as és az 1936-os szabványváltáskor is igen jelentıs mérték-

ben, közel 30 %-kal módosult. Az Eurocode-hoz viszonyítva csak 1893 és 1914 között írtak 

elı nagyobb hasznos terhet, a többi idıszakban kisebb teherrel számoltak. A Magyar Szab-

vány elıírásához viszonyítva 1936 elıtt nagyobb hasznos teherrel számoltak, az 1936-os 

szabványban szereplı érték azonban – ha csak 5%-kal is – nem felel meg.  

Az üres padlás funkcióhoz csak az 1892-es és az 1936-os szabványban van teherérték ren-

delve, mindkét esetben 0,50 kN/m2. A vizsgált régi szabványokban a lakóházak padlásához 

rendelt hasznos terhek egyetlen esetben sem felelnek meg a Magyar Szabvány és az Eurocode 

elıírásainak. A vizsgált épületek padlásainál, ha a funkció vagy a teher változik, nagyon kö-

rültekintıen kell eljárni, mert elıfordulhat, hogy 1,00 kN/m2 hasznos teherre lett az építés 

idején méretezve.  

Lakások mellékhelyiségére csak az 1892-es szabályzatban van közvetlen utalás, a lakó-

szobák hasznos terheléséhez viszonyítva kisebb terhet ír elı. A késıbbi szabványokban erre 

vonatkozó elıírás nem található.  

Az EC, illetve az MSZ a lakások összes helyiségére vonatkozóan azonos hasznos terhelési 

értéket ír elı. A XIX. század végén és a XX. század elején elıfordultak olyan lakóépületek, 

ahol a mellékhelyiségek födémszerkezete a lakás többi födéménél kisebb teherbírásra volt 

méretezve. Mivel a XX. században jellemzıen a lakás összes helyiségét ennél nagyobb és 

azonos hasznos teherrel számolták, az épületek átalakításánál vagy funkcióváltásnál fokozott 

figyelmet kell fordítani arra, hogy meggyızıdjünk a mellékhelyiségek alatti födém megfelelı 

teherbírásáról. 

A lépcsık és a folyosók elıírt hasznos terhe a vizsgált idıszakban nem változott (4,00 

kN/m2). Ez az érték az EC elıírásainak nem felelne meg, míg az MSZ szerint megfelelne. A 

hasznos teher alapértékét növelı tényezı az 1936-os szabványban jelenik meg elıször (tánc- 

és tornatermekben, jármővel járható födémeken, illetve olyan létesítmények esetén ami köz-

vetve vagy közvetlenül mozgó terhelésnek van kitéve). Esetünkben a tánctermekre, és tánc 
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céljára használható helyiségekre (kávéházakban, vendéglıkben) elıírt 1,4-szeres növelı té-

nyezı fordul elı. 

 

50. ábra: Az elıírt hasznos terhek mértékének változásai 2. 

Kérdéses, hogy az adott kor építkezéseinél mennyire ismerték és vették figyelembe a szabvá-

nyok elıírásait, illetve milyen mértékben tudták azokat betartatni, illetve ellenırizni.  

Az építıanyagok minısége is javult a vizsgált idıperiódusban. Jó példa erre a vasanyagok 

határfeszültségének a növekedése, ami - többek között - arra vezethetı vissza, hogy az 1890-

es évek elején a vasgyárak a kevert vas helyett áttértek a folytvas gyártására. Ez a váltás a 

szabványokban is megjelenik. Míg például az öntöttvas húzási ellenállását az 1892-es Építési 

Szabályzat még 500 kg/cm2-ben határozta meg, az egy évvel késıbb kiadott szabályozás ezt 

az értéket 750 kg/cm2-re növelte.  
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Összefoglalva megállapítható, hogy a  XIX század végére, illetve a XX század elejére jellemzı 

lakóépület-állomány szerkezeti kialakítása, anyaghasználata, és az épületszerkezetek károso-

dása számos hasonló vonást mutat. 

A vizsgálatok tapasztalatait, az adott korra jellemzı szerkezeti kialakításokat és károsodási 

jellemzıket alkalmaztam az adatbázis létrehozásánál és az értékelı módszer kidolgozásánál.  
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4. FUZZY SZINGLETON SZIGNATÚRA ALAPÚ DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS 

RANGSOROLÓ MODELL KÉSZÍTÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben a lakóépületek tartószerkezeteinek és az azokat védı szekunder szerkezete-

inek állapotára vonatkozó - általam állapotjellemzınek - nevezett érték meghatározására al-

kalmas módszer kidolgozásával foglalkozom. Az állapotjellemzı meghatározására fuzzy logi-

kán alapuló módszert választottam. Az állapotjellemzık figyelembe vételével olyan rangsoroló 

módszert hozok létre, ami különbözı prioritási szempontok alapján javaslatot ad a vizsgált 

lakóépületek további hasznosítására. 

4.1. A modell felállítása 

4.1.1.  Bevezetés a fuzzy szignatúrák alkalmazásához 

Sok esetben a hagyományos (kétértékő) logika alkalmatlan az adott jelenség modellezésére 

vagy kezelésére. Például egy teherviselı épületszerkezet állapotának leírásánál a „megfelelı 

állapotú” nyelvi jellemzı nem kezelhetı a Boole-féle logikával, mert nem határozható meg 

élesen, hogy hol van a határ a „megfelelı” és a „nem megfelelı” állapot között. Az ilyen típu-

sú nyelvi változók döntı többségénél jól megfigyelhetı közös elem a pontatlanságnak vagy a 

bizonytalanságnak egy fajtája. A fuzzy típusú pontatlanság közelebb áll az emberi gondolko-

dásmódhoz mint a kétértékő logika [41]. Már régebben felmerült az igény arra, hogy a kétér-

tékő logika [0,1] helyett egy olyan logikai módszert fejlesszenek ki, ami lehetıséget ad átme-

netek definiálására is.  

A fuzzy logikát az 1960-as években vezették be és a lágy számítási módszerek közé tarto-

zik [87]. Röviddel a bevezetése után alkalmazásával több jelentıs eredményt értek el a model-

lezés és a szabályozás területén egyaránt. Következtetı rendszereket dolgoztak ki amit az 

iparban sok területen sikeresen alkalmaztak. A bináris logika a fuzzy logika speciális esetének 

tekinthetı, hiszen a fuzzy logika megtartja a kétértékő logika alapaxiómáit [79]. A fuzzy logi-

kai változók intervalluma [0,1], ezen belül bármilyen tetszıleges értéket felvehetnek. 0 érték 

felvétele esetén az alkalmazott nyelvi változó a „teljesen hamis” míg 1 érték felvétele esetén a 

„teljesen igaz”. 0,5 értéknél az állítás „félig igaz” míg például 0,1 érték esetén „majdnem ha-

mis”.  

A lakóépületek állapotának modellezése olyan összetett feladat, amelynek a komponensei 

jól strukturáltak és egy hierarchikus struktúra építhetı fel belılük. Ezáltal a struktúra egyes 

komponenseit magasabb szinten komponensek egy részfája határozza meg [41]. A felépített 
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struktúra is jelentıs többletinformációt szolgáltat a problémáról. Az épületszerkezetek külön-

bözı szinteken is elemezhetıek és összehasonlíthatóak.  

Hierarchikus struktúrára épülı feladatok modellezésére jól alkalmazhatóak a fuzzy szigna-

túrák [42] [10]. Az olyan esetek kezelésére is alkalmasak, ahol az adatok néhány komponense 

hiányzik. Akkor is jól alkalmazható, ha két adatelem struktúrájában eltérés van. A kutatás 

elızményét jelentik a hídállományok illetve épületállományok építészeti és egyéb mőszaki 

szempontok alapján történı elemzésével foglalkozó kutatások [1], [65]. 

Munkám során megalkottam egy módszert, aminek a segítségével fuzzy szignatúrákkal mo-

dellezett lakóépület illetve lakóépület-állomány állapotáról lehet következtetéseket levonni.  

A modellezendı problémához tartozó adathalmaz közös alapstruktúrával rendelkezik. 

Az adatok struktúrája kismértékben eltérı is lehet, mivel az adathalmaz egyes komponensei 

hiányozhatnak. (például függıfolyosós vagy anélküli épület) Az adatok kiértékelhetısége és 

összehasonlíthatósága érdekében, az alapstruktúra minden csúcsához a struktúra módosítása 

céljából aggregációs operátort rendelünk. Ehhez relevancia súlyt is megadunk, ami által to-

vábbi információk tárolhatóak a komponensek egymáshoz főzıdı viszonyáról. Az 

aggregációs operátor értékek egy halmazából egy aggregált érték számítható. Az aggregáció 

mővelete egy n-operandusú függvénnyel adható meg. H: [0,1]n → [0,1] [1]. 

 

4.1.2.  A probléma leírása 

Budapest belsı kerületeiben nagy problémát jelent, hogy a XIX. század végén és a XX. szá-

zad elején épített lakóépületeinek egy jelentıs része igen elhanyagolt, leromlott állapotban 

van. A hasonló, meglehetısen rossz állapotban lévı épületállomány felújítása, korszerősítése, 

az épületek felújításának fontossága szempontjából történı rangsorolása fontos feladat a sző-

kös ráfordítási lehetıségek miatt.  

A beavatkozás szükségességének meghatározásához az épületek állandó paramétereit (szerke-

zeti kialakítás, anyagok) számon kell tartani, a változó paramétereket (különbözı károsodá-

sok) pedig szemrevételezéses diagnosztika (ritkábban laboratóriumi vizsgálatok) alapján lehet 

az adott idıpontra megállapítani. Mindegyik lakóépülethez adatok egy halmaza rendelhetı, 

melynek elemei egy hierarchikus struktúrába szervezhetık. A következtetéshez szükséges 

összes állandó és változó egybegyőjtése után lehetıség adódik egy épület minıségének kiér-

tékelésére, és az épületállományhoz tartozó épületek rangsorba állítására. Erre a feladatra a 

fuzzy szingleton szignatúra alkalmazása az egyik lehetséges megoldás. 
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A fuzzy szingleton szignatúra alkalmazásával létrehoztam egy állapot meghatározó és 

rangsoroló modellt. Ez a modell alkalmas hasonló szerkezeti rendszerő és anyaghasználatú 

épületállomány minısítésére és rangsorba állítására. A kidolgozott módszer alkalmazását a 3. 

fejezetben ismertetett épületállomány többszintes épületeinek vizsgálatán keresztül mutattam 

be. A vizsgált épületszerkezetek, az épület meghibásodásokból levont következtetések, a ká-

rosodások különbözı szerkezeteknél észlelt mértéke (10.-13. táblázatok) illetve azok elıfor-

dulásának gyakorisága  felhasználásra került a módszer kidolgozásánál. Mivel az adatbázis 

hivatalos szakvéleményeken alapuló reprezentatív nagy minta, ezért elemzésükbıl egzakt 

tudományos következtetéseket vonhatunk le. A kidolgozott módszerrel egy-egy épületállo-

mány vizsgálata megoldható. A modell alkalmazásával kapott eredményekbıl következtetni 

lehet arra, hogy nagy valószínőséggel hasonló módon alakulnak az élettartamok, állagromlá-

sok, mint más ugyanebben a korban, ugyanezekbıl az anyagokból és ugyanazzal a technoló-

giával épült épületek esetén. A fuzzy szingleton szignatúra alapú rangsoroló módszer olyan 

modern segédtechnikát használ, amivel szignifikánsabb eredményeket lehet felmutatni, mint a 

hagyományos statisztikai módszerekkel. A fuzzy tagsági értékek jól kifejezik a különbözı 

szakértıi véleményeket vagy akár szubjektív értékeléseket.  

A kidolgozott modell alkalmas egyes lakóépületek tartószerkezetei összállapotának meg-

határozására valamint épületállományok rangsorolására a szerkezetek állapotának minısítése 

alapján. (Szignatúra alapú következtetésre nézve lásd [78]) Összefüggések állapíthatóak meg 

a különbözı szerkezetek aggregált állapotjellemzıi között. Segítségével megállapíthatóak a 

gyors és nagymértékő állagromlás elkerülése érdekében szükséges azonnali beavatkozások. 

Az adatbázis alapján kapott eredmények vizsgálatával megállapítom a bemenı adatok (µ ér-

tékek) szükséges „finomságának” mértékét és megvizsgálom a modell érzékenységét. 

4.1.3.  Modellezés 

A modellezéshez elıször a problémára jellemzı fuzzy szingleton szignatúra alapstruktúrát 

építettem fel az elkészített adatbázisból rendelkezésre álló adatok alapján (v.ö. [85] [86]). Az 

egyes adatelemekhez meghatároztam a fuzzy rendszerben használható fuzzy értékeket. A 

struktúra levelein található fuzzy szingletonokkal szemben támasztott követelmény, hogy az 

értékük a [0,1] intervallumba essen. Megadható a fuzzy szingleton szignatúra alapú értékelés 

egy lakóépület jelenlegi állapotáról. Ebbıl következtetni lehet arra, hogy a beavatkozás az 

adott lakóépület esetében milyen mértékben szükséges.  

Kiszámítható az az érték, ami megadja, hogy a fı teherviselı szerkezetek gyors állagrom-

lásának megelızése érdekében melyik épületeknél indokolt azonnali beavatkozás. Az épület-
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állomány vizsgálatakor az épületszerkezetek állapota alapján rangsor állítható fel, amibıl 

megkaphatjuk a különféle beavatkozásokat igénylı épületek halmazait. Ugyancsak felállítható 

egy sorrend arra az esetre is, amikor csak a „primer” szerkezetek gyors állagromlásának elke-

rülése érdekében azonnali beavatkozásra javasolt épületeket rangsoroljuk. Ekkor a rangsor 

nem a „primer” és „szekunder” szerkezetek összesített aggregált állapotleíró értékei alapján 

történik, hanem a beavatkozás elmaradása esetén a fı teherhordó szerkezetek leromlásának 

várható mértéke alapján. 

A fuzzy szingleton szignatúrán alapuló minısítı és rangsoroló módszer alkalmazásakor 

„primer” szerkezeteknek nevezzük a vizsgált fı teherviselı szerkezeteket együttesen. Ezek a 

következık: alapozási szerkezetek, falszerkezetek, födémszerkezetek, függıfolyosó szerkeze-

tek, lépcsıszerkezetek, tetıszerkezetek (fedélszék). „Szekunder” szerkezetek azok az egyéb 

(nem fı teherhordó) szerkezeteket, amelyeknek jelentıs szerepe van a fı teherviselı szerkeze-

tek védelmében. Ezek a következık: héjazat, felületképzések, burkolatok, bádogos szerkeze-

tek, talajvíz, talajnedvesség elleni szigetelés.  

A kidolgozott módszer alkalmazhatóságát a létrehozott többszintes lakóépületeket tartal-

mazó adatbázis vizsgálatán keresztül mutattam be. Mivel az adatbázis nagyszámú, Budapestre 

jellemzı lakóépületekre vonatkozó szakvélemény alapján készült, ezért a kapott eredmények - 

bizonyos peremfeltételek teljesülése esetén - a valós állapotokat jól tükrözik. 

 

4.1.4.  Fuzzy szignatúra alapstruktúra 

Négy szintő fuzzy szignatúra alapstruktúrát alkalmaztam, mivel a lakóépület-állomány vizs-

gálata során ezt a mélységet tartottam szükségesnek a megfelelı pontosságú állapot meghatá-

rozás eléréséhez. Az adatbázis alapját képezı budapesti épületek szerkezeteinek állapotáról 

rendelkezésre álló információkat két fı csoportba osztottam. 

Az elsı csoport a tartószerkezetek állapotát, míg a második az épületet védı szakipari 

szerkezetek állapotát jellemzi. Ezek a jellemzık az elsı szintjét képezik a fuzzy szignatúra 

alapstruktúrának. (a 51. ábra µ11, µ12 csúcsait) Bár a második csoportba tartozó szerkezetek 

nem primer tartószerkezetek, azok károsodásai jelentıs mértékben hatással vannak a fı teher-

viselı szerkezetek állapotára illetve élettartalmára. Ezért ha az épület teherhordó szerkezetei-

nek állapotát vizsgáljuk, a szekunder szerkezetek állapotának figyelembevétele is célszerő. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.008



 69 

4.1.4.1. „primer” szerkezetek 

A tartószerkezetek állapotát a fuzzy szignatúra alapstruktúrájának a második szintjén három 

különbözı értékkel jellemezhetjük. Ezek következık: 

- függıleges tartószerkezetek állapota (µ111); 

- vízszintes tartószerkezetek állapota (µ112); 

- tetıszerkezetek állapota (fedélszék) (µ113). 

A függıleges tartószerkezetek állapota: 

- alapozási szerkezetek állapota (µ1111); 

- teherviselı falszerkezetek (fıfalak) állapota (µ1112). 

A vízszintes tartószerkezetek állapota: 

- födémszerkezetek állapota (µ1121); 

- függıfolyosó szerkezetek állapota (µ1122); 

- lépcsıszerkezetek állapota (µ1123). 

Ezek képezik a fuzzy szignatúra alapstruktúrájának a harmadik szintjét. Az elızı szerkezetek 

közül csak a födémszerkezeteknél (µ1121) vettem figyelembe további három utódot, ezek ké-

pezik a fuzzy szignatúra alapstruktúra negyedik szintjét: 

- pincefödém állapota (µ11211); 

- közbensı födém állapota (µ11212); 

- zárófödém állapota (µ11213). 

 

4.1.4.2. „szekunder” szerkezetek 

Az épületet védı szakipari szerkezetek állapotára vonatkozóan a következı 4 értéket vettem 

figyelembe: 

- tetıhéjazat állapota (µ121); 

- felületképzések, burkolatok állapota (µ122); 

- bádogos szerkezetek állapota (µ123); 

- talajvíz, talajnedvesség elleni szigetelés állapota (µ124). 

Ezek a fuzzy szignatúra alapstruktúrájának a második szintjén találhatóak. A felületképzések, 

burkolatok minıségét két további jellemzıvel vettem figyelembe: 

- homlokzat állapota (µ1221); 

- lábazat állapota (µ1222). 

Ezek a fuzzy szignatúra alapstruktúrájának harmadik szintjén helyezkednek el. 
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4.1.4.3. A struktúra teljes felépítése 

A fuzzy szingleton szignatúra struktúra teljes felépítését fastruktúrás alakban és vektorformá-

ban a 51. ábra szemlélteti. Vektorformás ábrázolásnál a struktúrát egymásba ágyazott vekto-

rokként ábrázoljuk, míg fastruktúrás alakban történı ábrázolásnál minden beágyazott vektort 

a fastruktúra egy részfája írja le. 

     

51. ábra: A struktúra teljes felépítését fastruktúrás alakban és vektorformában 

A fuzzy szingleton szignatúrák többdimenziós fuzzy adatok tárolására alkalmasak. Ekkor a 

változók egy részcsoportja együtt határoz meg egy jellemzıt egy magasabb szinten. Ezáltal a 

struktúra segítségével többletinformáció tárolható. A struktúra figyelembevételével az így 

strukturált adatok különbözı szempontok alapján történı összevetése (például hasonlósági 

mérték számítása) is hatékonyabban végezhetı el.  

Gyakran a rendelkezésre álló információk részben eltérı struktúrával írhatóak le. A fuzzy 

szingleton szignatúrák segítségével megoldható a strukturális eltérések kezelése. A feladatról 

alkotott modell hierarchikus rendszerbe szervezhetı, ami nagyon hasonlít az épületszerkezeti 

szakvéleményeket készítı szakemberek gondolkodására. Ezáltal alkalmas az épület további 

sorsáról (hasznosításáról) történı döntéshozatal támogatására 
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4.1.5.  A relevancia súlyok és aggregációs operátorok meghatározása 

 

Alapelvek 

A fuzzy szingleton szignatúrák alkalmazásánál a változók egy-egy részcsoportja együtt hatá-

roz meg egy komponenst egy magasabb szinten. Emiatt a struktúra egyes részfáiban található 

komponensek másképpen viszonyulhatnak a részfák gyökeréhez, mint más részfák kompo-

nensei az ı gyökerükhöz. Ezért a fuzzy szingleton szignatúra struktúra minden csúcsához kü-

lönbözı aggregációs operátorokat kell rendelni. Az aggregációs operátoroknak jelentıs szere-

pük van két szignatúra összehasonlításakor, mert szükség lehet a struktúrák módosítására és a 

módosított struktúra levelein megjelenı értékek nagyban függnek ettıl az operátortól. A rész-

fák redukálásával elkerülhetetlen az információvesztés, hiszen az összesített aggregált állapot-

leírók különbözı elrendezéső és információtartalmú részfa esetén is megegyezhetnek. A sú-

lyozott aggregáció további szakértıi tudás a modellben történı figyelembevételét teszi lehe-

tıvé. A szignatúra minden csúcsához bevezetett relevancia súly megmutatja a csúcs relevan-

ciáját a részfa gyökerére vetítve [79]. 

A relevancia súlyok és az aggregációs operátorok meghatározása szakmai és megfigyelési 

tapasztalatok alapján és a szerkezet teljes épületre vetített relevanciája alapján történt. 

Figyelembe vettem a szerkezet káros hatásokkal szembeni ellenálló képességét, a többi teher-

hordó szerkezetre gyakorolt hatását, a károsodások lehetséges következményeit valamint a 

helyreállítások költségét és bonyolultságát is. A relevanciasúlyok és az aggregációs operáto-

rok érzékenységének megváltoztatására a késıbbiekben lehetıség van. Ezáltal olyan vizsgála-

tok is végezhetıek, ahol egyes szerkezeti elemek vagy károsodások kitüntetett figyelmet kap-

nak. 

A fuzzy szingleton szignatúra aggregációjához a Súlyozott Relevanciájú Általános Hat-

ványközép Aggregációs Operátort (Weighted Relevance Aggregation Operator (WRAO)) 

alkalmaztam. Ez az operátor 2006-ban Mendis vezette be [59]. 
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µϕϕϕϕµµµ        (1) 

A képletben található jelölések értelmezése: 

@: WRAO függvény; 

µ: az l utód értéke; 

ϕ: az l utód relevancia súlya; 
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n: Az aggregálandó csomópont utódjainak száma; 

p: Aggregációs faktor (p Є R, p ≠ 0). 

Az aggregációs faktor (p) értéke az alkalmazott WRAO függvényben 1. 

 

Az alkalmazott relevancia súlyok 

A relevanciasúlyokat a vonatkozó szakirodalom és a vizsgált szakvélemények kiértékelése 

után választottam meg. A relevanciasúlyok értéke az adott vizsgálati csoport jellemzıinek 

megfelelıen változtatható. A vizsgált épületállomány esetében a következı relevanciasúlyo-

kat alkalmaztam. 

 

A lakóépület minısítésére vonatkozó relevancia súlyok 

Az @7 aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott relevancia súlyok a primer illetve 

a szekunder szerkezetekre vonatkozóan a következıképpen vettem figyelembe: 

75,011 =ϕ               (2) 

25,012 =ϕ                 (3)

  

A teherhordó szerkezetekre vonatkozó relevancia súlyok 

A vízszintes tartószerkezetek és a tetıszerkezetek minıségének együttes relevanciáját kons-

tans és a függıleges teherhordó szerkezetek minıségének relevanciájánál nagyobb értékkel 

vettem figyelembe. (0,6; 0,4) A vízszintes tartószerkezetekre és a tetıszerkezetre vonatkozta-

tott értékek az épület szintszámától (n) függnek. A függıleges tartószerkezetek minıségének 

a teherhordó szerkezetek állapotában betöltött relevanciája szintszámtól függetlenül konstans 

érték. Az @4 aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott relevancia súlyok a függı-

leges, a vízszintes tartószerkezeteknél, illetve a tetıszerkezeteknél: 

40,0111 =ϕ                                     (4) 

1
60,0

112 +
⋅=

n

nϕ               (5) 

1
60,0

113 +
=

n
ϕ               (6) 

 

Függıleges tartószerkezetekre vonatkozó relevancia súlyok 

Az alapozási szerkezet és egy szint magas teherhordó falszerkezet relevanciáját megegyezı-

nek vettem. A szintszám növelésével így a falszerkezet relevanciája egyre meghatározóbb 
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lesz. Az @2 aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott relevancia súlyok az alapo-

zási szerkezeteknél illetve a teherhordó falszerkezetnél a következık: 

)1(05,050,01111 −⋅−= nϕ             (7) 

)1(05,050,01112 −⋅+= nϕ             (8) 

 

Vízszintes tartószerkezetekre vonatkozó relevancia súlyok 

A vízszintes teherhordó szerkezetek (födémek, függıfolyosók, lépcsık) közül egyértelmően a 

födémszerkezet a legdominánsabb, méretében és funkciójában egyaránt. A vízszintes tehervi-

selı szerkezetek relevanciájának aránya a szintszám változásával nem módosul. Az 

aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott relevancia súlyok a födémszerkezet, füg-

gıfolyosó szerkezet illetve lépcsıszerkezet esetén rendre a következık: 

f⋅+
=

20,080,0

65,0
1121ϕ              (9) 

f

f

⋅+
⋅=
20,080,0

20,0
1122ϕ            (10) 

f⋅+
=

20,080,0

15,0
1123ϕ            (11) 

 

Födémszerkezetekre vonatkozó relevancia súlyok 

A különbözı födémek nem egyforma mértékben relevánsak a szülıjük részfájában. A legke-

vésbé releváns a zárófödém, részben azért mert fölötte jellemzıen padlástér van, részben az 

esetleges javítások, födém-megerısítés vagy födémcsere a többi födémhez viszonyítva egy-

szerőbben megoldható. A pincefödém már jóval relevánsabb a zárófödémnél, ugyanakkor 

mivel a szerkezeti diagnosztizálás és az esetleges megerısítések egyszerőbben elvégezhetıek, 

mint közbensı födém esetén, ezért a relevanciája a közbensı födémhez viszonyítva kisebb. 

A pincefödémet az alápincézettség mértékében (m) vettem figyelembe. Így a vizsgálatnál al-

kalmazott relevancia értékek: pincefödém: 0,35, közbensı födém: 0,40, zárófödém: 0,20.  

Az @1 aggregációs operátor meghatározásához a pince, a közbensı és a zárófödémnél alkal-

mazott relevancia súlyok így rendre a következık: 

mn

m

⋅+−⋅+
⋅=

35,0)1(45,02,0

35,0
11211ϕ         (12) 

mn

n

⋅+−⋅+
−⋅=

35,0)1(45,02,0

)1(45,0
11212ϕ         (13) 
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mn ⋅+−⋅+
=

35,0)1(45,02,0

20,0
11213ϕ         (14) 

 

Szekunder szerkezetekre vonatkozó relevancia súlyok 

Az épületet védı szakipari szerkezetek aggregációs operátorának meghatározásához négy 

szerkezet minıségét vettem figyelembe. A tetıhéjazat relevanciája a többi szerkezet relevan-

ciájának a kétszerese. A másik három szerkezet az aggregációs operátor meghatározásánál 

egyforma súllyal szerepel. Az @6 aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott rele-

vancia súlyok a héjazat, a felületképzések-burkolatok, a bádogos szerkezet, illetve a szigetelé-

sek vonatkozásában a következık: 

n⋅+
=

20,080,0

40,0
121ϕ            (15) 

n

n

⋅+
⋅=
20,080,0

20,0
122ϕ            (16) 

n⋅+
=

20,080,0

20,0
123ϕ            (17) 

n⋅+
=

20,080,0

20,0
124ϕ            (18) 

 

Felületképzésekre, burkolatokra vonatkozó relevancia súlyok 

A felületképzések, burkolatok minısítésénél minden szint egyforma súllyal szerepel. A föld-

szinti részen a homlokzatképzés minıségét a homlokzat és a lábazat egyforma súllyal befo-

lyásolja, míg a többi szinten az épülethomlokzat minısége releváns. Minél nagyobb szintszá-

mú a vizsgált épület, a relevancia annál inkább tolódik a homlokzat minısége felé. Az @5 

aggregációs operátor meghatározásához alkalmazott relevancia súlyok homlokzat, illetve lá-

bazat vonatkozásában: 

n

n 50,0
1221

−=ϕ            (19) 

n

50,0
1222 =ϕ             (20) 

 

Az alkalmazott aggregációs operátorok 

Alkalmazásukkal lehetıség nyílik a fuzzy szignatúrák struktúrájának módosítására. Ilyenkor a 

változók egy részfáját a részfa gyökerére redukáljuk. Ekkor a szülı csúcs ágának a mélysége 
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eggyel csökken. Csak teljes részfa redukálását lehet elvégezni. A szülı csúcshoz rendelt fuzzy 

értéket a gyermek csúcsok fuzzy értékeinek aggregálásával tudjuk kiszámítani. Ez a redukciós 

folyamat csak abban az esetben hajtható végre, ha az aggregálandó részfa minden csúcsa a 

struktúrának a levele, amely tartalmaz értéket. Ha a részfa valamelyik eleme maga is egy rész-

fának a gyökere, akkor elıször a részfa szülejére történı aggregációs redukcióját kell elvé-

gezni, hogy végül a részfát az eredeti szülı csúcsra redukálhassuk [79]. A modell egyik re-

kurzív folyamata látható a 52. ábrán. A µ1 gyökerő részfa redukálásához elıször az µ12-vel 

jelölt részfa redukálását kell elvégezni. Az így kapott érték felhasználásával a µ1-gyel jelölt 

csúcs redukálása is elvégezhetı. 

 

52. ábra: A modell egyik rekurzív folyamata 

A relevancia súlyok és a struktúra csúcsain lévı értékek felhasználásával a következı 

aggregációs operátorokat alkalmaztam: 

 

Födémszerkezetek: 

mnmn

n

mn

m

⋅+−⋅+
⋅+

⋅+−⋅+
⋅−⋅+

⋅+−⋅+
⋅⋅=

35,0)1(45,02,0

20,0

35,0)1(45,02,0

)1(45,0

35,0)1(45,02,0

35,0
1@ 112131121211211 µµµ

 

(21) 

mn

nm

⋅+−⋅+
⋅+⋅−⋅+⋅⋅=

35,0)1(45,02,0

20,0)1(45,035,0
1@ 112131121211211 µµµ

       (22) 

 

Függıleges tartószerkezetek: 

111211112 ))1(05,050,0())1(05,050,0(@ µµ ⋅−⋅++⋅−⋅−= nn       (23) 

 

Vízszintes tartószerkezetek: 

f

f

⋅+
⋅+⋅⋅+⋅=

20,080,0

15,020,065,0
@ 111211121121

3

µµµ
        (24) 
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Primer szerkezetek: 

)(
1

60,0
40,0

1
60,0

1
60,0

40,0@ 1131121111131121114 µµµµµµ +⋅⋅
+

+⋅=⋅
+

+⋅
+

⋅+⋅= n
nnn

n
    (25) 

 

Felületképzések, burkolatok: 

122212215
50,050,0

@ µµ ⋅+⋅−=
nn

n
                     (26) 

 

Szekunder szerkezetek: 

n

n

⋅+
⋅+⋅+⋅⋅+⋅=

20,080,0

20,020,020,040,0
@ 124123122121

6
µµµµ

       (27) 

 

Lakóépületek: 

12117 25,075,0@ µµ ⋅+⋅=                 (28) 

A struktúra felépítése az alkalmazott aggregációs operátorokkal fastruktúrás alakban a 53. 

ábrán látható. 

 

53. ábra: A struktúra felépítése az alkalmazott aggregációs operátorokkal fastruktúrás alakban 
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4.2. A szoftverrıl 

A fuzzy szingleton szignatúra alapján készített táblázatkezelı szoftver többszintes, hasonló 

kialakítású, korú épületek állapot-meghatározására és rangsorolására szolgál. Az épületre vo-

natkozó adatok: egyrészt állandóak (az épület kialakítása, alkalmazott szerkezetek, alkalma-

zott anyagok), másrészt idıben változóak (a szerkezet állapota, károsodások mértéke).  

A szoftver segítségével az épületet, illetve épülethalmazt kétféle módon vizsgáltam. Az 

egyik az úgynevezett „normálhangolásos”, a másik a „finomhangolásos” módszer. A normál-

hangolásos módszernél a bemenı adatok kevésbé részletesek, a kijövı eredmények is csak 

közelítı rangsort adnak. Finomhangolásos módszer esetén minden vizsgált szerkezet állapotát 

és károsodásait részletesen elemezzük és a normálhangoláshoz képest (a valós állapotokat 

pontosabban leíró) fuzzy értékkel jellemzünk. A normál és a finomhangolásos módszerrel 

adódó eredmények, rangsorok összehasonlításával, megvizsgálható, hogy milyen esetekben 

érdemes a normál- és milyen esetekben a finomhangolásos módszert alkalmazni. A rangsoro-

ló módszer elsısorban Budapest lakóépület-állományára, különös tekintettel a XIX. század 

végén és a XX. század elején épült hasonló szerkezeti rendszerő és anyaghasználatú lakóépü-

letek minısítésére használható, ezen típusú és korú lakóépületek a város belsı kerületeiben 

ma is jellemzıek (2. ábra). Mivel nagyszámú létezı épületet vizsgáltunk részletesen, ezért 

ismerjük az épületek jellemzı paramétereit (anyag, rendszer, szerkezet, méretek, károsodások, 

egyéb tulajdonságok) azok gyakoriságát, szórását illetve szélsıértékeit. Az épületállomány 

adatbázisának kiértékelésével kapott ismeretek figyelembe vételével alakítottam ki a rangso-

roló módszer bemenı és kijövı paramétereit. Az épületek az elızıekben ismertetett primer és 

szekunder szerkezeteinek állapota, minısége alapján kerülnek rangsorolásra. A minısítés 

meghatározása elsıdlegesen tartószerkezeti szempont alapján történt. A rangsorolás célja az 

épületek jelenlegi állapotának, valamint további sorsának, hasznosításának meghatározása is  

4.2.1. Szoftver normálhangolásos módszer alkalmazásával 

Bemenı adatok (input datas) 

Az épület szintszáma (n): 

n = {2 ≤ n ≤ 5 , n Є Z} 

Az épület alápincézettsége (m): 

Az épület alápincézettsége mértékének függvényében:  m=0,0 – 1,0  

Az épület függıfolyosós kialakítású-e ?  (f):    f = {0,0 ; 1,0} 

A vizsgált épületszerkezeteket jellemzı tagsági értékek: 

Alapozási szerkezetek:     µ1111 
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 Teherviselı falszerkezetek:     µ1112 

 Pincefödém:       µ11211  

 Közbensı födém:      µ11212 

 Zárófödém:       µ11213 

Függıfolyosó szerkezetek:     µ1122 

Lépcsıszerkezetek:      µ1123 

Tetıszerkezetek:      µ113 

Tetıhéjazat:       µ121 

Homlokzat:       µ1221 

Lábazat:       µ1222 

Bádogos szerkezetek:      µ123 

Talajvíz, talajnedvesség elleni szigetelés:   µ124 

Normálhangolásos módszer alkalmazása esetén a struktúra összes levelén három féle érték 

jelenhet meg (14 táblázat), vagyis minden vizsgált szerkezet minıségét három nyelvi változó-

val jellemezhetünk. Egy szerkezet állapotát jellemzı tagsági függvény alaphalmaza a [0,1] 

intervallum. Ha a szerkezet minısége 0,0 és 0,3 közé esik, akkor „nem megfelelı”-nek nyil-

vánítjuk. 0,3 és 0,7 értékek között „elfogadható” állapotú a szerkezet és ha az állapotot jel-

lemzı érték nagyobb mint 0,7, akkor a szerkezet „jó” minısítést kap. Mivel a megadott hatá-

rok közé esı összes értékre ugyanaz a nyelvi változó vonatkozik, ezért a releváns nyelvi vál-

tozók ismeretekor még jelentıs különbségek lehetnek az azonos nyelvi változóval jellemzett 

szerkezetek állapotai között. Azért, hogy a valós értékeket legjobban közelítsük, mindhárom 

lehetséges nyelvi változót a rá vonatkozó határértékek számtani közepével jellemzünk. Így ha 

egy szerkezet minısítése „nem megfelelı”, akkor az adott szerkezet állapotát jellemzı csú-

cson tárolt fuzzy érték 0,15. „Elfogadható” minısítés esetén ez az érték 0,5, míg „jó” állapotú 

szerkezetek esetén 0,85. Így minden nyelvi változót egy konkrét számmal jellemzünk. 

 

Kijövı eredmények 

A vizsgált épületállomány minden tagjára számítható a lakóépület minıségét jellemzı érték. 

Az értékek [0,1] intervallumba esnek. Az értékeket növekvı sorrendbe állítva megkapjuk a 

vizsgált épületek minıségének sorrendjét szerkezeti szempontból. 

A teljes épület állapotára jellemzı, a szoftver segítségével számított eredményt nyelvi válto-

zókkal is jellemezhetjük. A normálhangolásos módszer eredményénél három féle nyelvi vál-

tozót alkalmaztam: 
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- ’nem megfelelı’ 

- ’elfogadható állapotú’ 

- ’jó állapotú’. 

A ’nem megfelelı’ épületek minıségét jellemzı értéket 0,00 és 0,30 közé, az ’elfogadható 

állapotú’ épületek minıségét jellemzı értéket 0,30 és 0,70 közé míg a ’jó állapotú’ épületekét 

0,70 és 1,00 közé választottam meg. 

 

4.2.2.  Szoftver finomhangolásos módszer alkalmazásával 

Bemenı adatok 

Az épületre jellemzı, az idıfaktortól független bemenı adatok értelemszerően megegyeznek a 

normálhangolásos módszernél ismertetettekkel. Finomhangolásos módszer esetén minden 

vizsgált szerkezet állapotát és károsodásait részletesen elemzünk és a normálhangoláshoz ké-

pest pontosabb fuzzy értékkel jellemzünk (15. táblázat). Egy szerkezet állapotát jellemzı tag-

sági függvény alaphalmaza a [0,1] intervallum, ezt osztjuk fel 20 egyenlı részre. Ennek oka, 

hogy 0,05-ös osztásnál pontosabb állapot-meghatározás felesleges, mert a szakértıi vélemé-

nyekben jelentkezı szubjektív megítélés miatt ennél pontosabb érték figyelembe vétele nem 

indokolt. 

 

Kijövı eredmények 

A vizsgált épületállomány minden tagjára csakúgy, mint a normálhangolásos módszer eseté-

ben- számítható egy a lakóépület minıségét jellemzı érték. Az értékek itt is [0,1] interval-

lumba esnek. Az értékeket növekvı sorrendbe állítva meghatározhatjuk a vizsgált épületek 

rangsorát szerkezeti szempontból. A teljes épület állapotára jellemzı, a szoftver segítségével 

számított eredményt itt is nyelvi változókkal jellemezhetjük. Ennél a módszernél ugyanabba a 

három csoportba osztjuk az épületeket, 0,0-0,3 között „nem megfelelt”, 0,3-0,7 között „felújí-

tásra javasolt” 0,7-1,0 között „jó állapotú”. 

 

4.3. A modell alkalmazása a vizsgált adatbázison 

A budapesti XIII. kerületben vizsgált lakóépületekrıl létrehozott adatbázist az elkészített 

fuzzy szingleton szignatúra alapú szoftverrel vizsgáltam. Segítségével hasznos információk 

kaphatóak a különbözı szerkezetek állapotáról és egymáshoz való viszonyukról. 
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4.3.1.  Normálhangolásos módszer eredményeinek értékelése 

A vizsgált lakóépületekre vonatkozóan a rangsoroló módszer segítségével meghatároztam az 

épületre jellemzı µ állapotleíró értékeket, illetve a belılük számítható µ1 összesített aggregált 

állapotleíró értéket. A fuzzy módszerrel végzett számítás eredményét a bemenı adatok sor-

rendjében a 4. táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat: Összesített aggregált állapotleírók értékei normálhangolásos módszer esetén 
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Ezután az eredményeket µ1 összesített aggregált állapotleíró érték szerint rangsorba állítva 

diagramban ábrázoltam (54. ábra). A diagramban megjelenik az adott épületre jellemzı µ11 és 

µ12 (primer, illetve a szekunder szerkezeteket jellemzı) állapotleíró érték is. 

 

54. ábra: µ1 és µ11 és µ12 összesített aggregált állapotleírók viszonya normálhangolásos 

modell esetén 

A táblázat, illetve a diagram alapján a következık állapíthatók meg: Az µ1 összesített 

aggregált állapotleíró értéke a vizsgált épületállományban 0,21 és 0,74 között változik. Ezután 

az eredményeket még szemlétesebben tükrözı diagramot készítettem (55. ábra), amely azt 

mutatja meg, hogy a vizsgált épületek halmazát 100%-nak tekintve adott µ értékek között az 

épületek hány %-a található. 
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55. ábra: Szerkezetek minısítése normálhangolásos módszer esetén 

A diagramot vizsgálva a következık állapíthatók meg: A módszer alkalmazása esetén a µ1 

összesített aggregált állapotleíró értéke a vizsgált esetek 17,6 %-ban nem éri el a 0,3 értéket, 

ami azt jelenti, hogy az épület vizsgált szerkezeteinek állapota nem megfelelı minısítéső. Az 

esetek 80,9 %-ban µ1 értéke 0,3 és 0,7 közé esik, ebben az esetben a vizsgált szerkezeteket 

elfogadható állapotúnak minısítjük. Csupán a vizsgált esetek 1,5 %-ban fordul elı a szerkeze-

tek állapotának jó minısítése. Ekkor a szerkezet µ1 összesített aggregált állapotleíró értéke 

nagyobb, mint 0,7. A kapott arányokból is megállapítható, hogy a vizsgált épületállomány 

jelentıs része felújításra szorul, részben a korábbi állagmegóvási és felújítási munkák elmara-

dása miatt (56. ábra). 
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56. ábra: A vizsgált épületek szerkezeti minısítése normálhangolásos módszer esetén 

A „primer” szerkezetek állapotát jellemzı µ11 összesített aggregált állapotleíró értéke a 

vizsgált lakóépületek 20,6 %-nál nem megfelelı minısítéső, nem éri el a 0,3 értéket. 77,9 %-

ban µ11 értéke 0,3 és 0,7 közé esik, ekkor a fı teherhordó szerkezetek elfogadható állapotúak. 

Csak a vizsgált épületek 1,5 %-nál fordul elı jó minısítés. A µ12 összesített aggregált állapot-

leíró értéke a vizsgált esetek 58,5 %-ban nem éri el a 0,3 értéket, tehát az épület „szekunder” 

szerkezeteinek állapota nem megfelelı minısítéső. Az esetek 41,5 %-ban µ12 értéke 0,3 és 0,7 

közé esik, elfogadható állapotúnak tekinthetı. A vizsgált épületállomány esetében µ12 

aggregált állapotleíró értéke egy esetben sem érte el a 0,7 értéket, ezáltal a jó állapotú minısí-

tést. Megfigyelhetı, hogy a fı teherhordó szerkezetek jellemzıen (76,5 %-ban) jobb állapotú-

ak, mint az azokat védı szakipari szerkezeteké. A vizsgált lakóépület-állomány 33,8 %-ánál a 

két érték különbségének abszolút értéke nagyobb, mint 0,2. 

 

4.3.2.  Finomhangolásos módszer eredményeinek értékelése 

A finomhangolásos módszer eredményeinek megjelenítését és értékelését a normálhangolásos 

módszerhez hasonlóan végeztem el. Meghatároztam az épületre jellemzı µ állapotleíró érté-

keket, illetve a µ1 összesített aggregált állapotleíró értékeket a rangsoroló módszer segítségé-

vel. Az épületek sorrendjében a számítás eredményét az 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat: Összesített aggregált állapotleírók értékei finomhangolásos módszer esetén 

Az eredményeket µ1 összesített aggregált állapotleíró érték szerint rangsorba állítva diag-

ramban ábrázoltam (57. ábra). A diagram tartalmazza az adott épületre jellemzı µ11 és µ12 

(primer, illetve a szekunder szerkezeteket jellemzı állapotleíró érték is). 
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57. ábra: µ1 és µ11 és µ12 összesített aggregált állapotleírók viszonya finomhangolásos modell 

esetén 

A táblázat, illetve a diagram alapján a következık állapíthatók meg: 

Az µ1 összesített aggregált állapotleíró értéke a vizsgált épületállományban 0,14 és 0,73 kö-

zött változik. Ennél a módszernél is a finomhangolásos módszerhez hasonlóan az eredménye-

ket diagramban is ábrázoltam (58. ábra), ahol a vizsgált épülethalmaz százalékában lehet a 

kapott eredményeket kiértékelni. 

Finomhangolásos módszer alkalmazása esetén a µ1 összesített aggregált állapotleíró értéke a 

vizsgált esetek 30,9 %-ban nem éri el a 0,3 értéket, ami azt jelenti, hogy az épület vizsgált 

szerkezeteinek állapota nem megfelelı minısítéső. 

Az esetek 67,6 %-ban µ1 értéke 0,3 és 0,7 közé esik, ebben az esetben a vizsgált szerkezeteket 

elfogadható állapotúnak minısítjük. Csupán a vizsgált esetek 1,5 %-ban fordul elı a szerkeze-

tek állapotában jó minısítés. Ebben az esetben a szerkezet µ1 összesítet aggregált állapotleíró 

értéke nagyobb, mint 0,7. A vizsgált épületállomány állapota erısen leromlott, µ1 89,7 %-ban 

nem éri el a 0,5 értéket. A fı teherviselı szerkezetek állapotát jellemzı µ11 összesített 

aggregált állapotleíró értéke a vizsgált lakóépületek 18,1 %-nál nem megfelelı minısítéső, 

nem éri el a 0,3 értéket. 80,4 %-ban µ11 értéke 0,3 és 0,7 közé esik, ekkor a fı teherhordó 

szerkezetek elfogadható állapotúak. Csak a vizsgált épületek 1,5 %-nál fordul elı jó minısí-
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tés. A µ12 összesített aggregált állapotleíró értéke a vizsgált esetek 53,4 %-ban nem éri el a 0,3 

értéket, tehát az épület „szekunder” szerkezeteinek állapota nem megfelelı minısítéső. 

 

58. ábra: Szerkezetek minısítése finomhangolás esetén 

A vizsgált épületállomány 46,6 %-ban µ12 értéke 0,3 és 0,7 közé esik, elfogadható állapotúnak 

tekinthetı. A szekunder szerkezetekre vonatkozó µ12 aggregált állapotleíró értéke egy esetben 

sem érte el a 0,7 értéket, ezáltal a jó állapotú minısítést. 

Megállapítható, hogy a vizsgált szerkezetek összesítésben jellemzıen gyenge vagy köze-

pes minısítésőek, a jó minısítéső épületek száma elhanyagolható (59. ábra). Olyan épületek, 

amelyeknél a beavatkozás egyáltalán nem szükséges nagyon kis számban szerepelnek az 

adathalmazban. Megfigyelhetı, hogy a tartószerkezeteket védı szakipari szerkezetek jellem-

zıen rosszabb állapotban vannak, mint a fı teherviselı szerkezetek. A „szekunder” szerkeze-

tek együttes minısítése egyszer sem érte el a jó állapotút. Finomhangolásos módszer alkalma-

zása esetén háromfokozatú minısítés figyelembevételénél a fı teherhordó szerkezeteket védı 

szakipari szerkezetek állapota jellemzıen rosszabb értéket kap, mint normálhangolásos mód-

szer alkalmazása esetén, míg a fı teherhordó szerkezetek esetében a százalékos arányban alig 

van változás.  
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59. ábra: A vizsgált épületek szerkezeti minısítése finomhangolásos módszer esetén 

A beavatkozás szükségessége a várt szinten van, aminek oka a modell alapstruktúrájának pa-

ramétereiben (aggregációs faktorok és relevancia súlyok) rejlik. A fı teherhordó szerkezetek 

72 %-ban jobb állapotúak, mint az azokat védı szakipari szerkezetek. A µ11 és µ12 összesített 

aggregált állapotleíró értékek legnagyobb különbsége 0,35. A vizsgált lakóépület-állomány 

26,4 %-ánál a két érték különbségének abszolút értéke nagyobb, mint 0,2. 

4.3.3. A normál- és finomhangolásos módszer eredményeinek összehasonlítása 

Mindkét módszerrel megvizsgáltam az épületszerkezetek aggregált értékeit. 

Több grafikont és táblázatot készítettem, melyben a normál és a finomhangolásos módszer 

eredményeit ábrázoltam (17. táblázat). A normálhangolásos módszernél kapott aggregált érté-

keket növekvı sorrendbe állítottam. Ezután a finomhangolásos módszerrel számítható értéke-

ket is szerepeltettem a grafikonban. A grafikonban a primer és a szekunder szerkezetekre 

számítható összesített értékek szerepelnek (60. ábra). Megfigyelhetı, hogy az összesített 

aggregált állapotleírók értéke finomhangolásos módszer (B) alkalmazása esetén milyen mér-

tékben tér el a normálhangolásos módszer (A) alapján számítottakhoz képest.  
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60. ábra: A normál- és finomhangolásos módszer aggregált értékeinek differenciája 

A 61. ábrából jól leolvasható a normál és finomhangolásos módszer aggregált értékeinek dif-

ferenciája. Megmutatja, hogy a normálhangolásos számítással kiadódó µ értékhez képest 

mennyire tér el a finomhangolásos módszerrel számított érték (Az ábrákon az összes épületet 

100%-nak tekintem). 

 

61. ábra: A normál és finomhangolásos módszer aggregált értékeinek differenciája 

Finomhangolásos módszer alkalmazása esetén a „primer” szerkezetekhez tartozó aggregált 

értékek a vizsgált épületek csupán 21%-ban jeleztek a normálhangolásos módszerhez képest 

gyengébb minısítést. Ugyanakkor az esetek 73%-ban jobb érték adódott. A „szekunder” szer-

kezeteknél viszont már 43 %-ban fordul elı, hogy a finomhangolásos módszerrel kapott 

aggregált érték kisebb a normálhangolásos módszerhez tartozónál, az esetek 50%-ban pedig 
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jobb értéket kapunk. Ha a fı teherviselı szerkezetek és az azokat védı szakipari szerkezetek 

állapotát együtt vizsgálom, akkor finomhangolásos módszer esetén a vizsgált épületek 73%-

ban gyengébb minısítést kapnak, mint normálhangolásos módszer alkalmazása esetén és csak 

18%-ban kapnak magasabb értéket.  

A vizsgált adatbázis esetében a három lingvisztikus értéket használó közelítı tagsági függ-

vényekkel dolgozó módszer eredményei 94,1 %-ban jól közelítik a 21 címkét használó úgy-

nevezett „finom” értékkészletet használó módszer eredményeit. (A µ1 összesített aggregált 

állapotleírók közötti eltérés 0,1 értéken belül van.) A három értéket használó közelítı tagsági 

függvényekkel dolgozó módszer elegendı pontosságú értékeket eredményez abban az eset-

ben, ha gyors és költségkímélı vizsgálat szükséges. 

A normálhangolásos módszer segítségével a szerkezetek minıségét leíró µ1 aggregált érté-

kek figyelembevételével felállítottunk egy minıségi sorrendet. Ha finomhangolásos módszert 

alkalmazunk, akkor a µ1 aggregált értékek figyelembevételével felállított sorrend eltérést mu-

tat a normálhangolásos módszer alkalmazása esetén kapott sorrendhez képest. A sorrendben 

történı változás a vizsgált épületek 72%-nál nem haladja meg a 10 %-ot. Az esetek 18,4%-

ban a változás 10 és 20 % közötti és csupán 9,6%-ban nagyobb, mint 20%. Ilyen kiugró érték 

abban az esetben lehetséges, ha két feltétel is teljesül. Az elsı, hogy sok épület µ1 aggregált 

értéke nagyon közel legyen egymáshoz, vagyis ha az épületszerkezetek összesített minısítése 

sok vizsgált épületnél hasonló. A másik feltétel, hogy a finomhangolásos módszer alkalmazá-

sával a struktúra egyes levelein tárolt fuzzy értékek mindegyike (vagy közel az összes) egy-

azon irányban nagymértékben eltérjen a normálhangolásos módszerhez képest. 

 

4.4. Lingvisztikus approximáció alkalmazása normál- és finomhangolásos modell ese-

tén 

Abból a célból, hogy közel azonos minısítéső épületek esetében ne lehessen túlságosan nagy 

ugrás a minıség alapján felállított sorrendben, megvizsgáljuk a fuzzy szignatúra alapú modell 

érzékenységét lingvisztikus approximációt alkalmazva. A „primer” és „szekunder” szerkeze-

tek együttes minıségét jellemzı összesített aggregált állapotleírókat a 0-1 közötti tartomány-

ban egyenlı részekre bontottam. A részekre bontás sőrőségének megfelelıen kétféle lingvisz-

tikus approximációt alkalmaztam az adott feladatnál. 
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4.4.1.  I. típusú lingvisztikus approximáció 

Az elsı esetben a [0,1] intervallumot 20 egyenlı részre bontottam, és ezekbe a kvalitatív cso-

portokba (kategóriákba) soroltam be a µ1 értékeket (18. táblázat). Mindegyik kategóriához 

hozzárendeltem egy nyelvi változót, ami a szerkezetek állapotát jellemzi. A kvalitatív csopor-

tok jelei A01 és A20 között változnak, a hozzájuk rendelt nyelvi változók „abszolút elfogad-

hatatlan állapotú” és „abszolút jó állapotú” között változik. Ha megfigyeljük a normál- és 

finomhangolásos módszerek alkalmazásával kapott értékek megoszlását az I. típusú lingvisz-

tikus approximáció kategóriái között a következı megállapításokat tehetjük (62. ábra): 

- 03-nál kisebb illetve 15-nél nagyobb kvalitatív csoportba egyik vizsgált épület se tar-

tozik. Ez normál- és finomhangolásos módszernél egyaránt megfigyelhetı; 

- a vizsgált épületek 23%-a normálhangolásos módszer esetén a 08-as kvalitatív cso-

portba tartozik; 

- a leggyakoribb kategóriák 07 és 10 között találhatóak, ezen kategóriák mindegyikébe 

finom- és normálhangolásos módszer alkalmazása esetén is a vizsgált épületek több 

mint 10%-a tartozik; 

- a vizsgált épületek kvalitatív csoportok közötti eloszlásának értékei a Gauss-eloszlást 

követik. Az a kategória (08) amibe a vizsgált épületek legnagyobb hányada tartozik az 

átlag közelében található. 

 

62. ábra: A normál- és finomhangolásos módszerek alkalmazásával a kapott értékek 

megoszlása az I. típusú lingvisztikus approximáció kategóriái között 
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4.4.2.  II. típusú lingvisztikus approximáció 

A második esetben 10 egyenlı részre bontottam a [0,1] intervallumot. Ezekbe a kvalitatív 

csoportokba soroltam be µ1 értékeit (19. táblázat). A kvalitatív csoportokat B0-tól B9-ig jelöl-

tem, a hozzá rendelt nyelvi változók „abszolút elfogadhatatlan állapotú” és „abszolút jó álla-

potú” között változnak. A normál- és finomhangolásos módszerek alkalmazásával kapott ér-

tékek megoszlását tanulmányozva a II. típusú lingvisztikus approximáció kategóriái között a 

következı megállapításokat tehetjük (63. ábra): 

- 0, 8 és 9-es kvalitatív csoportokba egyik vizsgált épület sem tartozik. Ez normál- és fi-

nomhangolásos módszernél egyaránt megfigyelhetı; 

- a leggyakoribb kategória a 3, normál- és finomhangolásos módszer esetén is a vizsgált 

épületek több mint 35%-a ide tartozik; 

- a 3 és 4 jelő kvalitatív csoportokba együttesen normálhangolásos módszer alkalmazása 

esetén a vizsgált épületek több mint 70%-a, míg finomhangolásos módszer esetén a 

vizsgált épületek közel 60%-a esik; 

- a vizsgált épületek kategóriák közötti eloszlásának értékei itt is a Gauss-eloszlást kö-

vetik. Az a kategória (3) amibe a vizsgált épületek legnagyobb hányada tartozik az át-

lag közelében található.  

 

63. ábra: A normál- és finomhangolásos módszerek alkalmazásával a kapott értékek 

megoszlása az II. típusú lingvisztikus approximáció kategóriái között 

4.4.3.  A fuzzy szignatúra alapú modell érzékenységének vizsgálata 

I. típusú lingvisztikus approximáció 

Megfigyelhetı, hogy a „primer” és „szekunder” szerkezetek együttes vizsgálatánál a vizsgált 

épületek közel felénél (47,06%) ugyanaz a nyelvi változó érvényes normál- és finomhangolá-
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sos módszer esetén egyaránt. (64. ábra) Ha a vizsgálat csak a „primer” vagy a „szekunder” 

szerkezetekre terjed ki, akkor az egyezés mértéke ennél kisebb, „primer” szerkezeteknél 27,94 

%, míg „szekunder” szerkezeteknél 29,41 %. Együttes vizsgálat esetén a vizsgált épületek 

38,24 %-nál fordul elı, hogy a normálhangolásos módszernél kapott nyelvi változóhoz képest 

közvetlenül szomszédos nyelvi változót kapunk finomhangolás esetén. Ez az arány „pri-

mer”szerkezetek vizsgálata esetén 47,06 % míg „szekunder” szerkezetek vizsgálatánál 52,94 

%. Megállapítható, hogy a fı teherhordó és az azokat védı szakipari szerkezetek együttes 

vizsgálata esetén a vizsgált épületek több mint 85 % - nál azonos vagy szomszédos kategóriát 

kapunk normál- és finomhangolásos módszer alkalmazásakor egyaránt, a kvalitatív csoportok 

közti különbség pedig 95,59 % - ban kisebb, mint három. 

 

64. ábra: I. típusú lingvisztikus approximáció esetén a normál- és finomhangolásos módszer 

között fennálló differencia 

II. típusú lingvisztikus approximáció  

A „primer” és „szekunder” szerkezetek együttes vizsgálatánál a vizsgált épületek 64,71 % - 

nál ugyanaz a nyelvi változó érvényes normál- és finomhangolásos módszer esetén egyaránt 

(65. ábra). Ha a vizsgálat csak a „primer” vagy a „szekunder” szerkezetekre terjed ki, akkor 

az egyezés mértéke „primer” szerkezeteknél 47,06 %, míg „szekunder” szerkezeteknél 72,06 

%. Együttes vizsgálat esetén a vizsgált épületek 33,82 %-nál fordul elı, hogy a normálhango-

lásos módszernél kapott nyelvi változóhoz képest közvetlenül szomszédos nyelvi változót 

kapunk finomhangolás esetén. Ez az arány „primer”szerkezetek vizsgálata esetén 52,94 % 

míg „szekunder” szerkezetek vizsgálatánál 27,94 %. 
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Megállapítható, hogy a fı teherhordó és az azokat védı szakipari szerkezetek együttes 

vizsgálata esetén a vizsgált épületek 98,53 % -nál azonos vagy szomszédos kategóriát kapunk 

normál- és finomhangolásos módszer alkalmazásakor egyaránt, a „primer” vagy „szekunder” 

szerkezetek önálló vizsgálatánál pedig minden esetben azonos vagy szomszédos kvalitatív 

csoportot kapunk. Megállapítható, hogy a vizsgált épületállomány esetében finomhangolásos 

módszer alkalmazásakor a normálhangolásos módszerhez képest jóval gyakrabban kerülnek 

rosszabb minısítéső cellába a µ1, µ11 illetve µ12 aggregált állapotleírók értékei, mint jobb mi-

nısítésőbe. Az eredményként kapott lingvisztikus approximációk közül a 10 elemő értékkész-

letet használó elegendı pontosságot eredményez az épületek állapotának rangsorolásához. 

 

65. ábra: II. típusú lingvisztikus approximáció esetén a normál- és finomhangolásos módszer 

között fennálló differencia 

4.5. A „szekunder” és „primer” szerkezetek összesített aggregált állapotleírói diffe-

renciájának a „primer” szerkezetek állapotromlására gyakorolt hatása 

Fuzzy szingleton szignatúra alapú modell alkalmazásával lehetıségünk van javaslatot tenni 

sürgıs beavatkozások megtételére, a gyors állagromlást megelızése céljából. Abban az eset-

ben célszerő a felújítási munkákat haladéktalanuk elkezdeni, ha a fı teherviselı szerkezetek 

állaga még viszonylag jónak tekinthetı, ugyanakkor az azokat védı szakipari szerkezetek 

(„szekunder” szerkezetek”) állaga már erısen leromlott. Ekkor a „szekunder” szerkezetek már 

nem képesek a „primer” szerkezeteket megvédeni a káros hatásoktól. Elsısorban a teherhordó 

szerkezeteket védı szakipari szerkezetek felújítása elengedhetetlen. További célunk az adat-

bázis alapján egy sürgısségi rangsor (javasolt beavatkozási sorrend) felállítása is. Megvizs-

gáltam, hogy milyen µ11 primer szerkezetekre vonatkozó összesített aggregált állapotleíró 

értékek esetében indokolt a „szekunder” szerkezetek összesített állapotát is figyelembe venni. 
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Ezt az értéket az adatbázis tanulmányozását követıen µ11 ≥ 0,4 -nek vettem fel.. Ekkor a fı 

teherviselı szerkezetek még elég jó állapotban vannak ahhoz, hogy gazdaságossági szem-

pontok figyelembevételével és az esetleges késıbbi balesetveszély elkerülése (elhárítása) ér-

dekében beavatkozzanak. 

Meghatároztam a µ12 összesített aggregált állapotleíró értékének azt a tartományát, aminél 

célszerő a beavatkozást elvégezni. Annak eldöntésére, hogy a primer szerkezetek gyors állag-

romlásának elkerülése érdekében szükség van-e gyors beavatkozásra, a normál és a finom-

hangolásos modellt vizsgáltam. 

 

66. ábra: A „szekunder” szerkezetek „primer” szerkezetek állapotromlásában betöltött szerepe 

normál hangolásos módszer esetén 

Az elsı modellnél azokat az épületeket soroltam a gyors beavatkozást igénylı épületek közé, 

ahol két feltétel egyszerre teljesült. Az egyik, hogy a „primer” szerkezetek összesített 

aggregált állapotleíró értéke nagyobb vagy egyenlı legyen 0,4-nél (µ11 ≥ 0,4). A másik, hogy 

a „szekunder” szerkezetek összesített aggregált állapotleíró értéke ne legyen nagyobb 0,3-nál 

(µ12 ≤ 0,3) (66. és 67. ábra). A másik modellnél szintén kritérium volt, hogy a fı teherhordó 

szerkezetek legalább 0,4 összesített aggregált állapotleíró értékkel rendelkezzenek, viszont µ12 

nem egy határértékhez viszonyítottuk, hanem a µ11 értékétıl való eltérésének mértéke alapján 
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vizsgáltuk (68. és 69. ábra). Kritérium, hogy a „szekunder” és a „primer” összesített aggregált 

állapotleírók differenciájának értéke legalább -0,2 legyen. (µ12 - µ11 ≤ -0,2) 

 

67. ábra: A „szekunder” szerkezetek „primer” szerkezetek állapotromlásában betöltött szerepe 

finomhangolásos módszer esetén 

A normál- és finomhangolásos módszer alkalmazásával kapott eredmények összehasonlí-

tásakor a következı megállapításokat tehetjük: 

Az elsı modell alkalmazása esetén normálhangolásos módszernél a vizsgált épületek „pri-

mer” szerkezeteinek összesített aggregált állapotleírója 70%-kal gyakrabban éri el az elıírt 

0,4-es értéket és kétszer annyi épület esetén javasolt a gyors beavatkozás a nagyarányú állag-

romlás megelızése érdekében, mint finomhangolásos módszer esetén. A második modellt 

vizsgálva megállapítható, hogy normálhangolásos módszernél 62%-kal gyakrabban fordul elı 

hogy a „szekunder” és a „primer” szerkezetek összesített aggregált állapotleírók különbsége 

kisebb az elıírt határértéknél (-0,20). 
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68. ábra: A „szekunder” és „primer” szerkezetek összesített aggregált állapot leírói 

differenciájának hatása a „primer” szerkezetek állapotromlásáról 

 

69. ábra: A „szekunder” és „primer” szerkezetek összesített agreggált állapot leírói 

differenciájának hatása a primer szerkezetek állapotromlásáról 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.008



 97 

Megállapítható, hogy amennyiben a cél az állapotromlások céljából javasolt gyors beavatko-

zás szükségességének eldöntése, akkor a finomhangolásos módszer javasolandó.  

Egy épület „szekunder” szerkezeteinek gyors felújítása a következı esetben indokolt: 

  ha  µ11 ≥ 0,4 

  és  µ12 ≤ 0,3  vagy   µ12 - µ11 ≤ -0,2 

 

4.6. A modell rekurzív kiértékelése konkrét épületekre vonatkozóan 

Az alábbiakban két konkrét lakóépületen keresztül bemutatom, hogy a fastruktúra különbözı 

szintjein hogyan adódnak a szerkezetek  állapotát jellemzı összesített aggregált állapotleírók 

értékei. Ismertetem az épületszerkezetek rendszereit és anyagait valamint a legfontosabb épü-

letjellemzıket.  Az állapotleírók értékeit az épületre vonatkozó statikai szakvélemények alap-

ján számszerősítettem, értékeit a 73. és a 76. ábra tartalmazza. Az állapotleírók értékeit nor-

mál és finomhangolásos módszer alkalmazásával is bemutatom. 

4.6.1. A 32. számú épület vizsgálata 

 

Háromszintes kétszárnyú, alápincézett magastetıs lakóépület (70, 71. ábra) 

Építési év:  1890 

Átalakítások:  1953, 1964  (lakásleválasztások) 

Felújítási munkák: 1966   (homlokzat felújítás) 

  

70. ábra: A 32 épület távlati képe,  71. ábra: A 32. épület udvari homlokzata 

A lakóépület rövid leírása: 

Háromszintes kétszárnyú, alápincézett magastetıs lakóépület, mindkét szárnya kéttraktusos 

(72. ábra), tömör tégla fıfalas (hosszfalas) szerkezeti rendszerő, sávalapozással. Pince, föld-

szint és I. emelet feletti födém szilárd, a II. emelet feletti (záró) födém fafödém. 
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72. ábra: A 32. épület helyszínrajzi vázlata 

A primer szerkezetek rövid leírása: 

alapozási szerkezetek (µ1111): 

rendszere:  sávalap 

anyaga:  nagymérető égetett agyagtéglából, mészhabarcsba rakva, szorított hé-

zaggal 

falszerkezetek (µ1112): 

rendszere:  tömör fıfalas, hosszfalas, kéttraktusos 

anyaga: nagymérető tömör égetett agyagtégla, mészhabarcsba rakva 

födémszerkezetek (µ1121): 

pincefödém és földszint feletti födém (µ11211, µ11212): 

rendszere: acélgerendák közötti poroszsüveg födém  

anyaga: I180-I200 acélgerendák közti nagymérető tömör égetett agyagtéglából 

mészhabarcsba falazott boltozat 

I. emelet feletti födém (µ11212): 

rendszere: acélgerendák közötti síklemez födém 

anyaga: I szelvényő acélgerendák közötti téglabetétes lemezfödém 

rendszere: csapos gerendafödém salakfeltöltéssel és padlóburkoló téglával  

anyaga: átvágott faragott fa (II. osztályú) jelentıs méret és minıségeltérésekkel 

II. emelet feletti (záró) födém (µ11213): 

függıfolyosó szerkezet (µ1122): 

rendszere: kıkonzolokra támaszkodó kılemez 
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anyaga: tömbkı illetve édesvízi keménymészkı lemezek 

lépcsıszerkezet (µ1123): 

rendszere: egyenes, két illetve háromkarú, lebegı rendszerő, nagy orsóterő lépcsı 

anyaga: ékszelvényő, profilozott mőkılépcsı 

tetıszerkezet (µ113): 

rendszere: fafödémtıl függetlenített, hagyományos, kötı- és fiókgerendás, 

háromállószékes, szelemenesbakdúcos fa fedélszék 

anyaga: II. osztályú főrészelt fenyıgerenda 

A szekunder szerkezetek rövid leírása: 

Tetıhéjalás (µ121): 

rendszere:  pikkelyes fedés 

anyaga:  hornyolt és kettıs hódfarkú cserépfedés vegyesen (A részben felújított 

héjazat kb. 40%-a hornyolt, 60%-a hódfarkú cserépfedés) 

homlokzatképzés (µ1221): 

fajtája:  tagozatos mészhabarcs vakolat, kıporos fröcsköléssel 

lábazat (µ1222): 

fajtája:  50 cm magas lemezes terméskı lábazat 

bádogos szerkezetek (µ123): 

fajtája:  függı ereszcsatorna, lefolyócsı, vápaborítás, tetıablak és kémény sze-

gély bádogozása 

anyaga: horganyzott acéllemez 

szigetelés (µ124): 

fajtája:  talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 

 

A 32. épület szerkezeteinek állapotát illetve összállapotát reprezentáló aggregált állapotleírók 

értékeit ábrázoltam az 73. ábrán. A normálhangolásos módszer alkalmazása esetén kapott 

értékeket a felsı indexben A-val jelöltem, míg a finomhangolásos módszerrel kapott értékek-

nél a felsı indexben B szerepel. 
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73. ábra: A modell rekurzív kiértékelései a 32. épületre vonatkozóan 
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4.6.2. A 59. számú épület vizsgálata 

 

Háromszintes kétszárnyú, alápincézett magastetıs lakóépület (74, 75. ábra) 

Építési év:  1903 

Felújítási munkák: 1953   (homlokzatfelújítás) 

    

74. ábra: Az 59 épület távlati képe 

A lakóépület rövid leírása: 

Kétszintes alápincézett lakóépület nyereg illetve félnyereg tetıvel. Tömör tégla fıfalas szer-

kezeti rendszerő lakóépület, sávalapozással. A pince feletti és a közbensı födém szilárd, a 

záró födém faanyagú. 

  

75. ábra: Az 59. épület helyszínrajzi vázlata 

A primer szerkezetek rövid leírása: 

alapozási szerkezetek (µ1111): 

rendszere:  sávalap 

anyaga:  nagymérető égetett agyagtéglából, mészhabarcsba rakva 
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falszerkezetek (µ1112): 

rendszere:  tömör fıfalas, hosszfalas 

anyaga: nagymérető tömör égetett agyagtégla, mészhabarcsba rakva 

födémszerkezetek (µ1121): 

pincefödém és földszint feletti födém (µ11211, µ11212): 

rendszere: acélgerendák közötti poroszsüveg födém  

anyaga: 90 mm talpszélességő I szelvényő acélgerendák közti nagymérető tö-

mör égetett agyagtéglából mészhabarcsba falazott boltozat 

I. emelet feletti (záró) födém (µ11213): 

rendszere: csapos gerendafödém salakfeltöltéssel és padlóburkoló téglával  

anyaga: átlagosan 28 cm átmérıjő félfák 

függıfolyosó szerkezet (µ1122): 

fajtája : monolit vasbeton lemez (portlandcement) 

lépcsıszerkezet (µ1123): 

rendszere: konzolos 

anyaga: elıregyártott vasbeton 

tetıszerkezet (µ113): 

rendszere: háromállószékes, szelemenes, kötıgerendás (nyeregtetınél) illetve 

kétállószékes, bakdúcos (félnyeregtetınél) fedélszék 

anyaga: II. osztályú főrészelt fenyıgerenda 

A szekunder szerkezetek rövid leírása: 

Tetıhéjalás (µ121): 

rendszere:  pikkelyes fedés 

anyaga:  hódfarkú cserép – kettıs fedés (50%) illetve hornyolt cserép (50%) 

homlokzatképzés (µ1221): 

fajtája:  mészhabarcs vakolat, kıporos fröcsköléssel 

lábazat (µ1222): 

fajtája:  vakolt lábazat (cementhabarcs) 

bádogos szerkezetek (µ123): 

fajtája:  függı ereszcsatorna, lefolyócsı, vápacsatorna, szegélyezések 

anyaga: horganyzott acéllemez 

szigetelés (µ124): 

fajtája:  talajnedvesség elleni szigetelés nem készült 
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Az 59. épület szerkezeteinek állapotát illetve összállapotát reprezentáló aggregált állapotle-

írók értékeit ábrázoltam az 76. ábrán. A normálhangolásos módszer alkalmazása esetén kapott 

értékeket a felsı indexben A-val jelöltem, míg a finomhangolásos módszerrel kapott értékek-

nél a felsı indexben B szerepel. 

 

76. ábra: A modell rekurzív kiértékelései az 59. épületre vonatkozóan 
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Összefoglalva megállapítható, hogy a fuzzy szingleton szignatúrán alapuló modell alkalmas 

az épületek állapotára vonatkozó állapotjellemzı meghatározására. Alkalmas továbbá arra 

is, hogy egy épületállomány esetében, különbözı prioritási szempontok figyelembevételével 

rangsort állítson fel, ezáltal segítve a döntéselıkészítést. 
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5. A TAGSÁGI ÉRTÉKEK VALÓS FUZZY ÉRTÉKKÉSZLET (R-FUZZY) AL-

KALMAZÁSÁVAL TÖRTÉN İ MEGHATÁROZÁSÁHOZ MODELL KÉSZÍTÉ-

SE ÉS VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben a fuzzy szingleton szignatúra alapú modell tagsági értékeinek további 

szempontok alapján történı meghatározásával foglakozom.  

5.1. Célkitőzések 

Célom, hogy a vizsgált teherhordó szerkezetek állapotát jellemzı tagsági értékek meghatáro-

zására olyan módszert dolgozzak ki, ami a szerkezeteken bekövetkezı - közvetlenül vagy 

közvetve - észlelt károsodásokon túl, a szerkezetek egyéb paramétereit és azoknak a szerkezet 

minıségére gyakorolt hatását is figyelembe veszi. Elsı lépésben a módszert általános formá-

ban dolgoztam ki, ami tetszıleges számú pozitív és negatív hatás figyelembe vételére alkal-

mas. Az, hogy melyik teherhordó szerkezetnél hány darab - a szerkezet állapotát befolyásoló 

tényezı lett figyelembe véve - a vizsgált szerkezettıl és a rendelkezésre álló adatbázistól is 

függ. A kidolgozott módszernél megvizsgáltam, hogy különbözı input adatok esetén milyen 

eredmények adódhatnak és ezek miként illeszkednek az elvárt eredményekhez. 

A módszer alkalmas az összes primer és szekunder szerkezet tagsági értékének meghatá-

rozására. A Budapest XIII. kerületében lévı konkrét lakóépület-állomány vizsgálata segítsé-

gével készült adatbázis alapján meghatároztam az alapozási szerkezetek tagsági értékeit és 

elemezzük a kapott eredményeket. A módszer kidolgozása a kiterjesztett valós értékkészlető 

fuzzy értékek felhasználásával történik. Az R-fuzzy mőveletei alkalmasak különbözı szem-

pontok együttes figyelembevételére.  

 

5.2. A valós értékkészlető fuzzy halmazok és az alkalmazott mőveletek bemutatása 

A valós (R-fuzzy) halmazok: 

Az eredeti fuzzy halmaz definíció szerint az alaphalmaz (X, univerzum) elemeit a tagsági 

függvény a [0,1] egységintervallumra képezi le, ezzel megadva az egyes halmazelemek tagsá-

gi értékeit. E definíciónak késıbb számos általánosítása született, melyek között a kitőzött 

céloknak legjobban megfelelı, a teljes valós számegyenesre kiterjesztett tagsági függvény: 

1: RXA →µ             (29) 

A negatív és egynél nagyobb tagsági értékeknek fizikai jelentése nincs, azonban a kiter-

jesztett értékkészlet lehetıvé teszi, hogy bizonyos technikai számításokat úgy végezzünk el, 
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hogy ilyen „imaginárius” tagsági értékek közbensı eredményként keletkezzenek (miközben a 

végeredmény már 0 és 1 közé esı tényleges tagsági érték.) Ezt a kiterjesztést elsısorban az 

indokolja, hogy az un. I-fuzzy és R-fuzzy axiomatikus rendszerekben (bizonyos feltételek 

mellett) lehetıség nyílik a halmazrendszer és- unió inverzének a kiszámítására. Az inverz 

mőveletek tulajdonságai sok tekintetben hasonlóak az algebrai inverz mőveletekéhez [44]. 

Az R-fuzzy axiómatikus rendszer (a duál jelleget hangsúlyozó, nem minimál alakban) a mel-

léklet 20. táblázatában található.  

Az R-fuzzy axiómáknak megfelelı legegyszerőbb általánosan elterjedt fuzzy mőveletek az 

alábbiak. 

-fuzzy algebrai unió (fuzzy diszjunkció): 

 

BABABA µµµµµ ⋅−+=∨           (30) 

 

-fuzzy algebrai metszet (fuzzy konjunkció): 

 

BABA µµµ ⋅=∧            (31) 

 

A fenti axiómarendszer alapján lehetıség nyílik a fuzzy inverz unió (fuzzy inverz 

diszjunkció) (és fuzzy inverz metszet (fuzzy inverz konjunkció) bevezetésére is. Az elıbbi 

képlete: 

B

BA
BA α

ααα
−
−=−∨ 1

 1≠Bα           (32) 

 

Ha AB αα > , akkor 0<−∨ BAα ; 

 

az utóbbié pedig 

 

B

A
BA α

αα =−∧   0≠Bα          (33) 

 

Ha BA αα > , akkor 1>−∧ BAα  
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5.3. Modell létrehozása a tagsági értékek meghatározására 

A vizsgált jellemzık tagsági értékeinek meghatározásához elsı lépésként el kell dönteni, hogy 

hány a szerkezet állapotát befolyásoló tényezıt veszünk figyelembe. Ezeknek a tényezıknek 

az értéke a vizsgált hatás intenzitását és a vizsgált épületszerkezet állapotára gyakorolt hatá-

sának mértékét veszi figyelembe. Azokat a tényezıket, amelyek a szerkezet állapotát pozitív 

irányba befolyásolják állapotjavító tényezınek nevezzük és µi -vel jelöljük (i=1…n, n a figye-

lembe vett állapotjavító tényezık száma). Azokat a tényezıket, amelyek a szerkezet állapotát 

negatív irányba befolyásolják állapotrontó tényezınek nevezzük és αi -vel jelöljük (i=1…m, 

m a figyelembe vett állapotrontó tényezık száma). Az állapotjavító és állapotrontó tényezık 

száma bármennyi lehet, a vizsgálatok azt mutatják, hogy jellemzıen 6 darab ( 3 állapotjavító 

és 3 állapotrontó) tényezı alkalmazása indokolt. Mivel minden tényezırıl feltételezzük, hogy 

minden esetben befolyásolja az állapotot, a vizsgálatot le kell szőkíteni szigorúan monoton 

viselkedéső fuzzy operátorokra. A szigorúan monoton fuzzy operátorok esetében értelmezhe-

tı - fent definiált - algebrai unió alkalmas az összes tényezı figyelembevételére. Az összes 

állapotjavító tényezı hatását figyelembe vevı (magába foglaló) tényezıt az állapotjavító té-

nyezık eredıjének neveztem és µP -vel jelöltem. Az összes állapotrontó tényezı hatását fi-

gyelembe vevı (magába foglaló) tényezıt az állapotrontó tényezık eredıjének neveztem és 

αN -nel jelöltem. Az állapotjavító- és az állapotrontó tényezık eredıjét a fuzzy algebrai unió 

segítségével határoztam meg.  

Mivel a fuzzy algebrai unió asszociatív tulajdonsággal rendelkezik [44], ezért bármennyi a 

tagsági értéket befolyásoló tényezı esetén egy lépésben számolható. 

Tetszıleges n számú pozitív és tetszıleges m számú negatív a tagsági értéket befolyásoló té-

nyezı esetén Pµ  és Nα  tényezık értéke a fuzzy algebrai unió (fuzzy disjunction) alkalmazá-

sával a következı: 

∏∏∑∑
==

−

≠=
−−=⋅−±±⋅−==

==

n

i
i

n

i
i

n
n
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ji

n

i
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n

i
i 11

1
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  (34) 
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i
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i
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i
i 11

1

1

)1(1)1(

11

ααααααα K

U

  (35) 

A fenti szita formulák zárt alakban való megadására lásd [43]. Ez az állapotjavító és az álla-

potrontó tényezık eredıjének általános alakja. Abban az esetben, ha három állapotjavító és 

három állapotrontó tényezıt veszünk figyelembe (a teherhordó szerkezetek jelentıs részére ez 

jellemzı) Pµ  és Nα  tényezık értéke a következı összefüggéssel számítható: 
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CfBfAfCfBfCfAfBfAfCfBfAfCfBfAfP µµµµµµµµµµµµµµ ⋅⋅+⋅−⋅−⋅−++== ∨∨    (36) 

CfBfAfCfBfCfAfBfAfCfBfAfCfBfAfN αααααααααααααα ⋅⋅+⋅−⋅−⋅−++== ∨∨    (37) 

Az épületszerkezetek minıségét jellemzı tagsági értékek meghatározásához két szélsıséges 

értéket határozunk meg. Ezek egy intervallum értékő fuzzy készletet határoznak meg. Az in-

tervallum két szélsı értékét az „optimista” és a „pesszimista” becslés alapján meghatározott 

tagsági értékek jelölik ki (77. ábra). 

 

77. ábra: Intervallum értékő fuzzy 

 

Az „optimista” becslést )(SUPα  a fuzzy algebrai inverz unió (fuzzy inverse disjunction) al-

kalmazásával kapjuk és a vizsgált szerkezet (általános állapotát jellemzı) tagsági értékének 

felsı határát jelenti. Az állapotjavító tényezık eredıjét az állapotrontó tényezık eredıjének a 

komplemensével szorozzuk és ezt az értéket osztjuk a relatív romlás )(NP αµ ⋅  

komplemensével. 

-„optimista” becslés   (felsı érték): 

NP

NP
SUP αµ

αµλ
⋅−

−⋅
=

1

)1(
                      (38) 

A „pesszimista” becslést )(INFα  a fuzzy algebrai metszet (fuzzy conjunction) alkal-

mazásával kapjuk és a vizsgált szerkezet tagsági értékének alsó határát jelenti. Az állapotjaví-

tó tényezık eredıjét az állapotrontó tényezık eredıjének a komplemensével szorozzuk. 

-„pesszimista” becslés (alsó érték):  

)1( NPINF αµλ −⋅=            (39) 

A késıbbiekben bizonyítjuk, hogy a „pesszimista” becslés mindig alatta marad az „opti-

mista” becslésnek. Összevetettem a kétfajta becslés eredményeként kapott tagsági értékeket a 

szakértıi értékeléssel, és azt találtam, hogy az utóbbit a két érték ),( SUPINF λλ  számtani köze-

pe jól közelíti. Ezt a vizsgált épületszerkezet becsült állapotának )(AVGλ neveztem el. 

- becsült állapot: 

2
SUPINF

AVG
λλλ +=            (40) 
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Ezt az AVGλ  becsült értéket tekintjük a továbbiakban a vizsgált szerkezet tagsági értékének 

és ezeket az értékeket alkalmazhatjuk a fuzzy szingleton szignatúra alapú állapot-

meghatározó és rangsoroló modell használatánál. 

 

5.4. Az R-fuzzy algebrai struktúra kutatási területen való alkalmazhatóságának vizs-

gálata 

Elıször módszertani kutatást végeztem, és a módszer alkalmazhatóságát vizsgáltam. 

Állítás: A fuzzy algebrai unió alkalmazásával kapott felsı érték minden esetben nagyobb mint 

a fuzzy algebrai metszet alkalmazásával kapott alsó érték ( INFSUP λλ > ). 

Bizonyítás: 

NP

NP

NP

NPP

αµ
αµ

αµ
αµµ

⋅−
−⋅=

⋅−
⋅−

1
)1(

1
          (41) 

SUPINF λλ <  

NP

NP
NP αµ

αµαµ
⋅−

−⋅<−⋅
1

)1(
)1(         (42) 

NP αµ ⋅−
<

1
1

1  

11 <⋅− NP αµ  

A 6. táblázatban megvizsgáltam, hogy a tagsági függvény felsı és alsó értéke valamint a 

becsült állapota milyen értékeket vehet fel az állapotjavító tényezık eredıjének (µP) és az 

állapotrontó tényezık eredıjének (αN) a függvényében. Az állapotjavító tényezık eredıjének 

legkisebb vizsgált értéke 0,65, mivel a következı fejezetben bemutatott µA1 állapotjavító té-

nyezı értéke ennél kisebb nem lehet (ebbıl következik, hogy µP értéke sem adódhat ennél 

kisebb értékre). µP értékét 0,65 és 1 közötti intervallumban vizsgáltam 0,05-ös felosztással. 

αN állapotrontó tényezık eredıjét 0 és 1 közötti intervallumon 0,05-ös felosztással vizsgál-

tam, így megfigyelhetı, hogy csekély és jelentıs mértékő állapotrontó (negatív) hatások mi-

ként befolyásolják a vizsgált fuzzy algebrai operátorok értékét és jellegét. 
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µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

0,65 0,05 0,64 0,62 0,63 0,65 0,30 0,57 0,46 0,51 0,65 0,55 0,46 0,29 0,37 0,65 0,80 0,27 0,13 0,20
0,70 0,05 0,69 0,67 0,68 0,70 0,30 0,62 0,49 0,56 0,70 0,55 0,51 0,32 0,41 0,70 0,80 0,32 0,14 0,23
0,75 0,05 0,74 0,71 0,73 0,75 0,30 0,68 0,53 0,60 0,75 0,55 0,57 0,34 0,46 0,75 0,80 0,38 0,15 0,26
0,80 0,05 0,79 0,76 0,78 0,80 0,30 0,74 0,56 0,65 0,80 0,55 0,64 0,36 0,50 0,80 0,80 0,44 0,16 0,30
0,85 0,05 0,84 0,81 0,83 0,85 0,30 0,80 0,60 0,70 0,85 0,55 0,72 0,38 0,55 0,85 0,80 0,53 0,17 0,35
0,90 0,05 0,90 0,86 0,88 0,90 0,30 0,86 0,63 0,75 0,90 0,55 0,80 0,41 0,60 0,90 0,80 0,64 0,18 0,41
0,95 0,05 0,95 0,90 0,93 0,95 0,30 0,93 0,67 0,80 0,95 0,55 0,90 0,43 0,66 0,95 0,80 0,79 0,19 0,49
0,99 0,05 0,99 0,94 0,96 0,99 0,30 0,99 0,69 0,84 0,99 0,55 0,98 0,45 0,71 0,99 0,80 0,95 0,20 0,57

µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

0,65 0,10 0,63 0,59 0,61 0,65 0,35 0,55 0,42 0,48 0,65 0,60 0,43 0,26 0,34 0,65 0,85 0,22 0,10 0,16
0,70 0,10 0,68 0,63 0,65 0,70 0,35 0,60 0,46 0,53 0,70 0,60 0,48 0,28 0,38 0,70 0,85 0,26 0,11 0,18
0,75 0,10 0,73 0,68 0,70 0,75 0,35 0,66 0,49 0,57 0,75 0,60 0,55 0,30 0,42 0,75 0,85 0,31 0,11 0,21
0,80 0,10 0,78 0,72 0,75 0,80 0,35 0,72 0,52 0,62 0,80 0,60 0,62 0,32 0,47 0,80 0,85 0,38 0,12 0,25
0,85 0,10 0,84 0,77 0,80 0,85 0,35 0,79 0,55 0,67 0,85 0,60 0,69 0,34 0,52 0,85 0,85 0,46 0,13 0,29
0,90 0,10 0,89 0,81 0,85 0,90 0,35 0,85 0,59 0,72 0,90 0,60 0,78 0,36 0,57 0,90 0,85 0,57 0,14 0,35
0,95 0,10 0,94 0,86 0,90 0,95 0,35 0,93 0,62 0,77 0,95 0,60 0,88 0,38 0,63 0,95 0,85 0,74 0,14 0,44
0,99 0,10 0,99 0,89 0,94 0,99 0,35 0,98 0,64 0,81 0,99 0,60 0,98 0,40 0,69 0,99 0,85 0,94 0,15 0,54

µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

0,65 0,15 0,61 0,55 0,58 0,65 0,40 0,53 0,39 0,46 0,65 0,65 0,39 0,23 0,31 0,65 0,90 0,16 0,06 0,11
0,70 0,15 0,66 0,60 0,63 0,70 0,40 0,58 0,42 0,50 0,70 0,65 0,45 0,25 0,35 0,70 0,90 0,19 0,07 0,13
0,75 0,15 0,72 0,64 0,68 0,75 0,40 0,64 0,45 0,55 0,75 0,65 0,51 0,26 0,39 0,75 0,90 0,23 0,08 0,15
0,80 0,15 0,77 0,68 0,73 0,80 0,40 0,71 0,48 0,59 0,80 0,65 0,58 0,28 0,43 0,80 0,90 0,29 0,08 0,18
0,85 0,15 0,83 0,72 0,78 0,85 0,40 0,77 0,51 0,64 0,85 0,65 0,66 0,30 0,48 0,85 0,90 0,36 0,09 0,22
0,90 0,15 0,88 0,77 0,82 0,90 0,40 0,84 0,54 0,69 0,90 0,65 0,76 0,32 0,54 0,90 0,90 0,47 0,09 0,28
0,95 0,15 0,94 0,81 0,87 0,95 0,40 0,92 0,57 0,74 0,95 0,65 0,87 0,33 0,60 0,95 0,90 0,66 0,10 0,38
0,99 0,15 0,99 0,84 0,91 0,99 0,40 0,98 0,59 0,79 0,99 0,65 0,97 0,35 0,66 0,99 0,90 0,91 0,10 0,50

µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

0,65 0,20 0,60 0,52 0,56 0,65 0,45 0,51 0,36 0,43 0,65 0,70 0,36 0,20 0,28 0,65 0,95 0,08 0,03 0,06
0,70 0,20 0,65 0,56 0,61 0,70 0,45 0,56 0,39 0,47 0,70 0,70 0,41 0,21 0,31 0,70 0,95 0,10 0,04 0,07
0,75 0,20 0,71 0,60 0,65 0,75 0,45 0,62 0,41 0,52 0,75 0,70 0,47 0,23 0,35 0,75 0,95 0,13 0,04 0,08
0,80 0,20 0,76 0,64 0,70 0,80 0,45 0,69 0,44 0,56 0,80 0,70 0,55 0,24 0,39 0,80 0,95 0,17 0,04 0,10
0,85 0,20 0,82 0,68 0,75 0,85 0,45 0,76 0,47 0,61 0,85 0,70 0,63 0,26 0,44 0,85 0,95 0,22 0,04 0,13
0,90 0,20 0,88 0,72 0,80 0,90 0,45 0,83 0,50 0,66 0,90 0,70 0,73 0,27 0,50 0,90 0,95 0,31 0,05 0,18
0,95 0,20 0,94 0,76 0,85 0,95 0,45 0,91 0,52 0,72 0,95 0,70 0,85 0,29 0,57 0,95 0,95 0,49 0,05 0,27
0,99 0,20 0,99 0,79 0,89 0,99 0,45 0,98 0,54 0,76 0,99 0,70 0,97 0,30 0,63 0,99 0,95 0,83 0,05 0,44

µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

0,65 0,25 0,58 0,49 0,53 0,65 0,50 0,48 0,33 0,40 0,65 0,75 0,32 0,16 0,24 0,65 0,99 0,02 0,01 0,01
0,70 0,25 0,64 0,53 0,58 0,70 0,50 0,54 0,35 0,44 0,70 0,75 0,37 0,18 0,27 0,70 0,99 0,02 0,01 0,01
0,75 0,25 0,69 0,56 0,63 0,75 0,50 0,60 0,38 0,49 0,75 0,75 0,43 0,19 0,31 0,75 0,99 0,03 0,01 0,02
0,80 0,25 0,75 0,60 0,68 0,80 0,50 0,67 0,40 0,53 0,80 0,75 0,50 0,20 0,35 0,80 0,99 0,04 0,01 0,02
0,85 0,25 0,81 0,64 0,72 0,85 0,50 0,74 0,43 0,58 0,85 0,75 0,59 0,21 0,40 0,85 0,99 0,05 0,01 0,03
0,90 0,25 0,87 0,68 0,77 0,90 0,50 0,82 0,45 0,63 0,90 0,75 0,69 0,23 0,46 0,90 0,99 0,08 0,01 0,05
0,95 0,25 0,93 0,71 0,82 0,95 0,50 0,90 0,48 0,69 0,95 0,75 0,83 0,24 0,53 0,95 0,99 0,16 0,01 0,08
0,99 0,25 0,99 0,74 0,86 0,99 0,50 0,98 0,50 0,74 0,99 0,75 0,96 0,25 0,60 0,99 0,99 0,50 0,01 0,25

 

6. táblázat: A vizsgált fuzzy algebrai operátorok lehetséges értékei az állapotjavító- és az 

állapotrontó tényezık eredıjének a függvényében 

 

78. ábra: λSUP, λINF és λAVG lehetséges értékei αN függvényében µP=0,65 esetén 
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A vizsgálatok során kapott eredmények egy részét grafikonokon is ábrázoltam. Az állapotja-

vító tényezık négy jellemzı értékére (0,65, 0,75, 0,85, 0,95) ábrázoltam a vizsgált fuzzy al-

gebrai operátorok értékének a változását az állapotrontó tényezık értékének a függvényében 

(78.-81. ábrák). Kék vonallal ábrázoltam a felsı értéket megadó „optimista” becslést, sárga 

vonallal az alsó értéket megadó „pesszimista” becslést, lila vonallal pedig a vizsgált szerkezet 

tagsági értékének a becsült állapotát.  

 

79. ábra: λSUP, λINF és λAVG lehetséges értékei αN függvényében µP=0,75 esetén 

 

80. ábra: λSUP, λINF és λAVG lehetséges értékei αN függvényében µP=0,85 esetén 
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81. ábra: λSUP, λINF és λAVG lehetséges értékei αN függvényében µP=0,95 esetén 

Az 82. ábrán megfigyelhetı, hogy különbözı µP értékek esetén milyen mértékő a tagsági 

függvény felsı és alsó értékének a különbsége. Ha az állapotjavító tényezık eredıje alacsony, 

akkor a tagsági függvény felsı és alsó értékének a különbsége kicsi (µP =0,65 esetén a kü-

lönbség nem haladhatja meg a 0,18 értéket).  

 

 

82. ábra: λSUP-λINF lehetséges értékei αN függvényében különbözı µP  értékek esetén 

Ahogy az állapotjavító tényezık eredıjének az értékét növeljük, a tagsági függvény felsı és 

alsó értékének a különbsége is nı. Jellemzıen abban az esetben nagy a tagsági függvény felsı 

és alsó értékének a különbsége („nyitott az olló”), ha az állapotjavító tényezık eredıjének az 

értéke és az állapotrontó tényezık eredıjének az értéke egyaránt nagy. Ebben az esetben a 

tagsági függvény felsı és alsó értékének a különbsége meghaladhatja a 0,60-as értéket. Abban 
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az esetben, ha az állapotrontó tényezık eredıje szélsıségesen kicsi vagy nagy αSUP-αINF érté-

ke lecsökken. Ha a tagsági függvény felsı és alsó értékének a különbsége meghaladja a 0,45-

öt, akkor ajánlott a károsodások okainak egyedi vizsgálata. 

 

 

83. ábra: λSUP és λINF egymáshoz viszonyított értékei αN  függvényében különbözı µP értékek 

esetén 

A 83. ábrán az állapotjavító tényezık eredıjének különbözı értékeihez tartozó tagsági értékek 

felsı és alsó értékeinek görbéi láthatóak az állapotrontó tényezık eredıjének a függvényében. 

A becsült tagsági értékek görbéi az állapotjavító tényezık eredıjének különbözı értékeire az 

állapotrontó tényezık eredıjének a függvényében az 84. ábrán láthatóak.   

 

84. ábra: λAVG egymáshoz viszonyított értékei αN függvényében különbözı µP  értékek esetén 
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5.5. A modell tesztelése az adatbázis alapján egy teherhordó szerkezeten 

A létrehozott modell alkalmazásával a konkrét épületállományt vizsgálva meghatároztam az 

alapozási szerkezetek tagsági értékeit és megvizsgáltuk az imaginárius fuzzy értékeken alapu-

ló módszer lakóépületek tartószerkezeteinek minısítése és rangsorolása szempontjából törté-

nı alkalmazhatóságát. Az alapozási szerkezetek állapotát jellemzı tagsági értékek meghatáro-

zásának sematikus modellje az 85. ábrán látható. 

 

85. ábra: µ1111 meghatározásának sematikus modellje 

Az alapozási szerkezetekre jellemzı tagsági értékek meghatározása. A vizsgált lakóépület 

típusoknál az alapozási szerkezet szinte kizárólag sávalapozás. Vizsgálataim a szélsı fıfalak 

alatti sávalapokra vonatkoznak. 

- bemenı adatok: 

 - épület szintszáma (n); 

 - épület alápincézettsége (c); 

 - szélsı fıfalak alatti sávalapok szélessége (wf); 

 - az épület hosszanti fıfalaira merıleges mérete (l); 

 - traktusok száma (t); 

 - szélsı fıfalak vastagsága (ww); 

- szélsı fıfalak alatti sávalapok anyaga (mf); 

 - szélsı fıfalak anyaga (mw); 

 - az észlelt károsodások; 

 - környezetterhelési viszonyok. 
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5.5.1. A tagsági értéket befolyásoló µµµµ és α α α α értékek meghatározása 

Az alapozási szerkezetre jellemzı tagsági értéket a következı tényezık befolyásolják: 

a. a sávalap anyagától függı tényezı (µAf); 

b. a sávalap szélességének megfelelıségétıl függı tényezı (pozitív irányú) (µBf); 

c. az építés évétıl függı tényezı (µCf); 

d. a sávalap észlelt károsodásaitól függı tényezı (αAf); 

e. a sávalap szélességének megfelelıségétıl függı tényezı (negatív irányú) (αBf); 

f. a szerkezet minıségét rontó egyéb hatásokat jellemzı tényezı (αCf). 

A fuzzy algebrai unió és a fuzzy inverz unió alkalmazásával meghatározhatóak a teherhordó 

szerkezetek minıségét jellemzı tagsági értékek. 

 

a.)A sávalap anyagától függı tényezı (µAf) 

Értékét a következıképpen választottam meg. 

µAf = f (mw) (86. ábra) 

 

86. ábra: A sávalap anyagától függı tényezı figyelembe vett értékei 

b.) A sávalap szélességének megfelelıségétıl függı tényezı (pozitív irányú) (µBf) 

A sávalap szélesség megfelelıségének a megállapításához megvizsgáltam a sávalap szélessé-

gének (wf) és az sávalap idealizált becsült szélességének (wfi) arányát. Az idealizált becsült 

sávalap szélességének meghatározásához szükséges a sávalapokra jutó terhek közelítı megha-

tározása valamint a sávalapok alatti talaj jellemzıinek ismerete. Ezeket az értékeket az álla-

pot-meghatározó modellhez szükséges pontossággal a mőszaki-statikai szakvélemények tar-

talmazzák illetve azok alapján meghatározhatóak. Fentiek alapján táblázatosan meghatároz-

tam a vizsgált épületek szélsı fıfala alatti sávalap szükséges szélességét. Összevetve ezt az 

alkalmazott sávalap szélességgel megkaptam a sávalap szélességének megfelelıségétıl függı 

tényezıt. Ha a sávalap szélessége nagyobb, mint a sávalap idealizált szélessége akkor µBf ér-
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téke az alábbi táblázat értékeit veheti fel. Ha a sávalap szélessége kisebb, mint a sávalap idea-

lizált szélessége akkor µBf értéke 0, azaz nincs hatással µ2 értékére. 

wf - wfi ≥ 0 → µfi  αfi = 0        (43) 

wf - wfi ≤ 0 → αfi  µfi = 0        (44) 

Az adatbázisban szereplı épületeket és a kor építési szokásait vizsgálva megállapítjuk, hogy 

wf / wfi ≥ 1,40-nél nagyobb arány nem életszerő (az adatbázisban sem fordul elı ilyen épület), 

emiatt a µBf tényezı értékét ennél nagyobb arányú wf / wfi esetén már nem módosítjuk (87. 

ábra). 

 

87. ábra:µBf tényezı értékei 

c.) Az építés évétıl függı tényezı (µCf) 

Az Építésügyi Szabályzat Budapest Székesfıváros Területére 1914-ben került bevezetésre. A 

fıvárosra vonatkozó szabályozás életbe lépése után épült épületeknél m tényezı értékét 0,10-

re vettem fel, míg az 1914 elıtt épült épületeknél m tényezı értéke 0. Ezzel figyelembe vet-

tem hogy az építés évében volt-e a városnak saját építésügyi szabályzata (egyúttal feltételez-

zük, hogy a tervezés és a kivitelezés az ebben lévı elıírások betartásával történt), és a termé-

szetes állapotromlás folyamatát az idı függvényében. 

d.) A sávalap észlelt károsodásaitól függı tényezı (αAf) 

αAf tényezı meghatározása az 4.1.2.1. fejezetben meghatározott µ1111 alapozási szerkezetek 

állapotát jellemzı tényezı felhasználásával történik. Minél nagyobb az észlelt károsodások 

mértéke, annál jobban közelít µ1111 értéke 0-hoz. A tagsági értékek meghatározása a fuzzy 

inverz unió és a fuzzy algebrai metszet alapján történik, ezért esetünkben minél nagyobb a 

károsodás mértéke annál jobban közelít αAf  az 1-hez. Így αAf = 1 - µ1111 értéket alkalmaztam. 
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e.) A sávalap szélességének megfelelıségétıl függı tényezı (negatív irányú) (αBf) 

Ha a sávalap szélessége kisebb, mint a sávalap idealizált szélessége akkor αBf értéke a 88. 

ábra értékeit veheti fel (lásd c pontot). 

 

88. ábra: αBf tényezı értékei 

f.) A szerkezet minıségét rontó egyéb hatásokat jellemzı tényezı (αCf) 

Az alapozási szerkezetek állapotát károsan befolyásoló rezgések hatását veszi figyelembe. A 

nagyobb forgalmú utak mentén lévı épületek esetén αCf értéke 0,15, míg a metró vonala felett 

lévı épületek esetén (Váci út) 0,30. A mellékutcákban lévı épületek közvetlen közelében 

nincs számottevı forgalom, ezért ezekben az esetekben αCf értéke 0,00 azaz nincs hatással α2 

értékére. 

5.5.2. Az eredmények bemutatása 

A vizsgált lakóépület-állomány alapozási szerkezeteire jellemzı tagsági értékek meghatározá-

sához elıször minden vizsgált épületre meghatároztam a tagsági értéket befolyásoló tényezı-

ket. Összesen 6 tényezı értékét állapítottam meg: három állapotjavító és három állapotrontó 

tényezıt. Ezeknek a tényezıknek az értékei a 7. táblázaton láthatóak. 

Abban az esetben, ha egy épület valamelyik tényezıjének meghatározásához nem állt rendel-

kezésre minden adat, akkor az adott tényezıt nem vettem figyelembe a tagsági érték meghatá-

rozásánál. Ezeknek a tényezıknek az értékét 0-ra vetem.  
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7. táblázat: A tagsági tényezık értékeit befolyásoló tényezık a vizsgált épületeknél 

Következı lépésben meghatároztam a vizsgált épületek alapozási szerkezetének állapotát jel-

lemzı tagsági értékeket. λSUP és λINF az intervallum két szélsıséges értéke és a kettı számtani 

közepe adja a becsült tagsági értéket (λAVG) (9. táblázat). A 89. ábrán. és a 8. táblázatban a 

tagsági függvények értékei (λSUP, λINF, λAVG) láthatóak grafikus formában és számértékekkel. 

A vizsgált épületek - az alapozási szerkezetek állapotára utaló tagsági függvények becsült 
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értéke alapján- monoton növekvı sorrendbe állítottam. A nagyon jó és a nagyon rossz állapo-

tú szerkezetek esetén a tagsági érték felsı és alsó értékének a különbsége kicsi. A vizsgált 

épületeknél a tagsági érték felsı és alsó értékének a különbsége átlagosan 0,25. Minimális 

értéke 0,07, maximális értéke pedig 0,49. 
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µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG µµµµP ααααN λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

1 0,78 0,94 0,17 0,05 0,11 35 0,78 0,55 0,61 0,35 0,48
2 0,82 0,65 0,61 0,29 0,45 36 0,80 0,60 0,62 0,32 0,47
3 0,80 0,65 0,58 0,28 0,43 37 0,75 0,40 0,64 0,45 0,55
4 0,91 0,25 0,89 0,69 0,79 38 0,75 0,87 0,28 0,10 0,19
5 0,91 0,40 0,86 0,55 0,70 39 0,74 0,92 0,19 0,06 0,13
6 0,78 0,60 0,58 0,31 0,44 40 0,75 0,79 0,38 0,16 0,27
7 0,76 0,70 0,48 0,23 0,35 41 0,75 0,90 0,24 0,08 0,16
8 0,80 0,83 0,40 0,13 0,27 42 0,79 0,69 0,54 0,25 0,39
9 0,83 0,20 0,80 0,67 0,73 43 0,80 0,74 0,51 0,21 0,36

10 0,75 0,93 0,18 0,06 0,12 44 0,75 0,64 0,52 0,27 0,39
11 0,91 0,74 0,72 0,24 0,48 45 0,80 0,70 0,54 0,24 0,39
12 0,78 0,39 0,68 0,47 0,58 46 0,72 0,36 0,62 0,46 0,54
13 0,65 0,70 0,36 0,19 0,27 47 0,78 0,39 0,68 0,47 0,58
14 0,91 0,76 0,71 0,22 0,46 48 0,76 0,41 0,65 0,45 0,55
15 0,65 0,52 0,47 0,31 0,39 49 0,75 0,30 0,68 0,53 0,60
16 0,76 0,45 0,64 0,42 0,53 50 0,78 0,74 0,47 0,20 0,34
17 0,87 0,65 0,69 0,30 0,50 51 0,78 0,60 0,58 0,31 0,44
18 0,75 0,90 0,23 0,08 0,15 52 0,75 0,96 0,10 0,03 0,06
19 0,69 0,85 0,24 0,10 0,17 53 0,69 0,65 0,43 0,24 0,34
20 0,75 0,81 0,36 0,14 0,25 54 0,87 0,55 0,74 0,39 0,57
21 0,78 0,40 0,67 0,47 0,57 55 0,83 0,92 0,29 0,07 0,18
22 0,91 0,60 0,80 0,36 0,58 56 0,91 0,60 0,80 0,36 0,58
23 0,75 0,76 0,42 0,18 0,30 57 0,75 0,55 0,57 0,34 0,46
24 0,91 0,90 0,50 0,09 0,30 58 0,75 0,60 0,55 0,30 0,42
25 0,78 0,85 0,34 0,12 0,23 59 0,79 0,92 0,24 0,07 0,15
26 0,75 0,95 0,13 0,04 0,08 60 0,75 0,69 0,48 0,23 0,35
27 0,75 0,76 0,42 0,18 0,30 61 0,75 0,66 0,50 0,26 0,38
28 0,91 0,87 0,57 0,12 0,34 62 0,84 0,65 0,65 0,29 0,47
29 0,91 0,55 0,82 0,41 0,62 63 0,65 0,76 0,31 0,16 0,24
30 0,75 0,66 0,50 0,26 0,38 64 0,87 0,20 0,84 0,69 0,76
31 0,91 0,20 0,89 0,73 0,81 65 0,81 0,60 0,63 0,33 0,48
32 0,75 0,46 0,62 0,41 0,51 66 0,65 0,60 0,43 0,26 0,34
33 0,75 0,62 0,53 0,29 0,41 67 0,75 0,64 0,52 0,27 0,39
34 0,78 0,75 0,46 0,19 0,33 68 0,91 0,69 0,76 0,29 0,52  

8. táblázat: λSUP, λINF, λAVG értékei a vizsgált épületeknél
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89. ábra: A tagsági függvények értékei a rangsorba állított épületeknél 

S
or

sz
ám

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 F

E
LS
İ

 É
R

T
É

K
E

 

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 A

LS
Ó

 É
R

T
É

K
E

 

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 B

E
C

S
Ü

LT
 É

R
T

É
K

E

S
or

sz
ám

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 F

E
LS
İ

 É
R

T
É

K
E

 

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 A

LS
Ó

 É
R

T
É

K
E

 

T
A

G
S

Á
G

I É
R

T
É

K
 B

E
C

S
Ü

LT
 É

R
T

É
K

E

λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG λλλλSUP λλλλINF λλλλAVG

52 0,10 0,03 0,06 67 0,52 0,27 0,39
26 0,13 0,04 0,08 33 0,53 0,29 0,41
1 0,17 0,05 0,11 58 0,55 0,30 0,42
10 0,18 0,06 0,12 3 0,58 0,28 0,43
39 0,19 0,06 0,13 6 0,58 0,31 0,44
18 0,23 0,08 0,15 51 0,58 0,31 0,44
59 0,24 0,07 0,15 2 0,61 0,29 0,45
41 0,24 0,08 0,16 57 0,57 0,34 0,46
19 0,24 0,10 0,17 14 0,71 0,22 0,46
55 0,29 0,07 0,18 36 0,62 0,32 0,47
38 0,28 0,10 0,19 62 0,65 0,29 0,47
25 0,34 0,12 0,23 35 0,61 0,35 0,48
63 0,31 0,16 0,24 65 0,63 0,33 0,48
20 0,36 0,14 0,25 11 0,72 0,24 0,48
8 0,40 0,13 0,27 17 0,69 0,30 0,50
40 0,38 0,16 0,27 32 0,62 0,41 0,51
13 0,36 0,19 0,27 68 0,76 0,29 0,52
24 0,50 0,09 0,30 16 0,64 0,42 0,53
23 0,42 0,18 0,30 46 0,62 0,46 0,54
27 0,42 0,18 0,30 37 0,64 0,45 0,55
34 0,46 0,19 0,33 48 0,65 0,45 0,55
53 0,43 0,24 0,34 54 0,74 0,39 0,57
50 0,47 0,20 0,34 21 0,67 0,47 0,57
66 0,43 0,26 0,34 12 0,68 0,47 0,58
28 0,57 0,12 0,34 47 0,68 0,47 0,58
7 0,48 0,23 0,35 22 0,80 0,36 0,58
60 0,48 0,23 0,35 56 0,80 0,36 0,58
43 0,51 0,21 0,36 49 0,68 0,53 0,60
30 0,50 0,26 0,38 29 0,82 0,41 0,62
61 0,50 0,26 0,38 5 0,86 0,55 0,70
45 0,54 0,24 0,39 9 0,80 0,67 0,73
15 0,47 0,31 0,39 64 0,84 0,69 0,76
42 0,54 0,25 0,39 4 0,89 0,69 0,79
44 0,52 0,27 0,39 31 0,89 0,73 0,81  

9. táblázat: λSUP, λINF,  λAVG értékei a rangsorba állított épületeknél 
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Mivel minden - a szerkezet állapotát módosító - tényezırıl feltételezzük, hogy minden esetben 

befolyásolja a minısítést, a vizsgálatokat le kellet szőkíteni szigorúan monoton viselkedéső 

fuzzy operátorokra. A vizsgálat eredményeibıl megállapítottam, hogy a szigorúan monoton 

fuzzy algebrai operátorok alkalmazásával meghatározhatóak a különbözı szerkezetek állapo-

tát jellemzı tagsági értékek. Az így meghatározott tagsági értékek alkalmasak a közvetlenül 

vagy közvetve észlelt károsodásokon kívül a szerkezet állapotát befolyásoló egyéb szempontok 

figyelembevételére is. 
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