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IV. SZAKASZ.

Befejező szerkezetek.

Hogy az épület használható legyen, szükséges, hogy a már 
eddig tárgyalt szerkezeteken kívül lépcsőkkel, ajtókkal, ablakokkal, 
padozattal, fütő- és tüzelő-helyekkel, árnyékszékekkel stb. legyen 
fölszerelve s legtöbb esetben vízzel ellátva és bekerítve is. Mindezek 
a szerkezetek az épület befejező munkálatait tartalmazzák.

I. FEJEZET.

Lépcső-szerkezetek.

Jellemzés. A lépcsők arra valók, hogy az épület egyes emeletei, 
illetve különböző magasságban levő helyiségei között a közlekedést 
helyreállítsák. Sokszor azonban az épületen kívül is lépcsők szük
ségesek; ezeket, hogy a belső lépcsőktől megkülönböztessük, külső 
vagy szabad lépcsőknek nevezzük.

A belső lépcsők lehetnek, helyzetök szerint, emeleti lépcsők, piuczelépcsök 
és padláslépcsők, jelentőségük, illetve a közlekedés tekintetében végzendő feladatuk 
szerint pedig főlépcsők, a melyek az épület főforgalmának lebonyolítására valók, 
melléklépcsők, a melyek nagyobb épületekben az egyes épületrészek vagy szárnyak 
helyi közlekedését közvetítik, és kis vagy házi lépcsők, a melyek leginkább a 
cselédség közlekedésére vagy az udvarnak legrövidebb úton való megközelítésére 
szánvák.

Minden lépcső egyes lépcsőfokokból áll és a rajta való járás 
fokról-fokra való lépéssel történik. Azt a lépcsőfokot, a melyre fel
menés közben először lépünk, belépő foknak és azt, a melynél a 
lépcsőt elhagyjuk, kilépő foknak nevezzük. Ha pedig az egyes lépcső
fok-csoportok közé egy szélesebb vízszintes síkot iktatunk közbe, 
a mely szintén egy lépcsőfok-számba megy, akkor ez a sik a nyugvó 
hely vagy pihenő, és a lépcsőnek a pihenő által elválasztott részei 
az ú. n. lépcsőkarok. Az olyan lépcsőt azután, a melyben pihenő 
egyáltalán nincsen, egykorúnak (1634. ábra), a melyben egy pihenő 
van, kétkarúnak (1635.— 1638. ábra), a melynek két pihenője van,

Sobó: Középítéstan I I . 1
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háromkarúnak (1689. ábra) és a három pihenővel bíró lépcsőt 
négykárú lépcsőnek (1640. ábra) nevezzük.

A
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Alaprajzi alakjukra nézve vannak egyenrskarú lépcsők, ha a 
b belépő és a k kilépő fok egy egyenes vonal irányában van
(1635. ábra), törtkarú 
lépcsők, melyeknél az 
egyes karok középvonala 
tetszés szerinti szöget zár 
be egymással (1636.—
1640. ábra), félköralakú 
lépcsők, a melyeknek 

középvonala egy félkör 
(1641. ábra), csavarodó 
vagy vegyeskarú lépcsők, 
melyeknél az egyenes IMI. ábra.

karok közé körívalakú lépcsőkar van közbeiktatva (1642.—1643. ábra), 
és csigalépcsők, melyeknél az egyes lépcsőfokok köralakban vannak

\ T

A l
X_

7^ « M M

‘AW //M /tf////s Y //M

O
1643. ábra. 1644. ábra.

1*
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elhelyezve (1644.— 1645. ábra). A törtkarú lépcsők, aszerint, amint 
. irányuk csak egyszer vagy többször van megtörve, két-, három- és 
négykarúak; a törés szöge rendszerint derékszög, de lehet tompa
szög és egyenes szög is, az utóbbi leginkább kétkarú lépcsőknél 
fordúl elő, a mikor a lépcsőkarok egymáshoz párhuzamosak (1687. 
és 1638. ábra). Az 1646. ábrabeli lépcső szintén kétkarú, ennek 
azonban csak egy belépő és két kilépő foka van s alsó karja, a mely 
mindkét felső kar közlekedését átveszi, szélesebb, mint a felső karok 
bármelyike. A csigalépcsők elhelyezhetők négyzetes (1644. ábra)7 
sokszögű vagy köralakú térben (1645. ábra) és lehetnek tömör 
orsójú csigalépcsők (1644. ábra), melyeknél a lépcsőfokok egyik 

' vége egy közös o orsóba van foglalva, és üreges orsójú csigalépcsők 
(1645. ábra), melyeknél a lépcsőfokok belső vége szabadon lebeg 
és egy köralakú szabad teret —  ú. n. üres orsót —  zár be, a melynek 
átmérője rendszerint 40— 60 cm.

A törtkarú lépcsők egyes karjai sokszor tömör vagy áttört 
falakkal vannak elválasztva, a melyekbe a fokok belső végei bele
nyúlnak; ezt a választófalat gyámfalnak, béllésfalnak vagy egyenes 
orsónak nevezzük (1638. ábra o).

A lépcsőház az épületnek az a része, a mely a lépcsői magá
ban foglalja s a lépcsőnek oldalt való határolására megfelelő vastag
ságú falakkal van körülvéve; a lépcsőház alapterülete az ú. n. 
lépcsőtér; ennek nagysága változik a lépcső alakjával és elrende- 
désével. A lépcsőház lehet az épület belsejében vagy az épületből 
kiszögellő toronyalakú toldalékban, illetve épületszárnyban.

A lépcső nyílása vagy torkolata alatt azt a lyukat értjük, 
a melyet a gerendasorban kell hagyni, hogy az alsóbb emeletből a 
felsőre jutni lehessen.

A lépcsők készülhetnek fából, kőből és vasból vagy mind a 
háromból vegyesen.

1. A lépcsők szerkezeti elvei.
A lépcsők megszerkesztésénél figyelemmel kell lennünk úgy 

a kényelmes, mint a biztos járásra. A kényelem szempontjából 
tekintettel kell lenni arra, hogy a lépcsőt a belépő könnyen meg
találhassa és rajta különös erőlködés és fogódzkodás nélkül járhas
son, mig a biztosság követelményei megfelelő anyag használata és 
jó összekötése, szóval a lépcső sztatikái szilárdsága, valamint a 
körülzáró falakkal való czélszerű összekötése által elégíthetők ki.

A lépcsőháznak:, mint a tervezésnél látni fogjuk, a ház főbejárója közelében 
van a helye, úgy, hogy a belépő a lépcsőt azonnal észrevegye. Legtöbbször az
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épület udvari szakaszában van elhelyezve, illetve külön lépcsőház alakjában az 
udvari szakaszhoz hozzáragasztva; sokszor azonban az elülső szakaszban s a 
főbejáró szomszédságában van. Helyét mindig úgy kell megválasztani, hogy a 
lépcső jól legyen megvilágítva; ez legkönnyebben a pihenők fölött alkalmazott 
ablakokkal történhetik meg. Az ilyen ablakok azonban sokszor nem lehetnek egy 
magasságban a ház többi ablakaival a mi arkhitektonikus tekintetben hibás; a 
bajon az épületből kiszögellő lépcsőházzal lehet segíteni, a melynek ablakbeosz
tása a többitől eltérő lehet. A pihenők fölött elhelyezett ablakokat a pihenők 
rendszerint a középen kettéválasztják, úgy, hogy egyik felök az alsó, másik felök 
a felső emeleti lépcsőt világítja meg; ez, habár szerkezeti és szépségi tekintetben 
nem is ajánlható, egyszerűsége és a lépcső jó megvilágítása által legtöbb esetben 
meg van okolva.

A  lépcsőház elhelyezésénél azonban arra is kell figyelemmel lenni, hogy 
a lépcső az emeletek legegyszerűbb és legrövidebb összekötő útja legyen, a nélkül, 
hogy a helységek belső beosztását megzavarja vagy megnehezítse.

A lépcső alaprajzi alakját az épület czéljának megfelelően kel
lene megválasztani, legtöbbször azonban e tekintetben is a rendelke
zésre levő tér és a takarékossági szempont határoz. Eltekintve a 
czélszerűtlen egyeneskarú lépcsőktől, a kényelemre és a szükséges 
tér nagyságára nézve legjobb az 1637. ábrában bemutatott kétkarú 
lépcső, inig a derékszög alatt megtört kétkarú lépcső (1636. ábra) 
már több helyet kíván, úgy, mint a háromkarú (1639. ábra) is. Ha 
kisebb terünk van, mintsemhogy rendes kétkarú lépcsőt helyezhet
nénk el benne, akkor az 1642. vagy 1643. ábra szerint csavarodó 
lépcsőt szerkesztünk, ennél legtöbbször a pihenőt is elhagyjuk; 
kényelmi szempontból mindkettő hiányos, mert a csavarodó lépcső
fokok szélessége és emelkedési viszonya a kényelmes járás rovására 
megromlik, a pihenő hiánya pedig a lépcsőn való járást fárasztóvá 
teszi. Csavarodó és csigaalakú lépcsőket ennélfogva, habár az utób
biaknak kevesebb hely kell, az épületek beosztásánál lehetőleg 
kerülni kell.

A kényelmes járás továbbá megkívánja, hogy hosszú lépcső
karok pihenőkkel legyenek megszakítva. Kétkarú lépcsőknél a pihenő 
az emelet félmagasságában van, úgy, hogy mindegyik lépcsőkarba 
egyenlő számú lépcsőfok jut, Mihelyt azonban egy-egy lépcsőkarba 
tö-nél több lépcsőfokot kellene tenni, egy pihenő helyett már ket
tőt kell alkalmazni, azaz háromkarú lépcsőt szerkeszteni. Ennek két 
karja rendszerint párhuzamos egymáshoz és egyenlő számú lépcső
fokot tartalmaz, mig a harmadik mindkettőre derékszög alatt van 
és vagy ugyanannyi lépcsőfokkal bír, mint a párhuzamos karok, 
vagy —  többnyire —  kevesebbet, de legalább hármat (1639. ábra). 
Három foknál kevesebbet és 15 foknál többet egy lépcsőkarba, soha 
se tegyünk. Négykarú lépcsőt, hacsak a rendelkezésre levő tér nem
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kívánja, ritkán építünk, mert a sűrűn egymásra következő pihenők 
kényelmetlenek.

A pihenő szélessége és leggyakrabban hosszúsága is egyenlő a 
lépcső szélességével, úgy, hogy alakja négyzetes; a hosszúságot azon
ban czélszerű nagyobb forgalomnál nagyobbra venni, hogy a lépcsőn 
könnyebben lehessen kitérni és a fölfelé vitt nagyobb tárgyakkal 
megfördúlni; a legjobb hosszúság az, a mely a rendes lépés (62— 
63 cm) többszöröse.

A lépcső szélessége, vagyis a lépcsőfokok hosszúsága és a 
lépcsőoldalak vastagsága együttvéve, változik az épület rendeltetése 
és a közlekedés nagysága szerint. Minél szélesebb a lépcső, annál 
kényelmesebb. A legkisebb szélesség, a mely azonban ritkán talál
ható, 60—80 cm: közönséges egyszerű lakóházaknál a lépcső széles
sége 0*90— 1*20 m, jobbmódú úri lakóházaknál 1*25— 1'5Ü m, nyil
vános épületeknél, a nagyobb forgalom miatt, 060—2*0—3*00 m. 
Az 1646. ábrabeli kétkarú lépcsőnél az alsó lépcsőkar szélessége 
mintegy 1 V2-szer akkora, mint a felsőké. Ha az épületben egy fő- 
és egy vagy több melléklépcső van, az utóbbiak szélessége rendsze
rint kisebb az előbbinél.

A lépcsőn való járás kényelmesége azonban leginkább függ a 
lépcső emelkedési viszonyától, vagyis a lépcsőfokok magasságának 
szélességökhöz való arányától, illetve a lépcsőfokok keresztszelvé
nyétől, s helyes meghatározása a szerkesztés első feladata.

A lépcsőn való járásnál egyidejűleg megyünk fölfelé és előre. 
Középmagasságú ember rendes lépéshosszúsága, vízszintes síkon 
való mozgásnál, 60—64 cm között változik vagyis kereken 63 cm, 
inig ellenben fölfelé lábát csak körülbelül félannyira emelheti; a lép
csők emelkedési viszonyát ennélfogva

s -f- 2 m —  63 cm
képletből határozzuk meg, a melyben s a lépcsőfokok szélességi4 és 
m azoknak magassága. E szerint

14 cm magas lépcsőfokok szélessége (63— 28) =  35 cm
15 » » » » (63—30) =  33 »
16 » « » » (63 —32) =  31
1 7 »  » » » (63—34) =  29 »
18 » » » » (63 —36) =  27

Ebből látszik, hogy a lépcsőfokok szélessége vagyis az a lap, 
a melyre hágnunk kell, a magassággal visszás arányban van s hogy 
13 cm fokmagasságnál már 37 és 12 cm-nél 39 cm-re növekszik; 
ez a szélesség azonban, a talphosszúsághoz viszonyítva, aránytalanul 
nagy. ilyen esetben azután a lépcsőfokok szélességét
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48 cm.s* -\-m =  4:7 ..........
képletből határozzuk meg, úgy, hogy

13 cm magas lépcsőfokok szélessége (47*—13) - 3-i cm
12 » » » » (47— 12) 3n

18 cm-nél magasabb lépcsőfokokra nézve ellenben az első keplel 
igen kis szélességeket ad, pl. 19 cm-nél 25, 20 cm-nel 23, 21 cm- 
nél 21 és 22 cm-nél csak 19 cm-t, a mi a felnőtt láb részére nem 
elégséges. Ilyen lépcsőfokoknál tehát vagy a fönnebbi második kép
letet használjuk, a mely a fönnebbi fokmagasságokra nézve még 
mindig 28 — 25 cm fokszélességet ad, vagy pedig

_ 500 
m

képlet: e szerint a fönnebbi fokmagasságokra 25—22*5 cm fokszé
lesség esik.

Legkényelmesebb a 14 cm-es fokmagasság, de eléggé kényel
mes a 15, valamint a 15 cm-es is; 14 cm-nél alacsonyabb és 17 
cm-nél magasabb lépcsőfokok ellenben a járást megnehezítik: az 
utóbbit csak alárendelt, pl. padlás és pinczelépcsőknél alkalmazzuk, 
a hol a lépcsőfokok szélessége, ha azokon terhet is kell be- és ki
hordani, 18— 19 cm. ellenkező esetben 19—22 cm. 14 cm-nél kisebb 
fokmagasság, azaz 14— 12 cm csak díszlépcsőkön található s ren
des járásra fárasztó.

Csavarodó, köralakú és csigalépcsőknél a kiszámított fokszéles
séget abban a vonalban kell számítani és alkalmazni, a mely a 
lépcsőfokok hosszúságát felezi, mert ezek a lépcsőfokok ékalakúak 
lévén, külső végükön szélesebbek, belső végükön pedig keskenyebbek 
a kiszámítottnál.

A lépcsőn való járás kényelmessége és biztossága továbbá 
megkívánja, hogy egy és ugyanaz a lépcső minden karjában az 
emelkedési viszony állandó legyen. Kz alól eltérés csak több eme
letes épületeknél engedhető meg, a hol, mint a kiszámításnál látni 
fogjuk, csak a lépcső és a lépcsőfokok szélessége, illetve a lépcső
fokok száma állandó valamennyi emeleten keresztül, míg ellenben 
a fokmagasság az egyes emeletekben 1— 2, sőt 3 cm-rel is változhatik.

A lépcső és a lépcsőfokok állandó szélességéből, illetve a fokok 
állandó számából következik, hogy a lépcsőház valamennyi emeleten 
keresztül egyenlő szélességgel és hosszúsággal bir és a lépcsőkarok 
egymás fölött vannak, úgy. hogy a belépő és a kilépő fokok széle 
egy-egv függőlegesbe esik. Innen van az. hogy a lépcsőházak körülzáró 
falait emeletenkint lefelé megvastagítani nem szabad, nehogy a lépcső
karok szélességében emeletről emeletre különbségek keletkezzenek.
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2. A lépcsők kiszámítása.
A lépcsőknél rendszerint csak a lépcsőfokok számát s úgy 

ezeknek, mint a lépcsőháznak méreteit szoktuk kiszámítani, míg 
ellenben sztatikái kiszámításokra a rendes szerkezet és méretek 
mellett nincs szükség, mert erre nézve tapasztalati adatok bőven 
vannak rendelkezésünkre. Az utóbbi csak rendkivűli szerkezetek
nél és nagy megterheléseknél s ekkor is csak vasszerkezetű lépcsők
nél szükséges.

A lépcsőfokok és a lépcsőház kiszámításánál a fokmagasságot, 
az épület többé kevésbbé díszes kiviteléhez és rendeltetéséhez képest, 
a fönnebb közölt határokon belül szabadon választjuk meg s ebből 
és az ismeretes emeletmagasságból határozzuk meg azután a lépcső
fokok számát és szélességét, valamint a lépcsőház alaprajzi terüle
tét is.

Földszintes lakóházaknál megtaláljuk a lépcsőfokok számát 
(n), ha az emeletmagasságot (M ) elosztjuk a lépcsőfokok magassá

g i
géval (m l azaz n =  . Ha a talált szám törtszám, akkor a leg-

v y m
közelebbi nagyobb vagy kisebb egész számot veszszük (a szerint, a 
mint a lépcsőfokok száma csak páros vagy páratlan is lehet) és 
ezzel a számmal osztva az emeletmagasságot, kapjuk a lépcsőfokok 
módosított és pontos magasságát, a melyet tényleg is alkalmaznunk 
kell. Mivel azonban a lépcsők, illetve lépcsőkarok kilépő fokai az 
emeleti folyosó (földszintes lakóháznál a padlástalaj), illetve a pihe
nők síkjába esnek, azaz a kilépő fokokat az emeleti folyosó (padlás
talaj), illetve a pihenő helyek adják: a lépcsőkarok irányába eső 
lépcsőfokok, illetve fokszélességek számából mindig annyi fokot kell 
levonnunk, a hány kilépő fok van a lépcsőn. A valódi lépcsőfokok 
száma ennélfogva

egykarú lépcsőknél n— 1
kétkarú » n—2
háromkarú » n —3 stb.

Meghatározva, a már ismeretes módon, a lépcsőfokoknak és
megválasztva a lépcsőnek szélességét, könnyen számíthatjuk ki a 
lépcsőház alaprajzi méreteit is.

A lépcsőház hosszúságát ugyanis kapjuk, ha az egy karba eső 
fokszélességek összegéhez hozzáadjuk a pihenő hosszúságát, a lépcső- 
ház szélessége ellenben változik a szerint, a mint egy- kél-, vagy 
többkarú lépcsővel van dolgunk. Egykarú lépcsőnél a lépcső egyszerű 
szélessége, az 1637. ábra szerinti kétkarú lépcsőknél a kétszeres
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szélesség s az 1638. ábrabeli lépcsőnél azonkívül az orsó vastagsága 
a mely 30—45 cm lehet, háromkarú lépcsőknél pedig a lépcső két
szeres szélessége és a keresztben álló lépcsőkar hosszúsága adja a 
lépcsőház szélességét.

Példa: Valamely földszintes épület emelet magassága, a földszint padozat
síkjától a padlástalaj síkjáig számítva, 4*60 m; válaszszuk meg a lépcsőfokok 
magasságát 16 cm-rel és a lépcső szélességét 1'4 méterrel es határozzuk meg a 
lépcsőház alaprajzi méreteit a lépcső különféle alaprajzi alakjára nézve.

A lépcsőfokok száma
_ M _ m _

U m 16 - ^
Mivel ugyanabban a lépcsőben csak egyenlő magasságú fokokat helyezhetünk el. 
a törtszámot vagy elhagyjuk és 28 fokot tartunk meg, vagy a legközelebbi egész 
számig kiegészítjük és 29 lépcsőfokot veszünk, helyesbítve ennek megfelelően a 
fokmagasságot. Könnyen belátható, hogy kétkarú lépcső részére csak a páros 
szám alkalmas, háromkarú részére ellenben a páratlan szám is megtartható. E 
szerint iesz a lépcsőfokok helyesbített magassága

M  460 ,
m =  —  =  -ST.- =  16 4 cm — 1<>4 mm. 

n 28
A lépcsőfokok szélességét, a már ismeretes módon, egyszerűség kedvéért, 

rendszerint az eredeti fokmagasság alapján határozzuk meg és lesz
s - 63—2 m =  63—32 =  31 cm.

28 lépcsőfokot azonban egy lépcsőkarba foglalni nem lehet; ennélfogva 
legalább is kétkarú lépcsőt kell építenünk azaz a lépcsőfokok közé legalább egy 
pihenőt közbeiktatunk, a melynek hosszúságát egyenlővé teszsziik a lépcső széles
ségével vagyis 1'40 méterrel.

Az 1637. és 1638. ábrabeli kétkarú lépcső minden karjába e szerint =  14

lépcsőfok jutna; mivel azonban a pihenő és az emeleti folyosó síkjába eső kilépő 
fokokat a lépcsőház hosszúságának kiszámításánál a lépcsőkarok hosszúságába 
beszámítani nem szabad, a valódi lépcsőfokok száma csak n —2 =  26 s egy-«gy 
lépcsőkarra csak 13 fokszélesség jut.

E szerint lesz a lépcsőkarok hosszúsága 1 3 X 3 l =  4'03m; ha ehhez hozzá
adjuk a pihenő hosszúságát, kapjuk a lépcsőház, illetve a lépcsőtér hosszúságát, 
azaz H  — 4*03 —(— 1'40 =  5*43 méter.

A lépcsőház szélessége az 1637. ábrabeli lépcsőnél, a hol a fokok egyik vége 
szabadon lebeg, a kétszeres lépcsőszélesség vagyis S =  2 X  1*40 =  2'80 méter, az 
1638. ábrabeli lépcsőnél pedig, ha az orsófal vastagságát v =  0*30 m-re vcszszük,

S =  2*80 -j- 0*30 =  3*10 méter.
Ha elégséges terünk van és kényelmesebb lépcsőt akarunk, akkor kétkarú 

helyett lidromkarú lépcsőt rendezhetünk be azaz a lépcsőfokok közé két pihenőt 
iktatunk közbe (1639. ábra). Ekkor a valódi lépcsőfokok száma a 3 kilépő fok 
levonásával 28—3 =  25.

(Ebben az esetben azonban kényelmesebb lépcsőt kapunk, ha 29 lépcsőfokot 
alkalmazunk, mert ekkor a fokmagasság

de az előbbi 
fokszámnál).

460m =  —  =  158*5 mm,

példához való csatlakozás végett maradjunk a már megválasztott
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Ezt a 25 lépcsőfokot a három karba különféleképpen oszthatjuk be, de mindig 
úgy, hogy a két párhuzamos lépcsőkarba egyenlő számú fok jusson; a beosztásra 
nézve a lépcsőház térbeli viszonyai határoznak. Legczélszerűbb felosztás a jelen 
esetben az, ha a két párhuzamos lépcsőkarba 10 — 1U, a harmadikba pedig 5 
lépcsőfokot teszünk, (de lehet 9 —J— 9 —J— 7 =  25 is). E szerint a lépcsőház hosz- 
szúsága

H =  10 X  0l31 -j- 140 =  450 méter.
szélessége pedig

1 '40 5 X  0*31 4- 1 '40 =  4‘35 méter.
A lépcsőház területe ebben az esetben 4-50 X  4’35 =  19’57 m2, míg kétkarú 

lépcső alkalmazásánál csak 543 X  2-80 =  15-20 m ’.
Ha azonban a lépcsőház elégtelen szélessége miatt háromkarú lépcsőt, 

elégtelen hosszúsága miatt pedig kétkarú lépcsőt berendezni nem lehet, akkor 
nincs egyéb hátra, mint hogy a lépcsőt csavarodó lépcső gyanánt és a pihenő 
elhagyásával szerkeszszük meg.

Csavarodó lépcsőnél (1643. ábra) a fokszélességet egy oly osztóvonalra 
rakjuk fel, a mely a fokok felező pontjain megy keresztül. Hogy ezt tehessük, 
ismernünk kell az osztóvonal félköralakú részének hosszúságát. A kör sugara a

1-40 +  0-30
lépcső szélességének és az orsó vastagságának fele része vagyis r  = ----- —-

=  0,85m, ennélfogva a felező félkör hosszúsága h — rn  =  0-85 X  3‘14 =  267 
méter.

Az osztóvonal egész hosszúsága (mivel a valódi lépcsőfokok száma
28-1 = 2 7  és s =  31 cm) ht =  27 X  0 31 =  8*37 m, és így a két párhuzamos
egyenes lépcsőkarra együttvéve 8"37 — 2 67 =  5 70 m és mindegyik karra külön-

ö * 70 • '
külön j——-=|2‘85m esik. E szerint tehát a két egyenes lépcsőkar mindegyikébe

285 : 31 =  9'2 vagy kereken 9 fok, a csavarodó részbe pedig: 267: 3Í = 8 6  vagy 
kereken 9 fok esik, azaz a csavarodó rész némileg az egyenes karokba is átmegy.

A lépcsőház hosszúsága most már, tekintve, hogy az orsófal lekerekített 
része 015 m-rel a félkörbe nyúlik be (lásd az 1643. ábra pontozott vonalát),

H =  2’85 -f-1 ’40 -f- 0*15 =  4*40 méter, szélessége pedig 
S =  1-40 +  0-30 4-1-40 =  3-10 méter, s a lépcsőtér területe végre 
4 -4 0X 3*10 =  13-64 m2.

Ha a lépcsőház alaprajzi területét még ennél 
is kisebbre akarjuk szorítani és a lépcső kényelmes
sége (pl. padlás- vagy pinezeiépcsőnél) kevésbbé jön 
számba, akkor a legalsó lépcsőfokokat is csavarodó- 
lag helyezhetjük el, úgy, hogy az osztóvonalat egy 
negyedkör»el a folyosóba teszsziik (1647. ábra). Ekkor 
az egyenes lépcsőkarokba csak 7—7, a félkörben 
csavarodó részre, úgy, mint előbb, 9 és a folyosóba 
4 lépcsőfok jut; az egyenes lépcsőkarok hosszúsága

ennélfogva csak =  2-23m, a

lépcsőház hosszúsága csak l í  =  2"23 -f- 1 "40 -j- 015 - 
=  3’78 m és a lépcsőtér területe csak 3’78 X  340 
=  11-72 m2.
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Ha a rendelkezésre levő lépcsőtérben a szükséges fokszániot elhelyezni 
nem lehet, akkor csavarodó lépcsőknél még úgy is segíthetünk a bajon, hogy a 
csavarodó rész osztókörét egészen a lépcsőszélesség */3-áig kijebb toljuk, vagyis 
átmérőjét a lépcsőfok felező vonalához képest nagyobbítjuk. A jelen esetben pl* 
az osztókor sugarát 0 85 m helyett 100 méternek véve, az osztókor kerülete már

314 «méterre növekszik; ennélfogva a csavarodásban már
314
31

=  10 lépcsőfokot

lehet elhelyezni, a nélkül, hogy ezzel a lépcsőn való járást érezhetően megnehe
zítenek. A csavarodásban ugyanis rendszerint a fokok külső, szélesebb részén 
járunk, a hol a fokszélesség különben is jóval nagyobb a szükségesnél, úgy, hogy 
annak csökkentése a lépcsőn való járást még könnyebbé teszi. A fokszaporítás
nak ezzel szemben az a rósz oldala, hogy a fokok belső vége igen keskenynyé 
és járhatatlanná válik. Ezen a bajon azonban, mint alább a fokok kiszabásánál 
fogjuk látni, azáltal segíthetünk, hogy már az egyenes lépcsőkarok fokait is foko
zatosan mind ferdébben és ferdébben helyezzük el.

Hasonlóképpen járunk el a félkör alakú lépcsőnél is; ennél is a fokszéles
séget oly osztóvonalra rakjuk fel, a mely a lépcsőszélesség felező vonalával 
összeesik. Ha a félkör közepén egy pihenőt helyezünk el (1641. ábra), akkor 
az osztó félkör hosszúsága r  n =  h =  26 X  0*31 -f- 140 =  9‘46 méter s ebből a 
félkör sugara

A lépcsőház szélessége most már S =  3 01 -j- 301 - f - 140 =  742 m, hosszúsága 

pedig I I  =  —  =  3'7J m. úgy, hogy a lépcsőtér területe a két sarokkal együtt, a

melyet csak alárendelt czélra (pl. árnyékszéknek) használhatunk fel, 7 4 2 x 3 ‘7l =  
27 53 m2. A félköralakú lépcső e szerint a térszükséglet tekintetében igen kedve
zőtlen s mivel a lépcső e mellett nem is kényelmes s készítése is bajos, hasz
nálata csak a legritkább esetben van megokolva.

Ha végre csigalépcsőt kellene szerkesztenünk, akkor a fokszélességeket 
szintén a fokok középvonalával összeeső osztóvonalra rakjuk fel; ennek átmérője, 
ha az orsót ismét 0 30 m-nek veszszük, <1 — 1'40 -j- 0 30 =  170 m, és kerülete 
2 r  n === 170 X  3*14 =  5 338 m, míg az osztókor egész hosszúsága, hogy benne a 
27 fokot elhelyezni lehessen, h =  27 X  031 =  8'37 m kell. hogy legyen. Eszerint

tehát a köralakú lépcső osztókörét - 

nek egyszeri csavarodásába

8'3i
5'338

1 56-szor kell venni, vagyis a lépcső-

17'2 fokot, a rákövetkező és a félnél vala

mivel nagyobb csavarodásba pedig
837 — 533'8 

31
9-8 fokot kell helyezni. A kilépő

fok éle ennélfogva nem esik a belépő fok élével egy függőleges síkba, de nagy
jában a 10. lépcsőfok fölé.

Csigalépcsőnél azonban ezzel a számítással kapcsolatban azt is meg kell 
vizsgálnunk, hogy az így megszerkesztett lépcsőn lehet-e járni, a nélkül, hogy 
fejünkkel a felső csavarodás lépcsőfokait érintsük.

A csavarmenetek függőleges távolsága, az egymás fölött levő lépcsőfokok 
hágólapjai között számítva, legalább 2'0 m kell hogy legyen, hogy a lépcsőn 
biztosan lehessen járni; egy teljes csavarodásnak ennélfogva legalább ilyen magas
sággal kell birnia.
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Jelen esetben egy csavarodásba 17 fok esik, a melyeknek együttes magas
sága 17 X  0*16 =  2*72 m. A csigalépcső tehát e tekintetben is megfelelő.

Ennek az eldöntése különösen keskenyebb lépcsőknél szükséges, megjegyez
vén. hogy a csigalépcső szélességét nem igen veszszük 1*20 m-nél nagyobbra s 
rendes szélessége csak 09— 1*0 m. Egy méteres lépcsőszélességnél az osztókor 
átmérője d =  1 00 -(- 0 30 =  130 m, és kerülete 2 r  n =  1*30 X  314 =  4*08 m, a

, . , 1 . . 8-37
fönnebbi emelkedési viszonynyal biró csigalépcső ennéllogva =2'05-szer csa-

27
varodik az orsó körül s egy-egv csavarodásba =  13 lépcsőfok jut, a melynek

együttes magassága csak 13 X  OÍG =  2*08 méter azaz már az említett határon 
van. Ha azonban az egy csavarodásba eső lépcsőfokok együttes magassága 2*0 
m-nél kisebb, akkor az osztókört, mint a csavarodó lépcsőknél tettük, meg
felelően nagyobbítani kell, úgy, hogy az nem esik össze a lépcsőfokok felező 
vonalával és egy csavarodásba több lépcsőfokot helyezhetünk el. Az osztókor 
nagyobbítása a lépcsőn való közlekedést alig befolyásolja, mert a lépcsőt rend
szerint a fokok szélesebb végén szokás használni, a hol a fokszélesség különben 
is nagyobb a rendesnél.

Emeletes épületeknél az egyes emeletek rendszerint különböző 
magassággal bírnak, s a fönnebbi módon eljárva, emeletsoronkint 
más és más méretű lépcsőházat kapnánk: ez legtöbb esetben meg 
nem engedhető, de nem is lehetséges. Hogy tehát betarthassuk azt az 
elvet, a melyet fönnebb a lépcső alaprajzi alakjára nézve felállítottunk 
s a mely szerint a lépcsőháznak valamennyi emeleten keresztül 
egyenlő méretekkel kell bírnia: a lépcső és lépcsőfokok szélességét, 
valamint a fokszámot valamennyi emeleten keresztül változatlanúl 
megtartjuk, a lépcsőfokok állandó magassága tekintetében pedig 
némi engedményeket teszünk. Ezt elérjük azáltal, hogy a fokok 
számának meghatározására a közepes (átlagos) emeletmagasságot 
veszszük számba és ezt osztjuk el a megválasztott fokmagassággal.

A lépcsőfokok szélességét a fokmagasság alapján, a lépcsőház 
alaprajzi méreteit pedig úgy határozzuk meg, mint előbb.

Példa: Valamely kétemeletes ház lépcsőjét és lépcsőházát kell megszer
keszteni, ha a közepes fokmagasság 1G cm, a lépcső szélessége 1*50 m. a föld
szint magassága 450 m, az I. emeleté 5-00. a II. emeleté pedig 4*25 m.

4-50 -X 5-00 +  4-25 _  13*75
Ekkor a közepes emeletmagasság

445
Í6

Mk 4*4rO m ;
3 3

a lépcsőfokok száma most már n =*= 4 4  =  27-8 vagy kereken 28.

Ezt a fokszámot valamennyi emeleten keresztül megtartjuk. Az egyes eme
letek helyesbített fokmagassága azután, még pedig

450 . _
a földszintről az I. emeletre mí =  =  Ibi)/ cm,

500 D
az I. emeletről a II. emeletre m9 =  -^ r —  1' “°5 »

és a II. emeletről a padlásra w 3 = —— =  15*17

28
425
28

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Az I. emeletről a II.-ra vezető lépcső 17 85 cm-nyi fokmagassága, a kényel
m es járás szempontjából, legtöbbször meg nem engedhető; ennek csökkentésére 
tehát 28 lépcsőfok helyett 29-et vagy 30-at veszünk. Utóbbi esetben a fokmagas
ságok a fönnebbi sorrendben 15, illetve 1666 és 1416 cm-re apadnak és elfo
gadhatók.

A lépcsőfokok szélessége valamennyi emeleten keresztül és a közepes fok
magasság alapján

s =  63 — 32 — 31 cm.

Ezen fokszélesség és a meghatározott fokszám alapján most már a lépcsőim/, 
alaprajzi méreteit úgy határozzuk meg, mint előbb. Kétkarú lépcsőnél pl. a valódi 
lépcsőfokok száma 28, egy-egy lépcsőkarba ennélfogva 14 fok jut. úgy. hogy a 
lépcsőház hosszúsága a pihenővel együtt

H =  14 X  0 31 -j- 150 =* 5 84 méter, 
szélessége pedig. 30 cm vastag orsófallal együtt,

S=̂ = 150-f-030 -}- 1*50 =  3-30 méter; ezek a méretek vala
mennyi emeleten keresztül változatlanul maradnak.

Oly esetben azonban, a midőn az egyes emeletek magassága 
között nagyobb különbségek vannak, a mi különösen a földszint és 
az I. emelet között fordul gyakran elő, le kell mondanunk a fok
szám állandóságáról és csak a fokszélességei tekintjük változatlannak. 
Ekkor a magasabb emeleten a lépcsőt, a kényelmi szempontot 
tekintve, önállóan szerkesztjük meg. a földszinten ellenben annvi 
lépcsőfokot alkalmazunk, a mennyit a lépcsőház méretei és az 
emeletmagasság megkívánnak.

Példa: Valamely épület földszinti sora 400 m, az I. emeleté pedig 56 m 
magas; az épület részére kétkarú lépcsőt kell szerkeszteni.

Az előbbi módon eljárva, a közepes emeletmagasság
5’6 -J- 40

9 =  4 80 m és

, , , 480a íokszam n =  —-  
16

30.

A helyesbített fokmagasság lenne most már mí =  ~  =  121 cm és 

560 . „
w 2 =  — =  18’b7 cm; mindkettő kényelmetlen.

E helyett az I. emeletről a másodikra vezető lépcső részére 16 cm-t válasz

tunk fokmagasságul; ezáltal a fokszám n = ^ r ^  =  35. Ezt, mivel kétkarú lépcsőt

akarunk, 36-ra egészítjük ki és a fokmagasságot —  =  15-55 cm-re helyesbítjük.
ÜU

Egy-egy lépcsőkarba tehát 17 valódi lépcsőfok jut, a melynek szélessége 
s =  63 32 =  31 cm. A lépcsőház hosszúsága, ha a pihenőt a lépcsőszélességgel
egyenlőre és mindkettőt 1 50 m-re veszszük,

H =  17 X  0-31 +  1-50 =  6-77 méter.

A földszinten a fokmagasságot szintén 16 cm-rel felvéve, a fokszám csak 
400 _ _ ..............................

n iß — ^5. Ezt a fokszámot úgy helyezzük el, hogy a felső lépcsőkarba, úgy: 

mint az emeleten, 17, az alsóba ellenben csak 6 valódi lépcsőfok jusson (1648. ábra).
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Ha a lépcsőt háromkarúnak szerkesztőnők, a mi az elsőemeleti fokok nagy 
száma mellett szükséges is, akkor az emeleten a valódi lépcsőfokok száma 33; 
ebből a párhuzamos lépcsőkarokba 14—14, a keresztben álló lépcsőkarba pedig 
5 lépcsőfokot tehetünk.

A földszinten ekkor az alsó párhuzamos karra csak 3 íok jut (1649. ábra).

1648. ábra. 1649- ábra.

Ugyanígy járunk el legtöbbnyire a padláslépcső megszerkesz
tésénél is, azzal a különbséggel, hogy a rövidebb lépcsőkart kilépő 
kar gyanánt használjuk fel.

3. A fából való lépcsők.
A falépcsők a legolcsóbbak, legkönnyebbek, legegyszerűbben állíthatók 

helyre és ennélfogva leggyakrabban is találhatók. Rossz oldaluk ezzel szemben 
nagyfokú tűzveszélyességök, melynél fogva egyes városok építésrendőri szabályai 
emeletes és olyan lakóházaknál, a melyeknek csak egy lépcsőjük van, tiltják vagy 
legalább korlátozzák alkalmazásukat.

A falépcsők rendszerint három részből állanak, még pedig a 
lépcsőoldalakból vagy lépcsőpofákból, a melyek a lépcső ferdén 
fekvő tartógerendái, továbbá a lépcsőfokokból és a korlátokból. 
Mindezek az alkotó részek — kivéve egyes esetekben a korlát- 
rudakat —  fából készülnek, még pedig a lépcsőoldalak tölgyfából 
vagy erdei- illetve vörös fenyőből, a lépcsőfokok tölg\- vág) femó 
fából és a korlátok tölgy-, bükk- vagy nyírfából, díszesebb lépcsőknél 
azonban juhar-, körte- vagy diófából is. A la, a melyet lépcsőkhöz 
akarunk felhasználni, általában ágtiszta, egyenes rosté és kellően 
száraz kell hogy legyen, mert csak ilyen fa kopik egyenletesen es 
nem vetemedik.

Ott, a hol a fa olcsón kapható, a lépcsőket tömör fatuskokból 
is szokás készíteni, lépcsőoldalakkal vagy a nélkül. Ilyen tömör lökök, 
nagyobb tartósságuknál fogva, különösen külső és pinczelépcsóknek 
alkalmasak. Keresztszelvényalakjuk vagy teljes négyszög (1650. ábra),
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a mely az alatta levőn 4— 5 cm-nyire megfekszik, vagy pedig három
szöghöz hasonló többszög (1651. ábra); az előbbi alak leginkább oly 
lépcsőknél fordul elő, melyek
nek fokai mindkét végükkel 
falon feküsznek vagy be van
nak falazva, ellenkező esetben 
az utóbbi alakot használjuk?

1650. ábra. 1651. ábra.

ezt azonban ferdén fekvő tartó- vagy ászokfákra kell erősíteni, hogy 
a fokokat gyámolítsuk és összetartsuk. Utóbbi esetben a fokok 
két végét homlokdeszkával is lehet eltakarni, a mely a lépcső-oldalt 
képviseli.

Ha ilyen tömör fokokat lebegő azaz olyan lépcsőn alkalma
zunk, a melynek fokai egyik végükkel be vannak falazva, másik 
végük pedig szabadon lebeg, akkor szabadon 
lebegő végüket a vetemedés megakadá
lyozására vagy erős laposvassal kell össze
foglalni, a melyet a fokok aljához srófolunk 
(1652. ábra), vagy pedig két-két szomszédos 
fokot kell egymással összesrófolni.

Ilyen lépcsőfokokra legjobb a száraz tölgyfa, mert nem repe
dezik és nem vetemedik.

A falépcsők rendes alakja azonban az, a melynek fokai deszká
ból készülnek és lépcsőoldalak közé vannak fogva vagy a lépcső

oldalakra rányergelve. Ezek
nek a fokoknak lényeges és 
néha egyedüli alkotó része a 

1653. ábra. 1654. ábra. 1655. ábra. J l á g Ó d e s z J t C l, a mely 4— 5 Cili

vastag, tölgy- vagy fenyőfából készül s a melynek elülső élét, az 
ú. n. orrt mindig legömbölyítjük s legtöbbször az 1653.— 1655. ábrák 
szerint alakozzuk is, hogy kevésbbé kopjék.

Legtöbb esetben a hágódeszka az ú. n. béllésdeszkával együtt 
alkotja a lépcsőfokot, vagyis egy oly függőleges deszkával, a mely 
a hágódeszkák közt keletkező fokközt elzárja és egyúttal a hágó-
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deszkát is gyámolítja. A bél lésdeszkát úgy az alatta, mint a fölötte 
levő hágódeszkához úgy erősítjük, hogy a béllésdeszka összeszára-

dása után se legyen hézag közöttük, a melyen keresztül látni lehetne 
és a por áthullhatna. Ez okból a béllésdeszkát, ha a lépcső alja sza
badon marad, legtöbbnyire mindkét szélével az alatta és fölötte le\ ő 
hágódeszkába eresztjük (1656. ábra), ha ellenben a lépcsőt alul
ról bedeszkázzuk és bevakoljuk, akkor alsó szélét csak a hágodeszka

1657. ábra.

egymásbaeresztést szintén elhagyjuk és le 
leélezzük (1658. ábra a), vagy a hézagot

hátulsó széléhez sze
gezzük vagy srófoljuk, 
mig felső szélét az 
előbbi módon alakítjuk 
(1657. ábra). Előbbi 
esetben a hágódeszka 
hátulsó szélét, csino
sabb alak kedvéért, 
ugyanúgy lehet ala
kozni. mint elülső szé
lét. Alárendeltebb lép
csőknél, valamint szé
les hágódeszkák hiá
nyában és facsavarok 
alkalmazásánál,az alsó 

gföljeb a bélésdeszkát 
alulról párkányléczczel
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eltakarjuk (1658. 
ábra 6), vagy a bél- 
lésdeszkát a hágó
deszka alá is le
eresztjük és alakoz- 
zuk. vagy — eresz
deszkák módjára —  

megcsipkézzük 
(1658. ábra/'). Pár- 
kányléczeket alkal
mazhatunk alulról 
nyitott lépcsőknél 
a hágó- és béllés- 
deszka által bezárt 
sarokban is (1658. 
ábra ej. sőt, ha a 
hágódeszka orrát még díszesebbé akarjuk tenni, mint az a deszka 
kimetszése által lehetséges, a hágódeszka orra alatt is (1658. ábra <l).

A béllésdeszka, a melynek vastagsága csak 2 5— 3 cm. mert 
kopásnak nincs alávetve, legtöbbnyire fenyőfából készül, díszesebb 
lépcsőkön azonban ugyanolyan anyagból, mint a hágódeszka.

Az által, hogy a hágódeszkát orral szereljük fel, nagyobbodik 
a lépcsőfok szélessége, a nélkül azonban, hogy a fokok élei között 
a fokszélesség a kiszámítottnál nagyobb lenne. Az orrnak szélessége 
2—4 cm. A fokszélességet (s) a szerkesztés alkalmával rendszerint 
a béllésdeszkák külső oldalai között számítjuk, ámbár ugyanarra az 
eredményre jutunk akkor is, ha azt a hágódeszkák élei közt mérjük.

Az így elkészített lépcsőfokokat azután a lépcsőoldalak vagy 
lépcsőpofák segítségével illesztjük össze egy egész lépcsővé.

A lépcsőoldalak legtöbbnyire tölgyfából, ilyennek hiányában 
azonban fenyőfából is készülnek és rendszerint 7— 8 cm vastag 
pallók, a melyeknek szélessége legalább 30 cm. nagyobb igénybevétel-

1659. ábra. 1660 ábra. 1661. ábra. 1662. ábra.

Sobo: Középítéütan II 2
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nél azonban 10— 12 cm vastag pallók is szükségesek. Az oldalak felső 
és alsó széle rendszerint le van élezve, legtöbbször alakozva is 
(1659.— 1662. ábra).

A szerint, a mint a lépcsőfokokat a lépcsőoldalak közé fogjuk 
vagy rájok erősítjük, beeresztett vagy vésett és nyergeit lépcsők 
keletkeznek.

Beeresztett vagy vésett lépcsőknél a lépcsőpofák belső oldalát 
a hágó- és béllésdeszkáknak megfelelően 2*0—25  cm mélyen ki
hornyoljuk (lásd az 1656. ábra alsó végét) s ezekbe a hornyokba 
eresztjük a deszkák végeit; hogy pedig az utóbbiak, keskeny fekvő
helyüknél fogva, fészkükből ki ne mozdulhassanak, a két lépcső
oldalt 2'0 -  2‘5 méternyi közökben elhelyezett c kötőcsavarokkal 

kapcsoljuk össze. A lépcsőoldalakat a fokok desz
káihoz szegezni vagy srófolni nem szükséges. A 
kötőcsavarok azonban mellőzhetők, ha minden 3. 
vagy 4. hágódeszka mindkét végét 2 -2  csappal, 
a melyek a pofák egész vastagságán mennek keresz- 

— r tül, a pofákba csapozzuk és a csapok végeibe
L663. ábra. kívülről ékeket verünk (1663. ábra).
Legegyszerűbb beeresztett lépcsőt, a mely azonban leginkább 

csak szénapadlásokon, istállókon stb., található, az 1564. ábra mutat.

Ez az ú. n. létrás lépcső, a melynek fokai csak hágódeszkából álla
nak; ezt a lépcsőt, ha a por áthullását megakadályozni akarjuk, 
alulról bedeszkázzuk.

Az oldalfák szélességét vésett lépcsőknél úgy kell kiszabni, 
hogy a hágódeszka orra és az oldalfa felső széle között fölül és 
alul legalább 2—3, de lehetőleg 3— 5 cm-nyi köz maradjon. Ez
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alól csak a léírás lépcsőnél engedünk meg kivételt, a hol ezt a

Sí

a fokok a 
hogy beléjük

—

lépcsőoldalak 
lennének eres

i

j1 1

1665. ábra.

1666. ábra.
r

fák tehát szélességüknek mint
egy feléig derékszögűleg van-

a
nak kimetszve és fogazva, s 
teherbírásuk érdekében csak 
arra kell ügyelni, hogy a foga
zott oldalfa leggyengébb része 
legalább 15 cm széles legyen 
(1665. és 1666. ábra). Ha azon
ban ilyen széles deszkánk 
nincs, akkor az oldalfákra ék
alakú deszkadarabokat szege
zünk vagy srófolunk (1667. 
ábra).

Az oldalfák vastagsága 
rendszerint 8— 10 cm, mert 
eredeti szélességük a fokok bemetszése által mintegy felényire csökken

A hágódeszkákat nyergeit lépcsőknél 2— 2 facsavarral erősítjük 
az oldalfákra és külső végokét, a mely az 
oldalfákon túl is párkányszerűleg nyúlik ki, 
éppen úgy alakozzuk, mint orrukat; a nyer
geit lépcső ezáltal sokkal díszesebb, mint a 
beeresztett.

A bélésdeszkát egyszerűen az oldal
fához srófoljuk (1668. ábra) és ha szebb 1668. ábra.

i

2*
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lépcsőt akarunk, párkányléczekkel is szegélyezzük, a melyeket a 
hágódeszkák orra alatt is körülvezetünk (1669. ábra).

1689. ábra.

Nyergeit lépcsőket csak egyenes, karoknál lehet 
használni s csavarodó, félkörű vagy csigaalakú lépcsők 
csak beeresztett lépcsők módjára szerkeszthetők.

Nyergeit lépcsőknél a lépcsőház.oldalfala mellé, 
az oldalfa és a fal között levő hézag elfödésére és a 
fal megvédésére, védőléczeket, illetve keskeny deszkákat kell lenni 
a melyeket a fokoknak megfelelően kimetszünk (1669. ábra l). He
eresztett lépcsőknél erre azért nincs szükség, mert a hágódeszkák 
fölé is kinyúló oldalfa elégséges arra, hogy a falai a koptatástól 
megvédje. A védődeszkák azonban mellőzhetők, ha a fokoknak csak 
külső végét nyergeljük rá az oldalfákra és.alakozzuk, fal mellé kerülő 
végokét ellenben, úgy, mint a vésett lépcsőknél, az oldalfákba be
eresztjük.

Hogy a falépcsőket a tűzveszély ellen némileg megvédjük, 
alulról rendszerint bedeszkázzuk, benádazzuk és bevakoljuk. Váro
sokban az építésrendőri szabályok ezt a lakóházakra nézve rend
szerint előírják. A deszkaborítást vagy az oldalfák aljára keresztben 
(1664.— 1665. ábra) vagy pedig a fokok aljára hosszában szegezzük 
(1657. és 1669. ábra), úgy, hogy az oldalfák alakozott széle a lépcső 
alját két oldalról szegélyezi.

Akár nyergeit, akár beeresztett a lépcső, legalsó foka (az ú. n. 
ramciszfok) rendszerint tömör fatuskóból készül, a melyet, hogy 
helyéről el ne mozdulhasson, egyik vagy mindkét végével 8— 15 cm-
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nyíre a gyámfalakba befalazunk és azonkívül a padozatba isbe eresz
tünk (1664., 1670. és 1671. ábra); szükség esetén vasköldökkel az 
alatta levő falazathoz is köthetjük.

1671. ábra.

A lépcsőoldalak alsó vége egy derékszögű kivágással(1664. ábra)
ennek a tömör foknak támaszkodik s legtöbbször bele is van 
eresztve, hogy oldalt el ne mozdulhasson (1670. és 1671. ábra). Az 
oldalfának a tömör lépcsőfokból kiálló része e mellett még a lépcső
korlát legalsó oszlopába is be van csapozva (1670. ábra), a mely a 
tömör fok végén áll. korlátoszlop hiányában 
pedig függőlegesén letompítva (1671. és 
1672. ábra). Tömör lépcsőfok hiányában az

1672. ábra. 1673. áaba.

oldal fák alsó végét a padozatba, illetőleg ennek v vánkosfáiba csa- 
pozzuk be (1672. ábra).

A tömör lépcsőfok külső végére, a mely a többi fokoknál 
valamivel hosszabb s rendszerint le van gömbölyítve és alakozott 
orral felszerelve (lásd az 1634.— 1643. ábrák b) belépő fokait, vala
mint az 1673. ábrát), állítjuk és csapozzuk a lépcsőkorlát alsó 
oszlopát.
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Az oldalfák felső vége az emeleti folyosó, illetve a legelső 
pihenő gerendájának támaszkodik s arra vésett lépcsőknél rend-

Nyergelt lépcsőknél az oldal 
végét e helyett a gerendába 
csapozzuk be.

A pihenőtől kiinduló felső 
lépcsőkar oldalai alsó végükkel, 
a már ismeretes módon, a 
pihenő szélén levő ugyanarra 
a gerendára támaszkodnak, a 
melyre az alsó lépcsőkar is 
(1676.—1677. ábra), míg felső 
végük az emeleti folyosó szé
lén levő gerendára éppen úgy

fekszik rá, mint az 1674. és 1675. ábrák mutatják.
Á pihenőhelyek berendezésénél a fönnebbiek szerint arról kell 

gondoskodni, hogy a pihenő szélét egy gerenda alkossa, a melynek 
a fei- gs lemenő oldalfákat támaszthassuk. Párhuzamos károkká 
biró kétkarú lépcsőnél e czélból a pihenő szélén csak egy a geren
dát, kell mindkét végével a gyámfalakba befalazni, a mely a lupeso- 
házon keresztül nyúlik s a melyet ff, fiókgerendákkal merevítünk
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meg; az utóbbiaknak végeit vagy szintén befalazzuk ( f j  vagy pedig 
a fal mellé helyezett v váltógerendába csapozzuk tl677. ábra ff). 
A pihenő ezáltal egy gerendasort alkot, a melyet fölülről s leg
többször alulról is bedeszkázunk s közeit törmelékkel kitöltjük, hogy 
a rajta való járást csendesebbé tegyük (1(574. és 1670. ábra). Ezt a 
gerendát azután, hogy csinosabbá tegyük, fölül a hágó-, elül pedig 
a béllésdeszkával elfödjük.

Derék- vagy tompa szög alatt megtört kétkarú lépcsőnél, a 
pihenőt ilyen módon berendezni nem lehet, mert a lépcsőház egész 
szélességében gerendát el nem helyezhetünk. Ekkor a törésponton 
egy o faoszlopot helyezünk el, s ebbe a pihenő átlója irányában 
menő tartógerendát (g), a melyet a sarokban befalazunk, valamint 
az egymással találkozó pp  lépcsőoldalakat is becsapozzuk (167S. 
ábra). A pihenő gerendasorát azután úgy állítjuk helyre, hogy a g 
gerendát vv váltógerendákkal szereljük fel, a melyeknek külső végét

szintén befalazzuk. A pihenő két lépcsőfokát végre az oszlopba 
becsapozott és befalazott tt pallók segítségével állítjuk helyre, 
a melyeket a hágó- és a béllésdeszkával eltakarunk.

Az o oszlopot illetve orsót, a mely az egész terhet hordja, vala
mennyi emeleten keresztül, több darabból összetoldva, vezetjük és a 
földszinten szilárd kőalapzatra állítjuk, hogy a nyomásnak ne engedjen.

Ugyanezt az utóbbi pihenőt azonban lebegő pihenő gyanánt 
is berendezhetjük, ha az átlós és egyik végével jól befalazott g 
gerendát egy keresztben menő és mindkét végével befalazott r  geren
dára róvjuk és szabadon lebegő végére csapozzuk az o orsót, 
a melybe a pp lépcsőoldalakat, úgy, mint előbb beeresztjük (1679. 
ábra). A pihenő gerendasorát vv váltógerendák és tt pallók segítségé
vel úgy állítjuk helyre, mint előbb. Az o orsót vascsavarokkal 
köthetjük a g gerendához.
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Ugyanilyen módon állítjuk helyre a három- és négykarú lépcsők 
minden egyes pihenőjét is, akár végig menő, akár lebegő orsóval.

A lebegő orsó alját rendszerint egy gomb- vagy toboz alakjá
ban képezzük ki, a pihenő fölé eső részét pedig korlátoszlop gya
nánt használjuk fel (1680. ábra).

Az utóbbi módon elrendezett lépcsőt szabadon lebegő lépcsőnek 
nevezzük, míg a keresztülmenő gerendán vagy végigmenő oszlopon 
fekvő lépcsőnek gyámolított lépcső a neve. A szabadon lebegő 
lépcsőnél tehát a belső oldalfa közbenső része teljesen szabad, mert 
csak talpa támaszkodik a tömör lépcsőfoknak, feje pedig az emeleti 
folyosó szélső gerendájának. Az 1680. ábrabelihez hasonló függő 
orsókat azonban sokszor oly gyámolított lépcsőn is alkalmazunk, 
a melynek pihenője az 1677. ábra módjára egy keresztülmenő 
gerendával van szegélyezve (1681. ábra); ebben az esetben azon
ban a lebegő orsó csak a szerkezet díszítésére és arra való, hogy az 
oldalfák végeit beléje csapozhassuk, az orsó azonban tulajdonkép
pen csak korlátoszlop, a mely a g gerendára van róva.

Végre lebegő lépcsőt szerkeszthetünk lebegő orsó nélkül is, 
ebben az esetben azonban a belső oldalfákat, a melyek pihenőnek 
nem támaszkodnak, egy görbült G taggalaz ú. n. sarkaiéval
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kell összekapcsolni, 
úgy, mint azt az 1682. 
ábra mutatja. A pihenő 
előtt és után levő egy
két lépcsőfok élét az
után egy ívben vezet
jük át a sarkaiéba, 
hogy azt derékszög 
alatt találják és jól 
beleereszthetők legye
nek. Ezáltal a pihenő 
belső sarkát is any- 
nyira megnyujtjuk, 

hogy a sarkaiéig érjen.
A pihenő különben úgy 
készül, mint előbb (lásd 
a pontozott vonalakat).

A csavarodő lép
csők rendszerint az ol
dalakba vannak be
eresztve s a csavaro
dás helyén ismét vagy 
orsóval bírnak vagy 
pedig szabadon lebeg
nek. Az előbbi lépcső 
kisebb helyen fér el, <' 
mint az utóbbi és azon
kívül sokkal szilárdabb, 

mert a csavarodó 
lépcsőfokok a szilárd 
orsóba vannak becsa- 
pozva, úgy, mint abelső 
oldalfák is (1688. ábra), 
Végignyúló orsó helyett 
azonban itt is lebegő ^  
orsót alkalmazhatunk, ^  
ekkor ezután a csava- 
rodó lépcső is lebegő, v/ 
de egyúttal kevésbbé y.
teherbíró is. 
vastagságát

Az orsó 
mindkét 1682. ábra.
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esetben oly nagyra kell venni, hogy a fokokat legalább 6 cm-nyire 
lehessen beléje csapozni. Végre, mint az 1684. ábra mutatja, 
a függő orsót is elhagyhatjuk, e helyett azonban a csavarodásban 
ismét egy félköralakú sarokló tagot kell elhelyezni, a mely vagy 
egy darabból van kimetszve vagy 2—3 darabból összeállítva.

A daraboknak egymással, valamint az egyenes oldalfákkal való 
összekötése vagy egyenes (1685.— 1687. ábra) vagy fogas bütüillesz- 
téssel (1688. és 1689. ábra) történik, mindkettő csapokkal (4686., 
1687. és 1689. ábra) vagy a nélkül (1685. és 1688. ábra). Az 
illesztés helyét minden egyes esetben csavarokkal erősítjük; a 
csavarok iránya vagy merőleges a lépcsőoldalak irányára (1685., 
1686. és 1688. ábra) vag\ pedig azzal párhuzamos (1687. és 1689. 
ábra). A csavarfejeket az oldalfákba besülyésztjük és a csavarok 
elhelyezése után a lyukakat beleülő íadarabokkal ioltozzuk ki. A kötés 
erősítésére az oldalfa alsó felületére 4—5 cm hosszú vaspántot is 
lehet srófolni, a melyet szintén a fába beeresztünk. Megjegyzendő, 
hogy a toldás helyét mindig egy fokszélesség közepére kell helyezni.
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1684. ábra.
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A csigalépcsők végre rendszerint tömör orsóval bírnak (1090. 
ábra), a melynek átmérőjét szintén oly nagynak veszszük, hogy min
den fokot legalább 6 cm-nyire belecsapozni lehessen. Minél nagyobb 
továbbá az orsó átmérője, illetve kerülete, annál szélesebb lesz a 
fokok keskeny vége, s mivel ez utóbbinak legalább 6 cm szélesnek 
kell lenni, az orsó átmérőjét az egy csavarodásba eső fokszámból úg\ 
határozzuk meg, hogy ezt a legkisebb szélességet, a lökök szamával 
megszorozva, egyenlővé teszszük az orso kerületté el s kiszámítjuk 
belőle az ismeretlen átmérőt.

Ha pl. 12 fok jut egy csavarodásba, akkor 12 X  6 =  2 r  n• ebből ~  2 r

1 2 X 6  OQ — =  28 cm.
71

E szerint az orsó átmérője
ha a csavarodásban 10 fok van. 20 cm.
» » » 12 » » 28 »
» » » 14 » » 27 »
» » » 16 » * 30 »
» » » 18 » » 34 »
» » » 20 » » 88 »

Az üreges orsóval biró csigalépcső ellenben orsó nélkül van. 
a fokok befogására ennélfogva egy belső oldalfát is kell alkalmazni. 
Az oldalfákat, nagy csavarodásuk miatt, rendszerint több kisebb 
darabból kell készíteni és a már ismeretes módon összetoldani.

4. A kőlépcsők.
A kőlépcső anyaga lehet faragottkő, tégla vagy béton, a fara- 

gottkőé ismét a gránit, szienit, a homokkő és a mészkő, díszes 
épületeknél pedig a márvány.

A faragott kőfokok keresztszelvénye vagy teljes négyszög, orral 
vagy a nélkül (1691. ábra), ezt azonban csak akkor alkalmazzuk, 
a midőn a lépcső alulról nem látható, vagy alul leélezett négyszög 
(1692. ábra), a mely alulról látható lépcsőknél fordul elő, vagy 
végre oly háromszög, a melynek két éle a fokoknak összeillesztése 
végett hornyolva van (1693. ábra); az utóbbi alak alul egy síkkal 
lezárt lépcsőt ad és különösen lebegő kőlépcsőknél használtatik. 
A kőből való fokok tehát mindig tömör kőtuskők módjára készülnek, 
azaz mindig egy darabból állanak és legföljebb hosszúságuk irányá
ban vannak megtoldva.

A fokoknak egy lépcsővé való összeillesztése különféleképpen 
történhetik. Oly lépcsőknél ugyanis, melyeknek fokai mindkét végökkel 
be vannak falazva, a fölülfekvő fok 2*0—3‘0 cm-nyire egyszerűen 
átfödi az alatta lévőt, Ha ellenben attól tartunk, hogy a fokok egy
máson elcsúszhatnának, akkor vagy a fölülfekvő fokokat eresztjük
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az alattuk levők hornyába (1691. ábra 3., 4. és 5. fok) vagy meg
fordítva (1692. ábra 3., 4. és 5. fok), vagy a fokok összeérő éleit

bán látható módon illesztünk egymásra; a vízszintes érintkező felület 
szélessége 2*0— 3-0 cm, a ferdén fekvő vállé pedig 4— 5 cm.

A fokok elülső élét vagy eredeti állapotában hagyjuk (1691. 
ábra 1.—3. fok), vagy, hogy le ne töredezzék, egyszerűen letompítjuk 
(1691. ábra 4.—5. fok), vagy végre úgy, mint a falépcsőknél, többé- 
kevésbbé díszesen kimetszett orral szereljük fel (1691. ábra 6.-7. 
fok és 1692.— 1693. ábra). A fokok látható elülső és felső lapja 
finomra van faragva, sokszor csiszolva is, míg a nem látható felü
leteket csak durvára szokás faragni.

A kőlépcsők fokait vagy mindkét végükkel befalazzuk, vagy 
faragott kőből való lépcsőoldalak közé helyezzük, vagy aláboltozzuk, 
vagy végre egyik végökkel szabadon lebegni hagyjuk.

Legbiztosabb az állásuk a befalazott fokokkal bíró lépcsőknek, 
a melyek mindkét oldalukkal 8— 12 cm-nyire vannak az oldalfalakba 
beeresztve. Két- és többkarú lépcsőknél ennélfogva a fokok belső 
végeinek alátámasztására egy orsó- vagy bélfalat (gyámfalat) kell 
építeni, a melynek vastagsága rendszerint 1, ritkán i y 2 tégla. 
A legegyszerűbb szerkezet a kétkarú lépcsőé, melynél a két lépcső
kart az orsófal választja el egymástól; a fokok belső végei mindkét
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oldalról ebbe a falba nyúlnak (1694. ábra). Ha az épület csak egy
emeletes, az orsófal csak a lépcsőkarok alatt szükséges, úgy, hogy

a belépő kar fokait beleeresztjük, a kilépő karét ellenben csak 
egyszerűen ráfektetjük. A bélfal tehát csak a felső lépcsőkar fokainak 
alsó éléig ér. Többemeletes épületnél ellenben az orsófal az emele
teken végig nyúlik, az egyes lépcsőkarok jobb megvilágítására és a 
szerkezet könnyebbé tételére azonban rendszerint áttörjük (lásd az 
1694. ábrát).
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Az ilyen lépcső igen szilárd és tűzálló, mert minden oldalról 
fallal van körülvéve s minden fölülfekvő lépcsőkar az alatta levőnek 
tűzálló fedő szerkezetét alkotja.

A pihenő rendszerint egy kőlemezből készül, a melynek vas
tagsága egyenlő a fokok magasságával s a melyet köröskörül 8 — 10 
cm-nyire befalazunk. Készülhet azonban két darabból is, ha azokat 
félhoronynyal összeeresztjük és az illesztés helyén az orsófal folyta
tásába eső boltívvel gvámolítjuk. Ha azonban a pihenő kőlemezei 
vékonyak, akkor a két pihenőrész mindegyike alatt egy-egy kereszt
vagy cseh-süvegboltozatot építünk, a mely a kőlemezeket egész terje

delmekben alátámasztja 
(lásd az 1694. ábra pon
tozott vonalait).

Ha a lépcső megvilá
gítása csak az oldalfalakban 
elhelyezett ablakokkal történ
hetik, akkor az orsófal a távo
labb eső lépcsőkar jó meg
világítását még akkor is aka
dályozza, ha áttörjük; ekkor 
orsófal helyett csak annak két 
végén alkalmazunk egy-egy 
pillért s ezek közé azután a 
fokok végeinek alátámasztá
sára egy hattyúnyakú bolt
ívet feszítünk. (1695. ábra).

Az utóbbihoz ha
sonló szerkezetet kapunk 
akkor is, ha a lépcsőfokok 
belső végét 3—4 cm- 
nyire faragottkőből ké
szült lépcsőoldalakba 

(pofákba) eresztjük, úgy, 
mint a beeresztett fa
lépcsőknél (1696. ábra). 
A lépcsőoldalak, a me
lyeknek vastagsága 15- 

20 cm s szélessége a

1697. ábra. 169,6. ábra.
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fokmagasságnak mintegy kétszerese, a lépcsőkarok kél végén el- 
helyezett pilléreknek vagy falaknak támaszkodnak es lendszeiint 
több kődarabból készülnek, a melyeket az 1697. ábra A vagy 
B  része szerint illesztünk össze és vasköldökökkel összefoglalunk. 
Ugyanilyen köldökökkel biztosítjuk a lépcsőoldalakat a pilléreken 
vagy a falon való elmozdulás ellen is. Az illesztésnek mindig 
egy lépcsőfok közepére kell esnie. A lépcsőoldalak két éle vagy 
párhuzamos egymással (1697. ábra A) vagy pedig alsó idiik kör- 
szeletalakban van kifaragva (1697. ábra B), az utóbbi szerkezet 
fokozza az oldalak teherbírását.

Ilyen lépcsőoldalak használata esetén nyergeit kőlépcsőket is 
szerkeszthetünk, éppen úgy, mint a falépcsőknel leírtuk.

Csavarodó lépcsőknél a csavarodás közepén levő pillérbe, 
illetve orsóba eresztjük a csavarodó fokok belső végeit is, úgy, mint 
a falépcsőknél láttuk, míg ellenben a párhuzamos lépcsőkarok fokait 
a már említett módon gyámolítjuk.

Megfelelő kőgerendák hiányában a lépcsőoldalak vasból is 
készíthetők, úgy, mint azt a vasszerkezetű lépcsőknél fogjuk látni.

A vasgerendák által
való gvámolítás bizto
sabb és a mellett leg- 
többnyire olcsóbb is, 
mint kőgerendák hasz- 
n á 1 atán ál, m égj egy ez- 

; vén. hogy vasgeren- 
dákkal legczélszerúb- 
bon nyergeit kőlépcsők 
szerkeszthetők (1698. 
ábra).

A kőfokok az ed
dig tárgyalt esetekben 
közbenső részökben 

egészen szabadon lebegnek: aljuk ennélfogva rendszerint le van 
élezve. Könnyen belátható, hogy, mivel a fokok hajlításra vannak 
igénybe véve s ilyen igénybevételre a kő nem alkalmas, a fokok 
szabadon lebegő hosszúsága is korlátozva van; a rendes fokmagas
ságnak megfelelő vastagságú kőfokok silányabb anyagnál (homokkő
nél) 1*25—1*75, jobb kőanyagnál (gránit, szienit) pedig 2-0— 25 m-nyire 
lebeghetnek szabadon, a nélkül, hogy törésüktől kellene tartani.

A tömör orsóval bíró s mindkét végűkkel befalazott, illetve 
gyámolított lépcsőkhöz tartoznak a csigalépcsők is. azzal a külünb-

Sobó : Középítástan II. 3
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séggeJ, hogy orsójuk függőleges henger. Kőlépcsőknél ez az orsó nem 
különálló szerkezetrész, mint a falépcsőknél, de a lépcsőfokok kerek 
végeiből van kiképezve. A lépcsőfokok alakját az 1699. és 1700.

ábra mutatja; az előbbinél a fokok élei sugarasak, az utóbbinál az 
orsó érintői; az utóbbi alak jobb, mert erősebb fokokat ad. Az orsó 
átmérője rendszerint 25 cm. A fokok külső vége, a mely négyszög
letesre van faragva. 8— 10 cm-nyire nyúlik a lépcsőfalakba, míg a 
fokok közbenső része háromszögű keresztszelvénynyel bir. A fokokat 
csak simán illesztjük egymásra.

Lakóházakban az eddig tárgyalt lépcsőszerkezeteken kívül még 
igen gyakran fordulnak elő a lebegő kőlépcsők azaz olyanok, 
melyeknél a fokoknak csak egyik vége van 16—20 cm-nyire befalazva, 
másika pedig, valamin! közbenső része, minden alátámasztás nélkül 
van; minden lépcsőfok azonban alsó szélével az alatta levőre egész 
hosszúságában támaszkodik, illetve horonynyal illeszkedik (1701. 
ábra). A lépcső egész nyomása ezáltal a legalsó (belépő) lépcsőfokra 
háramlik, a melyet ennélfogva szilárdan kell alapozni és beereszteni, 
hogy helyéről el ne mozdulhasson.

A fokok keresztszelvénye rendszerint háromszög (1693. ábra), 
mert e mellett a fokok legkönnyebbek; a fokok befalazott végét 
azonban legtöbbnyire négyszögletesre faragtatjuk, hogy a falon jobban 
megfeküdjék és felfordulás ellen biztosítva legyen. A legalsó lépcső
fok mindig négyszögletes keresztszelvénynyel bir.

Jó kőanyag mellett a fokok 1‘25—2*00 m-nyire lebeghetnek 
szabadon, csak a befalazás mélységét kell helyesen megállapítani; 
1*3 m szélességig a fokokat 12— 15 cm-nyire, 1‘3—2'0 m szélességnél 
ellenben 20— 25 cm-nyire kell befalazni.

A lépcsőház körülzáró falai, melyekbe a fokok végei nyúlnak, 
rendszerint 2 téglányi vastagságúak, habár újabb időben egy téglányi 
falak is gyakran találhatók.

1699. ábra. 1700. ábra.
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A lebegő lépcsők pihenőit, a már ismeretes módon, vagy 
kőlemezekből készítjük és köröskörül a falakba beeresztjük (

ábra A), vagy pedig kőlapok hiányában vasgerendákkal, illetve bolt
hajtásokkal gyámolítjuk és közönséges kőlapokkal betakarjuk (1701. 
ábra B). A T-alakú vasgerendákat vagy szabadon hagyjuk, vagy

3*
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mint az ábra mutatja, fával beburkoljuk és bevakoljuk. A V2-téglányi 
vastagságú porosz süveg fölé salakot vagy kőtörmeléket töltünk s 
ebbe ágyazzuk a kőlapokat.

A lebegő lépcsők lehetnek egyeneskarúak, félkörben csavarodók 
vagy csigalépcsők, az utóbbiak pihenővel vagy a nélkül. A csiga
alakú és a csavarodó lépcsőknél a fokok szélesebb vége van befa
lazva. míg keskenyebb végok szabad ugyan, de egy köralakú tolda
lékkal bír; ezek egymásra téve, egy függőleges orsót alkotnak, 
melybe az összes fokok vége benyúlik.

A lépcsőfokoknak eddig tárgyalt alátámasztási módján kívül 
végre a kőlépcsők, különösen a szélesebbek, igen gyakran bolthaj
tásokon feküsznek. A boltozatok alakja és emelkedése természetesen 
a lépcsőkarok emelkedési viszonyával változik és a léjscsőház beren
dezéséhez igazodik, ilyen aláboltozott lépcsőket alkalmazunk akkor 
is, a midőn elég jó és szilárd kővel nem rendelkezünk és a lépcső
fokokat egész hosszúságukban kell alátámasztani.

Az aláboltozás legegyszerűbb és ennélfogva leggyakrabban 
használt módja az, a midőn az egyes karok alatt csekély ívmagas
ságú porosz süvegeket építünk, a melyek a pihenő helyeknek, illetve 
a folyosóknak támaszkodnak s melyeknek szélessége egyenlő a lépcső 
szélességével. A boltsüvegek ellenfalait tehát a pihenő, illetve az 
emeleti folyosó széle nyújtja, s azt ennélfogva oly erősre kell szer
keszteni, hogy a boltozat nyomását kibírja. A pihenő, illetve folyosó 
külső szélén e czélból egy b boltívet feszítünk a lépcső oldalfalai 
közé, ennek azután egyik oldalról a lépcsőház alatt levő emelkedő 
boltozat (e), másik oldalról pedig a pihenő alatt levő porosz süveg 
(s) támaszkodik (1702. ábra i ) ;  a 5 boltív teherbírását fokozhatjuk, 
ha a lépcsőtér szélességének közepére is egy p  pillért állítunk a tt 
falpillérek közé és a b boltívet ennek két oldalán két boltív gyanánt 
építjük.

A b boltív helyett azonban egy T-alakú vasgerendát (1702. 
ábra B) vagy, könnyebb lépcsőknél, ócska vaspályasínt (1702. ábra C) 
alkalmazhatunk, a melyet a pihenő külső széle alatt és a lépcső
házon keresztben helyezünk el s végeit a lépcsőház oldalfalaiba 
befalazzuk. Ennek a vasgerendának támaszkodik azután, úgy, mint 
előbb, egyrészt a pihenő alatt levő és másrészt a túlsó oldalon a 
fel- és lemenő lépcsőkar alatt alkalmazott porosz süveg.

Ezeknél a boltozatoknál csak arra kell ügyelni, hogy a süvegek 
könyökei egy-egy vízszintes m n síkban legyenek, nehogy a kétoldali 
boltozat az ellenfalat tevő boltívet, illetve vasgerendát forgatásra 
vegye igénybe.
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A boltív, illetve vasgerenda m egállását cc csavarokkal is lehet
biztosítani.

Ettől az elrendezéstől eltérőleg, sokszor található az a szerkezet, 
a melvnél a porosz süveget a nyugvóhely hosszúsága irányában
helyezzük el s en
nek támasztjuk, úgy, 
mint előbb, a fel
es lemenő süvegeket 
(1702. ábra D), a 
lépcsőház oldalfalai
nak elmozdúlását 

azonban, ha azokat 
igen vastagra épí
teni nem akarjuk, 
boltcsavarokkal (y) 

kell megakadá
lyozni.

Az emelkedő 
bolthajtások vastag
sága rendszerint 1/2- 
tégla, a melyet — 
ha a lépcső széles
sége 2'0 m-nél na
gyobb — a lépcső 
két oldalán és kö
zepén vastagítunk 
meg Vj-téglányi erő
sítő ívvel. A pihenők, 
illetve emeleti folyo
sók alatt ugyancsak 
V2-téglányi vastag
ságú süveget alkal
mazunk, 1*5— 2*0 

méterenkint erősítő 
ívekkel. Az ellenfa
lat alkotó b boltív 
vastagsága ellenben legalább 1, de rendszerint 13/2-téglányi s czél- 
szerű azt czémenthabarcsba rakni. Az 1702. ábra D  pihenője alatt 
levő porosz süveg vastagsága végre 1 — 1V2-tégla.

Újabb időben gyakran található szerkezetet mutat a 1703. ábra; 
ennél a fel- és lemenő lépcsőkarok oly lapos dongákkal (porosz

1702. abra.
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süvegekkel) vannak aláboltozva, melyeknek tengelye a lépcsőkarokkal 
párhuzamos s azokkal emelkedik vagy esik. Ebben az esetben a 
lépcsőkarok oldalán ellenfalak szükségesek, a melyeket hattyúnyakú 
b boltívek alakjában állítunk helyre. A fel- és lemenő hattyúnyakú

boltíveket a lépcsőház oldalain 
alkalmazott fali pilléreknek és 
a lépcsőkarok között elhelye
zett szabadon álló pilléreknek 
feszítjük és nyomásukat a pi
henők, illetve emeleti folyosók 
alatt alkalmazott lapos donga 
(1703. ábra A), cseh süveg 
(1703. ábra B ) vagy kereszt- 
boltozatokkal ellensúlyozzuk, a 
melyek a pillérek közé feszített 
i  boltíveknek és a lépcsőház 
falainak támaszkodnak. A lép
csőfokok a hattyúnyakú ívekre 
vagy rányergelhetők vagy pedig 
az utóbbiak, lépcsőoldalak mód
jára, a fokok éle fölé is nyúl
nak. A hattyúnyakú boltívek 
vastagsága az emelkedő süve

gek szélességének J/4-része, míg a süvegek és az i  boltívek ugyan
olyan vastagságúak, mint fönnebb említettük.

Néha, habár ritkábban, cseh süveggel támasztják alá a lépcső
karokat, a mely alakjánál fogva egyrészt a pihenő helyeknek és 
másrészt a lépcsőoldalaknak támaszkodik (1704. ábra). Lépcső
oldalak gyanánt ennélfogva, úgy, mint előbb, 112-téglányi vastag
ságú boltíveket feszítenek a pihenők vagy szilárd pillérek közé. 
A pihenők alatt ebben az esetben rendszerint szintén cseh süveg 
van, a melyet a nyugvó helyek belső oldalát határoló b boltívek 
választanak el a lépcsőkarokat támasztó, fel- és lemenő süvegektől; 
cseh süveg helyett azonban porosz süveg vagy keresztboltozai is 
megfelel. A cseh süveg ívmagassága a falköznek V1 2 — V8-része, 
vastagsága pedig 2 m-nvi szélességig J/2, azontúl 1 tégla; a gyám- 
falak vastagsága legalább 11/2 tégla.

Mindezeket a bolthajtásokat teljes deszkaborításon czément- 
habarcsba kell gondosan rakni és az alakzó-íveket 3—4 hétig érint- 
tetlenül hagyni. Vasgerendák közé való boltozásnál czélszerű a bol

17C3. ábra.
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tozat könyökét egy-egy téglányi vastagságúra venni, hogy jól 
támaszkodjék a gerenda oldalának.

1701. ábra.

V/.

A boltozatok hátát a lépcsőfokok elhelyezése végett lépcsőze
tesre falazzuk és négyszögletes keresztszelvényű fokokat alkalmazunk, 
hogy a falon jól megfeküdjenek ( »705. ábra), ez oknál fogva a 
fokokat csak simán illesztjük egymásra. A fokok végeit befalazni 
nem szükséges és csak a vakolatrétegbe eresztjük be, hogy a hézag ne 
legyen látható. Hattyúnyakú ívek alkalmazása esetén azonban a 
fokok belső végeit az ívekre rá is nyergelhetjük. A hol az utóbbi
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hiányzik, a fokok csak a boltozaton feküsznek és belső végeik lát
hatók; orrukat ennélfogva a bütűlapon is kell körülvezetni.

Aláboltozott lépcsők, mivel a boltozat hátát úgy is lépcsőze
tesre kell falazni, tisztán téglából is készíthetők, ha a drága faragott 
kőfokokat mellőzni akarjuk. Az ilyen lépcsők azonban gyorsan

kopnak, ennélfogva a fokok hágó lapját, 
valamint homlokukat is czémenthabarcs- 
csal kell bevakolni (1706. ábra). A czé- 
mentburkolat azonban egyrészt feltöre
dezik és másrészt a használat folyamán 
igen simává lesz, úgy, hogy a lépcsőn 
való járás veszélyessé válhatik. Ezért, 
legjobb a téglából épített fokokat hágó
deszkákkal felszerelni, a melyek a fokokba 

40—60 cm-nyi közökben befalazott fatuskókhoz vannak srófolva s 
melyeket, ha kikoptak, könnyen lehet kiváltani (1707. ábra).

5. A vaslépcsők.

A vaslépcsők, könnyű és tetszős szerkezetek daczára, igen szi
lárdak és a mellett tűzállók; szerkezetűk egyszerű, egyes alkotó
részeik összekötése könnyű Rossz oldaluk ezzel szemben az, hogy 
használat közben még akkor is simára csiszolódnak, a midőn hágó 
lapjuk áttört vagy reczés. A vaslépcsők fokait ennélfogva fából vagy 
kőből készült hágólapokkal kell felszerelni.

A vaslépcsők, úgy, mint a fából készültek, lehetnek beeresztett 
vagy nyergeit lépcsők; mindkettő készülhet öntött- vagy kovácsvasból. 
Az utóbbi a közlekedés biztossága érdekében előbbre való ugyan, 
egyszerűbb készítésük és könnyebb díszítésűk miatt azonban lakó
házakban öntött vaslépcsőket szívesebben alkalmazunk.
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Az öntött vaslépcsők vagy lépcsőoldalakkal bírnak vagy sza
badon lebegők. Legegyszerűbbek, habár nem legszilárdabbak az egyes 
fokokból összerakott szabadon lebegő lépcsők. Ezeknek fokai vagy 
úgy készülnek, hogy a hágó- és a bélléslemezt is tartalmazzák 
és b bordák segítségével összesrófolhatók (liOS. ábra), vagy pedig

segítségével korlátfogakkal kapcsoljuk össze, a melyek alul csavaros 
csapszegekbe végződnek (1709. ábra). Előbbi esetben a fokok lemez- 
vastagsága 12— 15 mm, merevítésökre azonban mintegy 0'5 méte
res közökben m  bordákat kell alkalmazni; ilyen bordák zárják el 
a fokok két bütüjét is. A lépcső alulról, mint a pontozott vonalak 
mutatják, vaslemezekkel is beborítható. Utóbbi esetben az n nyer
gek vagy bütülemezek lehetnek négyszögletesek vagy konzolalakúak 
és mindkét végükön v hüvelyekkel vannak felszerelve, a melyekkel 
a korlátfogakra feltűzhetők. A b bélléslemez, mint a B  részlet 
mutatja, a nyereggel egy darabban is készülhet ugyan, legtöbbször 
azonban külön készítjük és az A  részletrajz szerint az n  nyereg 
hornyába illesztjük. A h hágólemez alaprajzi alakját és reczés felü
letét végre a C részletrajz mutatja; a lemezek a nyereg- és béllés- 
lemezekre egyszerűen ráfeküsznek. A nyereg- és hágólemezek vas
tagsága 15— 20 mm, a bélléslemezeké ellenben csak 10 — 12 mm. 
A fokokat hüvelyeikkel egymás fölé helyezve, a csapszegeket keresz
tültoljuk és alulról gombalakú csavaranyával állandósítjuk. A csap- 
szegekül szolgáló korlátrudak közé, a melyek rendszerint messze 
vannak egymástól, a fokszélességek közepén közbenső rudakat is 
lehet közbe iktatni.
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Az igy összekapcsolt fokokból álló lépcsőkar, ha alsó és felső 
végéi kellően megtámasztjuk, közbenső részében teljesen szabadon 
lebeghet s nem is szükséges, hogy egyik oldalát befalazzuk; fal mel
lett levő lépcsőknél azonban a befalazás fokozza a lépcső szilárd
ságát.

Ilyen lebegő lépcsőfokok alkalmasak úgy az egyenes karú, mint 
a csavarodó és a csigaalakú lépcsők készítésére, az utóbbiakra inkább, 
mint a lépcsőoldalakon ülő fokok.

A lépcsőoldalakkal bíró öntöttvas-lépcsők nagyobb szilárdsá
guk és teherbírásuk miatt gyakrabban találhatók, mint a szabadon 
lebegők és leggyakrabban nyergeit lépcsők módjára készülnek.

A lépcsőoldalak rendszerint egy darabból vannak öntve s alsó 
végükön egy t talplemezzel felszerelve, a melynek segítségével az 
alapzathoz srófolhatjuk (1710. ábra); felső végok ellenben ráöntött bor-

1710. ábra.

dák segítségével csatlakozik és srófolható a p  pihenő vagy folyósó szé

lén levő öntött vagy hengerelt v vasgerenda oldalához (1711. ábra). 
Az oldalak, a melyeknek vastagsága 2—3 cm. szélessége 20 25
cm, rendszerint ráöntött n  nyergekkel vannak felszerelve; ezeknek 
felső, vízszintes lapjára fektetjük és esetleg hozzásrófoljuk a vasból, 
fából vagy kőből való h hágólemezeket (1712., 1713. és 1714. ábra). 
A nyergek vagy áttörve (1714. ábra) vagy háromszögekkel tagozva 
(1713. ábra) öntetnek s a lépcsőoldalak is többé-kevésbbé alakozott 
és áttört vagy tömör keresztszelvényt mutatnak. A bélléslemezek
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készülhetnek fából vagy vasból és vagy a nyergek homloklapjához 
srófolhatók vagy — fánál — a hágólemezekbe beereszihetők.

Lépcsőoldalak közé fogott öntött vaslépcsők ritkábban készül
nek; az oldalak belső lapja ekkor ráöntött b bordákkal van felsze
relve, melyekhez a h hágó- és l bélléslemezeket erősítjük (1715. ábra)-

Újabbi időben az öntött lépcsőoldalakat legtöbbnyire hengerelt 
T-vagy |“ -alakú gerendákkal helyettesítjük, a melyek a hajlítás 
ellen sokkal nagyobb ellenállást fejtenek ki, mint az öntöttek. Kzekre 
a lépcsőoldalakra nyergeljük azután, öntöttvasból készült külön 
háromszögek segítségével (1716. ábra) vagy a nélkül (1717. ábra), 
az öntött lépcsőfokokat. A fokháromszögek különösen akkor szüksé
gesek, a midőn a hágóleniezek fából vagy kőből készülnek, mert az 
utóbbiak alá, ha igen vastagra nem akarjuk készíteni, legtöbbnyire 
egy öntött vaskeretet (K ) kell elhelyezni, a melynek két vége a 
fokháromszögeken fekszik (1718. ábra). Ha ellenben a hágólemezek 
is vasból valók, akkor a fokháromszögek elhagyásával a fokokat 
öntjük vagy illesztjük össze derékszögű háromszögek alakjában, a 
melyek az oldalak felső lapjához szegecselt hevederlemezek között 
feküsznek az oldalakon. A fokok különféle összeillesztését és szükség
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esetén m bordákkal való merevítését az 1717. ábra mutatja, a mely
ből a lépcsőoldalak két végének megerősítése is látható.

1718. ábra.

deszkáknak a vasból 
való bélléslemezekkel 
való különféle össze
kötését végre az 1719. 
ábra mutatja.

A kovácsvasból 
való lépcsők rend-

£

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



szerint vasból készült lépcsőoldalakból és vaslemezből vagy vas
lemezből és fából való fokokból állanak s lehetnek beeresztett és 
nyergeit lépcsők.

A lépcsőoldalak készülhetnek T-vagy |“ -vasból, nagyobb teher
bírásnál szegecselt bádoggerendák alakjában is. Könnyű lépcsők 
részére az oldalak 8— 10 mm vastag és 25— 30 cm széles lapos
vasból (1720. és 1721. ábra), illetve egyenlőtlen szárú sarokvasból 
is készülhetnek. Az oldalak alsó végét az elcsúszás ellen úgy bizto

sítjuk. hogy azt sarok vasak segítségével egy talplemezhez szegecsel
jük: ezt a lemezt vagy bordával eresztjük be az alapzatba (1710 
ábra), vagy pedig vasköldökkel kötjük hozzá (1721. ábra). A lépcső
oldalak külsejét hengerelt és alakozott szegőléczekkel vagy czink- 
öntvényekkel díszíthetjük.

Lépcsőoldalak közé fogott vagy beeresztett lépcsőknél a hágó
lemezek felvételére a pofák belső oldalára 30/30— 35 35mm-es sarok
vasakat kell szegecselni s azoknak fölfelé 
fordított lapjára erősíteni a hágódeszkát 
(1721. ábra), illetve a borító lemezt. Ha 
díszesebb lépcsőt akarunk, akkor a hágó
deszkák közé, úgy, mint a falépcsőknél, 
béllésdeszkát teszünk, a mely a sarok
vasakra támaszkodik (1722. ábra). A 
hágódeszkák alá, ha a lépcsőt tűz ellen 
akarjuk biztosítani, vaslemezt szegecsel
hetünk a sarokvasakra.

A nyergeit lépcsők oldalait ismét vagy fokháromszögekkel 
szereljük fel, a melyek sarokvasból (1723. ábra) vagy hajlított 
(1724. ábra), illetve összeszegecselt laposvasból (1720. és 1725. ábra)

1722. ábra
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készülnek; ezeknek felső vízszintes lapjához erősítjük a hágódeszkát, 
vagy pedig, úgy, mint a falépcsőknél, az oldalfalak megfelelő kivágása

által készítjük el a hágódeszkák fekvő helyét (17*26. ábra). Hágó
deszka helyett azonban rovátkolt vagy reczés hengerelt lemez is

r _ _ ?

1726. ábra.

használható, a melynek vastagsága 5— 6 
mm s a melyet szükség esetén alsó szé
lére rászegecselt 30—35 mm-es sarok
vassal lehet megmerevíteni (1724. ábra); 
ennek segítségével a hágólemezt a fok
háromszöghöz, illetve a bélléslemezhez 
szegecselhetjük. A bélléslemez vastagsága 
2—3 mm.
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A vaslépcsők pihenő helyeit legegyszerűbben úgy állítjuk helyre, 
mint a falépcsőknél, vagyis a pihenő szélén egy öntött vagy a mi
jobb   hengerelt vasgerendát helyezünk el. két végét belalazzuk
és, szükség esetén, keresztben menő és szintén befalazott vasgeren
dákkal merevítjük meg (1723. ábra), az utóbbiakra tekintjük 
azután a boritólemezeket illetve a padozat deszkákat. Xagxobb bosszú

ságnál a pihenő szélén levő gerendát kőpillérrel vagy vasoszloppal 
gyám olítha tju k .

A lépcsőoldalak méreteit a megterhelés alapján kell kiszámítani, ngy. hogy 
a lépcsőszerkezet saját súlya gyanánt könnyű vaslépfcsőknél 150 kg-ot. ii(diiz\ns- 
lépcsőknél (faragott kőfokok, vasgerendák köze boltozott lépcsőkarok és pihenők 
stb.) 500 kg-ot, idegen terhelés gyanánt pedig mindkettőnél 500 kg-ot veszünk 
számba a lépcső minden m2-nyi alapterülete után; e mellett az oldalakat olyanokul 
kell tekinteni, a melyek hajlításra vannak igénybe véve .*

H. A lépcsökorlatok.
Minden lépcsőn, a melynek egyik vagy mindkét oldala szabad, 

a járás megkönnyítésére és biztosítására korlátokat kell alkalmazni. 
A korlátok magassága 095— 1*00 méter s rúdjaik oly sűrűk, hogy 
azokon a gyermekek át nem bújhatnak.

A lépcsőkorlátok készülhetnek fából és vasból, monumentális 
épületekben faragottkőből is. A fából való és a fával burkolt kő
lépcsők korlátái fából vagy vasból, a tiszta kőlépcsőké kőből vagy 
vasból, a vaslépcsőké ellenben mindig fémből valók. A fémkorlátok 
készülhetnek ismét öntött vagy kovácsolt vasból, bronzból vagy 
czinköntvényből, megjegyezvén, hogy a fémkorlátok karfája az épü
leteken belül mindig fából készül, mert a fémből való karía hideg 
és kellemetlen.

A lépcsőkorlátok alkotó részei az oszlopok vagy orsók, a korlát- 
rudak vagy nyüstök és a karfa.

Az orsók vagy oszlopok tartják az egész korlátot s a lépcsők 
elején és végén, valamint a töréspontokon helyeztetnek el, úgy, hogy 
minden lépcsőkarban 2 oszlop van, egy a kar alsó, egy pedig a 
felső végén.

A töréspontokon azonban, a hol lehetséges,, két kar korlátjait 
is egy oszlophoz erősítjük. Csavarodó, félkör- és csigaalakú lépcsőknél 
csak az alsó és felső végen van egy-egy orsó. Az orsókat 6— 8 cm 
hosszú és 5-—6 cm-es oldalakkal bíró, négyzetes keresztszelvényű

* A vasból való lépcsőoldalaknak és a pihenők gerendáinak igen könnyen 
használható mérettáblázatát, a mely a számítást fölöslegessé teszi, találjuk 
C. Scharowsky: Musterbuch für Eisenconstructionen, Leipzig, 1888. czímü 
művében.
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csapokkal eresztjük be a belépő fokba és a pihenő szélén elhelyezett 
gerendába (1670. ábra); e helyett fasróffal is beereszthetjük, ekkor

azonban az orsók biztos megállását sarok
pántokkal kell biztosítani, a melyeknek 
egyik szárát az oszloplábhoz, másikát a 
fokhoz vagy gerendához srófoljuk (1727. 
ábra).

Falépcsőknél az orsókat mindig a 
lépcsőoldalak hosszúsági tengelyébe kell 
állítani, hogy a lépcsőoldalak végeit a már 
ismeretes módon beléjök lehessen csapozni.

A fából való orsók keresztmetszete 
négyzet, szabályos sokszög vagy kör, a 
melynek oldala, illetve átmérője alul 8— 12, 
fölül legalább 6 — 8 cm, míg az orsó közepe 

1727. ábra. rendszerint vékonyabb, hogy az oszlop
könnyebb és tetszetősebb legyen. Az oszlopok magassága olyan, hogy 
fejük a beléjök csapozott karfa fölé nyúljon.

A korlátrudak vagy nyüstök arra valók, hogy a lépcsőkarokat 
határolják, és rendszerint függőlegesek, négyzetes vagy köralakú

1728.— 1733. ábra.

keresztszelvénynyel, 3—4 cm vastagsággal s egyszerű vagy díszesebb 
alakkal bírnak (1728.— 1733. ábra). Egymástól való távolságuk, 
középtől-középig számítva, 15— 18 cm.

A fából való korlátrudakat egész keresztszelvényükkel ereszt
jük 2— 3 cm-nyire egyrészt a karfa alsó lapjába, s másrészt, lépcső- 
oldalak közé fogott lépcsőknél, a lépcsőoldalak (1734. ábra), nyergei! 
lépcsőknél pedig a hágódeszkák felső síkjába (1669. ábra). Öntött
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vagy kovácsolt vasból való rudak ellenben rendszerint mindkét végükön 
csapokkal bírnak; alsó csapjukat, úgy, mint előbb, a lépcsőoldalakba, 
illetve lépcsőfokokba eresztjük és — vaslépcsőknél — anyacsavarokkal 
megszorítjuk (1724. és 1735. ábra), felső csapjaikat ellenben rendsze-

49

1736. 1735. ábra.

!

1737. ábra.

rint egy közös 2‘5— 3 cm széles és 3— 4 mm vastag laposvasba foglal
juk össze és beszegecseljük; ezt a laposvasat azután a fából való karfa
alsó lapjához srófoljuk.

Az így elkészített 
korlát azonban nyer
geit lépcsőknél csök
kenti a lépcső széles
séget. Ilyen lépcsők ré
szére ennélfogva czél- 
szerűbb elrendezés az, 
a midőn a korlát- 
rudakat a fokoktól ol
dalt állítjuk s alsó vé
geiket egyvaskönyökbe 
vagy köldökbe fogva, 
ezt vagy a lépcsőoldal
hoz srófoljuk (1736. és 1738. ábra.

Sobó : Középítéstan I I . 4
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1737. ábra), vagy köz vetetlenül a fokok bütüjébe eresztjük (1738. 
ábra). Ez a korlátszerkezet vas- vagy kőlépcsőknél gyakran található.

Oldalak közé fogott lépcsőknél a korlátrudak beosztása és el
helyezése nem jár nehézséggel (1739. ábra), nyergeit lépcsőknél ellen

ben egy-egy lépcsőfok végére csak egy, ritkán két rudat állíthatunk 
(1669. ábra). Előbbi esetben azonban a rudak a kellőnél távolabb

vannak egymástól és a közlekedés biztos
ságát veszélyeztetik. Ilyen esetben azután a 
karfával párhuzamosan haladó korlátrudakat 
alkalmazunk, a melyek a rúdközöket kisebb 
mezőkre osztják (1740. ábra); ezekbe szük
ség esetén egy-egy közbeiktatott korlátrudat 
is lehet szegecselni (1741. ábra).

Vaslépcsőknél, mint az 1709. ábrában 
bemutattuk, a korlátrudak az egyes fokok 
összekötésére is felhasználhatók.

A karfa a rudak felső végeit foglalja össze és arra való, hogy 
fogózkodni lehessen beléje. Alakja többé-kevésbbé díszes lehet 
(1742.— 1748. ábra), de mindig olyan, hogy könnyen és jól lehessen

megmarkolni. A karfa, mint már említettük, az épületeken belül 
mindig fából, még pedig legtöbbnyire kemény fából készül, simára 
van gyalulva és azonkívül fényezve, hogy a fogózkodónak kezét se
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meg ne sértse, se be ne piszkítsa. Magassága 6— 10. szélessége b S 
cm s végeit vagy 4— 5 cm-nyire csapokkal eresztjük az orsókba

(1749,— 1750. ábra) és ott faszegekkel állandósítjuk, vagy pedig az 
orsó oldalához srófoljuk (1751. ábra).
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Egyszerű külső lépcsők korlátjait, a fönnebbitől eltérően, úgy 
is készíthetjük, hogy a lépcsőoldalakra csak négyszögletes kereszt- 
szelvényű és gyalult faoszlopocskákat lapolunk és srófolunk s azo
kat fölül egy legömbölyített léczczel, illetve karfával, közepükön 
pedig egy védőléczczel vagy hevederrel összekötjük (1752. ábra).

7. A lépcsők rajzolása és kiszabása.
A lépcsőket alaprajzban és metszetben szokás ábrázolni, meg

jegyezvén, hogy emeletes épületeknél rendszerint egy alaprajz elég
séges, mert a karok méretei, fokszáma és fokszélessége, mint már 
említettük, valamennyi emeleten keresztül egyenlő szokott lenni. A 
hol azonban ettől eltérés fordul elő, ott emeletenkint külön alap
rajzot kell a lépcsőről készíteni.

A rajzolásnál a legelső munka az alaprajz elkészítése. Meg
rajzolva a lépcsőház hosszúságát és szélességét, falainak vastagságát 
és a bennök levő ablak- és ajtónyilásokat, berajzoljuk a pihenők és 
a lépcsőkarok határvonalait, illetve szélességét. Oldalak közé fogott 
lépcsőknél az oldalak vastagsága a lépcső szélességében bennfoglalva 
lévén, azt az alaprajzban szintén kell kitüntetni. Ezáltal a lépcső
szerkezet váza meg van jelölve s következik a lépcsőfokok kiosztása. 
Ez, mint már említettük, mindig egy osztóvonalon történik, a mely 
a fokhosszúságok felező pontjain megy keresztül; ezt a vonalat az 
alaprajzba is berajzoljuk, megjelölve rajta az alulról fölfelé haladó 
irányt is (lásd az 1584. 1690. 1694. és 1701. ábrákat). Erre az osztó
vonalra rakjuk fel azután, az emeleti folyosó illetve a pihenő külső 
élétől kiindulva, visszafelé a kiszámított fokszélességeket és meg
húzzuk az osztópontokon át a fokoknak éleit, illetve a fokélek irá
nyát, Egyeneskarú lépcsőknél a fokélek egymással párhuzamosak, 
úgy, hogy az osztópontokon keresztül csak párhuzamos vonalakat 
kell húzni. Az egymás fölött levő vagy az egymással párhuzamos 
egyenes lépcsőkarok fokai rendszerint egyenlő szélesek és egyenlő 
számban fordáinak elő, a fokok irányvonala ennélfogva, a mely 
tudvalevőleg a fokok függőleges oldalával esik össze, egy és ugyan
abban a függőleges síkban van és egymással párhuzamos, egyenes 
karokban egymás folytatásába esik. Ha a fokoknak nincsen orra, 
akkor a fokok iránya összeesik azok elülső élével, ellenkező esetben 
az orr által elfödetik és csak pontozott vonal alakjában jelenik meg.
A fokok orra a párhuzamos karokban ellenkező irány felé lévén 
fordítva, a fokok orr-élét mutató és teljesen kihúzott vonal ennél
fogva nem esik egy egyenesbe (lásd az 1694. és l701. ábrákat), de pár
huzamos az irányvonalakkal.
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A fokok kiosztása és kirajzolása után belepontozzuk a lépcső
oldalak és falak testébe a fokok, illetve pihenők beeresztését mutató 
vonalakat, a pihenők gerendázatának szerkezetét és bekötése mód
ját (1677.— 1679. és 1682. ábra), a pihenők és a lépcsőkarok alatt 
levő bolthajtások ivvonalait (169-4., 1702. és 1704. ábra), belerajzol
juk az orsókat és orsófalakat és — falépcsőknél —  belepontozzuk 
végre a béllésdeszkák vastagságát és esetleg a fokok hátulsó éleit 
is; ez azonban a vázlatrajzok érthetőségét csökkenti s azért inkább 
csak a részletrajzoknál van helye.

A lépcsőkorlátokból rendszerint csak az orsók helyét tüntet
jük ki (1684. ábra), néha azonban a karfákat (1673. ábra), illetve a 
korlátrudakat is berajzoljuk (1682. és 1690. ábra).

Az épületek alaprajzai mindig az ajtó- és ablaknyílásokon keresz
tül vagyis az emelet félmagasságában fektetett vízszintes metszetet 
mutatják; ennélfogva a lépcsőnek is csak a metszet alatt levő részét 
kellene az alaprajzban kitüntetni, rendszerint azonban az elmetszett 
részt is belepontozzuk s legtöbbször, mivel a rajz érthetőségét nem 
zavarja, teljes vonalakkal is kihúzzuk.

A kész alaprajzban végre az átmetszett szerkezet részeket meg
felelően befestjük és minden egyes lépcsőfokra annak a belépő foktól 
számított folyószámát írjuk fel. A számokat írhatjuk akár a hágó 
lap közepére, akár pedig az élvonalakra, a mennyiben minden 
egyes élvonal egy-egy fokmagasságot jelent (lásd az 1647.— 1649., 
1684., 1690., 1694. és 1701. ábrát).

Csavarodó, félkör- és csigaalakú lépcsők fokainak beosztásánál 
a fokszélességeket, mint már említettük, szintén a lépcsőszélességet 
felező osztóvonalra rakjuk fel, ugyanolyan módon, mint az egyenes
karú lépcsőknél, a fokok irányvonalait, illetve fokéleit azonban nem 
párhuzamosan, de a csavarodás középpontja felé irányítva, azaz 
sugarasan rajzoljuk be (lásd az 1683. és 1690. ábrát). Az ilyen fokok 
ennélfogva belső végükön keskenyebbek, külső végükön pedig széle
sebbek a kiszámítottnál, úgy, hogy a lépcső emelkedési viszonya az 
eredetivel szemben megromlik és csak a középen marad meg. 
A lépcsők belső végén, a keskeny és meredek fokokon alig lehet 
járni, külső végén ellenben a fokok szélessége nagyobb, mintsem 
hogy egy lépésnek megfelelne. Csigalépcsőknél ezzel a körülménynyel 
rendszerint számolunk, mert ezeket csak elkerülhetetlen szükség 
esetén építjük, ott, a hol a közlekedés lehetősége előbbre való, mint 
a kényelem. Félköralakú lépcsőknél (1641. ábra) az említett baj 
kevésbbé jelentkezik, mert a fokok belső vége rendszerint messze 
van a középponttól és keskenyedése nem oly nagy, hogy a kényei-
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mes járást érezhetően megrontaná; a fokok keskenyebb végei ugyanis 
15—25 cm szélesek, úgy, hogy a felnőtt ember talpa is eléggé 
biztos támaszt talál rajtok. Egészen másképpen van azonban a dolog 
a csavarodó lépcsőknél, a melyeknél a csavarodás csak a lépcső 
egy részére terjed ki, míg a lépcső többi része az egyenes karokra 
esik. Ha tehát a csavarodást csak a körívalakú részre szorítjuk 
(1683. ábra), akkor a lépcső igen kényelmetlen; könnyen segíthetünk 
azonban a bajon, ha a csavarodást, mint az 1684. ábra mutatja, már 
az egyenes karokban megkezdjük és arra igyekszünk, hogy a fokok 
belső végei nemcsak a csavarodásban és egyszerre, de már az egye
nes karokban is fokozatosan keskenyedjenek, illetve szélesbedjenek. 
Ezt az átmenetet, illetve a lépcsőfokok élirányát legtöbbször csak

A

2'85 m és az 
2,85 0 -1 5 X 3-14

orsófal vastagsága OSO m, 

3'085 méter.

szemmérték szerint 
állapítjuk meg, de 
éppen oly könnyen 
meg is szerkeszt
hetjük.

Ha a fokszélessé
geket az osztóvonalra 
felraktuk, a csavarodást 
akár azonnal a második 
belépő fokon kezdhet
jük. akár később. Ha 
pl. a 10. lapon kiszá
mított csavarodó lépcsőt 
akarjuk ilyen módon 
megszerkeszteni és a 
csavarodást csak a ha
todik fokon kezdeni, 
akkor, hogy a csava
rodó fokok belső végé
nek szélességét megha
tározzuk, meghúzzuk az 
ab vízszintes egyenest 
és felrakjuk rá a lépcső 
alapraj zábó1 (1753. ábra) 
lemért vagy kiszámitott 
a b hosszúságot, azaz a 
belső fokvégeket hatá
roló vonal lefejtett hosz- 
szúságát (1754. ábra). 
Az egyenes lépcsőka
rok hosszúsága ugyanis 

ennélfogva az a'b' — aJ) hosszúsága
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A lépcsőfokok száma 28 lévén, a lépcsöhaz hosszúsági tengelye a 14. fokot 
felezni fogja vagyis az a‘b‘ vonalra 13 ,/a fokszélesség esik Az ennek megfelelő 
13 12 fokmagasságot felrakjuk az ab vonal b pontjában emeli mei<íb gtm < < ig. 
az osztáspontokon keresztül párhuzamos vonalakat húzunk és a ponttól kezdve 
felrakjuk az ab vonalra az első 5 fok kiszámított szélességét; ha az így kapott 

osztáspontokon keresz
tül ab-re merőlegeseket 
emelünk, akkor ezeknek 
a vízszintes vonalakkal 
való metszéspontjai ad
ják az egyenes fokok 
éleit és (l pont mutatja 
az egyenes és ferde 
fokok határát, illetve 
az egyenes emelkedés 
végső pontját. Ha most 
d-t összekötjük c-vel, 
akkor de vonal egy 
körívnek a húrja; a kör 
középpontját úgy talál
juk meg. hogy a húr 
felező pontjában a húrra 
és d végpontjában az 
egyenesen emelkedő 

vonalra emelünk merőlegeseket. A két vonal metszéspontjából, mint középpont
ból, húzott de körív tf-ben érinti az 1—6 vonalat és 7, 8, 9, 10......... 14 pontok
ban metszi a vízszintes vonalakat. Ezeken a pontokon keresztül, a melyek a 
görbülő fokok éleit mutatják, ab-re merőlegeseket húzva, kapjuk a görbülő 
fokok belső végének a vízszintes 6—6 vonalra vetített szélességét, s ha ezt a 
belső a‘b‘ lépcsőoldalra egymásután felrakjuk b-ig és a kapott pontokat össze
kötjük az osztóvonal megfelelő pontjaival, a csavarodó fokok irányvonalait.

A csavarodó fokok éleinek görbületéből meghatározhatjuk azután, mint 
alább látni fogj ék, a lépcsőoldalak görbületét is.

Az alaprajz elkészítése után a lépcső metszetének megrajzolása 
már egyszerű feladat, E czélből a függőleges vetületben egy merő
leges vonalat húzunk és felrakjuk reá a magasságokat. Az osztó- 
pontokon keresztül vízszinteseket húzva, a legalsóra felrakjuk vagy 
felvetítjük az alaprajzból a fokok szélességeit s az így kapott osztó
pontokon át függőlegeseket szerkesztve, ezeknek a vízszintesekkel 
való metszéspontjai adják a fokok éleit, s a vízszinteseknek a függő
leges vonalak közé eső részei fokról-fokra a fokszélességeket (lásd 
az 1684., 1690., 1694., és 1701. ábrát).

A fokok éleit és síkjait meghatározva, megszerkesztjük a meg
választott építő-anyag és lépcsőszerkezet szerint azok keresztszel
vényét és összekötése módját, a lépcsőkarokat támasztó szerkeze
teket, illetve a boltozatok ivvonalait, valamint a pihenők és emeleti
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folyosók metszetét, úgy, mint azt a közbetolt ábrák mutatják. 
Lépcsőoldalak közé fogott fokoknál, a fokok éleinek megszerkesztése 
után, meghatározzuk az oldalak szélességét is, úgy, hogy azok felső 
és alsó éle a hágó-deszkák elülső és hátulsó éleivel párhuzamosan 
haladjon s, függőleges irányban mérve, 3—5 cm-nyire legyen tőlük. 
Egyeneskarú lépcsőknél az oldalfák élei párhuzamosak és egyenesek, 
csavarodó lépcsőknél ellenben a csavarodó fokoknak megfelelően 
görbülnek s más alakkal bírnak a fokok külső és ismét mással azok 
belső oldalán.

Az oldalak élei itt is lehetőleg egyenlő távolságban vannak a 
fokok éleitől, a hol azonban az oldalak ennek következtében nagyobb 
törést szenvednének, szélességeket átmeneti görbe vonalakkal úgy 
igazítjuk meg, hogy lehetőleg mindenütt egyenlő legyen.

56

1755. ábra.
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Az ilyen, a rendestől eltérő alakú oldalakról azután a munkások részére 
részletrajzot is kell készíteni, a mely után az oldalak előre is elkészíthetők. Az 
1753. ábrabeli csavarodó lépcső belső két oldalfáját pl. a következő módon szer
kesztjük meg (1755. ábra).

Egy vízszintes ab vonalra felrakjuk a belső fokvégek szélességeit az alap
rajzból, illetve az 1754. ábrából, azok magasságát pedig egy függőleges be vonalra 
s meghatározzuk a már ismeretes módon a fokok éleit és keresztszelvényét. Ha 
most a hágódeszkák elülső és hátulsó élein ál húzott függőleges vonalakra felrakjuk 
azt a 3—5 cm-t, a melylyel az oldalfa éle a fokok alsó és felső élét meghaladja, 
kapjuk az oldalfa két élvonalát, illetve szélességét. Ha a szélesség nem mindenütt 
egyenlő, akkor azt, mint az alsó lépcsőkar oldalfáján a pontozott vonal mutatja, 
kiigazítjuk.

A részletrajzokat lehetőleg nagy léptékben, llb— \ 0 vagy — a mi legjobb 
— természetes nagyságban kell készíteni, nehogy a rajz kis mértéke miatt a 
geométriailag helyes szerkesztés rovására a szemmértéket kelljen segítségül venni.

A lépcsőrajzokba végre az összes méreteket be kell írni, hogy 
az ács vagy asztalos, a ki a lépcső megszerkesztésében nem jártas 
és a hiányzó adatokat magának ki nem számíthatja, minden szük
séges méretadatot a rajzból kiolvashasson.

A lépcsószerkezetekre vonatkozó irodalom és forrásmunkák :
P. C. Bacharach: Der Treppenbau, Wiesbaden 1840. és 1855.
W. A. Becker: Der feuerfeste Treppenbau etc., Berlin 1857.
H. Käm m erling: Die Anlage und architektonische Ausschmückung der 

Treppen, Berlin 1867.
W. H. Behse: Der Bau hölzerner Treppen, Weimar 1868. és 1890.

— Der Bau massiver Treppen, Weimar 1869.
— — Treppenwerk für Architekten, 1873.

H. Eishorst: Der Treppenbau in Holz, Berlin 1877.—1890.
J. Sederl: Über Treppen-Constructionen, Wien 1877.
Gr. Wand erleg: Epületszerkesztések könyve, ford. Tankó Sámuel, III. kötet, 

Budapest 1885.
Gr. H. Nick: Praktisches und theoretisches Handbuch der Treppenbaukunst, 

Leipzig 1887.
J. A. Romberg : Der Treppenbau in Holz, Leipzig 1887.
C. Scharowsky: Musterbuch für Eisen-Constructionen I., Leipzig 1888.
H. Rum m ler: Bau und Construction der Treppen, Halle 1890.
C. Krause: Treppenbau und Verkröpfungen, Berlin 1890.
A. K le in : Hölzerne Treppen, Strelitz 1891.
Br. J. B u rm : Handbuch der Architektur, III. rész, III. kötet, 2. könyv, 

Darmstadt 1892. (Treppen u. Rampen).
C. Schwatlo: Der innere Ausbau, II. kötet (Treppen in Stein, Holz und 

Eisen), Leipzig 1893.
Tankő S :  A lakóház tervezése és építése, I rész, II. kötet, Budapest 1894.
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II. FEJEZET.

Ajtó-, ablak- és padozatszerkezetek.

1. Az ajtók szerkezete.
Ajtóknak nevezzük mindazokat a falnyílásokat, a melyek az 

épületekbe való be- és kijuthatást és a belső helyiségek között való 
közlekedést teszik lehetségessé. Az előbbieket házi vagy bejáró 
ajtóknak, az utóbbiakat pedig belső vagy szobaajtóknak nevezzük. 
A kettő között a különbség leginkább a nagyságban, néha azonban 
az alakban is van; a belső vagy szobaajtókat ugyanis rendszerint 
négyszögalakúra készítjük és oly nagyra veszszük, hogy az ember 
kényelmesen átmehessen rajtuk, mig a bejáró ajtók rendszerint 
nagyobbak s alakjuk az épület arkhitektonikus jellegéhez alkalmaz
kodik. Végre az ú. n. nagy ajtók vagy házi kapuk azok, melyek
nek szélessége 3— 4 méter azzaz oly nagy, hogy rajtuk járóművek 
is átmehetnek.

Mindezeket az ajtónyílásokat forgatható ajtószárnyakkal sze
reljük fel, a melyek rendszerint fából, ritkán vasból készülhek s a 
melyek segítségével az ajtónyílásokat a szükséghez képest elzár
hatjuk és kinyithatjuk. A kisebb, 085— 1‘20 m széles ajtók egy, 
az 120 m-nél szélesebb ajtók pedig rendszerint két szárnynyal bírnak.

Az ajtószárnyakat különféle módon erősíthetjük az ajtónyílás
hoz. Alárendelt, pl. pincze-, istálló- stb. ajtóknál a vasból való 
ajtósarkot egyszerűen az ajtókávába falazzuk be vagy a fal hézagokba 
utólagosan beverjük; ez az elrendezés azonban a lehető legrosszabb, 
mert a szárnyak gyakori kinyitásával járó rázkódások folytán a 
falazat szenved és az ajtósarkok csakhamar meglazulnak. Elénkebb 
közlekedésre szánt ajtókat tehát ily módon beakasztani nem szabad 
s e helyett a falnyílásba faragottkőből vagy fából készült ajtótokot 
vagy ajtóragasztót kell elhelyezni, a melyre az ajtószárnyakat ajtó
sarkak segítségével felakasztjuk. Az ajtótok küszöbből, két függőle
ges szárból és egy szemöldökgerendából áll, úgy, hogy az ajtónyílást 
köröskörül határolja. A kőtokot rendszerint csak bejáró ajtóknál és 
tűzmentesen elzárandó helyiségeknél, vasajtókkal kapcsolatosan hasz
náljuk és egyszerűen befalazzuk, a fatokot ellenben, a melyet ajtó
félfának is neveznek, a falazott ajtókávához illesztjük, illetve a 
vakolat vastagságáig a falba beeresztjük és — hogy helyéből ki ne 
mozdulhason — lapátfejű szegekkel (lásd a 188.— 189. ábrát) beköt
jük (1774. ábra).
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Gerendátok helyett kisebb ajtóknál 6—8 cm vastag és 20—25 
cm széles pcillőtokot használhatunk; ezt szintén az ajtókávához 
illesztjük és lapátfejű szegekkel (1768. és 1769. ábra a) vagy kő
csavarokkal (1768. és 1769. ábra b) erősítjük a falhoz: a tokot, ha 
elég széles, czélszerű 8— 10 cm-nyire a falba is beereszteni (1768. ábra).

Az ajtókávához ragasztott ilyen gerenda- vagy pallótokokat 
általában gerébtokoknak (parapett-tokok) nevezzük és rendszerint 
csak alárendelt helyiségeknél, pl. istálló- vagy kamaraajtóknál, vala
mint bejáró ajtóknál alkalmazunk; látható oldalait meggyaluljuk.

Fél téglavastagságú falaknál az ajtótokot 10 15 cm vastag és
15 cm széles gerendákból az 1756. ábra szerint állítjuk helyre, úgy,

erüL____________ V-
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1756. ábra.

1757. ábra.

1758. ábra.

hogy az ajtónyílás egész szélességét elfoglalja és a talp- és szemöldök
gerenda ferdén lemetszett fülei segítségével a falba beköttetik. Az 
ajtónyílás két oldalát azonban rendszerint peremdeszkákkal sze
gélyezzük, mig a toknak az ajtónyílásba eső oldalát b béllésdeszká- 
val takarjuk el, a melyet a tokhoz szegezünk (1757. ábra). A perem
deszkák arra valók, hogy a tok és a fal között lévő hézagot elföd
jék és az ajtónyílást párkányszerűleg beszegjék, míg a béllésdeszkák 
feladata a repedező tokot eltakarni. Alárendeltebb helyiségek, pl. 
pinczék aj tájainál a perem- és a béllésdeszkák el is hagyhatók.

Féltéglánál vastagabb falaknál vagy csak az ajtónyílás egyik 
oldalát szereljük fel a fönnebbi szerkezetű tokkal, mig a falnyílás 
másik részében a béllésfalat. (f ) csak egyszerűen bevakoljuk (1758. 
ábra), vagy pedig a falnyílás mindkét oldalán alkalmazunk egy-egy 
ajtótokot és az ajtónyílást egész szélességében b béllésdeszkákkal
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kibélleljük s mindkét oldalról peremdeszkákkal beszegjük (1759. 
ábra). A két tok közül azt, a mely az ajtó szárnyoldalán van (t),

10/1()-—13/13-cm-es fából, a másikat (t1)  5/10 cm-es pallóból is készít
hetjük, legtöbbnyire azonban mindkettőt 10/10 cm-es gerendákból az 
1760. ábrában látható módon állítjuk helyre és k keresztgerendák
kal egybefoglaljuk.

Fél vagy egy téglavastagságú falaknai gerendátok helyettj;a//d- 
tokot használhatunk, a melynek szélessége egyenlő a fal vastagsá
gával, vastagsága 6 — 10 cm; ezt szintén ff fülek segítségével falaz
zuk be (176!. ábra). Az ajtónyílás két oldalát ismét p  peremdeszkák-

1762. ábra.

kai szegélyezzük, hogy a 
hézagokat eltakarjuk, míg a 
toknak az ajtónyitáson belül 
levő oldalát vagy csak egy
szerűen legyaluljuk (1762. 
ábra) vagy pedig — jobb 
ajtóknál — b béllésdeszká- 
val beborítjuk, a mely lehet 
egyszerű gyalult (1763. ábra)1763. ábra.
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vagy pedig díszesebb, vésett béllés (1780. és 1784. ábra). Béllés- 
deszkák nélkül ugyanis a pallótok a nedvesség folytán könnyen vete
medik és ennélfogva csak nagy takarékossággal 
berendezett vagy alárendelt czélokra szánt helyi
ségeknél, kamaráknál stb. fordul elő.

ilyen ajtótokok mellőzhetők, ha az ajtó
nyílás oldalfalaiba fahasábokat falazunk be, s 
azokhoz a béllés- és peremdeszkákat sülyesztett 
fejű csavarokkal erősítjük (1764. ábra).

Az ajtótokot bejáró-, pincze- és istállóajtók
nál, ha csak lehet, tölgyfából vagy vörös fenyő
ből kell készíteni, különösen, ha az ajtótok lát
ható, belső és borított ajtótokok ellenben leg- 
többnyire lúcz- vagy jegenyefenyőből készülnek, mert mindig szárazon 
lévén, sokáig eltartanak.

Az ajtószárnyakat csak a legegyszerűbb ajtóknál tektetjük 
simán az ajtótokra (1765. és 1766. ábra), jobb ajtóknál vagy az ajtó
szárny keretét hornyoljuk ki (1789. és 1790. ábra) vagy az ajtótokét 
is (1769. ábra), míg rendes szobaajtóknál az ajtókeret mindig hor
nyolva van. Az ajtótok hornyát pedig úgy állítjuk helyre, hogy az 
ajtószárny oldalán levő peremdeszkák belső szélét legyaluljuk és úgy 
szegezzük az ajtótokhoz, hogy a kettő egymással egy hornyot vagy 
sarkot zárjon be; ebbe azután az ajtó szárnyát úgy eresztjük, hogy 
szélével a hézagot elfödje (1762., 1763., 1789. és 1790. ábra). Mind
két horony 10— 12 mm széles és ugyanolyan mély.

Az ajtószárnyak szerkezete változik a helyiségek rendeltetése 
és elkészítése szerint. Alárendelt helyiségeket, a melyekben a légjárás 
megengedhető vagy kívánatos, pl. fakamrákat, kocsiszíneket stb., 
léczajtókkal zárunk el, a melyek 2-5 cm vastag és 4 -5  cm széles 
léczekből készülnek 2’5 cm széles léczközökkel. A léczeket két vagy 
három vízszintes hevederre függőleges helyzetben szegezzük és mind
két oldalról szélesebb 6* deszkákkal beszegjük, míg az ajtó elferdülését 
átlós d dúczczal akadályozzuk meg (1765. ábra).

Jobban elzárandó, de alárendelt jelentőségű helyiségeken, pl. 
pinezéken, istállókon stb., deszkaajtókat kell alkalmazni. Ezek leg
egyszerűbben egy sor, simán vagy félhoronynyal összeeresztett és 
vízszintes Ilii hevederekre szegezett deszkákból állíthatók helyre és 
átlós d dúczczal védhetők az elferdűlés ellen (1766. ábra). A heve
dereket fecskefarkkal a deszkákba és beereszthetjük (1767. ábra), 
így a szegezés fölöslegessé s az ajtó dagadása és száradása lehet
ségessé válik.

1764. ábra.
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Úgy a lécz- mint a deszkaajtókat nem eresztjük hornyokba 
de csak simán fektetjük az ajtótokra.

Ennél jobb deszkaajtót kapunk, ha a deszkákat k keretek közé 
fogjuk, a melyek az ajtó megvetemedését megakadályozzák; a béllés-
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1765. ábra.

1766. ábra.

m  deszkák állhatnak az
után függőlegesen 

(1768. ábra) vagy víz
szintesen (1769. ábra). 
Előbbi esetben a desz
kákat félhoronynyal 

1767. ábra. eresztjük össze és le

=9 }
1

1

élezzük, hogy az összeszáradás folytán keletkező hézagokat el
takarjuk. utóbbi esetben pedig zsalúszerűen egymásba toljuk,
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(1770. ábra) vagy egymásra fektetjük (1771. és 177*2. ábra). Ilyen 
redős ajtók különösen ott alkalmasak, a hol nedvességnek vannak 
alávetve. Végre ennél is jobb deszkaajtót kapunk, ha két deszka
réteget szegezünk egymásra, keretek között (1773. ábra) vagy a

nélkül (1774. ábra), s azokat szélesfejű szegekkel összeszegezzük 
vagy szegecsfejű csavarokkal összesrófoljuk. A két réteg közül az 
egyik rendszerint függőleges, míg a másik vagy vízszintes (1769. és 
1772. ábra) vagy átlós irányú (1773. és 1774. ábra). Ezek az ajtók 
igen tartósak, mert nem vetemednek, csak keveset dagadnak vagy 
száradnak össze, de kevésbbé szépek, mint a vésett ajtók; ez oknál 
fogva, úgy, mint a zsalús és a keretes deszkaajtók, csak pinczéknél, 
istállóknál, de szerényebb vidéki lakóházaknál, valamint városi 
munkás-házaknál is bejáró ajtók gyanánt használtatnak.
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Az eddig tárgyalt ajtószerkezetek leginkább csak külső ajtóknak 
alkalmasak; ezért nem szabad őket összeenyvezni, mert a nedves
ség az enyvet feloldja.

1773. ábra. 1774. ábra.

Szobákban és általában jobb helyiségekben (konyha, kamara, 
árnyékszék stb.) kizárólagosan csak vésett ajtókat használunk, vagyis 
olyanokat, a melyek szilárd keretekből és az ezekbe illesztett, eny
vezett táblákból állanak. Az ilyen ajtók jobban zárnak és kevésbbé 
vetemednek, mint a deszkaajtók.

Az egyszárnyú vésett ajtók, ha kisebbek, 2- vagy 3-táblásak 
(1775.— 1777. ábra), a rendes nagyságú szobaajtók ellenben rend
szerint 4-, néha ő-táblásak; beosztásuk különböző lehet (1778.— 1780. 
ábra).

A kétszárnyú vésett ajtók két, rendszerint egyenlő széles 
szárnyból állanak, és csak a kellőnél keskenyebb ajtóknál készítjük 
a nyíló szárnyat szélesebbre, mint a lereteszelt szárnyat, még pedig 
legalább 065 m szélesre. A szárnyak mindegyike két- (1783. ábra) 
vagy három- (1781., 1782. és 1784. ábra), ritkán négytáblás, meg
jegyezvén, hogy a szárnyak táblái csak egymás fölött lehetnek és
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nem egymás mellett, mint az egyszárnyú ajtóknál. Kitől eltekintve 
azonban, a kétszárnyú ajtó szárnyai úgy készülnek, mint az egy-

1778. ábra.

1779. ábra.

szárnyú ajtóké. Az ajtónyílás közepén a szárnyak vagy egyenes 
(1785. ábra) vagy ferde (1786. és 1787. ábra) keretoldalakkal ütköz
nek egymásra, mindkét esetben úgy, hogy a keretek között 2 mm-es 
hézag maradjon és az ajtót akkor is bezárhassuk, ha a szárnyak 
megdagadtak. Ezt a hézagot azután mindkét oldalon 5 cm széles és 
2'0— 2*5 cm vastag s többé-kevésbbé diszesen alakozott ütköző 
léczczel zárjuk el, a melyek egyikét a nyíló, másikát a lereteszelt 
szárnyra szegezzük.

A keretfák vastagsága közönséges, egyszárnyú ajtóknál 3*5 cm, 
erősebb szerkezetűeknél 4 cm, míg a keretek szélessége 12— 15 cm, 
díszesebb kétszárnyú ajtóknál 15— 20 cm. Legjobb a keret szélessé
gét a szárnyszélesség V6— 75-részére venni. A vízszintes hevederek 
szélessége olyan, mint a körülfutó keretfáké; ezeknek a hevedereknek 
elhelyezésénél csak arra kell ügyelni, hogy az ajtózárral egy magas
ságba ne jusson heveder, mert csapja a zár bevésése alkalmával 
megrongáltatnék. A vízszintes hevedereket ugyanis a függőleges

5Sobó : Középítéstau II.
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1781. ábra. 1782. ábra. 1783. ábra.
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1785. ábra. 1786. ábra.

keretiákba csapozzák, még pedig a közbenső hevedereket teljes csap
pal (1788. ábra), a szélsőket pedig csonka csappal.

5*
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1787. ábra.

A keretfák és hevederek éleit, mint az 1789.— 1792. ábrák 
mutatják, többé-kevésbbé diszesen alakozzuk, hogy köztük és a

vékonyabb táblák között némi diszesebb 
átmenetet létesítsünk. A körülfutó keretfák 
külső széle a belső oldalon 10— 12 mm 

\v/////7>%?i szélességben és ugyanolyan mélységben hor
nyolva van, hogy ennek segítségével jól 
belefeküdjenek abba a horonyba, a melyet 
az ajtótok béllés- és peremdeszkái zárnak 
be egymással, és jobban tartsák a meleget. 
Mindkét horonynak pontosan kell elkészítve 
lennie, mert különben az ajtó nem jól zár 

Diszesebb ajtóknál a keretfák széleire 
alakozott párkányléczeket szegeznek (1792. 
ábra) vagy pedig alakozott belső szélüket 
külön párkányléczekből állítják helyre (1793. 
ábra).

Az ajtótáblák vastagsága csak 2*0—2 5 
cm, s a táblák ha szélességük nagyobb, egyes 
deszkákból vannak összeenyvezve és ék
alakúra gyalult 5— 7 cm széles szélükkel

1789. ábra.

1791. ábra.
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2— 3  cm-nyire a keretfák fánczaiba beeresztve; az utóbbiak mély
sége 1 cm-rel nagyobb, mint a beeresztésé, hogy a táblák nedves 
időben tágulhassanak (1789-

az ajtónyílásba kiszögellő ajtótoknál (1758. ábra b) egyszerű gyalult 
deszkából, féltéglánál vastagabb falaknál pedig a vésett ajtószárnyak
hoz hasonló, keretes és táblás deszkából (1759., 1780. és 1784. ábra) 
áll; keretei 3-0— 35 cm, táblái pedig 2‘0— 25 cm vastagsággal bírnak. 
A béllés hevederét mindig ugyanabban a magasságban kell elhelyezni, 
mint az ajtószárnyakét; az utóbbiak beosztását a bél lésen is meg
tartjuk. úgy, hogy az ajtószárnyaknak mintegy folytatását teszik. 
A béllés az ajtónyílásnak csak két oldalát és tetejét határolja, mig 
a küszöbdeszka mindig sima. Külön küszöbdeszka azonban csak azok
nál az ajtóknál szükséges, a melyek kívülről vagy a folyosóról, illetve 
előszobából, szóval fűtetlen helyiségekből vezetnek a szobákba, hogy 
az ajtó alatt levő résen a hideg levegő beáramlását megakadályoz
zák, mig az egyes szobákat összekötő ajtóknál a küszöböt a pado
zatba sülyesztjük, illetve az egyik szobából a másikba áthaladó pado
zattal helyettesítjük.

A perem  végre 2 0—2‘5 cm vastag és 12— 15 cm széles deszka, 
a mely az ajtónyílást mindkét oldalról szegélyezi és az ajtótok

-1793. ábra). Az ajtótáblák 
czélja nemcsak az, hogy az 
ajtót díszítsék, dehogy kisebb 
vastagságuknál fogva köny- 
nyebbé is tegyék.

Az ajtóbéllés az ajtó
nyílás belsejének burkolá
sára való és V2 “léglányi vast.

A vésett ajtókat min
dig ajtóbélléssel és perem
mel együtt alkalmazzuk.

-téglányi vastagságú falaknál (1757. és 1763. ábra b) vagy

1794. ábra. 1795. ábra. 1796. ábra.

il nál vagy egészen sima, 
vagy csak egyszerűen

mögött keletkező héza
got eltakarja. A perem
deszka egyszerű ajtók-

1797. ábra. 1798. ábra.
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le van élezve, szebb szobaajtóknál ellenben vagy díszesen van hor
nyolva (1794— 1797. ábra) vagy rászegezett párkányléczekkel dom
borítva (1798. ábra).

A belső ajtók beosztásáról és elhelyezéséről a tervezésnél lesz 
szó és itt még csak azt kell megemlítenünk, hogy oly szobákban, a 
melyeknél a rendes módon berendezett, akár egy, akár kétszárnyú 
ajtó a hely szűke vagy a részaránytalan elhelyezés miatt nem alkal
mazható és az ajtót el nem hagyhatjuk, ú. n. tapéta-ajtót haszná

lunk. Ennek egyik oldala a 
szoba falának síkjába esik 
és úgy, mint a fal is, ngyan- 

1799. ábra. azzal a tapétával van födve
vagy egyformára befestve, úgy, hogy az ajtót csak a figyelmes 
szemlélő veszi észre (1799. ábra). Ilyen ajtókkal szoktuk elzárni a 
lakószobákkal kapcsolatos fürdőszobát, árnyékszéket vagy mellék- 
kijárást.

Az épületen belül lévő oly helyiségeket, a melyek az ablakon 
keresztül kevés vagy semmi világosságot sem kapnak, üvegajtókkal 
kell elzárni, a melyek az ablak helyét pótolják. Ezek az ajtók a 
már tárgyalt keretes és táblás ajtók módjára készülnek, úgy hogy

alsó részük olyan, mint a közön
séges vésett ajtóké, felső részük
ben ellenben a faszerkezetből 
csak a keretfákat tartjuk meg azok 
között pedig akár egy, akár bor
dák közé helyezett több kisebb 
táblával beüvegezzük. A bordák 
rendszerint fából készülnek, úgy, 
mint az ablakoknál. Az üveg
táblákat vagy üveges ragaszszal 
erősítjük a hornyokba (1800. 
ábra), vagy — szebb ajtóknál — 

1800. ábra. 1801. ábra. párkányozott léczekkel, a melye
ket az ajtószárnyra srófolunk (1801. ábra), úgy, hogy a keretfák 
széle mindkét oldalról egyenlő tagozást mutat.

Olyan ajtókat végre, a melyek nagy forgalom közvetítésére 
valók és folytonosan használtatnak, valamint olyanokat, a melyek 
a bejáró ajtók mögött elhelyezve, a léghúzás visszatartására alkal
maztatnak, két oldal felé nyíló ajtók módjára készítünk és oly 
vasalattal szerelünk fel, hogy a szárnyak rövid ide-oda játszás 
után önmaguktól bezáruljanak. Az ajtók lehetnek egy vagy két-
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szárnyúak. Függőleges forgó-csapjuk a szárnyvastagság középén van 
(1802. ábra).

1802. ábra.

A bejáró ajtók egyszerűbb épületeknél, munkás-házaknál stb. 
egyszerű vagy kettős deszkaajtók módjára (lásd az 17(18.. 1769. 
és 1773. ábrát), jobb épületeknél ellenben vésett és táblás ajtók mód
jára készülnek, azzal a különbséggel, hogy a táblák csak be vannak 
eresztve a keretekbe, de enyvezve nincsenek s hogy a keretfák 
vastagsága 5 - 8 ,  a tábláké 3— 4 cm. Az ajtók lehetnek szintén 
egy vagy kétszárnyúak; beosztásuk mindkét esetben hasonló a 
díszesebb belső ajtók beosztásához; míg díszítésük az épület arkhi- 
tektonikus jellege szerint, a melyhez alkalmazkodniok kell, külön
féle lehet (1456. ábra). Alkalmaztatnak béllés- és peremdeszkákkal 
kapcsolatban vagy — mint már a gerébtoknál említettük —  a nél
kül, e mellett nem hornyokba záródnak, de 5 cm átéréssel az ajtó
tokra ráfeküsznek, hogy a nedvesség behatása folytán a horonyba be 
ne dagadjanak.

Ha a bejáró folyosó, illetve előszoba nincsen kellően megvilá
gítva, akkor a bejáró ajtó felső részét áttörve azaz rácsozatosan 
és beüvegezve készítjük, hogy ablak gyanánt szolgáljon. Alsóbb 
rendű ajtók ebbeli berendezését az 1773. ábra mutatja, míg jobb 
ajtóknál a rácsozat az ajtó egész felső részére kiterjed és díszesen 
van kidolgozva. Egyszerűbb és különösen vidéki házaknál a bejáró 
ajtókat e helyett ú. n. fölü l világ (tóval szereljük fel, vagyis olyan 
ablakkal, a mely az ajtó fölött van elhelyezve és attól egy szemöldök
gerenda által elválasztva, úgy, hogy az ajtóval együtt nem nyílik és 
nem záródik (1768. és 1769. ábra).

2. Az ajtók vasalata.
Az ajtók vasalata arra való, hogy az ajtószárnyakat forgat

hassuk, bezárhassuk és becsukhassuk. E szerint szerkezete is különféle.
Az ajtó forgatására egyszerű ajtóknál ajtópántokat haszná

lunk. Ezek lehetnek egyszerű pántok (1765., 1766., 1769. és 1803. 
ábra), hüvelyes sarokpántok (1774. és 1804.— 1806. ábra) és kereszt
pántok (1807. —1809. ábra); az utóbbiak szerényebb lakószobák 
belső ajtain is találhatók, az egyenes és a sarokpántok ellenben
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csak a mellékhelyiségek, pl. istállók, pinczék, kamarák stb. ajtain 
használtatnak. Mind a három pántot az ajtószárnyra szegezzük vagy

1803. ábra. 1804. ábra.

1805. ábra.

facsavarokkal odasrófoljuk és a végükön 
levő hüvely segítségével a sarokvasra vagy 
ajtősarokra felakasztjük. A régi ajtóknál a 
pántok többé-kevésbbé díszes kovácsmun
kát mutatnak, míg újabb időben, mert csak 
közönséges ajtókon találhatók, egyszerű alak

kal birnak. Az egyszerű pánt 30— 50 cm hosszú s hüvelyes végén 
5— 6, keskenyebb végén csak 4 cm széles.
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A sarokvas vagy ajtősarok, a melybe a pántokat beakasztjuk, 
szintén különböző lehet. Könnyebb ajtóknál és fából való ajtótokok
nál az 1810., kőtokoknál pedig az 1811. ábrabeli ajtósarkot hasz-

J

á
1812. ábra.

1811. ábra.

1813. ábra. 1814. ábra.

náljuk; az előbbit a fába beverjük (1774. és 1803. ábra), az utóbbit 
ólommal, kénnel vagy czémenttel beöntjük. Egészen könnyű ajtóknál 
a sarkot függőleges lemezénél fogva facsavarokkal az ajtótokhoz 
vagy a peremdeszkához srófolják (1812. ábra), nehezebb ajtóknál 
ellenben gyámolított sarokvasat alkalmaznak s annak lefelé nyúló 
gyámját a tokhoz szegezik vagy srófolják (1813. ábra).

Jobb szobák ajtain manapság csaknem kivétel nélkül szárnyas 
pántokat alkalmazunk, a melyek kettős szárnyas hüvelyből állanak 
(1814. ábra). Ezek közül az alsó egy kinyúló c csappal bír, a mely 
ss szegecsekkel van a hüvelyekben 
állandósítva, a felső pedig üres és csak 
fölülről van egy cx csappal lezárva; az 
alsó rész kiálló csapja belenyúlik a 
felső rész hüvelyébe, úgy, hogy a csa
pok legömbölyített végeikkel érintkez
nek. A hüvelyek között 1— 2 mm 
magas hézag van, hogy az ajtó le ne 
ereszkedjék és ne csikorogjon. A csi
korgás elkerülésére az érintkező vas
felületek közé sárgaréz-gyűrűt is szokás tenni. Az alsó hüvely n  
szárnyát az ajtótokba, illetve a p  peremdeszkán keresztül a b béllés- 
deszkába; a felsőt (nx) pedig az a ajtószárnyba beeresztik és mind-
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kettőt fejetlen drótszegekkel állandósítják (1815. ábra). Egyszárnyú 
ajtókon két vagy —  jobb ajtóknál — három ilyen pántot alkalma
zunk (1775.— 1780. ábra), kétszárnyú ajtókon, a nagyobb magasság 
miatt, mindig hármat (1781.— 1784. ábra).

A kettős hüvely egész magassága 15—20 cm, külső átmérője 
15 — 18 cm; a szárnyak szélessége 6—8 cm, magassága 8— 10 cm. 
A kereskedésben 16—18-as számú pánt név alatt kapható. Rend
szerint a 18-as számú használtatik.

Olyan ajtókon, a melyeknek egyik oldala a fal síkjával színei, 
pl. tapétás ajtókon, csuklós pántokat szokás alkalmazni; ezeknek 
egyik fele (ri) kettős, másika (nL) csak egyszerű hüvelylyel bir és a

másik kettő közé téve, az egész hüvelyen áttolt peczekkel csatla
kozik a másik szárnyhoz, úgy, hogy a peczek körül foroghat. A pánt 
szárnyait az ajtóba beereszljük és odasrófoljuk (1816. ábra). Ugyan
ilyen csuklós pántot, a mely azonban az ajtószárny és a béllés- 
deszka között keletkező hézagba van elrejtve, látunk az 1817. 
ábrában. Ilyen pántok azonban csak könnyű ajtókra alkalmasak.

Igen nehéz ajtókat és kapukat az 1818. ábrában látható módon 
vasalunk meg. Az ajtószárny alsó részéhez egy sarokpántot srófolunk, 
a mely p  perselylyel van felszerelve, hogy annak segítségével a 
küszöbfához srófolt K  kúpra ráülhessen. Az ajtószárny felső része 
vagy közönséges, egyenes, illetve keresztalakú pánttal van felszerelve 
vagy pedig egy n kúppal, a mely az erősen befalazott Ifi hüvelybe 
nyúlik.

Az ajtó bezárására valók a záró vasalótok. Egyszerű és nyitva 
tartott l>elyíségek ajtait csak egyszerű reteszszel azaz egy oly víz
szintes r  rudacskával zárjuk el, a mely az ajtószárnyhoz srófolt két 
v vezető kengyelben tolható előre és hátra és végével az ajtótokba 
vert f  fülbe fogódzik (1819. ábra). Az ajtó teljes elzárására a retesz 
nem alkalmas. Elzárandó helyiségeken, pl. ketreczeken, fakamrákon

1816. ábra. 1817. ábra.
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stb. e helyett a pántos zárat (1820. ábra) szokás alkalmazni. Knnek 
egyik vége az ajtószárnyba eresztett f  fülbe van akasztva, másik

átlyukasztott vége pedig az ajtókeretbe vert 
I fülbe záródik és ott egy függőlakat lyukasz
tásával állandósítható.

Kétszárnyú ajtókon az álló szárny 
 ̂ lereteszelésére tolóretrszt alkalmazunk. 
 ̂ Ennek lényeges alkotó része egy r  reteszrúd, 

5  a mely a b borító lemezre és az ajtókere
tekre erősített (j gyűrűkben mozog fel- és 
lefelé; a retesz h hegye, a mely az ajtó 
küszöb-, illetve peremdeszkájába kidolgozott 
lyukba, vagy a peremdeszkához erősített

f U

f i

a

/

1S18. ábra.

II

I8i9. ábra.

fülbe fogódzik, vagy a borító lemez mögé van elrejtve (1821. ábra) 
vagy annak elülső lapján látható (1822. ábra). iMinden álló ajtó
szárnyra két retesz kell, egyik alul, másik fölül; az utóbbinak rúdja 
rendszerint hosszabb az alsóénál, hogy m  gombját könnyen elérhessük. 
Ilyen reteszeket az ajtó belső oldalához erősítünk s rúdját és leme
zét többé-kevésbbé díszesre készíttetjük.
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Lakószobák ajtain ilyen látható reteszek helyett az álló szárny 
keskeny oldalába vésett és elrejtett reteszeket szokás használni

(1823. ábra). Ezeknek 
b borító lemezét, a 
mely az ajtó keskeny 
oldalával színei, az 
ajtóval egyszínűre má
zolják. A borító lemez 
mögé rejtett r retesz- 
rndat a borító lemez 
nyílásában lévő gomb 
vagy gyűrű segítségével 
mozgatjuk, míg vége a 
küszöb-, illetve perem
deszkához srófolt üt
köző lemezke nyílásába 
záródik.

A mozgó ajtószárny 
biztos elzárására, úgy 
az egy-, mint a két- 

i) szárnyú ajtókon, az 
ajtózár használtabb, a 
mely lehet borított

D

1823. ábra.

vagy szekrényzár (1824. ábra) és bevésett zár (1825. ábra). Az 
előbbinek egész záró szerkezete egy pléhszekrénybe van elrejtve s

±
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azzal együtt az ajtószárny belső oldalához srófolva. A bevósett zárat 
ellenben az ajtószárny keretének keskeny oldalába kell bevésni, 
úgy, hogy a keretnek meghagyott 
vékony oldalrészei mindkét oldal
ról teljesen elfödik. A zár belső 
szerkezete két I lemez közé van 
fogva és elölről a b borító lemez
zel eltakarva, a melynek nyílásai
ban a zár reteszei láthatók. A 
zárat eme boritó lemez segítsé
gével srófolják a keret keskeny 
oldalához.

Szobaajtóknál a zárnak, akár 
borított, akár bevésett, rendszerint 
három retesze van. Legfölül van 
a kilincs es retesz (1824. és 1825- 
ábra k) az ajtó könnyű elzárására, 
a mely a kilincs megnyomásával 
vagy megfordításával mozgatható; 
alatta, a zár közepén, van a kul
csos retesz (c), a melylyel az ajtó 
becsukható, ezt csak kulcscsal 
lehet mozgatni; legalul van végre 
az éjjeli retesz (j), a mely csak az ajtónak belülről való elretesze- 
lésére szükséges; ezt rendszerint kézzel tolják előre és hátra.

ILI

A kilincses reteszt az r  rúgó tartja helyzetében (1825. ábra), a melyet a 
kilincs megnyomása vagy megfordítása által kell összeszorítani és azzal egyide
jűleg a reteszt hátra húzni, illetve — egyszerűbb ajtóknál — felemelni; a kilincset 
elbocsátva, a rúgó a reteszt visszapattantja, míg egy másik r % rúgó a kilincset löki 
vissza. Az ajtószárny bezárásánál a retesz erősen ékalakú fokával a két rúgó 
segítségével önműködőleg zárja az ajtót, úgy, hogy a kilincs csak a retesz vissza
húzására szükséges.

A kulcsos reteszt az alsó élén levő két rovás segítségével kulcscsal moz
gatjuk; a kulcs szakálla a rovásokba beakadva, a reteszt kétszeri fordítással azaz 
kétszerre tolja ki vagy húzza vissza. Mindkét állásában a reteszt az r 3 rúgó tartja, 
a mely a retesz felső élén levő három mélyedésbe ugrik és a reteszt kívülről 
betolni nem engedi. A kulcs, mielőtt a rovásokba akad, ezt a rúgót emeli ki. A 
retesz vezetéke egy peczek, a mely a retesz vízszintes h  hasadékában van.

A kulcs lehet lyukas (német) vagy tömör (franczia) kulcs; lyukas kulcscsal 
azonban csak egy oldalról lehet nyitni és zárni. Szakálla mindkét esetben olyan 
alakkal bír, hogy a zárat ugyanoly nagyságú más kulcscsal kinyitni ne lehessen- 
Ez vagy azáltal érhető el, hogy a zár borító lemezén lévő kulcslyuk a kulcs 
szakállának megfelelően van kimetszve, mint az 1826. ábrabeli kulcsoknál szokásos, 
vagy pedig azáltal, hogy a zár belsejében egy t tárcsa van, oldalán egy vagy
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két
zár

1826. ábra.

O

1827. ábra.

g  gyűrűvel (1825. ábra), a mely a kulcs szakállán levő hasadékba illik. Ez a 
tehát csak olyan kulcscsal nyitható ki, a melynek hasadéka és az ennek két

oldalán levő rovásai megfelelnek a t 
tárcsa vastagságának és a rajta levő g 
gyűrűknek (1827. ábra), míg ellenben az 
előbbi szerkezetű kulcsot viaszlenyomat 
útján könynyen lehet utánozni.

Az éjjeli retesz a zár oldalán vagy 
alján levő gomb segítségével mozgat
ható, de csak belülről.

Borított zárnál a reteszek 
egy kengyelbe akadnak bele (1828. 
ábra). Ezt a kengyelt az ajtótokra, 
illetve —  kétszárnyú ajtóknál — 
a lereteszelt szárnyra kell srófolni, 
míg ellenben bevésett zárnál egy 
ütköző lemezt (1829. ábra) kell

1828. ábra.

1829. ábra. 1830. ábra. 1831. ábra.
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•erősíteni egyszárnyú ajtóknál a peremdeszkára, kétszárnyúaknál a 
lereteszelt szárny keretére, a mely a reteszeknek megfelelő nyílá
sokkal bir; a lemezt a fába beeresztjük és az ajtó színére mázoljuk.

A kilincs fogója vasból vagy sárgarézből készül és olyan alak
kal bir, hogy jól meg lehessen fogni. A szerint, a mint a kilincses 
reteszt az ajtó kinyitásakor a kengyel ütközőjéből ki kell emelni

vagy pedig a zárba behúzni, 
a kilincs nyomás vagy for
gatás által működik; ehhez 
képest vagy rúd- (1824. és 
1830.--1834. ábra) vagy pedig 
mandulaalakú (1835. ábra).

A kilincs- és a kulcslyuk 
helyén végre ú. n. kilincs
éi kulcslyuk-paizsot szokás 
alkalmazni; ezek vasból, 
sárgarézből vagy bronzból
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készülnek és vagy külön-külön srófoltatnak az ajtókerethez (1830. 
ábra) vagy pedig egy közös paizslemez segítségével (1831. ábra). 
A kulcslyuk-paizson rendszerint egy mozgatható fedőlemezke is van. 
a mely a kulcslvukot eltakarja.

3. Az ablakok szerkezete.
Az ablaknyílásokat, a melyekről már a Ili. szakasz II. fejeze

tében volt szó, rendszerint nyitható ablakszárnyakkal szereljük fel, 
alárendelt helyiségeken, pl. pinczéken, azonban nem nyitható abla
kokat is találunk.

A szárnyas ablakok beosztása nagyságuk szerint különböző. 
Az ablaknyílás szélessége irányában 0*8 méterig egy, 0*8— 1‘30 
méternél két, és 1*3—2*5 méternél három ablakszárnyat alkalma
zunk, a melyek vagy az ablaknyílás egész magasságát elfoglalják 
vagy pedig csak 2/3-részét. Előbbi esetben az ablakot kétszárnyit
nak (183(3. ábra), utóbbi esetben pedig, a szerint, a mint a felső 
l/3-rész egy vagy két szárnyból áll, háromszárnyúnak (1837. ábra)

1836. ábra. 1837. ábra. 1838. ábra. 1839. ábra.

vagy négyszárnyúnak (1838. ábra) nevezzük. A három és négy
szárnyú ablak legkisebb magassága 1'50 méter.

A felső y3-részt az alsó 2/3-résztől az ú. n. szemöldökfa választja 
el vagyis egy vízszintes heveder, a mely az ablak egész szélességén 
át ér és szilárdan van a keretekbe beesapozva, úgy, hogy a szár
nyakkal együtt nem nyílik.

Igen nagy ablakoknál a szemöldökfát az albakmagasság köze
pére is szokás tenni (1839. ábra), ez azonban az ablak szépsége érde
kében lehetőleg kerülendő.

Az egyes ablakszárnyakat azután vagy egy-egv nagy táblával 
üvegezzük be (1837. ábra), ehhez azonban tükörüveget kell hasz
nálni, vagy pedig vízszintes bordákkal fiókokra osztjuk, hogy kisebb 
és olcsóbb üvegtáblákkal beüvegezhessük (1836., 1838. és 1839. 
ábra). Egv-egy szárnyban 2—4 fiók lehet: azok beosztásánál csak
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arra kell ügyelni, hogy az összes ablaktáblák egyenlő nagyok és 
vagy négyzetesek vagy oly négyszögalakúak legyenek, a melynek 
magassága nagyobb, mint a szélessége. Az olyan ablaktáblák, a 
melyeknek szélessége nagyobb magasságuknál, nem szépek.

Az ablakoktól megkivánjuk azt, hogy az épület belsejét a külső 
levegő hirtelen hőmérsékváltozásaitól és a csapadékvíztől megvéd
jék, de egyúttal a légcserét, a szellőztetést is lehetővé tegyék. Ezt 
a czélt az ablaknyílásokba helyezett egyszerű vagy kettős üvegfallal, 
illetve egyszerű vagy kettős ablakkal érjük el.

Régibb időben csak egyszerű ablakokat alkalmaztak, s azokat 
fából készült t ablaktok segítségével ragasztották a k ablakkáva

1810. ábra.

belső oldalához, úgy, hogy a toknak az ablaknyílás felé néző oldala 
a káva síkjába esik és az ablaknyílást meg nem szűkíti (1840. ábra). 
Áz ablaktok vagy ragasztó az ablaknyílásnak megfelelő fakeret, 
két függőleges szárral és két vízszintes hevederrel; vastagsága 5—6, 
szélessége 8— 10 cm. Ezt a tokot vagy befalazzák vagy — a mi

Sobó: Középítéstan II.
6

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



jobb és gyakoribb — s szárnyas szegekkel erősítik a falhoz, úgy. 
mint az ajtók gerébtokjánál láttuk (1840. és 1841. ábra).

Újabb időben az ablaktok (t) az ablakkáváét meghaladó szé-

Az ilyen egyszerű ablakok azonban nem tekinthetők az ablak
nyílás jó elzárásának, s azokat csak alárendelt és nem fűtött helyi
ségeken, pl. folyosókon, árnyékszékeken, kamarákon stb., nem rit
kán azonban munkás-házakon is alkalmazzák. Fűtendő helyiségeket 
ellenben, csaknem kivétel nélkül, kettős ablakokkal zárunk el, azaz 
két üvegfalat helyezünk az ablaknyílásba; ezek tehát jobban védik 
meg a belső helyiségeket a hidegtől és melegtől, a légvonástól, vala
mint a kívülről jövő zajtól és portól. Az ablakok közé szorult levegő 
elszigetelő réteg gyanánt szerepel, s könnyen belátható, hogy ennek 
vastagságával növekszik az ablak jósága is. Az ablakköz nagyob
bodásával karöltve jár azonban a falvastagság nagyobbodása vagy 
pedig az a baj, hogy a nyitott belső ablakszárnyak nagyon a szo
bába nyúlnak, a mi kényelmi és szépségi szempontból elvetendő. 
Ezért a közt, mint már az ablaknyílások helyreállításánál említettük, 
rendszerint csak Yv-téglányi szélességűre, nem ritkán ennél is kisebbre 
veszszük.

A külső ablak szerkezete ugyanolyan, mint a belsőé. A belső 
ablakot a t ablaktok segítségével úgy ragasztjuk a k ablakkávához, 
mint előbb (1843. és 1844. ábra), a tokot azonban szárnyas szegek
kel a falhoz erősíteni nem szükséges, mert a külső t tokkal lévén 
összekapcsolva, nem mozdúlhat ki helyéből. A külső ablakot a belső
vel azonos méretű tx ablaktokkal ragasztjuk a kávához, úgy, hogy az 
ablaknyílás felé eső oldala a káva síkjába, külső oldala pedig a fal, 
illetve az ablakpárkány homlokzatsíkjába essék; az ablaknyílás 
párkányszerű beszegésére czélszerű azonban a tokot a fal homlok
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zatából kissé kiszögelltetni és szélét kihornyolni (1844. és 1815. 
ábra). A külső ablaktok tehát mindig az ablakkáva megfelelő hor- 
nyolatában van és a belső ablaktokkal 2— 3, vízszintesen egymás

fölött alkalmazott és a tokok függőleges száraihoz szegezett, vékony 
v vaspántok segítségével van összekötve, a melyek egészen a kává
hoz símúlnak és 3— 1 cm szélességgel bírnak (1844. ábra).

6 *
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(1846. és 1847. ábra). Ezek a béllésdeszkák a külső tokba vannak 
hornyolva, míg a belső tokhoz úgy csatlakoznak, hogy a belső ablak-

1816. ábra.
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szárnyak részére fáncz keletkezzék, úgy, mint az ajtóknál a béllés 
és peremdeszka szélén láttuk. A béllésdeszkákat, hogy a két tokot 
összekapcsolják, a tokokhoz is szegezzük, az utóbbiak jobb össze
tartására azonban a béllésdeszka mögött a fönnebb említett vékony 
vaspántokat is lehet alkalmazni. A béllésdeszkát nem illesztjük 
szorosan a falhoz, de úgy, hogy levegő legyen mögötte, a mely 
korhadását megakadályozza. Hogy pedig a tokok összeszáradása 
után a hézagon keresztül külső levegő ne jusson a szobába, czél- 
szerű a belső tok és a fal találkozása helyén keletkező hézagot s 
szegőléczczel eltakarni, a melyet a tokhoz szegezünk és a vakolat

réteg vastagságáig a falba beeresztünk (184/. ábra). Ugyanebből a 
czélból a külső tokot is úgy szerkeszthetjük meg, hogy z szélével 
eltakarja a hézagot, a mely közte és a fal között keletkezik.

Egyszerűbb ablakoknál a két tok és a béllésdeszka helyét egy
szerű p  pallótok foglalhatja el (1848. ábra), a melynek szélessége 
egyenlő a káváéval s mindkét széle az ablakszárnyak felvételére ki 
van hornyolva. A tok és a fal között keletkező hézagot azután 
kívülről és belülről alkalmazott / párkány-léczekkel takarjuk el.
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Az ablaktok által határolt nyílás a régibb kétszárnyú abla
koknál szélessége irányában egy szilárd függőleges szár (s), az ú. n

már említett szemöldökfa 
részre osztott magasabb

JTV

10

középrész által két részre volt osztva;
(m ) által magasságuk irányában is ké 
ablakoknál ezáltal egy szilárd ablak
kereszt (1849. ábra) keletkezett, a 
melybe az ablakszárnyak ütköztek; a 
kereszt az ablakszerkezet szilárdságát 
nagyban fokozta ugyan, de igen kényel
metlen volt. ilyen, ú. n. szitárd közép
részszel bíró ablakot (1843. és 1844. 
ábra) újabb időben csak alárendelt 
épületeknél és munkás-házaknál hasz
nálnak, jobb ablakoknál ellenben a 
középrésznek a szemöldökfa alatt levő 
részét elhagyják, illetve a két szárny 
egyikéhez úgy erősítik, hogy azzal 
együtt felnyíljék. Az ilyen ablakot 
azután felnyíló középrészszel bíró 
ablaknak nevezzük. Az ablaknyílásnak 
a szemöldökfa fölött levő részében 
ellenben a szilárd középrészt, a szer
kezet szilárdságának fokozására és 
merevítésére, legtöbbnyire meghagyják.
Az ablak alsó részében ennélfogva az 

.ablakszárnyak nem feküsznek bele a 
szilárd középrész hornyaiba, de csak 
egymásra hajlanak, úgy, hogy az egyik ablakszárny a másiknak 
felnyíló középrészére ráfekszik és abban eléggé biztos támaszra talál. 
Ilyen szerkezetű ablakot mutat az 1847., 1848., 1851. és 1856. ábra. 
A két szárny ütközése helyén keletkező hézagot azután az ellenkező 
oldalról legtöbbnyire alakozott léczekkel takarják el. A felnyíló

t
= W =  

1849. ábra.

I
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középrész szintén ily fedőlécz 
alakjában jelenik meg és 
úgy, mint a másik, többé- 
kevésbbé díszesen van ala
kozva vagy oszlopocska gya
nánt kiképezve. A szemöl
dökfa az ablaktok függőleges 
száraiba van csapozva és 
külső oldalán rendszerint 
alakozva; magassága, úgy, 
mint a szilárd középrész 
szélessége is, 8— 10 cm, vas
tagsága 5—6 cm.

A könyöklő-falat, ha 
vastagsága nagyobb, mint 
az ablakkáváé, mindig egy 
ú. n. könyöklő- vagy ablak- 
deszkával ( d) takarjuk be. 
s annak egyik szélét az 
ablaktok alsó hevederébe 

horonynyal beeresztjük, 
belső szélét pedig a könyöklő 
falon túl is kiszögeltetjük és 
alakozzuk(1840., 1843., 1846. 
és 1850. ábra).

Díszes berendezésű há
zakban végre az ablaknyílás
nak a szoba felé fordított 
oldalát, valamint a könyöklő
falat is ajtóbéllés módjára 
szerkesztett, vésett és táblás 
b deszkákkal szokás beborí
tani és a nyílást belülről is 
p  peremdeszkákkal beszegni 
(1850. és 1851. ábra), a 
melyeket befalazott fatus- 
kókhoz szegeznek.

Az ily módon elhelye
zett ablaktokra akasztjuk 
azután az ablakszárnyakat, 
hogy az ablaknyílás kisebb-
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nagyobb részét a szükséghez képest kinyithassuk és a szobákat 
szellőztethessük.

Az ablakszárny okát egy r  keret alkotja, a melynek két függő
leges szára és két vízszintes hevedere van s a mely szükség esetén 
g bordák segítségevei kisebb fiókokra osztható; ezek azután egyen- 
kint beüvegeztetnek (1840., 1843. és 1846. ábra). A vízszintes heve
derek és bordák a függőleges szárakba vannak csapozva és ott 
faszegekkel állandósítva; szilárdságuk fokozására sarkaikat, mint 
alább látni fogjuk, sarokpántokkal megvasaljuk, a melyek a keretet 
némileg a megvetemedéstől is megóvják.

A keretek rendszerint 4*5 cm szélesek és 5 cm 
vastagok, nagyobb méretű ablakszárnyaknál azonban 
a szélesség 5'0— 5'5 cm-re, a vastagság pedig 6’0 —6*5 
cm-re növekszik. Minél keskenyebbek a keretfák, annál 
kevesebb világosságot fognak fel s annál könyebbek, 
de egyúttal annál gyengébbek az ablakszárnyak.

A kereteknek kifelé fordított oldala az ablak
táblák befogadására hornyolva van, belső oldala pedig 
többé-kevésbbé díszesen alakozva (lásd az 1840— 1851. 
ábrákat), úgy, mint bordáké is (1852. ábra).

Az ablakszárnyaktól megkivánjuk, hogy jól, köny- 
nyen és lehetőleg légmentesen záródjanak. E czélból at852. ábra.

szárnyak keresztfáit csatlakozó oldalukon köröskörül kihornyoljuk, 
hogy az így keletkezett fáncz segítségével a szintén kihornyolt t 
ablaktokra, s középrészre és m szemöldökfára jól ráfeküdjenek 
(1843. 1850. ábra), ilyen egyenes fáncz helyett külső ablakszárnya
kon sokszor kettős fánczok is találhatók, a melyek a levegő átjá-
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rását és a csapadékvíz beszivárgását jobban akadályozzák meg, mint 
az egyenesek (1851. és 1853. ábra). Felnyíló középrészszel biró abla

koknál a szárnyak rendszerint ferde fáncz- 
czal illeszkednek egymáshoz, külső abla
koknál sokszor egyenes fánczczal is (1846.. 

1847., 1848., 1851. és 1856. ábra).
Az ablakszárnyak nyithatók befelé 

vagy kifelé. A belső ablakok mindig befelé 
nyílnak, valamint az egyszerű ablakok is 

(1840.— 1842. ábra), a külső ablakokat ellenben az előtt mindig kifelé 
nyílóknak készítették, újabb időben azonban s különösen nagyobb 
városokban, a hol a földszinti ablakokat, a gyalogjárók érdekében, 
kifelé nyitni nem szabad, a befelé nyíló külső ablakok mind jobban 
és jobban terjednek. A kifelé nyíló ablakok elrendezését az 1843 — 

1848. ábra, a befelé nyílókét pedig az 1850.— 1851. ábra mutatja, 
a melyek a már mondottak után több magyarázatot nem kívánnak.

A kiíelé nyíló ablakok jó oldala az, hogy könnyebben készíthetők és olcsóbbak, 
mert egyszerűbb szerkezettel bírnak, mint a befelé nyílók s hogy az ütközések 
hézagai az eső és hó ellen védve vannak; rossz oldaluk ezzel szemben az, hogy 
nyitott szárnyaik az esőnek, szélnek, napsugaraknak stb. vannak kitéve s ennél
fogva könnyen vetemednek és tartósságuk csekély; szél ellen való biztosításuk is 
nehézséggel jár és tisztításuk nehéz. A kifelé nyíló ablakok továbbá mindig a ház 
homlokzatsíkjában vannak, sőt abból kissé ki is szögellnek, az ablaknyílásnak 
arkhitektonikus szempontból szükséges éles határolása ennélfogva hiányzik és az 
ablakpárkány hatása nagyrészben elvész. A befelé nyíló ablakok ezzel szemben 
9—12 cm-el beljebb vannak a fal síkjánál, úgy, hogy az ablakpárkánynyal szegé
lyezett ablaknyílás élesen rajzolódik ki a falon; az ablakok továbbá könnyen 
kezelhetők és tisztíthatok. Rossz oldaluk ellenben az, hogy a belső ablakot nagyobbra 
kell szabni, mint a külsőt, hogy az utóbbit annak nyílásán keresztül teljesen 
kinyitni lehessen. Ez okból a külső ablaktokot az ablakkáva síkjából az ablak
nyílás felé kell kiszögelltetni és az ablaknyílást a valódihoz képest kisebbíteni, 
úgy, hogy a külső ablaktok a világosság egy részét felfogja.

Külső ablakoknál az ablakra lecsapódó és lefolyó nedvességnek 
oly felfogásáról kell gondoskodni, hogy a hézagokba be ne hatol

hasson. Ezt a czélt a vízszintes hézagok fölött alkal
mazott ú. n. vízhárító léczekkel vagy vizvetőkkel 
érjük el, a melyeket kifelé nyíló ablakoknál a tok 
felső hevederébe és a szemöldökfába (1843., 1845. 

és 1846. ábra v), befelé nyíló ablakoknál pedig a 
szárnyak alsó hevederébe horony nyal beeresztünk. 
Utóbbi esetben czélszerűbb azonban az alsó hevede
reket ilyen vízhárító módjára készíteni, hogy az 

1854. ábra. alattok levő hézagot bőven átfödjék (1840., 1842.
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1850. és 1854. 
ábra v). A vízvető 
külső széle cse
pegő módj ára van 
kiképezve.

Kettős abla
koknál más be
rendezés, a mely 
a víz felfogását 
czélozná, a fön- 
nebbin kívül nem
szükséges, mert a két ablak közé 
zárt levegő hőkiegyenlítő tulajdon
ságánál fogva a belső ablakok soha 
sem izzadnak annyira, hogy a le
csepegő víz felfogásáról kellene gon
doskodni. Egyszerű ablakoknál ellen
ben, ha fűtött helyiségeket zárnak 
el, az üvegtáblák izzadásából kelet
kező és lecsepegő nedvességet vagy 
a teknőalakúra kivájt ablakdeszká
val (1840. ábra) vagy pedig az ablak
szárnyak alá helyezett és czinklemez- 
ből készült vízfogó csatornával fogjuk 
fel (1842. ábra), és mindkét esetben 
az ablakdeszka alatt elhelyezett n  
edénybe vezetjük.

Az ablakok belső részei rend
szerint lúcz- vagy jegenyefenyőből, 
a külsők ellenben, ha csak lehet, 
vörösfenyőből s nem ritkán tölgy
fából készülnek.

Az ablakok méreteiről már a 
falnyílások helyreállításánál szóltunk, 
ennélfogva itt még csak a tolóabla- 
kokrol, valamint az ablakok esetleges 
felszereléséről, nevezetesen az ablak
táblákról és a zsalukról kell röviden 
megemlékezni.

A tolóablakok a mi éghajlatunk 
alatt a lakóhelyiségek megfelelő
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elzárására nem alkalmasak, s azokat leginkább csak oly ablaknyílások
nál használják, a melyek a helyiségen kívül levő emberekkel való rövid 
érintkezés közvetítésére valók; ilyenek pl. a pénztári fizető ablakok stb.

A tolóablakok legegyszerűbb szerkezete az, a melynél az ablak 
magassága irányában egy szemöldökfa által két különálló részre van 
osztva; a felső rész szilárdan álló vagy nyitható ablakszárny, míg 
az alsó rész (a) a szilárd felső rész mögé feltolható, s e czélból egy 
horonyban mozog, a melyet az ablaktokon az l lécz rászegezésével 
állítanak helyre (1855. ábra). A feltolt ablakrész helyében való meg
tartására vagy a vezető horonyba tesznek egy aczélrúgól, vagy pedig 
mint az 1855. ábra mutatja, a mozgó ablakrészt két zsinórra akasztják, 
s azokat fönt c csigákon áthajtva, másik végökre ellensúlyt (s) kötnek; 
az ellensúly az ablaktok béllése mögé van elrejtve s csak a p 
peremdeszka felnyitása után lehet hozzáférni. Az ellensúly valamivel 
nehezebb a mozgó ablakrésznél, úgy, hogy az utóbbit bármely állá
sában megtartja.

Az ablaktáblák vagy spaléták, a melyeknek czélja a helyiségek 
teljes és biztos elzárása, szerényebb házaknál kívülről is, rendszerint 
azonban belülről alkalmaztatnak, mert betörés ellen nagyobb biztos
ságot nyújtanak, kényelmesebben kezelhetők, és az ablaknyílást 
jobban díszítik, mint a külső ablaktáblák.

A külső ablaktáblák rendszerint ugyanannyi szárnynyal bírnak, 
mint maga az ablak; egyszárnyú ablaktáblák csak alárendelt helyi
ségeken fordúlnak elő s ekkor legtöbbször vasból készülnek. A belső 
ablaktáblák ellenben legalább kétszárnyúak, ha azonban a fal vékony 
és a spaléta ennek folytán a fal síkjából kiállana és útban lenne, 
akkor szélessége irányában 3—4 vagy több részre is osztható,

ti

1856. ábra.
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a melyek szélessége egymástól eltérő is lehet. A táblákat azután 
egymásba hajlítják és az ablak b béllésfalához támasztva, belülről 
a p  peremdeszkával eltakarják, úgy, hogy a spaléta ily módon egy 
szekrényben van elhelyezve, a mely egy külön k tokkal csatlakozik 
a belső ablaktokhoz. A külön tok 5—6 cm vastag és oly széles, 
hogy a belső ablak záró szerkezete (z) a bezárt spaléta mögött 
elférhessen (1856. ábra).

A redőnyök vagy zsaluk az ablakok külsején oly czélból 
alkalmaztatnak, hogy a belső helyiségeket a nap heve és az eső

93

1857. ábra.
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ellen megvédjék, a nélkül, hogy azoktól a levegőt és a világosságot 
elzárják.

A zsalu, a mint azt lakóházakon alkalmazzák, ugyanannyi szárny
ból áll, mint maga az ablak, a melyhez tartozik, ennek következté
ben azt nyáron a külső ablakszárnyak helyére lehet akasztani. A 
szárnyak a rendes módon szerkesztett és alakozott k kerettel bír
nak és csak az ablaktáblák vannak l levelekkel vagyis 1*0— 1*5 cm 
vastag és 8— 10 cm széles deszkácskákkal helyettesítve (1857. ábra); 
az utóbbiak vagy szilárdan vannak 45()-nyi szög alatt a keretszárak 
közé betolva, úgy, hogy egymást kölcsönösen födik és az esővíznek 
levélről-levélre való lefolyását lehetővé teszik, vagy pedig vízszintes 
tengelyűk körül mozgathatók. Utóbbi esetben az egyes levelek mind
két bütűje 1*0— U5 cm hosszú csapban végződik, a mely a keret 
függőleges száraiba van beágyazva. A leveleket egy közös r  rúdhoz 
erősítik s annak segítségével mozgatják, illetve egymásra zárják vagy 
egészen 45°-ig kinyithatják.

Üzleti helyiségeken ilyen zsalú helyett ú. n. gördülő zsalui 
szokás alkalmazni; ez vagy vászonra enyvezett hornyolt levelekből 
vagy pedig hullámos lemezből készül és az ablak fölött levő külön 
rekeszben elhelyezett csiga segítségével, a melyet egy szíjjal vagy 
kötéllel mozgatnak, egyik vagy másik irányban az ugyanott levő 
vízszintes fahengerre felgombolyítható vagy leereszthető.

4. Az ablakok vasalata.
Az ablakvasalat különféle, a szerint, a mint az ablakszárnyak 

mozgató vagy záró, illetve erősítő és biztosító szerkezete.
A régibb ablakok vasalata sarokpántokból áll, a melyeket a 

szárnyak kereteire egyszerűen oda szegeztek, hogy azokat szilár
dabban összekapcsolják. A szárnyak külső szélén a közönséges

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



sarokpánt (1858. ábra) helyét a hüvelyes sarokpont foglalja cl 
(1859. ábra li), a melyei éppen úgy akasztanak az s sarok vasra, 
mint az ajtóknál (1860. ábra) s a melynek segítségével a szárnyak 
forgathatók. A sarokpántok 1— 2 mm vastag vaslemezből készülnek 
és 8 12 cm hosszú s 2—3 cm széles szárakkal bírnak.

Az így megvasalt és beakasztott ablakszárnyakat azután ú. n. 
kallantyúval szorították oda a szilárd középrészhez. A kallantyú 
lehet egyszerű (1844. ábra külső ablakán) vagy kettős (1841. ábra 
belső ablakán), a szerint, a 
mint mind a két szárnyat 
egyszerre vagy pedig csak 
egyet szorít oda a szilárd 
középrészhez. A kettős kal
lantyú egy tengely segítsé
gével a szdárd s középrészbe 
van beverve, úgy, hogy karjai 
a keretfákra záródnak, az 
egyszerű pedig a keretfákba, 
úgy, hogy a szilárd közép
része reá fordítható. A keret
fákat és középrészeket a 1861. ábra. 1962. ábra.

kallantyú dörzsöléséből szár
mazó kopás ellen rásrófolt 
l vaslemezekkel vagy vissza
görbített végeivel bevert cl 
dróttal védjük meg (1861. 
ábra). A szárnyak mind
egyike végre egy-egy gomb-

1863. ábra. 1864. ábra.

bal van felszerelve, a mely az 1862. vagy 1863. ábra szerint készül 
s a melynél fogva az ablak betehető és kinyitható.
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1865. ábra.

Felnyíló középrészszel bíró ablakoknál ez a vasalat csak 
annyiban mutat változást, hogy a belső jobboldali szárny alsó és 

felső sarokpántja egy-egy r  reteszszel van felszerelve 
(1864. ábra), a mely az ablaktok vízszintes hevedereibe 
bevert lemezfülekbe (f) akad és a szárnyat bezárja. 
Az ablak balszárnyát a hézagot fedő ütköző lécz szo
rítja oda.

Ilyen ablakvasalatot manapság már csak a leg
egyszerűbb ablakokon s alárendelt helyiségeken alkal
maznak. Az újabb ablakokon a sarokpántok egyszerűb
bek lettek (1865. ábra) és a keretfákba beeresztetvén,

az ablak színére mázoltat- 
nak (1846. és 1866. ábra). 
A hüvelyes sarokpántok he
lyét a szárnyas pánt (1867. 
ábra) foglalja el, a mely az 
ajtóknál használt szárnyas 
pánttal egyező, de kisebb, 
mert a hüvely magassága 
csak 10— 14 cm, átmérője 
csak 1 cm. (A kereskedés
ben 12— 13-as számú pánt 
név alatt kapható). A pánt 
egyik szárnyát az ablak
tokba, másikát a keretfába 
eresztik, és fejnélküli drót

szegekkel állandósítják 
(1847. ábra). Kisebb szárnya
kon két, nagyobbakon három 
pánt szükséges, e mellett 
a felső és alsó pánt 10— 15 
cm-nyire van az ablakszár
nyak éleitől (1846. ábra).

* _ * 1

____ L iÜ - '

— “ 1 _

1867. ábra.

1866. ábra. 1868. ábra.
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Szilárd középrészszel bíró ablakoknál a kallantyút, de javított 
és szebb alakjában, megtartják és sárgarézgombokkal szerelik fel. 
A külső ablakok egyszerű kallantyúit az 1868.— 1870. ábra mutatja, 
a belső ablakokon ellenben a kallantyúnak legjobb fajtáját, az ú. n. 
kormányos zárat alkalmazzuk, a melynek az egyik ( « )  szárnyhoz

1871. ábra. 1872. ábra.

A belső ablakoknál e helyett gyakrabban használjuk a nyel vés 
fordítót (1872. ábra), a melynek s szárát a keretfákba erősítjük 
es n  nyelvét a k kilincs segítségével a szilárd középrészbe sülyesz-

1878. ábra.

tett ütköző lemez (l) nyílásába fordítjuk (1873. ábra baloldala); 
a kilincs helyet mandula foglalhatja el (1873. ábra jobboldala).

Sobó : Kózépítéstan II.

1869. ábra. 1870. ábra.

erősített és csapja körül forgó r  karját a másik (b > szárnyra úgy 
hajlítjuk rá, hogy a szilárd (c) középrészbe srófolt m kampóba akad 
és mindkét szárnyat jól a középrészhez szorítja (1871. ábra).

7
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



9 8

Az ablakszárnyak bezárására és kinyitására ismét gombokat (1862. 
és 1863. ábra) alkalmazunk.

A felnyíló középrészszel bíró ablakok bezárására kallantyúk és 
nyelves fordítók nem alkalmasak, azokat ennélfogva rendszerint 
tolóreteszekkel zárjuk el. A reteszek egyikét a jobb szárny alsó 
végére, másikát, még pedig a hosszabbak felső végére s mindkét

1874. ábra. 1875. ábra.
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esetben az ütköző léczre erősítjük s a végein alkalmazott vas
vagy sárgarézgombok segítségével mozgatjuk. A lolóretesz vagy 
látható (1846., 1847. és 1874. ábra) vagy pedig födött (1866., 1875. 
és 1876. ábra); az előbbi csak egyszerűbb abla
kokon fordul elő.

A belső ablak felső szárnyain, a melyek 
rendszerint szilárd középrészre záródnak, ekkor 
is rendszerint nyelves fordítót szokás alkalmazni 
(1846. ábra felső része és 1873. ábra): ha azon
ban a szilárd középrészt eltakarni akarjuk, akkor 
a jobb szárnyra egy ütköző léczet és arra egy szakállas fordítót 
erősítünk (1877. ábra), 
részbe sülyesztett üt
köző lemez nyílásába 
nyúlik be és 90°-kal 
megfordíthatván, a rés- 
alaku nyílással kereszt
ben helyezkedik el s az 
ablakot bezárja; a bal 
szárnyat az ütköző lécz 
szorítja oda (1866. ábra 
felső része).

A külső ablakon 
a tolóreteszeket rend
szerint a bal szárnyon 
helyezik el, míg a jobb 
szárnyat egyszerű kal- 
lantyúval fogják a lere
teszelt balszárnyhoz 

(1847. és 1878. ábra).
Újabban felnyíló 

középrészszel biró jobb 
ablakokon tolóretesz 
helyett az ú. n. kerekes 
zárt, nagyméretű ablakokon pedig a spanyol vagy rudas zárt 
alkalmazzák.

A kerekes zár vagy bascül-zár (1879. ábra) az ütköző lécz 
alá rejtett két r  és r x reteszből áll, a melyeknek az ütköző lécz 
alól kibúvó vége az ablaktok vízszintes hevedereire srófolt f  lemez
fülekbe fogódzik. A reteszeknek a szárny közepén összeérő vége 
fogazott rudak módjára van kidolgozva és egy g fogas kerékkel

Ennek nyílalakú szakálla a szilárd közép-

1877. ábra.

1878. ábra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



100

kapcsolatba hozva, a mely a k kilincs (vagy mandula) tengelyére 
van erősítve és a fogazott rúdvégekkel együtt p aspersel  ̂ben

elhelyezve. A kilincs egyszeri meg-

1880. ábra.
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A kerekes zár az ütköző lécz külsején, azaz 
láthatóan is lehet elhelyezve; ekkor vezető hüve
lyekkel erősítik az ütköző léczre; ez azonban 
kevésbbé szép s ennélfogva ritkábban található.

A spanyol vagy rudas zár (1881. ábra) 
csak nagyméretű ablakokra való és az ütköző 
léczre h hüvelyekkel erősített kerek r  rúdból áll, 
a mely a k emelőkarral hosszúsági tengelye kö
rül forgatható. A rúd mindkét vége egy-egy p 
kampóval van felszerelve, a melyek a k emelő- 
karnak a bal ablakszárnyra való leforgatásakor 
az ablak vízszintes hevedereire srólolt / fülekbe 
akadnak. A k emelőkar a bal ablakszárnyhoz 
erősített m kampóba záródik, úgy. hogy az ablak 
ki nem nyílhat.

A nyitott ablakszárnyak kitámasztására 
(kiakasztására) egyszerűbb belső ablakoknál a 
kiakasztó horgot (1882. ábra), jobb ablakoknál
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ellenben a nyelves kiakasztőt (1883. ábra), kifelé nyíló külső ablakok
nál a kiakasztó rudat (1884. ábra), befelé nyílóknál pedig a csap
pant ól (1885. ábra) alkalmazzuk; az utóbbinak a borító lemezből 

kinyúló n nyelve tartja a nyitott ablakszárnyat 
s ha az utóbbit be akarjuk zárni, akkor a nyel
vet a g  gomb lenyomásával a borító lemez alá 
kell sülyeszteni; a gombot elbocsátva, a nyelvet 
az r  rúgó ismét kitolja. A borító lemezt a 
könyöklő béllésdeszkájához srófolják.

Az ajtókra és ablakokra vonatkozó irodalom és 
forrásmunkák :

T. F in k : Die Schule der Baukunst, III. kötet.
— Die Schule des Bautischlers, Leipzig 1858.
— Die Schule des Bauschlossers, Leipzig 1859. 

A. Siccardsburg: Die Thür- und Fenster-Verschlüsse,
Wien 1876.

Deutsches Bauhandbuch, II köt., Berlin 1880.
T\anderleg Tankó: Épületszerkcsztések könyve III. 

rész. Budapest 1885.
1885 ábra Tankó S .: A lakóház tervezése és építése I. rész,

II. fűz. Budapest 1894.
C. Schwatlo: Der innere Ausbau, III. kötet, Leipzig 1893.

5. Padozatok és kövezetek.

Az épületek belső helyiségeinek talaját, valamint az udvarokat 
stb. fával vagy kővel szoktuk beboritani, hogy lehetőleg síma és 
egyenes felületeket nyerjünk, a melyeken könnyen lehet járni, s hogy 
a talaj rossz levegőjének, nedvességének és miazmáinak felszállását 
megakadályozzuk. Ez utóbbi körülmény az egészséges lakás egyik 
főfeltétele, a melyet figyelmen kivid hagyni nem szabad s a mely 
lehetőleg összefüggő és tömör borító réteget kíván.

Ez a talajborítás készülhet fából, kőből, téglából, aszfaltból, 
bétonból stb., a szerint, a mint a helyiségek fekvése, rendeltetése, 
felszerelése, tűz ellen való biztosítása, a kívánt tartósság stb., meg
kívánja; sokszor azonban a díszítés is befoly az anyag megválasz
tására.

Lakóhelyiségekben a padozattól nem csak szilárdságot, de 
azt is megköveteljük, hogy száraz, meleg és csinos legyen, míg 
ellenben folyosókban, konyhákban stb., a hol a forgalom nagyobb, 
legtöbbször a szilárdság és tartósság a döntő tényező, előbbi eset
ben ennélfogva inkább fát, utóbbiban inkább kőnemű anyagokat 
alkalmazunk.
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lígy a padozatok, mint a kövezetek alatt eléggé szilárd és 
egyenletes alzatot kell helyreállítani, a melybe a borítás fektet
hető; ezt az alzatot gondosan kell megegyengetni, nehogy a burkolat 
alatt üregek maradjanak, mert azok, különösen a kövezetnél, csak
hamar egyenetlenségeket hoznak létre. Ez az alzat rendszerint tiszta 
és száraz törmelékből vagy salakból, ennek hiányában pedig száraz 
és szerves anyagoktól mentes homokból áll és 6— 10 cm vastag. 
Padozatnál ebbe fektetjük a vánkosfákat, a melyekről már a inenye- 
zeteknél volt szó, úgy, hogy a vánkosfák alsó széle és a menyezet- 
szerkezet vagy boltozat felső síkja között is legalább 5 cm vastag 
törmelékréteg legyen, a mely a terhelést a menyezet-szerkezet 
nagyobb területére elosztja. Kövezet alá törmelék helyett inkább 
homokágyat terítünk, mert ebbe az egyes kövek jobban beágyazhat ók, 
mint a durvább törmelékbe.

Földszinti és pinczebeli padozatszerkezeteknél továbbá arról 
is kell gondoskodni, hogy a talaj nedvességét távol tartsuk tőle. Ez 
okból a padozat alatt vagy szigetelő réteget alkalmazunk (lásd a 
586. ábrát) vagy pedig 15—20 cm vastag kavics-, illetve salak
réteget, a melyre azután a törmelékréteg jön, vagy végre magát a 
padozatot vízáthatatlan anyagokból, pl. bétonból vagy aszfaltból 
készítjük.

a) P a d oza tok .

Padozat alatt rendszerint csak a fából való talajborítást ért
jük, a mely rendszerint lúcz-, jegenye- vagy erdei fenyőből, nem 
ritkán tölgyfából, itt-ott azonban juhar-, nyár-, kőris- stb. fából is 
készül. Alkalmazása csak akkor van megokolva, ha nedvesség nem 
férhet hozzá, mert különben tartóssága csekély. Ezért a fapadozat 
leginkább csak a belső helyiségekben és leginkább ott használtatik, 
a hol a fának rossz hővezető képessége a szoba meleg talaja érde
kében érvényesülhet.

Minden fapadozat rossz oldala a hézagok, a melyek a fának 
összcszáradása folytán keletkeznek s a belőlük felszálló por, a ben- 
nök összegyűlő nedvesség és piszok miatt az egészségre ártalmasak 
és úgy a csinosság, mint a tisztaság tekintetében kellemetlenek. Ezért 
padozatra csak jó száraz anyagot szabad használni; légen száradt 
deszkák e czélra nem alkalmasak. Túlszáraz anyag azonban szintén 
nem jó, mert a levegő nedvességét magába szíva, megdagad és 
hullámos padozatot ad.

A padozatot nyáron, meleg időben kell rakni, a midőn az anyag legkeve
sebb nedvességet tartalmaz és vehet fel a levegőből. Ugyancsak az utóbb említett
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okból nem szabad a padozatot mindaddig rakni, míg az épület falai és vakolata 
ki nem száradtak, mert a deszkák a nedvességet felveszik és később annál jobban 
száradnak össze.

A fából való padozat készítésmódja rendeltetéséhez képest 
különböző.

Az épületek kocsibejáróit, a melyeknek padozata nagy kopás
nak van alávetve s a melyekben kövezetei alkalmazni a vele járó 
nagy zörej miatt nem akarunk, ú. n. fcikoczka-bíirkolattal szereljük 
fel. A fakoczkák tölgyfából vagy erdei fenyőből készülnek, 10—15 
cm vastagsággal és 20—25 cm hosszúsággal s négyzetes vagy hat
szögletes keresztszelvénynyel (1880. és 1887. ábra) bírnak, és bütü-

a a 3 SSs í '
*?***>.-':: rw vem w t, Í V

1886. ábra.

jökkel fölfelé fordítva, állva helyeztetnek el szorosan egymás mellé; 
a fektetéskor a koczkákat vagy homokba ágyazzák és c csapokkal 
vagy l szádaló léczekkel összekötik vagy pedig, ha egyenlőtlen süp
pedéstől lehet tartani, deszkapadozatra (1886. ábra), illetve 15 cm 
vastag bétonágyra állítják; ekkor a csapok, illetve a szádaló léczek 
is elhagyhatók. A hézagokat homokkal kitöltik és forró kátrány n\al 
kiöntik, a mely a homokkal jól köt; az egyes koczkákat is czélszerü 
kátránynyal bevonni es megitatni. Ha a íakoczka-burkolatol istállók
ban vagy oly helyeken alkalmazzuk, a hol sok a nedvesség, akkor 
a hézagokat 5— 10 mm vastagságúra kell venni, hogy azokon át a 
nedvesség a talajba beszivároghasson.

Ugyancsak istállókban, csűrökben stb., a hol tartós padozatra 
van szükség, valamint vízépítményeknél is, az utóbbit \agy 10 20
cm vastag és négyzetes vagy lapos gerendákból (1888. ábra) vagy 
pedig 5 -1 0  cm vastag pallókból (1889. ábra) készítik; az előbbieket 
a szárazon egyszerűen homokba vagy agyagba ágyazzák, \ ízépít me-

188. ábra. 1889. ábra.
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nyéknél ellenben ászokfákra szegezik. Pallóborításnál az ászokfák 
nem mellőzhetők s a pallókat vagy tompán eresztjük egymáshoz 
vagy horonynyal, illetve léczczel (1889. ábra); az ászokfákat kővel 
vagy törmelékkel kell jól alátömni.

A lakóházak belső helyiségeit különböző módon padozhatjuk ki. 
a szerint, a mint egyszerűbb vagy díszesebb és jobb padozatot akarunk.

A közönséges szobapadozat 3—4 cm vastag deszkákból készül, 
a melyeket kereken PO méternyi közökben elhelyezett ászokfákra 
2—-2 sülyesztett fejű szeggel leszegezünk. Az ászokfák vagy vánkos- 
fák 5— 10 cm vastagok és 10—13 cm szélesek s egész vastagságuk
ban a törmelékbe vannak ágyazva, úgy, hogy egymással párhuza
mosan feküdjenek és felső lapjuk egy vízszintes síkban legyen; 5—5*5 
m hosszúságig egy, azontúl több darabból készülnek, váltakozó tol
dásokkal.

A deszkák, melyeknek szélessége 10—30 cm között változik, 
lehetőleg tiszták, egészségesek és szárazak kell hogy legyenek s lehe
tőleg egyenlő szélességgel bírjanak. A szélesség megválasztásánál 
vagy sok és keskeny hézagnak adunk elsőséget és 10— 15 cm széles 
deszkákat használunk, vagy pedig kevesebb és szélesebb hézagnak, 
a mely szélesebb deszkák alkalmazásánál keletkezik. A szélesebb 
deszkákat táblákká is szokás összeenyvezni, hogy minél kevesebb 
hézag legyen. Újabb időben 10— 13 cm széles deszkák nagyon gyak
ran használtatnak, mert kevesebbet száradnak össze, mint a szé
lesebbek.

Közönséges padozatnál a deszkákat simán (1890. ábra), jobb 
padozatnál ellenben fél- (1891. ábra), illetve teljes eresztékkel (1892. 
ábra) vagy léczes szádalással (1893. ábra) illesztik egymáshoz, a

M 1n 1
1890. ábra.

m mnrnm
k ! \\

1891. ábra. 1892. ábra.

szerint, a mint az utóbbinál 2'5— 3‘0 vagy pedig 4 cm vastag desz
kákkal dolgoznak. A sima eresztéknél a deszkák összeszáradása után

tátongó hézagok keletkeznek, melyeken 
keresztül a törmelék feltöltés portartalma 
a szobákba hatolhat, Az ilyen hézagokat 
enyvezett faforgácsokkal kell tömöríteni,1898 ábra.
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mig az egymásba eresztett és rendszerint csak 10— 15 cm széles 
deszkák hézagait üveges ragaszszal tapasztják be, különösen akkor, 
ha a padozat utólagosan olajozva lesz.

A deszkákat gyalulatlanúl ritkán alkalmazzák, legföljebb a 
padlástérben, lakóhelyiségekben ellenben egyik oldalukon legyalulják, 
s mindkét élét megszélezik, úgy, hogy azokat egész hosszúságukban 
szorosan egymáshoz illeszthessék. A fél és a teljes vagy léczes eresz
ték részére a deszkák széleit megfelelő gvaluval hornyolják ki, leg
többször azonban kihornyolt deszkákat vesznek, a melyek már a 
fürészmalomban vannak kellően előkészítve, úgy, hogy azokat csak 
legyalulni és megszélezni kell.

Az így előkészített deszkákat azután, jüéloldalukkal lefelé for
dítva, elhelyezik és leszegezik. Az elhelyezés az egyik falnál kezdődik,

a hol az első deszkát, a vánkos
fákra keresztben lefektetve, jól a 
falhoz szorítják és minden egyes 
vánkosfához két szeggel leszegezik. 
Ehhez a deszkához szorítják az
után foglaló vasak és ékek segít

ségével (1894. ábra) a következő deszkát és hasonlóképpen leszegezik; 
ilyen módon folytatják a munkát a szoba egész szélességében, s ennek 
megtörténte után az illesztéseket, a hol a deszkák esetleg nem egyenlő 
vastagok, legyalulják.

A szegezésnél a szegek fejeit egy vonalba kell állítani és a 
fába besülyeszteni; a szegek hosszúsága körülbelül háromszor akkora 
mint a deszkák vastagsága.

Horonynyal összeeresztett deszkákat elrejtett szegekkel is lehet 
leszegezni (1892. ábra), a melyek csak a deszka egyik oldalán ve
retnek be, míg a deszka másik szélét a benyúló szád tartja.

A vánkosfákat rendszerint a főfalakkal párhuzamosan vagyis a menyezet- 
gerendákkal keresztben fektetjük, oly esetben azonban, a midőn a deszkák hosz- 
szúsága kisebb, mint annak a helyiségnek nagyobb mérete, a melyet bopadozni 
akarunk, a deszkákat abban az irányban szegezzük le, a melyben a szobát meg- 
toldás nélkül érik át. Legjobb, a hol lehetséges, a deszkákat úgy lefektetni, hogy 
a helyiség főforgalma a rostszálakkal keresztben haladjon; ajtókkal összekötött 
szomszédos helyiségekben tehát a deszkák hézagai a közlekedés irányára merő
legesen álljanak. Folyosókban ellenben a deszkákat azok hosszúsága irányában 
fektetjük le, hogy a középen kikopván, könnyebben kiválthassuk

Jobb lakóhelyiségekben a fönnebb ismereteit közönséges pado
zat helyett ú. n. szegélyes vagy eresztékes padozat használtatik azaz 
olyan, a melynek széleit 10— 15 cm széles k tölgyfakeret szegélyezi 
(1895. ábra). Nagyméretű helyiségeknél, a melyeket a deszkák meg-
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1895. ábra. 1896. ábra.

toldása nélkül bepadozni nem lehet, a toldás helyén keresztben 
haladó tölgyfahevedert (h ) lehet alkalmazni, sőt a szobát hosszú
sága irányában elhelyezett t tölgyfadeszkákkal négyszögletes mezőkre 
is felosztani, a melyeken belül a közönséges vagy összeenyvezett, 
illetve összeeresztett táblákat a rendes 
módon szegezzük le. Hornyokkal össze
eresztett padozatnál a táblák deszkáit 
köröskörül a tölgyfakeretbe is be kell 
ereszteni. A keretfák alatt oly széles ván

kosfák szükségesek, hogy azokra a deszkavégeket is lehessen lesze
gezni.

Az ú. n. hajópadozat (1896. ábra) 10 — 13 cm széles és csak 
1'8 -2*0 m hosszú és hornyokkal összeeresztett deszkákból készül, 
a melyeket váltakozva minden második vánkosfán toldanak meg és 
a hornyokba elrejtett szegekkel (1892. ábra) szegeznek le. A pado
zatot szintén tölgyfaszegélylyel lehet körülszegni; sokszor azonban a 
padozatdeszkák is tölgyfából valók.

Az ú. n. bécsi padozat (1897. ábra) szintén 10— 13 cm széles, 
2’5 3 cm vastag és 0'75— 1*0 m hosszú, hornyokkal vagy léczczel
összeeresztett tölgy- vagy fenyődeszkákból készül, a melyek 45° 
alatt hajlanak egymáshoz. A deszkasorok vagy egyenes vonalban 
illeszkednek egy-egv vánkosfa fölött egymáshoz (ab) vagy pedig zeg
zugosan nyúlnak egymásba (cd ) ; szegélyes padozatnál az egyes mezők 
közé is lehet tölgyfa-hevedereket közbeiktatni (fg). A deszkákat 
mindkét végükön két látható vagy az eresztékbe elrejtett szeggel 
kell leszegezni.
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Újabb időben ezt a padozatott csak 7 -10  cm széles, 50—60 
cm hosszú, mintegy 2 cm vastag tölgyfadeszkácskákból készítik és

léczes szádalással ösz-

1897. ábra.

1898. ábra.

szeeresztve, egy ú. n. 
vakpadozatra szege
zik; az utóbbi vánkos
fákra szegezett 2'5 cm 
vastag és gyalulatlan 
deszkából készül (1898. 
ábra). Ezt a padoza
tot bécsi, franczia 
vagy félparketnek is 
nevezik. A padozat 
különösen oly helyi
ségekben igen jó, a 
melyek erős haszná
latnak vannak alá

vetve; jó oldala az, hogy szilárd, 
tartós, eléggé tömör, csinos s 
mindazonáltal olcsó.

A koczkás vagy parket- 
padozat ú. n. parket-tábldkből 
van összeállítva, a melyeknek 
hosszúsága és szélessége 40— 65. 
legtöbbnyire 63 cm. Ezeket a 
táblákat az eresztékekbe elrejtett 
szegekkel mindig vakpadozatra 
szegezik és egymás között léczes 
eresztékekkel kapcsolják össze. 
A vakpadozat rendszerint 2 5 cm

vastag gyalulatlan deszkákból készül és vánkosfákra vagy pedig 
közvetetlenül a menyezet-gerendákra szegeztetik.

Kisebb szerkezeti magasság nyerése végett a v vakpadozatot 
a menyezetgerendák közé is szokás sülveszteni (1890. ábra).

1899. ábra.

A parketpadozat lehet lágy vagy kemény padozat, az utóbb 
sínét tömör vagy kérgezett (furnérozott).

i
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A lágy parketpadozat táblái tölgy fakoréiból állanak, a mely 
egy vagy több kereszttel kisebb mezőkre van osztva. Az egyes 
mezőket azután fenyőfadeszkákkal töltik ki, a melyeket horonynyal 
eresztenek a keretbe (1900. ábra). Kisebb tábláknál a kereszt egészen 
is elhagyható, ekkor azután a béllést tevő 1 deszkadarabot horonynyal
vagy léczczel kötik össze 
egy táblává (1901. ábra). 
Az egyes mezők farostjait 
szimmetrikusan válta

kozva kell elhelyezni. A 
keret szélessége^csak fél
akkora, mint a kereszté, 
hogy az egyes táblák 
összeillesztése után kelet
kező hevederek mind 
egyenlő szélességgel bir- 1901. ábra.1900. ábra.

janak. Az ilyen parket olcsóbb ugyan annál, a mely tisztán kemény 
fából készül, de különféle keménységű faanyagánál fogva, egyenlőt
lenül kopik.

A tömör, kemény parketpadozat tisztán tölgyfából készül, még 
pedig vagy 6—10 cm széles, 30— 50 cm hosszú és 2*5 cm vastag
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tölgyfadeszkácskákból (1902.-1903. ábra), a melyeket az egyes 
mezőkben egymásra merőlegesen helyezünk el és léczes szádalással 
kötünk össze, vagy pedig különféle módon elhelyezett keretekből, a

T 1 1

1907. ábra. 1908. ábra. 1909. ábra.

melyeknek közeit kis tölgyfadeszkákkal bélleljük ki (1904— 1900. ábra), 
vagy végre tisztán négyzetes tölgyfadeszkácskákból (1907. ábra).

A kér gézéit (furnérozott) parkéi padozat végre áll egyrészt az 
alsó részből vagy az ú. n. vaktáblából és másrészt a felső kéregből. 
A vaktábla fenyő- vagy tölgyfakeretbe, illetve két lécz közé foglalt 
fenyődeszkákból készül (1908. és 1909. ábra) s négyzetes, legtöbb- 
nyire 40 cm-es oldalakkal. A vaktáblákat, a már ismeretes módon, 
egymás mellé helyezve és a vakpadozatra szegezve, felületüket 
mintegy 6 mm vastag kéreggel (furnér) vonják be. A kéreg juhar-, 
kőris-, dió-, mahagóni és más finomabb minőségű s természetes 
színnel bíró vagy megfestett fából készül és tübbé-kevésbbé díszes 
minták szerint a vaktáblákra van enyvezve; egynemű fa használa
tánál eléggé gazdag színjátékot azáltal érhetünk el, hogy az egyes 
kéregrészek rostjait különböző irányban, de szimmetrikusan helyezzük 
el (1904.— 1906. ábra).

A parketpadozatot a falak hoszszában mindig tölgyfaléczekkel 
szegélyezzük s a szomszédos táblákat léczes szádalással eresztjük 
beléjük (1906. ábra).

A parkettáblák elhelyezése a padozandó helyiség közepén 
kezdődik s innen a falak felé, illetve az átlók irányában halad 
tovább, úgy, a mint azt az előírt minta megkívánja. Az egyes táblák 
közt levő vastagság-különbséget vagy a vakpadozatból eredő egye
netlenségeket kis ékek aláverésével kell kiegyenlíteni; ennek meg
történte után a táblák az eresztékekbe rejtett szegekkel a vakpado
zathoz szegezte!nek. A középső táblát mind a négy oldalon szegezik 
le, a következőket ellenben csak szabad oldalukon. A táblákat 
összekötő léczeket, a melyek kemény fából készülnek, a leszegezés
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után verik be a hornyokba s csak azután tolják hozzájuk a követ
kező táblákat.

A közönséges deszkapadozatot, ha azt időnkint súrolni akarják, 
természetes állapotában hagyják, ellenkező esetben háromszoros 
olajfestékkel kenik be, hogy a tisztogatással járó nedvesség ellen 
megvédjék. Parketpadozatokat ellenben mindig viaszszal szokás 
bevonni s először éles kefével, azután pedig gyapjúposztóval simítani 
és fényesíteni.

iV padozatnak a körülzáró falakkal érintkező széleit ú. n. xzegö- 
(szék-) Mezekkel (1910. és 1911. ábra) kell eltakarni. Ezek a székléczek 
arra valók, hogy a padozat és 
a fal között levő hézagot el
takarják, a padozatot leszorítva, 
annak vetemedését megakadá
lyozzák, s hogy végre a falat 
a padozat tisztításával járó 
bepiszkolástól és a bútoroknak 
elhelyezéséből származható sé
rülésektől megóvják. Magas
ságuk rendszerint 4— 6, ritkán 
15— 20 cm. vastagságuk pedig 

25—4-0 cm; a magasabb léczek csak finomabb padozatoknál hasz
náltatnak. Az alacsonyabb szegőléczeket ferdén menő szegekkel a 
padozathoz, a magasabbakat befalazott fatuskókhoz szegezik.

1910. ábra. 1911. ábra.

b) jKövezetek.
A kövezet készülhet közönséges téglából, kövező téglából, 

kőből, bétonból és aszfaltból.
A téglakövezet lehet lapján fekvő (1912. és 1913. ábra) vagy 

élén álló (1914. és 1915. ábra); az előbbinél a téglákat lapjukra

fektetik, úgy, hogy a kövezet vastagsága kereken 7 cm, az utóbbinál 
ellenben a téglák élükön állanak, s a kövezet vastagsága egyenlő a
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tégla szélességével azaz 14 cm-r'el. A lapján fekvő téglakövezetet 
leginkább ott alkalmazzák, a hol az igénybevétel nem nagy. pl.

1 ír II II 1i II II )!1 11 11 II 11___ II 11 _J1 11 11 II 1
1 II II 1
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1914. ábra.

padlásokon, mosókonyhákban stb., az élén állót ellenben nagyobb 
forgalomra szánt udvarokon, oldaljárókon stb.

A téglakövezet készülhet közönséges, de jól kiégetett téglából 
vagy pedig kongó téglából, a melynek felülete az anyag mésztar- 
talma folytán megüvegesedett. Konyhákban, folyosókban stb. czél- 
szerű üreges téglát használni, úgy, hogy a kövezet alatt összefüggő 
csatornák keletkeznek, melyeken keresztül a kövezet fűtésére meleg 
levegőt is lehet járatni.

A kövezet fektetésénél egyrészt a hézagok megfelelő váltako
zására és másrészt arra kell ügyelni, hogy a kövezet síkja vízszintes 
és egyenes legyen. A hézagok különféle elrendezését az 1912.— 1915. 
ábrák mutatják, míg a kövezet egyenes síkját úgy állítják helyre, 
hogy a beburkolandó teret 8— 10 cm vastag homok- vagy törmelék
réteggel terítik meg s azt megegyengítik és lesulykolják. Néha a 
tömör alapot falazatból vagy 6—8 cm vastag bétonrétegből állítják 
helyre, ez azonban menyezetek vagy bolthajtások fölött nem czél- 
szerű, mert a rázkódásokat az utóbbiakra átviszi.

Mosókonyhákban, istállókban, gyárakban stb. a kövezet sokszor 
1 1
7̂ : —  —  esést kap, hogy a reáiutó nedvesség az elvezető csatorna 

oO 40
vagy nyílás felé lefolyhasson.

A téglakö vezetet rendszerint 2 cm vastag habarcságyra fektetik, 
a nélkül azonban, hogy a téglákat a habarcsba beágyaznák és az 
utóbbi a hézagokba benyomódnék. A kövezetét utólagosan öntik le 
híg habarcscsal. a mely lehetőleg hidraulikus mészből vagy czémentből 
készül s a melyet seprővel sepernek a hézagokba. A kész kövezet 
azután téglával vörösre súrolható.

A czémentlap-kö vezet főképpen konyhákban, folyosókban, 
lépcsőházakban, de templomokban és kórházakban is használtatik. 
A 4-, 6- vagy 8-szögletes lapok, a melyek jó minőségű portland- 
czémentből készülnek, 13—30 cm-es oldalakkal és 3 0 cm vastag-
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sággal bírnak, igen tartósak és a kopásnak igen jól állanak ellen; 
jó oldaluk e mellett az is, hogy nedves időben nem csúszósak.

1916. ábra. 1917. ábra. 1918. ábra.

A lapok természetes színben vagy 
megfestve kaphatók, úgy, hogy a 
kövezet különféle minták szerint 
állítható helyre, mint ezt az 1916.—
—1920. ábrák mutatják.

A czémentlapokat szintén 
megegyengetett és megsulykolt 
törmelék- vagy homokrétegre, 
illetve 8 cm vastag bétonalzatra 
s közönséges vagy vízálló mész- 1919. ábra. 1920. ábra.
habarcsba lehetőleg keskeny hézagokkal fektetik le s az utóbbiakat 
azután híg czémenthabarcscsal öntik ki.

A márvány-czénientlapokből álló kövezet a fönnebbiekhez 
hasonló oly czémentlapokból készül, a melyek fehér, szürke, vörös
vagy fekete színben kaphatók és márványdarabkákkal vannak tarkázva.

Ugyancsak czémentből és beágyazott márványtörmelékből 
készülnek az ú. n. már vány mozaiklapok is, a melyek a márvány- 
czémentlapoktól csak a mustrában különböznek; felületök úgy, mint
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a márvány-czémentlapoké, simára van csiszolva, és — szükség 
esetén — fényezve, vastagságuk 3 cm, oldalhosszúságúk 25 cm,

belsejében s különösen oly helyeken használtatnak, a melyek nagy 
forgalomnak vannak alávetve és szembetűnők; a lapok homokba 
vagy bétonra vannak ágyazva. Épületeken kívül, pl. nyitott veran
dákban, bejárókban stb. használva, a márványtörmeléket gránit 
vagy bazalt is pótolhatja, ekkor azonban a lapokat mindig 6—8 cm 
vastag bétonalapra vagy fekvő téglakövezetre kell fektetni.

Az ú. n. mettlachi lapok, a melyek úgy kövezetre, mint fal
burkolásra használtatnak, igen keményre égetett kőanyagból (ú. n. 
mesterséges bazaltkőből) állanak; fő alkotó részei agyag, kvarcz- 
homok, gránit, bazalt stb. Az anyag úgy a kopásnak, mint a ned
vességnek és a savaknak is igen jól áll ellen. A lapok anyaga kemé
nyebb az aczélnál, a melyből szikrákat ver ki, azok ennélfogva a 
kopásnak még a legnagyobb forgalomnál is jól állanak ellen és a 
szabadban is igen jól használhatók. Konyhák, fürdőszobák, vasúti 
állomások burkolására a legjobb és legtartósabb anyagot szolgáltatják, 
de templomok, iskolák, bolti helyiségek, folyosók, verandák stb. kikö
vezésére, valamint házhomlokzatok díszítésére és fürdő-medenczék 
kibéllelésére is általánosan használtatnak.

A mettlachi lapok rendszerint csak négyszög- vagy négyzet- 
alakúak, kereken 2 cm vastagsággal; felületükön stílszerű s rajzban 
és színben igen változatos (1926.— 1931. ábra) díszítő mustrákat 
mutatnak; ezeket azonban nem befestéssel, de a színes részeknek 
5— 10 mm mély beágyazásával állítják helyre, úgy, hogy a mustrák 
a lapok lekopása után is láthatók. Az 1930. és 1931. ábra az ú. n. 
római mintára készült lapokat mutatja.

A kövezetei, lehetőleg keskeny hézagokkal, úgy az épületek 
belsejében, mint a szabad ég alatt okvetetlenül bélon- vagy tégla
alapra s előbbi esetben közönséges, utóbbiban hidraulikus mészlia-

alakjuk négyzet vagy hat
szög. A lapok a fönnebb 
említett színekben kaphatók 
s vagy magukban vagy kü
lönféle hosszúságú és széles
ségű szegélylapok között he
lyezhetők el (1921.— 1925. 
ábra).

1924'. ábra. 1925. ábra.

A márvány-czémentés 
a márványmozaik lapok leg
inkább csak díszes épületek
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barcsba kell fektetni és a hézagokat a már ismeretes mádon híg 
habarcscsal kiönteni.

1929. ábra. 1£30. ábra.

Az ú. n. keramit- és klinkerlcipok ugyanabból az anyagból 
és ugyanolyan keménységgel készülnek, mint a mettlachi lapok. A 
vastagabb (3 — 8 cm) és természetes szinű lapok, a melyek rendszerint

1931. ábra. 1931. ábra.

rovátkolva vannak (1932.— 1937. ábra), különösen utczák. oldaljárók 
udvarok, kocsibejárók, istállók és gyárhelyiségek, a vékonyabb (2—3

8*
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cm vas Lag) c's színesre festett lapok ellenben, a melyek felülete sima 
és mintázott (1938.— 1946. ábra), folyosók, templomok, konyhák, fürdő-

1935. ábra. 1933. ábra.

r i -  - O  J 7  • N

1937. ábra.

1940. ábra.

1941. ábra.

1944. ábra.

1942. ábra.

1945. ábra.

1943. ábra.

194G. ábra.

szobák stb. burkolására használtatnak. A lapok rendes nagysága 
17 X 17 cm, de vannak 20 X  10, 20 X  20, 17 X  8 cm méretű lapok 

is. Rendes szinök a sárgás, kívánatra azonban sötétsárga, vöröses- 
barna vagy más szinű lapok is kaphatók.

A keramit- és klinker-lapokat az épületek belsejében homok
ágyra, a szabad ég alatt ellenben vagy ott, a hol kocsik is közle
kednek rajta, béton- vagy téglaalapra s mindkét esetben közönséges, 
illetve vízbenkötő mészhabarcsba kell fektetni és a hézagokat is híg
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habarcscsal kiönteni; az utczakövezö lapokat ezzel szemben kavics
ágyon homokba ágyazzák és a hézagokat is homokkal tömik ki.

Az ú. n. kehlheimi kövezet 4-, 6- vagy 8-szögletes s gyakran 
különféle szinűre festett tömör mészkő-, illetve márványlapokhnl 
készül, a melyeknek felülete tökéletesen tisztára van faragva s I‘ ‘11 - 
vagy finoman csiszolva. A kövezet különösen folyosók, lépcsóházak, 
konyhák, verandák, bolti és gyári helyiségek, templomok sth. reszeiv

1917. ábra. 1919. ábra,

való s 8— 10 cm vastag homok vagy törmelékrétegen mészhabarcsba 
van fektetve; a köveknek egymáshoz való elhelyezése különféle 
lehet (1947.— 1948. ábra).

A faragottkő-kövezet 8— 15 cm vastag és ‘20— ‘25 vagy 
45 -60 cm-es oldalakkal bíró faragott kőlapokból készül, a melyek
nek alakja négyzet vagy hosszúkás négyszög. A 
lapok fölül tisztára, alul ellenben csak durván 
faragtatnak meg és rendszerint gránitból, trakhit- 
ból vagy homokkőből készülnek. A kövezetét 
legtöbbnyire átlós és váltakozó vagy egyenes 
hézagokkal (1949. és 1950. ábra), 8— 10 cm vas
tag homok- vagy törmelékrétegbe, szárazon vagy 
habarcsba rakják, ha ellenben víztartó kövezetre 1950. ábra. 
van szükség, pl. árnyékszékekben, konyhákban stb., akkor a köveket 
félhoronynyal eresztik össze és aszfalt-, ezément- vagy agyagalapra 
fektetve, a hézagokat ragaszszal betapasztják.

A közönséges kövezet vagy kőburkolat gránitból, bazaltból, 
porfirból, kvarcz-, homok- vagy mészkőből készül. A köveket lehető
leg keskeny és váltakozó hézagokkal helyezik egymás mellé, úgy 
hogy hegyükkel befelé legyenek fordítva, s öregszemű, agyagos 
homokba, kavicsba vagy kőtörmelékbe ágyazzák, a melyet előbb 
jól lesulykolnak. Homok vagy kavics helyett aszfalt- vagy bétonala- 
pot is lehet helyreállítani. A kövek elhelyezésénél csak arra kell 
ügyelni, hogy felületök egy vízszintes vagy —  szükség esetén — 
lejtős síkban legyen, s hogy minden egyes kő jól legyen homokkal
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vagy kavicscsal alátömve. A kövezés 1—2 m széles szalagokban 
történik; ezeknek szélét a legnagyobb és legszabályosabb kövekből 
rakják ki s nagyobb hosszúságnál mintegy 3 méternyi közökben 
keresztben haladó sorokkal négyszögekre osztják. Az így keletkezett 
mezőket azután, a szegélykövektől befelé dolgozva, különböző nagy
ságú, de kisebb kövekkel rakják ki. A kész kövezetét tiszta éles
szemű homokkal hintik be, úgy, hogy a hézagok betömetnek, és 
azután megnedvesítve, 40 kg sulyokkal tömörítik; a tömörítésnél a 
kövezet síkja 4—6 cm-rel sülyed, azt tehát eredetileg ennyivel 
magasabbra kell helyezni.

A kövezéshez legömbölyített patakkövek is igen jól fel- 
használhatók.

Fagyok idején vagy nagy esőben nem szabad kövezni, mert a 
kövezet csakhamar egyenetlen lesz.

A kőburkolat leginkább utczákon, udvarokban és általában ott 
használtatik, a hol járóművek közlekednek rajta.

Az öntött vagy tapasztott kövezet készülhet czémentből, béton- 
ból, aszfaltból, mészhabarcsból vagy agyagból.

A tapasztott agyagtalaj padlásokon, de sokszor a köznép 
lakásaiban is fordúl elő és lényegileg szalmával, szecskával vagy 
pozdorjával kevert kövér agyagból készül, a melyet lehetőleg ki fa
gyasztva, megnedvesítve és vékony rétegekben terítenek ki az 
előzőleg megöntözött talajra és jól lesulykolnak. Minden egyes réte
get, mielőtt a következőt ráverik, vízzel kell megöntözni.

A tapasztott agyagréteg vastagsága 8— 15 cm, csűrök szérűin 
azonban 20—25 cm is. Az utóbbi agyagtalaj a fönnebbi módon 
készül, de még egy felső réteget kap, a melynek elkészítése legtöbb 
munkát kíván. A jól meggyúrt és egyenletes agyaghoz ugyanis, 
melyből a taposás alkalmával a legkisebb köveket is ki kell szedni, 
szitált vasrevét, ökörvért és sót kevernek s az úgy előkészített 
pépnemű agyagot a talajon kiterítve, ismét erősen sulykolják, míg 
egészen megszilárdult. A kész talajt, hogy meg ne repedezzen, szal
mával vagy deszkákkal kell betakarni s ha mégis repedéseket kap, 
az egész talajt új ból ökörvérrel és lóhúgygyal megnedvesíteni és újból 
és mindaddig sulykolni, míg a repedések összeforrtak.

A mészhabarcs-burkotat oly mészhabarcsból készül, a mely
ben 2 rész tiszta, élesszemű, mosott homokhoz 1 rész légenoltott 
friss meszet kevernek. Ezt a keveréket a felhasználás előtt 10 — 14 
napig rakásban hevertetik, hogy a mész teljesen megoltódjék és 
azután 8— 10 cm vastagságban terítik ki a megfelelően előkészített 
alapra; három nap múlva, a mikor kissé felszikkadt több napon
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egymás után jól megsulykolják, s kissé megnedvesítve, a vakolat
csapóval elsimítják. A teljesen kiszáradt burkolatot olajjal is szokás 
megitatni, ekkor homokkőhöz hasonló külsőt nyer.

A burkolat alapja 12 — 16 cm vastag és mészszel kevert kőtör
melék, a melyet jól lesulykolnak és vízszintesre egyengetnek; nedves 
talajon kátrányt vagy ezémentet lehet hozzákeverni. A törmelék- 
réteg vagy szilárd talajon falazott alapzaton vagy pedig egy gerenda
soron fekszik, a melyet egymást keresztező két deszkaréteggel 
beborítanak.

A mészhabarcsburkolat tartóssága 40—60 év.
A czément-burkolat, a melyet árnyékszékekben, udvarokban, 

konyhákban stb. alkalmaznak, czémenthabarcsba rakott falazaton, 
illetve fekvő vagy álló téglaburkolaton, vagy 5— 10 cm vastag béton- 
alapon 2 - 5  cm vastagságban portlandczément-habarcsból készül, 
melyben egy rész ezémentre 2 rész homok esik; a habarcsot az alapon 
kiterítve, a vakolatcsapóval vízszintesre egyengetik. Ha sima burko
latot akarnak, akkor felületét tiszta czémenthabarcscsal kell bevakolni 
és sikárlóval simára dörzsölni. A kész burkolat, ha egészen szilárd 
és száraz, olajfestékkel is bevonható, ha előbb hígított eczetsavban 
vagy vasgáliczban feloldott hamuzsirral és kefével tisztára mostuk. 
A jól elkészített czémentburkolat igen tartós s úgy a melegnek, mint 
a hidegnek és a nedvességnek ellenáll.

A beton-burkolat közönséges, kövér bétonból homokágyon vagy 
téglaalapon készül, úgy, hogy a bétont 6 — 10 cm vastagságban 
kiterítik, megsulykolják és kiegyengetik. Sima felület nyerése végett 
a bétonréteg felületét rendszerint czémenthabarcscsal vonják be és
simára dörzsölik.

Az ú. n. teraszó, a mely újabb időben gyakran található, úgy 
készül, hogy 3—5 cm vastag s téglatörmelékből és mész- vagy 
czémenthabarcsból készült bétonalapra 2—4 cm vastag és tégla
porral kevert czémenthabarcs-réteget terítenek, s ebbe szabályta
lanul vagy rajzminta szerint különféle színű márvány-, gránit- vagy 
kvarcztörmeléket sulykolnak vagy hengerelnek be. A burkolat meg- 
keményedése után felületét homokkővel simítják és csiszolják.

Ha a márvány vagy gránittörmeléket nem utólagosan nyomják 
bele a ezémentrétegbe, de a czémenttel azonnal összekeverik és 
úgy terítik ki, akkor a burkolat gránité-nak neveztetik.

Az aszfalt-burkolat igen alkalmas udvarok, pinezék, istállók, 
trágyagödrök, gyalogjárók, erkélyek, kocsiszínek, gyári munkahelyi
ségek, tekepályák részére, mert szilárd, tömör, egyenes és vízátha- 
tatlan síkot ad, sár és por nem képződik rajta, a savak meg nem
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támadják, a talajlevegő felszállását meg nem engedi s azonkívül 
igen tiszta és könnyen tisztítható.

Az aszfaltburkolat alapját vagy a szilárd és megegyengetett 
talajra rákent 2— 3 cm vastag habarcságy vagy, szilárd talaj 
hiányában, fekvő vagy álló téglaburkolat, illetve 5— 10 cm vastag 
bétonréteg alkotja, a mely az aszfaltréteg sík és egyenes felületét 
biztosítja.

Az aszfaltburkolat készítésénál az aszfaltot vasüstökben olvasztják meg, a 
melyekben a mintegy 75 °/0-ot kitevő kvarczkavicsot vagy kvarczhomokot is hozzá
keverik, az így előkészített híg keveréket azután alkalmas edényekkel öntik az 
alapra és az esetleges egyenetlenségeket egy léczczel azonnal, mig az aszfalt 
puha, kiegyengetik. Nagyobb munkánál a forró aszfaltot mindenekelőtt a már 
kész és megkeményedett burkolat szélére kell önteni, hogy azt — az Összeforradás 
érdekében — meglágyítsa. A még forró kész burkolatot végre finom homokkal 
hintik be, a melyet a puha anyagba besulykolnak.

Újabb időben lakószobák, templomok, iskolák, kaszárnyák, 
kórházak, verandák, előszobák, irodák, valamint műhelyek és rak
tárak részére egy kőszerű préselt padlóburkolat kerül használatba, 
a mely xylol vagy xylolit név alatt ismeretes. Az anyag fűrész
porból készül, a mely kőnemű anyaggal van összeragasztva s 
egyenletes, könnyen tisztítható, víz- és tűzálló, külsőleg tetszetős s 
azonfülül tartós burkolatot ad, a mely igen jól tapad a fához, a 
kőhöz és a vashoz. Fanemű alkatánál fogva rossz hővezető, meleg 
és rugalmas, teljesen egynemű s fűrészelhető, fúrható, gyalulható, 
festhető, csiszolható és fényezhető. Csiszolás után felülete beereszt
hető s viaszszal kefélhető. A burkolatot a helyszínén, minden toldalék 
vagy hézag nélkül öntéssel állítják helyre, a mi egészségi szem 
pontból kiváló jó tulajdonsága. A burkolat alapja lehet tégla, béton 
vagy közönséges vakpadozat. A padozat végre könnyen tisztítható 
és javítható.

A padozatokra és kövezetokre vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
Deutsches Bauhandhuch II. kötet, Berlin 1880.
F. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.
C. Schwatlo: Der innere Ausbau, I. kötet, Leipzig 1898.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



III. FEJEZET.

Fűtő és szellőztető berendezés.

A) A  fu tó  b e r e n d e z é s .

1. A fűtésről általánosságban.
Éghajlatunk alatt az épületek lakúhelyiségeit az év nagy részén 

át mesterségesen kell melegíteni, azaz fűteni, hogy az emberi szerve
zetet a levegő hőmérsékváltozásainak káros behatásától megóvjuk. 
Az épületek függőleges és vízszintes körülzáró falai megóvják ugyan 
a bennlakót az eső és hó, a szél és a napsugarak közvetetlen beha
tásától, de a hideg ellen nem nyújtanak elegendő védelmet, mert a 
meleget kifelé és a hideget befelé ál bocsátják.

A fűtés feladata az, hogy a lakóhelyiségek hőmérsékét oly 
fokon tartsa, a mely a vér hőmérsékével bizonyos arányban van s 
az anyagcserét lehetségessé teszi. Ez a hőmérsék változik a helyi
ségek rendeltetésével és lakó-, gyermek-, dolgozó-szobákban, műhe
lyekben, gyűlés és iskolatermekben stb.......................
rajztermekben...............................................................
betegszobákban..........................................................
háló- és ebédlő-szobákban........................................
táncz-, játék-, és tornatermekben...............................
templomokban..............................................................
folyosókban, lépcsőházakban........................................
növényházakban . , .................................................

Ezt a hőmérsékel, a melyet az emberi fej magasságában kell mérni, lehe
tőleg állandóan kellene az illető helyiségekben fentartani. Ez azonban még akkor 
sem lehetséges, a midőn a helyiségeket állandóan fűtik, a rendes fűtési szünetek 
mellett pedig, a melyek legalább az éjszakára szorílkoznak, nem is képzelhető.

A fűtés azzal a meleggel történik, a mely a különféle tüzelő
anyagok, nevezetesen a tűzifa, a tőzeg, a barnaszén, a kőszén, a 
faszén vagy a koksz elégésénél fejlődik. Ezt a meleget a fűtendő 
helyiségek levegője veszi fel, a mely a fűtőtestek felületével érint
kezik, és nagy mozgékonyságánál fogva a helyiség legtávolabb levő 
részébe is átviszi s a vele érintkező testekkel is közli. Eltekintve 
tehát a hőkisugárzástól, a mely a fűtők közelében levő testeket éri 
és közvetetlenűl melegíti, hővezető és hőfelosztó közeg gyanánt 
csakis a levegőt tekinthetjük.

A fűtőtestekkel érintkező levegő megmelegedvén, kisebb súlyánál fogva 
fölfelé száll és a menyezet alatt terjed szét, a hol melegtartalmának egy részét a 
menyezetnek adja át. Ezek a felső, meleg rétegek abban a mértékben szállnak

17— 18° C 
20— 21 °  »  

18 22 
15— 18° » 
13—16° » 
in 15°* 
10 -  12°  »  

20—25° »
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lefelé, a melyben a padozat szomszédságában levő levegő akár légtisztítás, akár 
újból való felmelegítés czéljából kiszivatik, s ebbeli útjokban érintkezve a függő
leges falakkal, melegtartalmuknak ismét egy jelentékeny részét ezekkel közük. 
Leérkezve, a padozattal való érintkezés folytán ismét meleget veszítenek. Ennek 
következése az, hogy zárt helyiségekben legmelegebb a levegő a menyezet alatt 
s leghidegebb a padozat közelében. Ez a hőmérsék-különbség annál nagyobb, 
minél gyorsabban akarjuk a helyiséget kifűteni vagyis minél nagyobb a fűtő 
levegő hőmérséke, mert a falak annál több meleget vonnak el a leielé ereszkedő 
légrétegektői; azért a lassú fűtés, habár több meleget fogyaszt, mint a gyors, az
egyenletes hőmérsék érdekében kívánatos.

Az a hőmennyiség, a mely valamely zárt helyiség ki fűtéséhez 
szükséges, nemcsak attól a hőmérséktől függ, a melyre a helyiség 
levegőjét felmelegíteni akarjuk, de és főképpen attól a hőveszteségtől 
is, a melyet a helyiség körülzáró falai, valamint az ajtók és ablakok 
azáltal okoznak, hogy a meleg nagy részét a belső levegőtől elvonják 
és a külső levegővel közlik. Ez a veszteség annál nagyobb, minél 
nagyobb a különbség a belső és külső levegő hőmérséke között, 
minél nagyobb a falterület s minél kisebb a fal vastagsága.

A fűtendő helyiség levegőtartalmának a kívánt hőmérsékre való felmele
gítése igen kevés tüzelőanyagot fogyasztana, mert 1 kg 0 lokú levegőnek 1 C 
fokkal való felmelegítésére csak 0-2377 vagyis köbméterenkint 0-307 hoegyseg 
szükséges, a mi a tüzelőanyag tekintetében alig jönne számba. Ezen a cs( kt h 
melegszükségleten kívül azonban folytonosan kell pótolni a fönnebbi lioveszteseget 
is, hogy a zárt helyiségben állandó hőmérsék uralkodjék. Ezt a veszteséget a 
különböző építőszerkezetek kőközlési együtthatója alapján számíthatjuk ki, vagyis 
akkor, ha ismerjük a hőegységek számát, a melyet az egyes építószerkezetek 1 
m2-je a levegőtől óránkint minden egyes foknyi hőmérsékkülönbség után, a me \ 

a belső és külső levegő között létezik, elvezet.
Az építő-szerkezetek hővezető képessége nem egyforma s azok egyen o 

súlyuk és tömegök daczára is különböző hőmennyiséget igényelnek, hogy hmm i 
sékök egy fokkal emelkedjék. És ha egy hőegységnek (kalória) azt a homenn> i- 
séget veszszük, a mely szükséges, hogy 1 kg 0 L fokú vizet 1 C tokia 
gitsilnk, akkor a különböző szerkezetek, mint az alábbi táblázat mutatja, 
ebből a czélból, fajhőjükhöz képest, több-kevesebb hőegységet igenyelne v meg

Az anyag neve
1 m3 

súlya kg

1 kg 1 m3

anyagnak 1 C fokkal való lei- 
melegítéséhez szükséges időegy

ségek száma (fajhő állandó 
légnyomásnál)

V í z .................................
Légköri levegő (0 fokú) .
T é g l a f a l ......................
Üvegfal...........................
S z á ra z fa l......................
V a s .................................
Terméskőfal . . . .

1000
1-29

1000—1800 
2600—2800 
í. 00— 700 

7600—7800 
2200-2600

1
0-2377

0-189-0-241
0-19

0-57—0-65 
0-11—0-13 

0-20

11.00 
0-307 

300-400 
500—530 
285-450 
835-1000 
440— 520
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Ehhez képest az építő-szerkezetek hővezető képessége is különböző, a mint 
azt az alábbt hőközlési együtthatók (K ) mutatják.

Falvastagság

méter

Külső Belső

téglafal terméskőfal téglafal terméskőfal

hőközlési együtthatója hőegységekben 1 ma terület 
óránkint és 1° hőmérsék különbségnél)

0-15 225 1-98
0'3() 1-55 245 1-43 205
0-45 1-27 2-00 1-18 160
0-60 0-90 1-68 0-81 1*30
075 0-8(f 1-46 0-69 —

0-90 O’öó 1-28 0-62 —

1-05 0’59 115 054 —

1-20 0-55 1-00 0-45 —

Továbbá:

mindkét oldalon bevakolt belső fafalak, még pedig:
egyszerű deszkafalak II 0

1

kettős, üreges deszkafalak . K  =  0-90 »
szabadba nyíló egyszerű ablakok . . . . K  =  3-5—5 0 h. e.
szabadba nyíló kettős ablakok...................... K = l ' 7 b — 2'5 »

» » 2 cm vastag tölgyfaajtók K  — 3*()
2 » » fenyőfaajtók . K  = 2 2 5
4 » » tölgyfaajtók . K  =  22
4 » » fenyőfaajtók K  =  1'50 »

bevakolt, törmelékkel födött és borított menye-
zeteknél, ha a fűtött helyiség alattok van . K  — 05

» » » fölöttük van . K  =  03 »
be nem vakolt menyezeteknél.......................... K  =  2‘0 »
boltozott menyezeteknél.......................................K  =  0*7 »
Ezekhez az értékekhez még hozzáadandó:

ha a külső falak éjszaknak vagy keletnek fekü szn ek ................................. 10 V0
» » helyiségek 4 m-nél magasabbak, minden további méter után . . . 2 °0
» » fűtés csak nappalra szorítkozik és az épület védett helyen áll . . 10°/o
» » » » » » » szeles » » . 30°/0
» » » között többnapi szünet v a n .............................................................50u/0

A külső és belső levegő közt a hőmérsék-különbséget megtaláljuk, ha a 
külső levegő hőmérsékét, éghajlatunknak megfelelően, — 20 C fokkal, a pinczékét 
8 -  5 C fokkal, a folyosókét és előszobákét, a melyek a fűtött helyiségekkel hatá
rosak s ezek által fűttetnek, 5 -  8 C fokkal veszszük számításba. E mellett oly helyi
ségeket, a melyek szabálytalanul fűttetnek, olybá kell tekinteni, mintha egyáltalában 
nem lennének fűtve.

Eme hőközlési együtthatók alapján könnyen kiszámíthatjuk azt a hővesz
teséget, a melyet valamely fűtött helyiség szenved s a melyet folytonosan pótolni 
kell, ha állandó hőmérsékét akarunk. így pl. egy oly lakószobának óránkint való 
melegvcsztesége és ennélfogva melegszükséglete, a melyben állandóan 20 C foknyi 
hőmérsékét akarunk, a melyet csak nappal fűtünk s a melynek kétablakos homlok-
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falva éjszaknak néz, anyafala pedig csak néha fűtött szobákkal határos (vala
mennyi fal téglából építve), a következő:*

K ö r ü 1 2 á r ó f a l a k

H
őm

ér
sé

k-
 

kü
lö

n
bs

ég
 C

° Hőközlési együtt
ható

M
el

eg
ve

sz
te

sé
g

h
őe

gy
sé

g

n e v e
va

st
ag


sá

ga

h
os

sz
ú


sá

ga

i
ci cá &Jj jap re
£ M te

rü
le

te
m

3

ti
sz

tá
n

pó
tl

ék

ös
sz

es
en

Külsőfal . . . y C-90 6-0 3-50 17-00 40° 0-65 10+10 0-78 530
2 kettős ablak / 1-0 2-00 4-00 40° 2-00 10+10 2-40 384
Anyafal . . . \ 0-60 6-0 3-50 19-00 12° 0-81 10 (.-89 203
1 ajtó . . . .  ) 1-t) 2-00 2-0 12° 2-00 10 2-20 53
2 oldalfal . . y 0-30 45 3-5 11-75 12° 1-43 10 457 221
2 ajtó . . . . / 1-0 2-0 4-00 12° 2 20 10 2-42 116
Vakolt menyezet 6-0 45 27-00 20° 0-50 10 0'55 297

Összesen 1804

Ezek az adatok azt bizonyítják hogy a fűlendő helyiségek körülzáró falainak 
vastagsága és anyaga — a hővezető képesség tekintetében — igen nagy befolyással 
van a hőveszteségre s hogy ezeknek helyes megválasztása a takarékosság és az 
egészséges lakás első feltétele.

Ha egy lakás több helyiségből áll, a melyeknek mindegyike fűtve van, akkor 
az összefüggő helyiségeket olybá kell venni, mint ha választó falak egyáltalában 
nem lennének köztük; hőelvezetés tekintetében tehát csak a körülzáró falak érvé
nyesülnek.

Ha a fűtés szellőztetéssel van összekapcsolva, akkor az óránkint bevezetett 
friss levegőnek a kivánt fokra való felmelegítése ismét bizonyos, könnyen kiszá
mítható hőmennyiséget fogyaszt, a mely a fönnebihez hozzáadandó.

Ismerve a fűtéshez szükséges hőmennyiséget, könnyen kiszá- 
mithatuk azt is, mennyi tüzelőt kell elégetnünk, hogy a fűtött helyi
ség levegője ennyi hőegységet vegyen fel, ha ismerjük az égés pro- 
cessusát, a tüzelőanyagok összetételét, egyes alkotó részeinek elégé
sénél kifejlődő hőmennyiséget és azt a hőveszteséget is, a melyet a 
fűtésre hasznosítani nem lehet.

Égésnek nevezzük azt a khémiaí műfolyamatot, melynél a tüzelő a levegő 
oxigénjének behatása alatt és kisebb-nagyobb hőkifejtés közben elemeire bomlik szét.

A tüzelőanyagok fő alkotó részei tudvalevőleg a szén (kárbon), a hidrogén 
és a v íz . A kárbon egy része a hidrogénnel könnyű és nehéz szénhidrogén-vegyekké 
( CHa, C2 I l i  és Cá Ha)  alakul át; ezeknek legnagyobb része, ha elégséges levegő 
van jelen, élénk lánggal ég el. Ettől eltekintve, a kárbon és a hidrogén legnagyobb 
része a levegő oxigénjével vegyül s tökéletlen elégés mellett, vagyis elégséges le\ ego 
hiányában, szénoxidot vagy világító gázt (C  0), légfölösleg mellett pedig szénsav at 
(CO.j) és vizet (Ha 0) ad. A C és H  eme elégése jelentékeny hőmennyiséget 
fejleszt, a melyet azután a fűtésre lehet felhasználni. így
1 kg kárbonnak szénoxiddá való teljes elégésénél kereken ......................2i/ö
1 » » szénsavvá » » » * ......................8080

* Fanderlik: »Elemente der Lüftung und Heizung, Wien 1887.« czímíí könyve 

nyomán.
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1 kg hidrogénnek vízgőzzé való teljes elégésénél k e rek en ......................  30000
1 » szénhidrogéngáznak szénsavvá » » ...................... 11000
hőegység fejlődik és szabadul fel.

Ezt a hőmennyiséget az anyag elméleti hcérté kének vagy kalorimetrikus 
hőhatásnak nevezzük. A pyromeirikas hőhatás ezzel szemben az égéstermények 
hőmérséke C fokokban kifejezve, vagyis a hőfokok száma, a mely l kg tüzelő 
elégésénél fejlődik; az utóbbi a tüzelő minősége szerint különböző. Az alábbi 
táblázat mutatja a különféle tüzelő mindkét hőhatásának értékét, a melyből az 
anyagok khémiai összetétele, az elégetésükhöz szükséges levegőnek, valamint az 
elvezetendő égésterményeknek mennyisége is kiolvasható.

A
tüzelőanyag

neve

1 kg tüzelőanyag

Elméleti 

hőérték 

h. e.

E
lm

é
le

ti Pyrometri- 
kus hőhatás

Égéstorinó- 
uyek súlya

1 I • x I — ü ̂  1 'A 3 3
í c  : H  i P i p f !  1| 0> C 1 levegő-

mennyi

ség

el
m

é
le

ti

va
ló

d
i

’ 'O

tartalma kg
leveg-'iniMiy- 

nyiség 
mellett C°

lovegümeny- 
nyiaég 

mellett kg

Légszárazfa . 0-39 - o-4() 0-195 0-015 2730 4*52 9-00 1615 963 5"50 10-00
» tőzeg 0-35 o-oi 0-29 0.25 o-io 2743 4-41 10(10 1780 1000 5*30 9-72
» barnaszén 0'50 0-015 0-205 020 0 08 4176 6-32 12-00 1800 1000 1 25 13-55

Kőszén . . . 0-80 0-0 4 0-09 0-« 3 0-04 5400-7 i 83 10-67 21-00 2350 1200 11-63 22-30
Faszén . . . 0-85 o-oi 0-03 0-06 0-05 7034 10-20 21-00 218’. 1130 11-15 21-35
Koksz . . . . 0-87 0-005 0-015 0"05 0-06 7065 10-26 21-00 2180 1130 11-20 21 -46

Az elméleti hőhatás azonban a legtökéletesebb szerkezetű tűzhelyen sem 
érhető el, mert arra többféle tényező van befolyással.

A légköri levegő kereken 076 sé.yrész nitrogént és 0'24 súlyrész oxigént 
tartalmaz. Ez oknál fogva, még abban az esetben is, ha az elégésnél csak az 
elméleti levegőmennyiség használtatnék fel, a tűzhelybe beáramló levegő a 4-részét 
felhasználatlanul kell a tűzhelyen átvezetni és az égési hőmérsékre felmelegíteni. 
A  teoretikus levegőmennyiség azonban nem elég arra, hogy a tüzelőben levő 
kárbont teljesen elégesse, mert a levegőt nem lehet a tűzhelyen úgy elosztani, 
hogy minden egyes szénrészecskéhez hozzáférhessen, és a tűzhelybe beáramló 
levegőnek mintegy fele felhasználatlanéi megy át. Levegő hiányában azonban a 
kárbon egy része csak CO gázzá ég el, egy része pedig korom alakjában megy 
veszendőbe s mind két alakjában jelentékeny hőveszteséget okoz. Hogy tehát a 
tüzelő kárbontartalma teljesen eléghessen, a levegőnek bizonyos fölöslegére azaz 
körülbelül kétszer annyira van szükség, mint a mennyi az elmélet szerint a teljes 
elégéshez kellene. Nyilvánvaló azonban, hogy minél több hideg levegőt vezetünk 
a tűzhelybe, annál nagyobb az ebből származó hőveszteség s annál kisebb lesz a 
tűzhely hőfejtő képessége.

A tüzelőben levő víz szintén csökkenti az égési hőmérséket, mert, gőzzé 
átváltoztatván, minden kg-ja 650 hőegységet köt meg. A kifejlődött meleg egy 
része továbbá részint közvetetlenül vonatik el a tűztértől (pl. a falak által, a 
melyekben a tűzhely el van helyezve), részint az égési terményekkel a kéményen 
át a szabadba megy ki, részint pedig kisugárzás útján közvetetlenül közöltetik a 
környezettel és szintén szaporája a hőveszteséget. Ez a veszteség egyes esetekben 
■oly nagy lehet, hogy az égéshez szükséges hőmérsék hiányában a tűz kialszik.
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A fűtő készülék megfelelő berendezésével azonban a tűzhely 
hőveszteségei a legkisebb mértékre szoríthatók, ha arról gondosko
dunk, hogy úgy a fűtőanyag, mint a belőle kifejlődő hőmennyiség 
teljesen kihasználtassék. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha a 
tüzelő eléghető alkotó részei teljesen elégnek és ha az égéstermé
nyek csak oly hőfokkal mennek a kéménybe, a mely a léghuzam 
fentartásához okvetetlenül szükséges. Az első követelés teljesítése 
végett a tüzelőanyaghoz csak annyi levegőt szabad bocsátani, a meny
nyi a teljes elégéshez kell, és a beáramló levegőt úgy kell vezetni, 
hogy a tüzelő minden részéhez hozzáférhessen és az égő gázokkal 
jól vegyülhessen. A második követelés teljesítése végett a forró 
égésterményeket úgy kell vezetni, hogy a bennök levő hőmennyisé
get lehetőleg teljesen adják át a fűtendő tér levegőjének, a mely 
folytonosan keringve, mindig újból és újból jön a fütő felüle
tével érintkezésbe. Az égéstermények azonban, akár milyen jól hasz
náljuk is ki melegüket, egy bizonyos hőmennyiséget magukkal visz
nek a kéménybe, mert különben a léghuzam megakadna. Ez a hő
veszteség ki nem kerülhető, jó szerkezettel azonban a lehető leg
kisebb mértékre szorítható.

A fűtés történhetik kandallókkal, kályhákkal, melegített levegő
vel, meleg vízzel vagy gőzzel. Az első kettőnél a fűtő magában 
a fűtendő helyiségben van elhelyezve, ezért a fűtés e módját 
helyi fűtésnek nevezik; a többieknél a fűtő készülék több helyiség 
részére közös s azoknak lehetőleg a középpontjában van, a honnan 
a meleg alkalmas módon vezettetik az egyes helyiségekbe; a fűtés 
eme módszereit azért középponti fűtésnek nevezzük. Az utóbbinak 
jó oldala, hogy 1. az épületben csak 1— 2 fűtőhely van s ezáltal 
a tűzveszély csökken és kevesebb fűtőszemélyzet szükséges; 2. a 
tüzelőt nem kell mindenfelé széthordani s az égés processusa 
a középponti tűzhelyen jobban szabályozható, tökéletesebb és egyen
letesebb s ezzel kapcsolatban a tüzelő is jobban kihasználható s 
kevesebb tüzelőanyaggal egyenletesebb fűtés érhető el; 3. a fűtött 
helyiségektől a tüzelő, a füst, a hamu és a korom távol tartatik és
4. a folyosók és a lépcsőházak is fűthetők.

A középponti fűtés rossz oldala ezzel szemben, hogy 1. szer
kezete komplikált és berendezése költséges, 2. sokkal gondosabb és 
értelmesebb kiszolgálást igényel, mint a helyi fűtés; 3. a berende
zésnél előforduló és az épületen történt átalakításokkal fokozódó 
hiányokon nehezen lehet segíteni; 4. a fentartáshoz és javításhoz 
szakképzett és drága munkások szükségesek; 5. javításkor néha a 
fűtés napokon át szünetel.
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2. A fűtő készülékek alkotó részei.

íelyiség levegőjére 
egyrészt az égés- 
a kihasznált és 
azaz a léghuzásl

Minden jól szerkesztett fűtő készüléknek a fönnebbiek szerint, 
három főrészből kell állania, még pedig: a tűzhelyből vagy tűzte vböl 
a melyben az égés végbemegy és a meleg fejlődik, a fűtőtestből 
vagy fűtőtérből, a melynek segítségével az égéstermények a bennük 
levő hőmennyiség legnagyobb részét a fűlendő 
átruházhatják, és végre a kéményből a mely 
hez szükséges levegőt a tűztérbe és másrészt 
lehűlt égésterményeket a külső levegőbe vezeti, 
fentartja.

A tűzhely nagysága kellő arányban kell hogy legyen az órán- 
kint elégetendő tüzelő mennyiségével és minőségével, valamint a fűtés 
módszerével. A tűzhelyet az ú. n. tűzvács két részre osztja; ezek 
közűi a felső a tulajdonképpeni tűztér, az alsó pedig a hamutér.

A hamutér a rácson keresztül hulló salak és hamu felvételére, 
valamint az égéshez szükséges levegő bevezetésére, szabályozására 
és részbeni előmelegítésére való. Méreteit és különösen magasságát 
ehhez képest úgy kell kiszabni, hogy a hamu összegyűlhessen benne, 
a nélkül, hogy a rácsot csakhamar elzárja és alulról is melegítse. 
Alaprajzi alakja és méretei rendszerint megegyezők a rács alakjával 
és méreteivel, mig magassága a kályháknál 15-25 cm, más fűtő
testeknél pedig, az elégetendő tüzelő mennyiségéhez képest, nagyobb 
is lehet. A hamutér mindig ú. n. hamuajtóval van elzárva; ezzel a 
levegő beömlése is szabályozható, illetve a tüzelés befejezése után 
teljesen elzárható, nehogy a beáramló szobalevegő a fűtőt lehűtse 
és a meleget a kéményen keresztül a szabadba kivigye. Ez okból 
a hamuajtónak lehetőleg légmentesen kell záródnia; a levegőbeömlés 
szabályozására az ajtó legtöbbször tolókával vagy forgó tárcsával 
elzárható nyílással van felszerelve.

Kívülről fűtött kályháknál a hamutérbe külső levegőt vezetünk, a melynek 
beömlését szintén egy tolókával szabályozzuk. Ugyanezt lehet tenni belülről fűtött 
kályháknál is, ha a szoba levegője vagy nem elégséges a tűz fentartására vagy 
pedig a szobában a légvonást kikerülni akarjuk. A hamuteret ekkor egy cső 
segítségével kötjük össze a külső levegővel, és a hamuajtót, a melyen tolókát sem 
alkalmazunk, zárva tartjuk.

A tűzrács egy vízszintes vastábla, a mely vagy egyes rács- 
rudakból van összetéve vagy pedig egy darabból öntve és a levegő 
beömlésének szabályozására hézagokkal áttörve. A rács alakja rend
szerint egyezik a tűztér alakjával s legtöbbnyire négyszögletes, rit
kábban küralakú, keresztmetszetben vagy egyenes vagy kosárvona- 
íat mutat. A tűzrács egész területe arányos az óránkint elégetendő
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tüzelő mennyiségével és minőségével s nagysága vagy olyan, mint 
a tűztéré (pl. kőszénnél és koksznál) vagy ennél kisebb (pl. a kevésbbé 
tömören rakodó tőzegnél és a iánál), utóbbi esetben a tűztér a rács 
fölött fokozatosan bővül.

Óránkint elégetendő minden 100 kg tüzelőanyagra eső egész rácsterület
lágy fá n á l ............................................040-0555 rn2
kemény fá n á l...................................... 0‘50—0’67 »
t ő z e g n é l ............................................0'83 —145 »
barnaszénn él......................................  080 —1*5 »
k ő s z é n n é l............................................0'90—17 »
faszénnél és k o k s z n á l ......................0'80—17 »

Sokszor azonban a rács területét, különösen a fával való fűtésnél, ennek kétszere
sére is veszik és a levegő beömlését a hamuajtóval szabályozzák.

A rácsrudak vastagsága, a tüzelő tömörsége és szemnagysága 
szerint, 5— 10 mm között, magassága pedig 40—60 mm között 
változik: a nagyobb magasság fokozza a rács teherbírását és tartós
ságát s nagyban hozzájárul a beömlő és a rácsrudak oldalával 
hosszabb ideig érintkező levegő előmelegítéséhez. A beömlő levegő 
ezáltal a rácsrudakat is hűti és tartósságukat fokozza.

A rácshézagok szélességét, a tüzelőanyagnak megfelelően, oly 
nagyra kell szabni, hogy a salak és hamu áthullhasson, a nélkül, 
hogy a még el nem égett szénrészecskék is átessenek és szaporítsák 
a hőveszteséget. Ez a szélesség barnaszénnél 3 —6, kőszénnél 6— 12, 
fánál és tőzegnél pedig 10 — 15 nun lehet.

A rácshézagok területe szintén a tüzelő-anyaggal változik és 
mindig bizonyos arányban van az egész rácsfelülethez. Ez az arány
kőszénnél, faszénnél és koksznál...................................1/4 — 1 /3.
kemény fánál és barnaszénnél....................................... 16— Vsj

lágy fánál és tőzegnél.....................................................Ve — 1 &•
A fa és tőzeg kisebb mennyiségekben rács néikül is elégethető; a tűzrács 

azonban a levegő elosztását ennél is szabályozza s a hamu áthullását elősegítve, 
tökéletesebl) elégést tesz lehetségessé.

A tűzrácsot mindig tisztán, illetve a rácshézagokat nyitva kell 
tartani, hogy a levegő beáramlása egyenletes legyen. Ez különösen 
barnaszénnél, kőszénnél és koksznál szükséges; ezekből ugyanis a 
hamun kívül salak is visszamarad, a mely a hézagokat elzárja és
a légbeáramlást megakasztja.

A tűztér, az óránkint elégetendő tüzelő szerint, szintén majd 
kisebb, majd nagyobb s helyes méretei igen nagy befolyással vannak 
a tüzelő kihasználására. A tüzelőanyagnak nem szabad benne oly 
tömören rakódnia, hogy a teljes elégéshez szükséges légbeömlést 
megakadályozza. Azért a tűztér magasságát a tüzelő darabos alko
tásához kell szabni, még pedig fánál 18— 30, tőzegnél 15-20,
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kőszénnél 10-15 és koksznál 15—25 cm-nvire venni. A tökéletes 
elégést e mellett úgy mozdítjuk elő, hogy a beadott tüzelőt lehetőleg 
felaprítjuk és ezáltal minden egyes részecskének a levegővel való 
érintkezését elősegítjük. A fát ezért 3—4 cm vastagságra kell hall
gatni, a szenet és kokszot pedig 1—3 cm-es darabokra aprítani.

A tűztér űrtartalma, óránkint 100 kg-nyi tüzelő fogyasztásra viszonyítva,

k ő s z é n n é l............................................
keményfánál és barnaszénnél
faszénnél és koksznál............................
lágyfánál és tő ze g n é l............................

A tűztér a fűtő készüléknek a tűz által 
alkotó része, ezért azt szilárdan és úgy kell

0*25—0*30 m3 
040-0*50 *
0*50-0*62 »
0*65—0*75 »

legjobban igénybe vett 
szerkeszteni, illetve —

nagy hőmérséknél — tűzálló anyaggal kibéllelni, hogy a benne 
uralkodó nagy hőmérséknek ellenállhasson. A tűzálló anyagok rossz 
hővezetők lévén, fokozzák egyúttal a tűztér hőfokát is, a mi az égés 
és a vele kapcsolatos khémiai proczesszus érdekében kívánatos.

A tűztér a tüzelő beadására ú. n. fűtőajtóval van felszerelve, a 
melynek magassági fekvése és szerkezete a tüzelőanyagnak megfelelően 
különböző lehet. Ennek az ajtónak szintén lehetőleg légmentesen kell 
záródnia, hogy a tüzelés befejezése után a fűtőt teljesen elzárni lehessen.

A fűtőtér arra való, hogy a tűztérből felszálló és nagy hőfokkal 
biró égéstermények hőmennyiségét a fűtendő tér levegőjének felmele
gítésére lehessen kihasználni. E czélból az égésterményeket arra 
kell kényszeríteni, hogy . minél tovább maradjanak a fűtőtérben, 
azaz minél hosszabb utat fussanak meg, míg a tűztértől a kéményig 
jutnak. Ebben az útjokban melegüket a velük érintkező fűtő felü
lettel s ennek segítségével a fűtendő tér levegőjével közük és csak oly 
hőfokkal mennek a kéménybe, a mely a légvonás fentartásához szük
séges. Minél nagyobb a fűtőtér felülete, annál jobban használtabb ki a 
gázok hőmennyisége s annál egyenletesebb és gazdaságosabb a fűtés. 
Ezért a fűtő felület mindig bizonyos arányban van a fűtendő tér nagy
ságával, illetve az óránkint elégetendő tüzelő mennyiségével s a gyakor
latban cserépkályháknál rendszenint 25— 40, öntött vaskályháknál 
pedig 60— 100 m3 fűtendő levegőt számítunk 1 m2 fűtő felületre.

Mások a kályhák kerületét a fűtendő helyiség kerületének kis szobáknál */7, 
nagy szobáknál ^-részével teszik egyenlőnek, míg magasságát a kályha hosszúsági 
méretének 2*5—3-szorosára veszik.

A fűtőfelület nagyságát azonban az óránkint szükséges hőmennyiségből ki 
is számíthatjuk, ha tekintetbe veszszük, hogy

a cserépkályha négyzetméterenkint . . 1000 -1500
a sima felületű v a s k á ly h a ......................  2500—3000
a bordázott felületű vaskályha . . . .  3500—1000

hőegységet képes óránkint a levegővel közölni.

Sobó: Középítéstan II.
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A fűtőtérnek, illetve a tűzcsatornáknak elrendezését alább a 
kályháknál fogjuk látni.

A kémény keresztszelvényét az elvezetendő gázmennyiséghez 
s annak sebességéhez szabjuk s e szerint számítjuk ki. Ennek a 
kiszámításnak azonban a közönséges tűzhelyekre nézve alig van 
gyakorlati jelentősége, mert a tüzelő minősége s ezzel együtt az 
égéstermények mennyisége is rendkívül változó. Azért a kémény 
keresztszelvényét a gyakorlatban úgy állapítják meg, hogy minden 
egyes kályhára vagy konyhatűzhelyre 80— 100, nagyobb konyhatűz
helyre ellenben 150— 200 cm2 szelvényterület jusson, megjegyezvén, 
hogy az orosz kémények legkisebb bősége, mint már említettük, 
négyzetes szelvénynél 15, köralakú szelvénynél 20 cm. szelvény- 
területe tehát 225, illetve 314 cm2, úgy, hogy ily kéménybe 2—3 
kályha vagy konyhatűzhely égésterményei is bevezethetők.

A kémények elhelyezéséről és felszereléséről alább a kéményeknél lesz szó 
s itt még csak azt kell megemlítenünk, hogy a szobában álló kályhákat rendszerint 
hosszabb-rövidebb lemezcsővel kötjük össze a kéménynyel, a melyben a kályha 
elzárására egy tolókát vagy csapó szellentyűt is szokás alkalmazni. Ez azonban, 
tekintettel a szénoxid-gázzal járó mérgezésekre, kerülendő s az újabb kályháknál 
nem is szükséges, mert a légvonást a csaknem légmentesen záródó fűtő- és hamu
ajtóval jobban lehet elzárni, úgy, hogy sem a kályha melege légvonás hiányában 
el nem illanhat, sem pedig az égéstermények a szobába nem hatolhatnak.

Ezeknek előrebocsátása után áttérhetünk a különféle fűtő 
készülékek tárgyalására, megjegyezvén, hogy a gázzal fűtött kályhákat, 
habár a fűtés ideáljáúl tekinthetők, figyelmen kívül hagyjuk, mert 
magas áruknál lógva csak lukszus-fűtésre valók.

3. A kandallókkal való fűtés.
A kandallók használata az enyhébb éghajlatú országokban, olasz-, franczia 

és angolországban, meglehetősen elterjedt, a mi éghajlatunk alatt ellenben manapság 
már ritkán találhatók, mert a fűtés tekintetében valamennyi fűtő készülék között 
legkevésbbé felelnek meg a takarékosság és az egyenletes hőmérsék követeléseinek.

A kandalló legegyszerűbb alakja egy félig nyitott tűzhely, a 
mely egy falmélyedésben vagy fülkében van elhelyezve; fenekén, 
rácson vagy a nélkül, ég a tüzelőanyag, míg az égéstermények a

1952. ábra. 1953. ábra.
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fülke fölött vagy mögött levő kéménybe szállnak. A lülke három 
oldalról és fölülről falakkal van határolva; alaprajzi alakja vagy 
letompított négyszög (1951. ábra) vagy körszelet (19o2. ábra), illetve 
félkör. Néha a fülkeszerű tűzhely a fal előtt van elhelyezve (1953. ábra).

Fával való fűtésnél a tűzrács leggyakrabban hiányzik es a 
fülke fenekére csak egy vasbakot s arra néhány r  rácsrudat helyez
nek s ezekre a fahasábokat lazán felhányják, hogy levegő 
férhessen közéjük (1954. ábra). A A  kémény nyilasa 
lehetőleg kicsiny, hogy az égésterményeken kívül lehe
tőleg kevés szobalevegő hatolhasson a kéménybe; ez 
okból a kémény alsó szája is úgy van elhelyezve, hogy 
mindenekelőtt az égésterményeket fogadja magába s 
azok közé lehetőleg kevés levegő vegyüljön.

Kőszén vagy tőzeg használatánál ellenben a 
tűzrács el nem hagyható és a tüzelő felvételére egy 
kosáralakú tűzhely szükséges; ez rendszerint fémből abra*
készül, úgy, hogy hasadékain keresztül levegő hatolhat a tüzelő közé 
(1955. és 1956. ábra).

Az ú. n. orosz 
kandallónál (1956. 
és 1957. ábra), a 
mely kőszénfűtésre 
van berendezve, a 
tűzhelyet egy l vas
lemez zárja el a ké
ménytől; az utóbbi 
a koromlerakodás 
miatt apinczébe van 
levezetve, a hol tisz
tító ajtóval bir. A 
tűzhelyet élűiről 

részben a t vastábla 
takarja és egyúttal 
a füstnek a szobába 
való hatolását is 
megakadályozza. A 
füst egy töltséralakú 
nyíláson keresztül 1955. ábra. 1957. ábra.

megy ki a kürtőbe, a mely a fűtés befejezése után a c csapó szeleppel 
elzárható, hogy a meleg levegő a szobából ki ne mehessen. A tűz
hely kosáralakú.

9*
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A kandallóban a tűz szabadon ég, úgy, hogy a szabad tüzet a 
szobában is lehet élvezni, s ez az oka annak, hogy kandallók a mi 
éghajlatunk alatt is találhatók. A tűz azonban csak hőkisugárzással 
fűti a teret, a melyben a kandalló van, és az égéstermények a 
bennük felhalmozott hőmennyiséget felhasználatlanul viszik magukkal 
a kéménybe. A tüzelő hőmennyiségének ily módon csak 10— 12°/0-a 
hasznosítható, s a fűtés ennélfogva nagy tüzelőfogyasztással jár és 
drága. Jó oldala ezzel szemben az, hogy az égéshez szükséges 
levegőt a szobából veszi és erős légvonásánál fogva a helyiségek 
szellőztetését is eszközli, mert a kiszívott levegő helyébe az ajtók 
és ablakok résein át friss levegő ömlik a szobába. A kandalló 
légvonását azonban úgy kell szabályozni, hogy a szobában ne legyen 
érezhető Ez oknál fogva a kandallónak a kéménybe vezető nyílása 
rendszerint kisebb, mint maga a kémény, hogy így a rajta keresztül
vonuló égéstermények elzárják és a levegő fölösleges kiszívását 
megakadályozzák. Ugyanebből az okból a kémény nyílását a tüzelés 
befejezése után el kell zárni.

A kémény bősége tapasztalat szerint 15—20 cm lehet.
Hősugárzás tekintetében, a mely a kandallóknál egyedül jön számba, első

séget érdemel a koksz és a faszén s legrosszabb a fa, mert ennek hőkisugárzása 
a fejlesztett hőmennyiségnek alig 1j4-része. Elénk láng tekintetében ellenben a fa 
valamennyi tüzelőanyagnál előbbre való.

Közönséges kandallók helyett újabb időben, a tüzelő jobb 
kihasználására, olyanokat is használnak, a melyek a szoba levegőjét 
is felmelegítik és így a szobában légkeringést is hoznak létre. 
E czélból a kandallók részben vagy egészen öntöttvasból készülnek 
és a fal előtt állva, a felületükkel érintkező légrétegeket, a vas jó 
hővezető képességénél fogva, hatásosan melegítik. Különösen a kan
dalló hátulsó fala és az égésterményeket kivezető csövek készülnek 
vasból. Ilyen kandallót látunk az 1958. ábrában, a hol a levegő 
keringésének iránya is látható. Ugyancsak jó kandallót mutat az 
1959. ábra is; ennél a levegő, az égésterményeket kivezető öntött 
vascsővel érintkezve, megmelegszik és a menyezet alatt ömlik be a 
szobába, míg az alsó légrétegek a tüzet táplálják. Ha a felmelegi- 
tendő levegőt kívülről szívatjuk be az n nyíláson keresztül, akkor 
a szobát, a felhasznált levegő arányában, folytonosan friss levegővel 
is táplálhatjuk.

Ugyancsak a meleg jobb kihasználására valók az ú. n. kályha
kandallók (1960. ábra); ezeknek alsó része kandalló, felső része 
közönséges cserépkályha, a melynek csatornáin keresztül vezetjük a 
kandalló égésterményeit a kéménybe. Az ilyen kandalló egyesíti a
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szabad tűz kellemességeit a tüzelő jobb kihasználásával, hatására 
nézve azonban nem versenyezhet a közönséges kályhákkal, mert

I

II
'A

1959. ábra. I960, ábra.

ezek a meleg hasznosítása tekintetében sok
kal előbbrevalók. Azért az alúl levő kandalló 
sokszor csak arra való, hogy a szobát díszítse, 

míg a fölötte levő kályha külön tűzhelylyel bir és a szobát fűti.
A kandallónak a szoba nagyságával megfelelő arányban kell lennie. Az 

elülső fűtőnyílás legalább 075 s legföljebb 1\> m magas; igen alacsony nyílás 
esetén a lángnak legfelsőbb része, a mely a teljes elégés folytán legjobban melegít, 
felhasználatlanúl hatol a kéménybe, igen magas nyílásnál ellenben a füstelvezetés 
hiányos és a kandalló füstöl. A kandallónyílás szélessége a magassággal változik 
s ahhoz 1 : 1 ,  2 : 3  vagy 3 : 4 arányban lehet, úgy, hogy a legnagyobb szélesség 
kereken 2*0 méter. A  kandalló mélysége végre 0 6 —09 m; ha ugyanis a tűz 
nagyon a nyílás szélén van, akkor füst hatol a szobába, ellenkező esetben pedig 
csekély a hőkisugárzás és nagyon erős a légvonás.

Közönséges nagyságú szobánál, a melynek hosszúsága 55 —8*0 m, a kan
dalló szélessége a szoba hosszúságának 1/4— */6-részére vehető, 9 méternél hosszabb 
szobákban ellenben egy nagy kandalló helyett czélszerűbb 2 kisebb kandallót 
alkalmazni. Sokkal jobb azonban a kandalló méreteit a tér levegőtartalma szerint 
meghatározni; így a kandallónyílás
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termeknél és nagy szobáknál . 
középnagyságú szobáknál . 
kis s z o b á k n á l ......................

szélessége 
1-80—2-00 
1-25—1-60 
1-00 -140

magassága
1-25-1-50
0-90-1-00

0-90

mélysége 
0'85 m 
075 » 
0*60 »

A kandalló elhelyezésére nézve meg kell jegyezni, hogy azt 
nem a sarokban, de valamely fal, még pedig, ha csak lehet, a 
választó fal, máskülönben az anyafal közepén kell elhelyezni s 
lehetőleg úgy, hogy a belépő azonnal észre vehesse. Két kandalló 
alkalmazása esetén legjobb azokat a hosszfalak mentén egymással 
szembe állítani.

A kandalló a szobának rendes és állandó berendezéséhez tartozik és díszül 
szolgál, ennélfogva arkhitektonikus kiképzésére is gondot kell fordítani. Ezért a 
kandallónyílás keretét és szekrényét rendszerint faragottkőből, márványból vagy 
díszes öntvényből állítják helyre, s különféle párkánytagokkal, fél- vagy egész 
oszlopokkal, konzolokkal, koronázó párkánynyal, de sőt szobrocskákkal és dombor
művű alakokkal is szerelik fel. A kandalló fölött rendszerint tükröt vagy képet 
kell elhelyezni, a mely esetleg egész a menyezetig ér és a falnak tagozatához 
alkalmazkodik.

4. A kályhákkal való fűtés.
Lakóházaknál és kisebb középületeknél az egyes helyiségek 

fűtése rendszerint kályhákkal történik; a fűtés e módja, jó szerkezet 
mellett, a lehető legegyszerűbb, berendezése a legolcsóbb, és a tüzelő 
kihasználása tekintetében is eléggé kedvező eredményeket nyújt.

Kályháknál a tüzelőanyagból fejlesztett hőmennyiségnek rendszerint 50 — 60, 
jó szerkezet és kiszolgálás mellett 70—80°/0-a is hasznosítható s még rossz kiszol
gálás és rossz szerkezet mellett is lehet 25—30°/0-ot hasznosítani.

A szobafűtő kályhák szerkezete igen különböző, elvileg azonban 
valamennyi megegyezik abban, hogy tűzhelyük, ellentétben a nyitott 
tűzhelyű kandallókkal, mindig zárt, hogy továbbá az égéshez szük
séges levegő a hamutéren keresztül jut a tűzrács alá s ezen át, 
részben előmelegítve, a tüzelő közé s hogy végre az égéstermények 
nem köz vetetlenül a tűztérből kerülnek a kéménybe, mint a kan
dallóknál, de többé-kevésbbé hosszú kerülő úton, a melyen végig 
haladva, melegüket a kályha falaival közük és csak 100— 150 G fok
kal kerülnek a kéménybe. A kályha falai tehát kisebb-nagyobb 
hővezető képességüknél fogva, bizonyos hőmennyiséget halmoznak 
össze magokban s azt azután gyorsabban vagy lassabban a külsejük
kel ériníkező szobalevegővel közük. A hőközvetítő közeget tehát a 
kályha falai alkotják, a melyek, kisebb-nagyobb melegtartó képességük 
szerint, a meleget is többé-kevésbbé egyenletesen osztják el és 
tartják fenn a szobában.

Míg azonban a tüzelő kihasználása s az egyenletes és tartós fűtés tekin
tetében a kályhák sokkal előbbrevalók, mint a kandallók, a fűtött helyiségek
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szellőztetése tekintetében nemcsak, hogy nem versenyezhetnek velők, de a szellőz
tetés hiányosságánál fogva oly helyiségek fűtésére, melyeknél a levegő hatásosabb 
felújítása bármely okból kívánatos, külön szellőztető berendezés nélkül nem is 
alkalmasak. Ezen a hiányon a belülfűtő kályhák is csak keveset segítenek mert a 
helyiségek levegőjét naponkint csak 2—3-szor újítják fel. 1 kg fa. tőzeg vagy 
barnaszén elégetéséhez kereken 10 m3, 1 kg kőszén vagy kokszhoz pedig kereken 
20 m3 levegő szükséges, ez pedig a szellőztetésre még a kevésbbé használt helyi
ségekben sem elégséges. Ezt a levegőt is a kályha a szoba aljából veszi, a hol az 
úgyis a legjobb, míg a meleg és romlott levegő a szoba felső részeiben reked.

A kályhafűtés természetéből folyik továbbá, hogy hőkisugárzása a közelben 
tartózkodókra legtöbbnyire kellemetlen, míg a szoba egyéb, távolabb fekvő helyein 
a hőmérsék a csekély légkeringés folytán sokkal kisebb. Egyenletes hőmérsékletről 
tehát a kályhával fűtött szobában alig lehet szó; ez pedig a jó fűtésnek egyik 
leglényegesebb feltétele.

A kályhák tüzelőanyaga lehet fa, tőzeg, barnaszén, kőszén, 
faszén vagy koksz.

A kályhák rendszerint agyagból vagy vasból vagy mindkettőből 
vegyesen készülnek.

Az anyag megválasztásánál a helyi viszonyokon kívül sokféle körülmény 
az irányadó. A vasnak hővezető együtthatója 28, az agyagé ellenben csak 
0-65. Ennek következtében a vaskályha gyorsan melegszik fel és gyorsan adja át 
melegét a vele érintkező szobalevegőnek, tehát gyorsan is hűl ki, a cserépkályha 
ellenben csak lassan veszi fel az égéstermények melegét, de épp oly lassan adja 
át a szobalevegőnek is. A vaskályha ennélfogva, különben egyenlő körülmények 
között, sokkal kisebb lehet, mint a cserépkályha; az utóbbit nagyobbra kell szer
keszteni, hogy az égéstermények, a bennük rejlő hőmennyiség jó kihasználása 
végett, minél nagyobb kerülő utat tegyenek benne. A vaskályha hömérsékét igen 
nagy fokra, egészen a vörös izzásig lehet emelni s ezzel együtt a fűtést is gyor
sítani; cserépkályhánál ellenben ez nem lehetséges; ennélfogva az utóbbinak 
nagyobb fűtőfelülete által kell a hiányt kipótolni. A cserépkályhában felhalmozott 
nagyobb mennyiségű anyag igen jelentékeny hőkészletet tartalmaz; ez a készlet 
a tüzelés befejezése után is hosszú ideig szolgál a fűtendő helyiségnek hőforrás 
gyanánt, úgy, hogy a szoba hőmérséke sokkal állandóbb, mint vaskályha alkal
mazásánál, a mely csak kevés meleget tart magában és gyorsan kihűl. Azért kis 
helyiségekben, a melyekben a térrel is számolni kell, a vaskályhának, nagyobb 
vagy oly helyiségekben ellenben, a melyekben a kályha kisebb hőmérséke mellett 
állandóbb hőmérsék kívánatos, a cserépkályhának adunk elsőséget.

Oly helyiségekben továbbá, melyeket nem kell folytonosan, de csak nagyobb 
szünetekkel, tehát csak egyes napokon vagy a nap egyes óráiban fűteni, a vékony 
falú és jó hővezető vaskályhák jobban felelnek meg a czélnak, mint a cserép- 
kályhák; az utóbbiak viszont ott érdemelnek elsőséget, a hol a fűtés, az éjszakát 
kivéve, folytonos.

Hasonlóképpen előbbrevalók a vaskályhák oly helyiségekben, a melyek 
rázkódásoknak vannak alávetve (pl. műhelyek, táneztermek, vasúti kocsik stb.), 
mert a cserépkályha csakhamar széthullana.

Egészségi szempontból tekintve a dolgot, a cserépkályhának adandó az elsőség, 
mert az egyenletesebb és állandó hőmérsék leginkább van az emberi szervezet 
és az egészség érdekében. A vaskályha egyes részei erős füstnél könnyen vörös-
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zzókká lesznek és eltekintve a kellemetlen hőkisugárzástól, a szobalevegőben levő 
j legtöbbnyire szerves anyagokból álló porszemeket elégetve, megrontják a szoba 
evegőjét és könnyen fejfájást okoznak.

A vaskályhák továbbá nagyon kiszárítják a szobalevegőt és nem fűtenek 
egyenletesen, mert a felső és alsó légrétegek között a hőmérsékkülönbség jelen
tékeny.

Régibb időben a kálykák egészen egyszerű, négyszögletes vagy 
hengeralak ii fűtőtestek voltak, melyekben a tüzelő rácson vagy 
a nélkül égett el, az égéstermények pedig a kályhatestben szétter
jedve, csak hiányosan érintkeztek a kályha falaival, úgy, hogy a 
meleg legnagyobb része a füsttel együtt a kéménybe szállt és a fűtés 
nagy tüzelőfogyasztással járt (1974.* ábra). Azért újabb időben a 
kályhákat csaknem kivétel nélkül függőleges vagy vízszintes falakkal 
rekeszekre, ú. n. tűscsatornákra osztják; ezeken az égéstermények . 
végig menni kénytelenek, s e közben melegüket a kályha nagy fűtő 
felülete csaknem teljesen elvonja; az utóbbi a szobalevegőnek is 
nagy érintkező felületet nyújt.

a) Az agyagkályhák készülhetnek közönséges falitéglákból, 
agyagból, égeleit kis kályhacserepekből vagy egyes kályhadarabokból.

A falitéglából épült kályhák csak alárendeltebb helyiségekben, 
pl. szárítókban, vírágházakban, de munkásházakban is találhatók és 

vagy a rendes vagy valamivel kisebb vastagságú 
s külön e czélra készült téglákból épülnek; a 
téglák, sovány és vastartalmú agyaghabarcsba 
rakva, váltakozó hézagokkal élükön állanak. A 
kályhát vaspántokkal is lehet összefoglalni, hogy 
a meleg tágító hatása következtében szét ne 
hulljon. Ilyen kályhát mutat az 1961. ábra; itt 
az égéstermények három függőleges tűzcsatornán 
keresztül jutnak a kéménybe; a kályha a fülő
felület nagyobbítása végett a és *6 áttörésekkel 
bír. Az ilyen kályha sok tüzelőt fogyaszt ugyan, 
míg átmelegszik, a meleget azonban igen soká 
tartja és egyenletesen fűt.

1961. ábra. 1962. ábra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



137

A cserépkályhák, a melyek most leginkább vannak elterjedve, 
egyes jól kiégetett és külső oldalukon mázzal födött agyagtáblácskák
ból (cserepekből) vannak összeállítva.
A cserepek belső oldalukon körülfutó 
k karimával vannak felszerelve (1962. 
ábra), hogy azokat dróttal, szalagvassal 
vagy kapcsokkal és agyaggal szilárdan 
összekötni lehessen. A cserepek vagy 
négyzetesek, 17—20cm-es oldalakkal, 
vagy pedig hosszúkásak, 21 cm széles
séggel és 23—24 cm magassággal. Éleik 
vagy élesek vagy pedig le vannak tom
pítva, illetve alakozva. Színük fényes 
és tiszta fehér, sárgás-fehér, újabb 
időben leginkább zöld vagy barna. A párkányok és díszítések rend
szerint nem mázas és természetes színű vagy bronzozott terrakottából 
készülnek, hogy formájok élesebben kirajzolódjék. A cserepeket válta
kozó hézagokkal helyezik egymás mellé; e czélból külön sarokcserepek 
szükségesek (1963. ábra), a melyek vagy éles vagy legömbölyített 
sarokkal bírnak; egyik szárnyuk teljes, másika ellenben csak fél 
cserépszélességet mutat.

'L
3

1963. ábra.

A cserepek máza kétféleképpen állítható elő. Egyszerűbb kályhák részére 
szánt cserepeket égetés előtt fehér vagy színesre festett vékony agyagréteggel és 
azután földpátból vagy ólomgelétből álló mázréteggel vonják be és végre kiégetik. 
Jobb cserepeket ellenben kétszer szokás égetni, még pedig először máz nélkül és 
másodszor mázzal bevonva; az utóbbi, a kivánt szín szerint, ón-, réz-, mangán- 
oxyddal stb. kevert ólomgelétből, homokból, földpátból és konyhasóból áll. Az 
egyszer égetett cserepek a máz finomsága, színe és fénye tekintetében sokkal 
silányabbak, mint a kétszer égetettek s mázrétegök rövid használat után rend
szerint megrepedezik.

Az olyan kályhákat, a melyek teljesen sima felületű, szabályos, 
válogatott és finoman fehérszinű cserepekből készülnek (1964. ábra), 
porczellán- vagy zománcz-kályháknak is nevezik, megkülönböz
tetésül a közönséges vagy félfehérségű és kevésbbé sima felületű 
kályháktól (1965. ábra). Azokat a kályhákat pedig, a melyeknek 
cserepei mesterségesen vannak domborművű díszítésekkel felszerelve 
s melyeknek színe zöld vagy barna, ó-német kályháknak nevezik 
(1966. és 1967. ábra).

A cserépkályhák alsó része, a mely a tűzrácson kívül a hamu- 
és a tűzteret foglalja magában, rendszerint faltő alakjában van 
kiképezve és fölül faltőpárkánynyal határolva (1964.— 1973. ábra), 
díszesebb kályháknál még külön talppal is felszerelve (1964. ábra).
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Belülfűlő kályháknál itt helyezzük el a fűtő- és a hamuajtót. A 
kályhának tűzterét, hogy a tűz hatásának ellenállhasson, tűzálló

1964. ábra. 1965. ábra. 1966. ábra.

agyagba rakott tűzálló téglával kell jól kibéllelni, mert a közönséges 
falitégla csakhamar keresztül ég vagy megrepedezik és a kályha a 
fűtőajtó meglazulása vagy kihullása folytán légmentesen el nem zár
ható. A hamutér oldalai és feneke azonban közönséges téglából is 
építhetők, megjegyezvén, hogy a fenék vastagsága, a kályha nagy
sága szerint. 15 -  30 cm legyen, hogy a kályhának szilárd talpál 
alkossa és az alatta levő padozatot a meggyuladástól megóvja.

Néha a tűzteret öntöttvasból való fűtőszekrénynyel szerelik fel, nemcsak a 
kályha tartóssága, de a gyorsabb fűtés végett is. Az égéstermények a tűzszekrényből 
kilépve, a kályhatest tűzcsatornáin mennek keresztül a kéménybe.

A kályhák felső része, a mely a tulajdonképpeni fűtőtestet 
alkotja, legfölül koronázó párkánynyal van betetőzve (1964. 1973
ábra) s belül tűzcsatornákkal felszerelve, hogy az égéstermények 
ezeken áthaladva, minél tovább maradjanak benne. A tűzcsatornák 
lehetnek függőlegesek (1961. és 1969. ábraj. vízszintesek (1970. ábia)
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vagy részben függőlegesek, részben vízszintesek (1971.— 197*2. ábra), 
s két sorban egymás mögött is lehetnek. A íűtő felület nagyobbítá-

1967. ábra 1970. ábra. 1971. ábra

sara] függőleges tűzcsatornáknál a kályha magassági tengelye irányá
ban, vízszintes tűzcsatornáknál pedig ezek között vízszintesen lehet 
egy vagy több légjáró nyilást (1971. ábra n) alkalmazni, hogy a 
tűzcsatornák belső oldalukon is érintkezzenek a szobalevegővel.

A fűtőtér vékony oldalfalait, a melyek cserepekből úgy vannak 
összerakva, mint a tűztérnél, szintén ki kell béllelni, hogy fűtéskor 
meg ne repedezzenek; a béllés azonban, a kisebb hőmérsék folytán, 
vékonyabb lehet, mint a tűztérben.

Minél vastagabb a béllés, annál nagyobb a kályha tartóssága, mért a hő 
nem árthat a cserepeknek, de egyúttal annál lassabban melegszik fel és ennélfogva 
több tüzelőt fogyaszt, habár a benne felhalmozott nagyobb hőmennyiség ismét 
hosszabb ideig tartja a kályhát melegen.
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A tűzcsatornák függőleges vagy vízszintes választó falai közönsé
ges falitéglából készült és agyaghabarcsba rakott 6‘5 cm vastag falak, 
melyeknek mindkét vége a cserepek öblös részébe van bekötve. Víz
szintes tűzcsatornáknál a téglát sokszor tűzálló agyaglapok helyettesítik.

Az egyes kályhadarabokból álló kályhák, a melyeket szek
rényes cserépkályháknak is neveznek, vízszintesen vagy függő
legesen elhelyezett szekrényekből, illetve négyszögletes agyagcsövekből 
vannak összeállítva, ezeken keresztül kell az égésterményeknek

vonulniok, hogy a ké
ménybe jussanak. A 
fűtőgázok melegét ez- 
által a lehető legjob-

1972. ábra. 1973. ábra.

bán lehet kihasználni. Ezeknél a kályháknál tehát nem szükséges 
külön belső választó falakat építeni és csak az egyes részek jó 
öszszeillesztésére kell gondot fordítani, a tűztér jó kibéllelése azon
ban itt sem maradhat el. Maga a kályhatest állhat 4 vagy ő füg
gőleges vagy vízszintes csatornából, s közepe áttörve is lehet, úgy, 
hogy csak két oldalán van 2— 2 függőleges csatorna, a melyek fölül 
és alul vízszintes csatornákkal vannak összekötve. Ilyen kályhák 
svéd kályhák név alatt ismeretesek (1973. ábra).

A tűzcsatornák hosszúsága, ha a kémény jól húz, fával való fűtésnél 8— 9 
ni, tőzeg, barnaszén vagy kőszén használatánál pedig tí— 7 m lehet, míg a csatornák 
keresztszelvénye 035—040 m2.

A füstcső, a mely a kályhát a kéménynyel összeköti, rendszerint 
vasbádogból készül, 15 cm belső átmérővel és 40—60 cm hosszú-
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Sággal. A fiistcsőben csapószelep vagy tolóka, a mely gázmérgezés 
veszélye miatt különben is kerülendő, jól záró fűtő- és hamuajtó 
mellett teljesen fölösleges.

A kályha elhelyezése előtt a cserepek széleit egymáshoz kell csiszolni, 
hogy lehetőleg vékony hézaggal legyenek egymáshoz illeszthetők. A hézagoknak 
agyaggal való kitöltése nem sokat használ, mert az csakhamar kihűli és a kályha 
füstöl. Összeillesztésök után a szomszédos cserepeket dróttal vagy szalagvassal 
kötik egymáshoz és végre a cserepek öblös részét, valamint a karimaközöket is 
agyaggal jól kitapasztva, az utóbbiba cserép- vagy tégladarabokat nyomkodnak 
be, hogy száradásakor meg ne repedezzék. A tűztérben a külső fal elé még rend
szerint 7— 15 cm vastag téglafalat kell állítani, hogy a nagy hőmérsék a kályhát 
szét ne repeszsze.

A fűtő- és hamuajtókat, a melyek azelőtt rendszerint sárga
rézlemezből készültek, újabban az öntött ajtók már nagyrészben 
kiszorították a használatból, mert ezek a keretre rá vannak csiszolva 
és ennélfogva légmentesen záródnak, meg nem vetemednek és meg 
nem görbülnek. A fűtőajtó mindig kettős; a belső 5—7 mm vastag 
és áttört ajtó csak arra való, hogy a külsőt a láng közvetetten 
behatásától megóvja.

A szobafűtő kályhák kerülete:
nagy szobákban a szoba kerületének............................... 1 (J-része,
közép nagyságú szobákban » ............................... 1/8 *
kis » » ............................... V 7 »

A kályha magassága a szobáéval arányosan növekszik és 2’5 m 
szobamagasságnál nagy szobában 2’20, középnagyságú szobában 20 
és kis szobában l*9ü m; a szobamagasság minden további méterje 
után a kályha magassága 0‘50 m-rel nagyobbítandó. A kályhák 
keresztszelvénye rendszerint hosszúkás négyszög, melynek hosszú
sága Y2— IV, cseréppel nagyobb, mint a szélessége.

A kályha futófelületét legjobb a fűtendő helyiség űrtartalmához szabni. 
Tapasztalat szerint vékonyfalú agyagkályháknál 1 m2 fűtőfelület 1000— 1500 hőegy
séget közöl a levegővel, mi mellett a rács területe a fűtőfelület Vi2o— VioiT^sze. 
Yastagfalú kályháktól természetesen kevesebbet várhatunk. 21 cm széles és 24 cm 
magas kályhacserepekből összeállított kályhák nagyságát, fűtő felületét, fűtő hatását 
az alábbi táblázat mutatja, megjegyezvén, hogy a kályhának a tűzrácson alúl levő 
része, valamint a főpárkány fűtő felületet nem ad s ilyenül csak a kályha függő
leges felülete tekintendő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



142

A k á l y h a

l m 2 fűtő 

felületre eső 

térfogat m3

A
fűtendő he
lyiség meg
engedhető 

térfogata, m3

szélessége mélysége magas
sága fűtő

felülete
kályhacserepekben kifejezve

2 V2 2 6 3-00 10 30
21/2 2 8 3-90 10 40
3 9» ’ 8 4-76 11 55
3 2% 9 5-31 12 65
31, 2 7, 9 5-77 15 90
3 ‘/jj 2í ! to (5-37 18 110
4 2 7 9 </23 18 110
4 272 10 6-88 20 140
4 27, 11 7-73 22 165
4VS 2 V 9 6-09 20 135
41/. 27, 10 7-39 22 165
47, 272 11 8-09 24 195
5 272 10 7-94 24 190
5 11 8-70 27 230
5 3 10 8-45 27 225
5 3 11 925 30 275

A helyiség megengedhető térfogata rovatában látható számok csak oly 
helyiségekre vonatkoznak, a melyek 3 oldalról be vannak építve, úgy, hogy csak 
egy hideg faluk van, a mely az ablakokat is magában foglalja. Ha ellenben a 
szobának két hideg fala vagy pedig egy hideg fala és hideg padozata van, akkor 
megengedhető térfogatát 10%-kal, három oldalról szabad szobáét pedig 25%-kal 
kell kisebbre venni.

A táblázat azt mutatja, hogy nagyobb méretű kályháknak nagyobb a fűtő 
hatása, mint a kisebbeknek. Oly kályhák azonban, a melyeknek szélessége 4*/> cserép- 
nélnagyobb, igen ritkán találhatók, mert ilyen nagy kályha helyett czélszerűbb két 
kisebb kályhát állítani a szobába.

b) A vaskályhák készülnek vasbádogból és öntöttvasból, az 
előbbiek azonban ritkán találhatók, mert igen vékony falaik miatt 
gyorsan melegednek ugyan fel, de a tüzelés befejezése után éppen 
oly gyorsan ki is hűlnek. Alkalmazásuk esetén téglákkal kell kibél— 
lelni, ezáltal nemcsak hogy hosszabb ideig tartják a meleget, de 
tartósságuk is nagyobbodik, mert a bádog el nem éghet.

Az öntöttvasból való kályhák már igen elterjedtek, mert a 
különféle viszonyoknak megfelelően különféle alakban és szerkezetben, 
valamint szerényebb és finomabb igényeknek megfelelő kivitelben 
kaphatók s azonkívül olcsók, könnyen felállíthatók és gyorsan 
fűtenek. További jó oldaluk az, hogy megfelelő szerkezet mellett a 
fűtött levegő szellőztetését is eszközük.

A vaskályhák eredeti, de legrosszabb fajtája az egyszerű 
oszlopos kályha (1974. ábra), a mely köralakú keresztszelvénynyel
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vasbádogból vagy öntöttvasból készül, 30 — 45 cm-nyi átmérővel. 
Az égéstermények a tűzrács fölött levő F  fűtőtérben elterjedve, az 
f  füstcsövön keresztül a kéménybe vonulnak ki, s igen természetes, 
hogy ezen a rövid úton hőtartalmuknak csak egy részét közölhetik 
a kályha falaival s annak nagyobb része felhasználatlanul a 
kéménybe megy.

Minél nagyobb a kályha átmérője s minél tágasabb a füstcsöve, annál 
kevésbbé használható ki a fűtőanyag, mert az égéstermények annál gyorsabban 
illannak el s a fűtőtér közepén átvonuló gázok egyáltalában érintkezésbe sem 
önnek annak falaival. Az ilyen kályhákkal való fűtés ennélfogva valamennyi 
között a legdrágább, mert fűtő hatásuk a lehető legkisebb.

Az oszlopos kályhát igen egyszerű módon lehet megjavítani, 
ha a T  tűzteret tűzálló téglával kibélleljük vagy agyaggal kitapasztjuk, 
az F  fűtőteret pedig egy v választó fallal két függőleges részre 
osztjuk (1975. ábra). Az f  füstcsövet ennek folytán a fűtőtér alján 
kell elhelyezni. Ivibéllelés által a kályhát jobb melegtartóvá teszszük 
és az átégéstől megóvjuk, a v választó fal által pedig meghosszab
bítjuk az égéstermények útját és elősegítjük a bennük levő hőmennyiség 
jobb kihasználását.

Hasonló szerkezetű a műhe
lyekben, kaszárnyákban stb. még 
sokszor található és az 1976. 
ábrában bemutatott kályha is, 
azzal a különbséggel, hogy a 
rövid utat tevő égésterményeket, 
melegük jobb kihasználása végett, 
a kályhán kívül levő s föl- és 
lemenő lemezcsöveken keresztül 
vezetik a kéménybe, a melyek a 
kályha fűtő felületét is nagyob- 
bítják.

L - f

1974. ábra.

1977. ábra. 1976. ábra. 1975. ábra.
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Az ilyen fiistcsövek hőközlési együtthatója kereken 1500 hőegység m3-enkint, 
a csöveket azonban fával való fűtésnél a faeczet, kőszénnel való fűtésnél pedig 
az ammoniaktartalmú víz, a mely a gázok lehűlése következtében a csövekben 
lecsapódik, csakhamar tönkreteszi. A csövek továbbá a légvonást is megnehezítik 
és a kályha ennélfogva gyakran füstöl.

Ennél jobb öntött vaskályhák azok, melyeknél a fűtő felület 
nagyobbítása egymás fölött levő vízszintes rekeszekkel, illetve tűz- 
csatornákkal történik (1977. ábra); ezek az égéstermények útját is 
jelentékenyen megnyujtják s hőfokát jobban kihasználják. A tűz-

csatornák belső oldala az n  nyitásokon 
keresztül járó levegővel érintkezik és nagyob- 
bítja a fűtő felületet. A nyilások a kályha mind
két oldalán áttört öntött vasajtócskákkal el
zárhatok. A kályhák hosszúkás négy szögű 
keresztszel vénynyel birnak; hosszúságuk 
45—60, szélességűk pedig 30— 45 cm.

Végre nagyobbitható az öntött vaskály
hák fűtőfelülete igen ezé!szerű módon azáltal 
is, ha a kályhát külsején magassága irányában 
menő és 5—8 cm széles sugaras bordákkal 
szereljük fel (1978. ábra); ezek segítségével 
ugyanis a fűtő külső felülete sokszorosan na
gyobbá válik a síma belső íelülethez képest.

Mindezek a kályhák, ha szabadon álla
nak, erős hőkisugárzásuk által a lakókra kel
lemetlenek és egyenlőtlenül is fűtik a hely
séget, mert különböző magasságban külön
böző ’ hőfokkal bíró légrétegek keletkeznek 
benne. Azért az ilyen vaskályhákat mindig 
egy köpönyeggel kellene körülvenni. A köpö- 
nvég és a kályha között megfeleli) vastagságú

1979. ábra. 1978. ábra.
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légréteg van, a mely a hőkisugárzást csökkenti, a fűtő felületet 
nagyobbítja és a kályha kihűlését késlelteti. Ez a köpönyeg rend
szerint vaslemezből készül és vagy öntött vaslábakon vagy pedig 
sűrűn áttört és alakozott tövön áll, úgy, hogy alul és fölül nyitva 
van (1979. ábra).

A kályha és a köpönyeg közé zárt légréteg megmelegedvén, fölfelé száll és 
alulról a padozat közelében levő hidegebb levegő tódul utána. Ibinek következ
ménye az. hogy a leghidegebb levegő a szobából folytonosan kimegy s helyébe 
melegebb, folytonosan lejebb ereszkedő levegő lép, úgy, hogy a szoba hőmérséke 
sokkal egyenletesebb, és a padozat fölött melegebb levegő van, mint akkor, a 
midőn a kályha nincs köpönyeggel felszerelve. A kályha és a köpönyeg közt a 
hézag szelvényét azonban nem szabad nagyon kicsinyre venni, mert különben a 
levegő nagy hőfokkal kerül ki belőle és a szobalevegő hőmérséke ennélfogva 
különböző magasságban különböző.

Ilyen köpönyeges kályhával több helyiséget is lehet egyenletesen fűteni, ha 
fűtő felületét ennek megfelelően szabjuk ki; ha pedig a köpönyegen belül levő
teret a külső levegővel hozzuk összeköttetésbe, akkor a fűtéssel a szellőztetés is 
czélszerűen hozható kapcsolatba (lásd az 1979. ábra pontozott vonalait).

Lemezből való köpönyeg helyett azonban téglából épült, 1 
téglányi vastagságú köpönyeg is használható, mint azt alárendel- 
tebb lakásokban gyakran találjuk. Az 
1980. ábra ilyen falazott köpönyeges kály
hát mutat. Ez a kályha az f  fülkéből 
kivűlről fűthető s a felmelegítendő levegőt 
vagy a köpönyeg alján hagyott és tolókák- 
kal elzárható n  nyílásokon keresztül a 
szobából veszi vagy pedig, ezeknek el
zárása után, a padozat alatt levő c 
csatornából, a mely külső levegővel van 
összekötve.

Utóbbi esetben tehát a fűtés szellőztetéssel 
kapcsolatos; a megromlott szobalevegő az s nyí
láson keresztül húzódik a K  kéménybe s helyét 
a megmelegített friss levegő foglalja el. Ha a 
szobalevegő felújítására nincs szükség, akkor a 
c csatornát és az s szelelő nyitást a rajtok levő 
tolókákkal elzárjuk és a köpönyeg alján levő n 
nyitásokat kinyitjuk; ekkor a fűtés, folytonos lég
keringés közben, úgy történik, mint fönnebb a 
lemezköpönyeges kályháknál leírtuk. A kályha 
bármilyen szerkezetű lehet.

Mindezeknek a vaskályháknak, akár köpönyeggel bírnak, akár 
nem, az a rossz oldaluk, hogy bennök a tüzet folytonosan kell fen- 
tartani és szítani, mert a tűz kialvása után csakhamar kihűlnek és 
a hőforrás elapad, mig a cserépkályhák, ha azokat egyszer jól

rv
1980. ábra.

Sobó: Középíté-tan II . JO
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kifűtik és azután elzárják, a meleget még igen sokáig tartják és a 
szoba gyors kihűlését megakadályozzák. Azért a szerkesztők a vas
kályháknál is arra igyekeztek, hogy velők tartósan és egyenletesen 
lehessen fűteni, a nélkül, hogy a kályhát folytonosan gondozni és 
kiszolgálni kellene Ezt a czélt az ú. n. töltőkályhákkal érik el. 
Ezekben a kályhákban a tűz folytonosan fentartható s azokat, mivel 
a szoba melegének szabályozását is lehetségessé teszik, szabályozó 
kályháknak is nevezik. A kályhák kevés tüzelőt fogyasztanak és 
egyszer megtöltve, a szobát 24 óráig is melegen tartják, úgy, hogy 
napjában csak egyszer kell őket megtölteni, a mikor a rácson levő 
hamu is kitakarítandó. Koksz használatánál a kályhát heteken keresz
tül lehet folytonosan fűteni, ha kellő időben mindig utána töltjük. 
Töltőkályhák azonban csak ott használhatók, a hol a tüzelő kőszén 
vagy koksz; fával való fűtésnél ugyanis a fát igen kis darabokra 
kellene felaprózni.

A töltő és szabályozó kályhák szerkezete sokféle, valamennyi 
között legjobb azonban az általánosan ismeretes Meidinger-kályha7 
a mely olcsósága, czélszerűsége, kitűnő szerkezete s alakjának és 
kezelésének egyszerűsége miatt leginkább elterjedt. Ez lényegében

1981. ábra. 1982. ábra.
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égy öntött és kivülről bordázott vashenger ( II ), a mely egymás fölé 
helyezett gyűrűkből áll és a tüzelő felvételére való. Átmérője az 
elégetendő szénmennyiség szerint változik. A henger legalsó gyűrűje 
fölfelé emelkedő n nyakkal van felszerelve, a mely rácsiszolt vas
ajtóval légmentesen elzárható és arra való, hogy az elégéshez szük
séges levegőt szolgáltassa s a tűz piszkálását és a hamu kitakarí
tását lehetségessé tegye. Az ajtó a hamu kitakarítása végett víz
szintes tengelye körül felcsapható, míg az elégéshez szükséges levegő 
beümlése az ajtó oldalvást való eltolásával tetszés szerint szabályoz
ható vagy egészen elzárható. A nyak fölött a töltőhengerben egy 
sarlóalakú lemezke van. a mely a levegőt arra kényszeríti, hogy a 
tüzelő közepébe hatoljon. A legfelső gyűrűn van a d fedő és az / 
füstcső. A kályhának tűzrácsa nincsen, a középső gyűrűk száma 
pedig, az elégetendő tüzelőmennyiséghez képest. 2—4 lehet. A tüzelő 
vagy fölülről adható be, ha a d fedőt felnyitjuk (1981. ábra), vagy 
pedig a töltőhenger oldalán, a füstcsővel szemben levő a adagoló 
töltséren keresztül (1982. ábra), a melynek ajtaja a keretre rá van 
csiszolva és légmentesen zár.

Fűtés végett a töltőhengert körülbelül egy napra való, diónagysúgú kőszénnel 
vagy kokszszal úgy töltik meg, hogy a tüzelő felülete csak mintegy 20 cm-nyire 
legyen a füstcső alatt. Ekkor apróra hasogatott fát s ennek meggyújtása után 
még néhány marék szenet vagy kokszot dobnak reá és a kályhát bezárva, az n 
nyakon keresztül levegőt bocsátanak be. 1—2 óra múlva a tűz a henger fenekéig 
hatolt le és azután itt is marad, úgy, hogy a tüzelőnek csak alsó rétege van 
izzásban s ennek elégése után a tüzelőoszlop lassan és fokozatosan alászáll.

A töltőhenger kettős lemezköpünyeggel van körülvéve, hogy 
nagyfokú hőkisugárzása a benlakókra nézve kellemetlen ne legyen, 
s hogy a kályha és köpönyege között, a gyorsabb és egyenletes 
fűtés érdekében, légkeringés jöjjön létre. A belső b köpönyeg csak 
lazán függ és arra való, hogy a K  külsőt a hősugárzás káros hatá
sától megóvja s azt olajfestékkel lehessen bemázolni. A töltőhenger 
és a köpönyeg között levő gyűrűalakú tér vagy a szobalevegővel 
van kapcsolatban, a mely a padozat fölött ömlik be (1981. ábra) 
vagy pedig — ha a fűtést szellőztetéssel akarjuk kapcsolatba hozni 
—  a külső levegővel, a mely a padozat alatt levő c csatornán keresz
tül jut a köpönyeg alá és fölül melegen száll ki (1982. ábra).

A. Meidinger-kályha tüzelőfogyasztása arányos a szobában kivánt hőmér- 
sékkel és a fűtés módjával, mert az égés tetszés szerint szabályozható s a szük
séghez képest gyorsítható vagy lassítható. Teljes légbeömlés mellett a kályhában 
oly élénk tüzet kapunk, mint a közönséges kályháknál, hiányos léghozzájárulás 
mellett ellenben az égés és vele együtt a hőkifejtés is mérsékelhető.

A vaskályhák fűtő felülete, a már említett okoknál fogva, jóval 
kisebb lehet, mint a cserépkályháké, mert a sima felületű kályha

10*
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1 m2-je óránkint 1500— 2500 hőegységet képes a levegővel közölni; 
ehhez bordázott felület esetén m'-'-enkint még 000--1000 hőegységet

1 1
lehet hozzáadni. A tűzrács területe a fűtő felület —  — —  részére ve-

80 50
hető. A gyakorlatban elégséges pontossággal járnunk el, ha 100 m3 
fűtendő levegőre 1*0— 1*25 m2 fűtő felületet veszünk.

A kályhák elhelyezésére nézve meg kell jegyezni, hogy legjobb 
lenne, ha azokat a fűtendő helyiség közepén állítanók fel, mivel 
azonban ez nemcsak a füstelvezetés miatt ütközik akadályokba, de 
a helyiség használhatóságát is károsan befolyásolná s a falak és 
ablakok mellett kellemetlen légvonást okozna, azért a kályhákat 
rendszerint valamely fal, még pedig legtöbbnyire az anyafal, ritkábban 
az egyik választó fal közepére állítjuk, a melyben a kéményeket is 
berendezzük. Könnyen belátható azonban, hogy a hideg falak jelen
tékeny hőmennyiséget vonnak el a kályhától. A kályhának a szoba 
egyik sarkában való felállítása ugyanennél az oknál fogva csak a 
sarokszobában van megokolva, a hol azt a kémény czélszerű el
helyezése megkívánja. A kályhákat továbbá, a nagy hőveszteségre 
való tekintettel, nem szabad úgy felállítani, hogy fűtő felületök a 
fallal érintkezzék; azért oly esetben, a midőn egy kályha két szobát 
fűt, azt a választó fal áttörésébe úgy kell állítani, hogy minden 
oldalon levegővel érintkezzék.

A kályhafűtésnél nálunk normális tél esetén 100 m3 szobatérfogat fűtéséhez 
átlagosan 4'50—5‘50 ürköbméter kemény tűzifa szükséges évenkint; zord és hideg 
éghajlat alatt 6-0—9*0 ürm3 is. Egy ürm3 légenszáradt kemény tűzifa jó fűtés 
mellett mintegy 200 kg jó kőszénnel ér fel.

A fűtőberendezés költségei kályhákkal való fűtés esetén 80—40 frtra tehetők 
a szobatérfogat 100 m3-jekint, az évi fentartási költség pedig 2'0 — 25 frtra.

5. A légfűtés.

A légfűtésnél a fűtő levegőt egy a fűtendő helyiségen kívül 
levő térben, az ú. n. fűtőkamarában melegítjük meg és melegen 
vezetjük az illető térbe, s a fűtött tér hideg levegőjét elvezetjük. 
A fűtés e módja régi és egyszerű, gyors és egyenletes, a nélkül, 
hogy a fűtendő helyiségekben kályhákat kellene felállítani. Jó tulaj
donsága, hogy a helyiségek szellőztetését is lehet vele összekapcsolni. 
Berendezése és üzeme a középponti fűtések között a legolcsóbb, 
kezelése nem veszélyes, a fűtés idején jól szellőztet s a befagyás 
veszélyének nincsen kitéve. Rossz oldala ezzel szemben, hogy víz
szintes irányban csak kis területre terjeszthető ki s nagy épületeknél 
már 2 -3  középpontra van szükség. A szellőztetés továbbá a fűtés
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mértékétől függ s kis melegszükségletnél gyenge, szabadon álló és 
szeleknek kitett épületben pedig sokszor nagyon erős. Jó melegtartás 
tekintetében a fűtés szintén nem tartozik a legjobbak közé.

A fűtőkamara (1983. és 1984. ábra F )  rendszerint a pincze 
valamely alkalmas helyén, tehát a fűtendő helyiségek alatt, úgy 
van elhelyezve, hogy azok mindegyikétől lehetőleg egyenlő távolság
ban legyen. Ebben a kamarában * «

1983. ábra.- 1984. ábra.

fűtő készülék (kalorifér) X, a mely a fűtőkamarában levő levegőt 
megmelegíti. A meleg levegő, kisebb súlyánál fogva, fölfelé száll és 
m m  csatornákon keresztül, melyeknek alsó szája a fütőkamara 
legmagasabb pontján van, az egyes fűtendő (A, B, C, D , E, G stb.) 
helyiségekbe kerül s azokba az n n  nyílásokon keresztül ömlik. 
A belépő meleg levegő helyett tezmészetesen ugyanolyan térfogatú 
hideg szobalevegőt kell elvezetni. Ez utóbbi a régibb légfűtéseknél 
az ablakok és ajtók résein át jutott a szabadba, az újabb berende
zéseknél azonban ennek szabályos elvezetéséről is légvezető csator
nák segítségével gondoskodnak.

A hideg szobalevegő elvezetésének kétféle módja van, a melyek 
a légfűtésnek is kétféle rendszerét állapítják meg. Az egyiknél 
a hideg és megromlott szobalevegőt a szabadba, a másiknál 
ellenben a fűtőkamarába visszavezetik, hogy ismét megmele
gedjék, az előbbit ennélfogva szellőztetéssel való légfűtésnek, 
az utóbbit pedig légkeringéssel működő légfűtésnek nevezzük. 
Az elvezető c csatornáknak minden egyes helyiségben két nyílása
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van; ezek közül az alsó (a), a mely közvetetlenül a padozat fölött 
van, télen vagyis a fűtés idején, a felső (f ) pedig, a mely közvetet
lenül a menyezet alatt van, nyáron s tisztán csak szellőztetésre 
vagy pedig akkor jő működésbe, ha a túlságosan megmelegedett 
szobalevegőt vagy a szobába hatolt füstöt akarjuk elvezetni.

A szellőztetéssel való légfűtésnél a fűlött helyiségek hideg és 
megromlott levegője a padozat fölött levő a nyíláson keresztül az 
s szellőztető csatornába s ezen át fölfelé szállva, a szabadba kerül. 
A szobákba ömlő meleg levegő helyett a földalatti h csatornán 
keresztül külső hideg és friss levegő jön a fűtőkamarába, hogy ott 
megmelegedvén, a szobákba hatoljon. A fűtés eme módszerének 
tehát a következő a folyamata. A fűtő készüléket fűtve, a fűtő- 
kamara levegője felmelegszik, úgy, hogy a h csatornán betóduló 
külső és nehezebb, hideg levegő az m meleg csatornákon keresztül 
az egyes helyiségekbe szorítja ki; itt melegét alfalakkal és a beren
dezési tárgyakkal közölve, fokozatosan lehűl, nehezebbé válik, lefelé 
ereszkedik és a padozat fölött levő a nyílásokon keresztül az s 
szellőztető csatornákba s innen a födél fölé a szabadba kerül. A fűtés 
e módja ennélfogva folytonosan friss levegőt hoz a szobába és a 
megromlott levegőt eltávolítja, úgy, hogy folytonos légcserét és 
szellőztetést hoz létre.

A légkeringéssel működő légfűtésnél a lehűlt és megromlott 
szobalevegő, a mely ismét az a nyílásokon keresztül takarodik ki 
a szobából, a nyílás fölött levő t tolóka elzárása és a nyílás alatt 
levő l tolóka egyidejű felnyitása után (lásd az 1983. ábrát) nem a 
fölfelé vezető s, de a lefelé menő és a légkeringésre való v 
csatornába jut, a mely azt a földalatti h csatornába s ezen keresztül 
a fűtőkamrába vezeti; innen, ha újra fölmelegedett, a szobákba 
kerül vissza. Itt tehát folytonosan ugyanaz a levegő kering és meg
felelő szellőztetésről természetesen szó sem lehet. Ez a módszer 
ennélfogva közegészségi szempontból nem felel meg a kö véli élmé
nyeknek, de jóval olcsóbb az előbbinél, mert azt a hőmenvnyiséget, 
a melyet a fűtött szobák levegője tartalmaz s a mely az előbbi 
fűtésmódnál a szabadba megy ki, teljesen megtakarítjuk. A fii lés e 
módja tehát, a szellőztetést tekintve, azonos azzal, a melyet a kívülről 
fűlő kályháknál említettünk.

Egy harmadik fűtő módszer, a mely azonban ritkábban található, mert 
kevesebb haszonnal jár, az, hogy a lehűlt és megromlott szobalevegőt a fűtő 
készülék tűzrácsa alá vezetik és a benne rejlő hőmennyiséget, úgy, mint a belülről 
fűlő kályháknál, a tűz táplálására felhasználják; a fűtőkamarába ellenben és 
innen a szobákba friss külső levegő jön, úgy, hogy azok szellőztetése teljesen 
megfelelő.
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A szellőztetéssel való légfűtés különösen oly helyiségek, pl. 
iskolatermek, hivatali helyiségek stb., fűtésére alkalmas, melyekben 
sok ember állandóan vagy hosszabb ideig tartózkodik, oly helyi.'egek. 
pl. táncz- és hangversenytermek, templomok, gyűléstermek stb. 
részére ellenben, melyekben az emberek csak rövid ideig tartóz
kodnak, a légkeringéssel működő légfűtés is megfelel, mert ezeket 
már előzetesen lehet légkeringéssel kifűteni és kiürítés után vagy 
szükség esetén használat közben is szellőztetni.

A szellőztetéssel való fűtésnél minden egyes fűlendő helyiség 
külön fűtő csatornát kap a meleg levegő vezetésére ( n i )  és külön 
szellőztető csatornát (c) a megromlott levegő kivezetésére; légkerin
géssel való fűtésnél ez nem ok vetetlenül szükséges.

A légfűtésnél azonkívül még arról is kell gondoskodni, hogy a 
fűtő levegő hőfokát, a mely 40—'50°-nál nagyobb nem lehet, a 
szükséghez képest szabályozni lehessen. Ez a szabályozás a A A 
keverő csatornák segítségével történik. Ezek a csatornák alul a 
hideg levegőt vezető h csatornával közlekednek, fölül pedig a /> 
keverő szelepek (lásd az 1983. ábra) részben való felnyitása után a 
meleg levegőt vezető ni csatornákba nyúlnak, úgy, hogy a szük
séghez képest a h csatornából több-kevesebb hideg levegőt kever
hetünk az ni csatornán keresztül menő meleg levegőhöz; e közben 
a meleg levegő beömlését is a félig nyitott szeleppel korlátozzuk.

A légfűtésnek rossz oldala az, hogy igen száraz levegőt 
szolgáltat, a mely nemcsak kellemetlen, de egészségtelen is. Ezen a 
bajon úgy lehet segíteni, ha egyrészt a légvezető csatornák kereszt
szelvényét helyesen meghatározzuk és másrészt a fűtőkamarában 
egy vizes edényt helyezünk el, a mely kívülről megtolLhető s a 
melynek vize, a meleg levegővel érintkezve, lassan elpárolog.

A légfűtés jósága függ a fűtőkamara fekvésétől, a fűtő készülék jóságától, 
valamint a légvezető csatornák berendezésétől és keresztszelvényétől.

A fütőkamara helyét, ha csak lehetséges, úgy kell megválasztani, hogy 
teljesen szárazon és a fűtendő helyiségeknél mélyebben feküdjék, nehogy a meleg 
levegőt nagyon magasan a padozat fölött kelljen a szobákba bevezetni. Ez a 
magasság közönséges lakóhelyiségekben valamivel nagyobb a felnőtt ember rendes 
magasságánál, tehát 2'0—2*5 m, igen magas termeknél azonban 3—4 m is lehet. 
A  hol azonban a fűtő készüléket a pinezében, pl. talajvíz esetén, elhelyezni nem 
lehet, ott a földszinten állíthatjuk fel és a meleg levegőt valamivel nagyobb 
magasságban vezetjük be a földszinti helyiségekbe, az emeletiekbe pedig úgy, 
mint előbb.

Lakóházak részére alkalmas ilyen légfűtést mutat, Meissner eredeti beren
dezése nyomán, az 1983. ábra Ennek fűtőkamarája (F ) a szobákkal egy magas
ságban az anyafal megfelelő üregében van elhelyezve és 3 szobát fűt. A hideg 
levegő vagy az alsó a nyílásokon át a szobákból jut a fűtőkamarába, vagy —
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ha a fűtést szellőztetéssel akarjuk összekapcsolni — a c csatornán keresztül 
kívülről, míg a meleg levegő mindkét esetben a fűtőkamara tetején levő f  nyilason 
keresztül jut a szobákba.

A fűtőkamara falait és boltozatát, hogy jobb melegtartók legyenek, rend
szerint üreges falak módjára építk s belülről vagy egészen simára vakolják vagy

sima felületű és jól kiégetett téglából vakolat 
nélkül állítják helyre, hogy a por és piszok 
lerakodását és a fűtött helyiségekbe való 
bevitelét megakadályozzák. A kamara 
továbbá, tisztántartása érdekében, körös
körül és teljesen el van zárva s csak az 
időnkint szükséges javítás és tisztogatás 
czéljaira légmentesen záró kettős ajtóval 
felszerelve, míg a kályha kívülről az F t 
előkamarából (1981. ábra) fűttetik.

A fűtőkamarát oly nagyra kell szabni 
hogy a fűtő készülékhez minden oldalról 
hozzáférni lehessen s a meleg levegő sza
badon tágulhasson benne.

A légvezetö csatornákat mindig füg- 
gőlegesen kellene beépíteni, mert a köny- 
nebb meleg levegő kevés ellenállásra talál 
bennök és természetes módon ömlik a szo
bákba. E czélból azonban a fűtőkamarát 
az illető helyiség alatt kellene elhelyezni 

1985. ábra. és az épület részére több fűtőkamarát beren
dezni, a mi viszont az építést megdrágítaná. Nagy termek részére szokás ugyan 
külön fűtőkamarát építeni, rendszerint azonban egy kamara több helyiséget, nem 
ritkán egész házat fűt. Ilyen esetben a helyiségeket úgy kell a fűtőkamara körül 
csoportosítani, hogy a légvezető csatornák ne nagyon térjenek el a függőlegestől 
s hajlásúk ne legyen nagyobb 45°-nál. A hol azonban ez nem lehetséges, a csa
tornákat legalább lehetőleg nagy emelkedéssel és keresztszelvénynyel építsük és 
a legfelső emeletre vezető függőleges csatornát a végén helyezzük el. Vízszintes 
légvezető csatornákban ugyanis a meleg levegő csak kis sebességgel mozog s ennek 
következtében azok a helyiségek, melyekhez ezek a csatornák vezetnek, sokkal 
nehezebben és egyenlőtlenebből fűlnek, mint azok, a melyek a fűtőkamarával 
függőleges csatornákkal vannak összekötve.

Az egy fűtőkamarához tartozó szobacsoport mindazonáltal csak korlátolt 
alaprajzi területre terjedhet ki és a legnagyobb vízszintes távolság tapasztalat 
szerint csak 10-15 m lehet. A légfűtés tehát inkább kisebb házaknak, mint nagy 
épületeknek való; az utóbbiakban, arányosan elosztva, több fűtőhelyet kell 
berendezni.

Függőleges irányban rendszerint minden szoba külön csatornát kap, a mely 
közvetetlenül a fűtőkamarából ágazik ki; de 2 -3  szobát is lehet egy csatornával 
fűteni, ha azok egymás mellett, egy magasságban vannak.

Könnyen belátható azonban, hogy a különböző magasságban és különböző 
vízszintes távolságban levő szobák fűtése nem lesz egyenletes, mert minél magas- 
sabb, de különösen minél hosszabb a csatorna, annál több meleget veszít benne 
a levegő s annál kevesebb jut a szobáknak. Az egymás fölött levő szobáknál
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ezen a bajon úgy szokás segíteni, hogy a beömlő nyílásokat mind közelebb és 
közelebb hozzuk a padozathoz, míg a földszinten legmagasabban helyezzük el. 
Hasonlóképpen rosszabbul fűlnek az uralkodó szelek oldalán fekvő helyiségek, 
mint a túlsó oldaliak, mert a szobákban levő levegő nyomása is különböző; ezen 
a bajon a beömlő nyílások jó szabályozásával és azzal lehet segíteni, hogy a szél 
oldalán levő helyiségek csatornáit közvetetlenül a fűtőkamarával kapcsoljuk össze.

A légvezető csatornákat rendszerint az anyafalban, szükség esetén a választó 
falakban helyezzük el, mert a főfalakba beépített csatornák sok meleget vonnak 
el a keresztülmenő levegőtől.

A csatornákat, hogy a mozgó levegő kevesebb ellenállásra találjon bennök, 
mész- vagy gipszhabarcscsal simára kell vakolni, vagy pedig befalazott s belül 
mázas agyagcsövekből helyreállítani. Keresztszelvényök területe függ nemcsak 
attól a légmennyiségtől, a mely óránkint keresztülömlik rajtok, de attól a sebes
ségtől is, a melylyel a levegőnek mozognia kell bennök. Ez a sebesség nagyobb 
kell hogy legyen azokban a csatornákban, a melyek a felsőbb emeletekre vezetnek, 
mint azokban, a melyek a földszintet fűtik, mert a fönnebb említett hőfokveszte
séget csak így lehet kiegyenlíteni. Nagyobb sebességgel kell továbbá a levegőnek 
mozognia a szellőztetéssel való és kisebb sebességgel a légkeringéssel működő 
fűtésnél. Ez a sebesség másodperczenkint, az emeletek magassága szerint,

légkeringéssel szellőztetéssel 
való fűtésnél

a földszint részére . . 1*0 — 125 1-60—1-80 m
az I. emelet » . . .  150—1*75 2'30—2"50 »
a II. » » . . . 1-80—2-00 2-75—3-00 »

, A r j2 g M [T — t]es előbbi esetben c =  05 * ' —* 1------
\ 2/3 -f-1

az utóbbi esetben pedig * c =  0*5 * ^  M [T — V]
V  273 +  t0

képlet szerint minden egyes esetben kiszámítható. Ezekben a képletekben M  a 
csatorna függőleges magassága a kamara és a szoba beömlő nyílása között, T  a 
fűtőlevegő, t a szobából kivonuló kihűlt levegő, illetve a szobalevegő és t0 a 
külső levegő hőmérséke, (j — 9'81 a szabad esés gyorsulása és 0’5 az ellenállási 
együttható. E mellett T = 4 0 —45°, t =  18 — 22° és t0 =  0° C.

A fűtéshez szükséges meleg levegőből a fűtendő helyiség minden m3-je után 
légkeringéssel működő fűtésnél . . . 2'50—3"25 m31
szellőztetéssel való » . . .  1-50—6-50 m31

szokás óránkint számba venni.
Ha ezt a légszükségletet Ji-lel, annak mozgássebességét pedig c-vel jelöljük, 

akkor a légvezető csatornák szelvényterületét m2-ekben

K  =
L
60‘bO c

L
3600 c

képlet szerint minden egyes esetre kiszámíthatjuk, megjegyezvén, hogy azoknak 
legkisebb szelvénymérete, a tisztításra való tekintettel, négyszögletes keresztszel
vénynél 25/3í—30/30 cm, köralakú keresztszelvénynél pedig, a mely a négyszög
letesnél jobb, 30 cm.

A lehűlt szobalevegő elvezetésére való csatornák ugyanolyan keresztszel
vényt kapnak, mint azok, a melyek a meleg levegőt vezetik.
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A csatornák szája rendszerint nagyobb keresztszelvénynyel bir, mint magok 
a csatornák, úgy, hogy a levegő csak 05—075, legföljebb PO m sebességgel 
ömöljön ki belőlük, illetve a kihűlt levegő beléjök.

Úgy a be-, mint a kivezető csatornák száját a szabályozás miatt mindig 
tolókával vagy zsaluval, nem ritkán rácsozattal is felszereljük, a mely mögött a 
tolóka mozog, míg ellenben a csatornákban csaknem kivétel nélkül fojtó vagy 
csapó szelepeket szokás alkalmazni, a melyek vízszintes tengely körül forognak.

A csatornák beeresztett kefével tisztíthatok.
A külső hideg levegőt vezető csatornákat rendszerint a pinczepadozat alá 

helyezzük s oly bőre szabjuk, hogy a benne mozgó levegő sebessége ne legyen 
nagyobb 1*50 m-nél. A levegőt, hogy tiszta és pormentes legyen, lehetőleg távol 
fekvő és tiszta helyről kell venni. A csatorna nyitása legtöbbször egy pincze- 
ablakban van, megjegyezvén, hogy czélszerű azt az épület két oldalán is alkal
mazni, hogy szeles időben a szél irányával ellenkező oldalról vehessük a levegőt. 
A levegő beömlése szintén tolókával szabályozható.

A fűtő készülék (kalorifér) a légfűtésnek igen lényeges alkotó része, a 
melynek helyes működésétől függ nagy részben a fűtés sikere. Ha a kalorifér 
szerkezete nem jó, sokszor füst jön a szobába, sokszor pedig rosszszagú levegő, 
a mely a kályhára lerakodott por megsüléséből és a benne levő szerves részek 
megszenesedéséből ered. A kalorifér szerkezete igen különböző lehet s csaknem 
minden gyárnak, a mely ilyen fűtések berendezésével foglalkozik, külön szerkezetű 
kályhája van; lehet szekrényes, fekvő vagy álló csöves vagy köpönyeges. Az anyag, 
a melyből épül, újabb időben csaknem kizárólag öntöttvas, a mely a tűztérben 
téglával van béllelve, hogy izzóvá ne legyen. Fűtőanyaguk rendszerint kőszén, 
ritkábban tűzifa vagy tőzeg. Minden egyes szerkezetnél a szerkesztők törekvése 
az, hogy a kályhának, a tüzelő jó kihasználása és egyenletes fűtés végett, lehe
tőleg nagy fűtő felülete legyen és nagy hidegben ne kelljen túlságosan fűteni, 
nehogy a kályha izzásba jöjjön. A fűtő felületet rendszerint bordákkal nagyobbítják. 
A kályha mindig kivülről fűi s lehetőleg egyszerű és tartós szerkezettel bir, mert 
javítása a szűk fűtőkamarában nehézséggel jár; a hézagok és illesztések gyakori 
tömörítésére való tekintettel, lehetőleg kevés részből áll, a melyek légmentesen 
illeszkednek egymáshoz, nehogy a füstöt a fűtőkamarába s innen a fűtött helyi
ségekbe bocsássák. Az 1983.— 1985, ábrák a Kaiserslautern németországi vasgyár 
igen elterjedt kályhaszerkezetét mutatják.

A kályhák fűtő felülete a fűtendő helyiségek nagyságával arányos és lég
keringéssel működő fű tésnél............................................................... 1*0 —1’5 m j
szellőztetéssel való és légkeringéssel működő fűtésnél.......................2 0—25 m3
fűtő felületet számítanak 100 m3 fűtendő levegőre; 10 m3-nél kisebb fűtő felülettel 
biró kályhák azonban már nem adnak kedvező eredményt.

A légfűtés új házakban könnyen és olcsón rendezhető be, már 
meglevő házakban ellenben nem. Kiszolgálása egyszerű, könnyű, 
gyorsan és egyenletesen fűt, a nélkül, hogy a szobákban kályhákat 
kellene felállítani s igen könnyen kapcsolható össze a helyiségek 
szellőztetésével. Rossz oldala ezzel szemben, hogy vízszintes irányban 
csak kis területre terjeszthető ki s nagy épületeknél több fűtőkamara 
szükséges, hogy továbbá a szellőztetés nem mindig egyenletes. Jó 
melegtartás tekintetében a fűlés szintén nem felel meg a követe
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léseknek, mert a fűtő kályha, a mely több helyiséget kénytelen
meleggel ellátni, aránylag gyorsan hűl ki.

A légfűtésnél 100 m3 szobatérfogat fűtése szellőztetés nélkül 5 5— G kg 
szellőztetéssel zgyütt 10—12 kg kőszenet igényel naponkint. A fűtőberendezés 
ugyancsak 100 m3-enkint 70-80 forintba kerül, az évi fentartási költség pedig 
1-5-2-0 frt.

6. A vízzel való fűtés.

A vízzel való fűtés elve az, hogy egy, a fűtendő helyiségeknél 
mélyebben fekvő helyen, rendszerint a pinczében, valamely alkalmas 
készülékkel vizet melegítünk, a mely azután csővezetékben a fűtendő 
szobákon, illetve az ezekben levő fűtő testeken végig fut. Ez utóbbiak 
elvonják a víz hőtartalmának nagy részét és közlik a fűtendő helyiség 
levegőjével, míg a félig kihűlt víz a melegítő készülékhez vissza
folyik. A fűtés tehát folytonosan keringő meleg, illetve forró vízzel 
történik, a melynek hőtartalma útközben nagyrészben elvonatik; 
más szóval kifejezve, a víz viszi el a középponti fűtőhelyen fejlesztett 
meleget az egyes helyiségekbe. Erre a víz, nagy hőfogó képességénél 
fogva, különösen alkalmas, mert kevés forró vízzel nagy térfogatú 
levegőt lehet fűteni.

A csővezeték, a melyen a forró viznek végig kell futnia, zárt 
és önmagába visszatérő csőrendszer (1980. ábra), a mely, a hozzá
tartozó K  kazánnal együtt, vízzel teljesen megtöltetik. Ha most a 
csőrendszer kazánját, a mely a rendszer legalsóbb 
pontján van, fűtjük, akkor a vízoszlop egyensúlya 
megbomlik benne, mert a forró víz kisebb faj
súlyánál fogva az / csőágban fölfelé, a sűrűbb 
hidegebb víz pedig nagyobb súlyánál fogva az l 
csőágban lefelé és a kazánba vissza fut. Ezáltal 
tehát folytonos és élénk vízkeringés jön létre a 
csőrendszerben, a melegebb helyről a hidegebb 
felé, a mely a hőforrás melegét magával viszi. Ha 
tehát a csőrendszert a fűtendő helyiségen keresztül 
vezetjük s abban egy F  fűtő készüléket állítunk 
fel, a melynek szerkezete alkalmas arra, hogy a 
forró víz hőtartalmának egy részét fölvegye, ak
kor ez a készülék a helyiség levegőjével szemben 
éppen úgy működik, mint a közönséges kályha.

A szerint, a mint a vizet csak 60 —100 C fokra, illetve azon 
fölül is melegítjük, a vízzel való fűtésnek két rendszerét különböz
tetjük meg, nevezetesen a meleg vízzel és a fo rró  vízzel való fűtést,

T

i '--- -

l

J

1986. ábra.
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az előbbit alacsony nyomása, az utóbbit pedig magas nyomású 
vízfütésnek is nevezik.

a) Az alacsony nyomású vízzel való fűtésnél a vizet egy K  
kazánban csak 60—100 G fokig vagyis csak annyira melegítjük, hogy 
gőzképződés ne jöjjön létre (1987. ábra). A kazán legfelsőbb részéből 
indúl ki a meleg vizet vezető m  cső és egészen a padlástérbe nyúlik

fel, a hol a v nyitott víztartóba torkollik. Ez a víztartó csak arra 
való, hogy a víz szabadon tágulhasson, a mi tudvalevőleg sokkal 
nagyobb mértékben következik be, mint a csővezetéknél; a tágulás 
megakadályozása esetén a csővezetékben tetemes nyomás jönne 
létre s erősebb csöveket igényelne. A meleg víz a víztartóba ömölve, 
a benne levő levegő- és gőzrészecskék is kiszabadúlnak. Ebből a 
terjeszkedő edényből ágaznak szét az egyes vízfelosztó o csövek a 
padlástalajon, s azokból ismét az egyes kályhákhoz vezető f  csövek 
Ez utóbbiak a kályhák felső részével kapcsolatosak, míg a kályhák 
aljáról a lehűlt vizet elvezető h csövek indulnak ki és egy közös g 
gyűjtő csőbe torkollnak, a mely a 40— 60 G fokra lehűlt vizet a 
kazánba, annak alsó részén, visszavezeti.

Egy másik szintén gyakran található berendezésnél a vízfelosztó 
cső alúl, a mostani g gyűjtő cső helyén van és a csövek alulról vezetik 
a meleg vizet a kályhákba, e mellett felső végökkel ismét a nyitott, 
terjeszkedő edénybe torkollnak. Az elvezető csövek elrendezése
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azonos az előbbivel. Ennél az elrendezésnél kisebb a liőveszteség. a 
melyet előbbi esetben a padláson elhelyezett csövek okoznak.

Az alacsony nyomású vízfűtés kellemes, enyhe, egyenletes és 
tartós meleget szolgáltat, a mely könnyen szabályozható. A fűtés 
vízszintes irányban is nagyobb területre terjeszthető ki, mint a lég
fűtés. A tüzelőfogyasztás nem nagy (szellőztetés nélkül 5 0 — 55, 
szellőztetéssel együtt 8—9 kg), a kezelés nem jár veszélylyel, a 
kopás csekély, a fentartás — ha a berendezés jó — nem sokba 
kerül (100 in;;-enkint és évenkint 2'0—2*5 frtba), a helyiségekben 
levő vizi kályhák jól tartják a meleget, s üzemközben zavarok alig 
fordulhatnak elő.

A fűtés rossz oldala ezzel szemben, hogy a szobák csak lassan 
melegednek fel, a berendezés költségei jelentékenyek (200 -  250 frt 
a szobatérfogat 100 m3-jekintj s hogy a csővezetékekben és kályhákban 
könnyen vízszivárgás keletkezik. A rendszert végre mindig töltve 
kell tartani, a mi hideg éghajlat alatt, fűtésszünet esetén, könnyen 
a csövek befagyását okozza.

A vízmelegítő kazán lehet közönséges hengeres vagy pedig csöves kazán, 
mindkettőnek szerkezete hasonló a gőzfejlesztő kazánokéhoz, nagyságuk azonban 
kisebb; a hengerkazán csak 40 — 50 cm átmérőjű és 4— 6 m hosszú. A csöves 
kazánok kisebb térfogatuk daczára nagyobb fűtő felülettel birnak és a vizet 
gyorsabban melegítik, mint a hengeres kazánok, ennélfogva gyakrabban is hasz
náltatnak. A különféle szerkezetek ismertetését e helyen bátran mellőzhetjük, 
mert a kazángyárosok mindig megadják specziális szerkezetökre nézve a kívánt 
felvilágosítást és a teljesítő képességet is. Meg kell azonban jegyezni, hogy lakó
házakban csak kis gőzkazánok használtatnak, a melyek kevés vizet tartalmaznak 
és gyorsan fűlnek.

A kályhák (vizi kályhák) szerkezete szintén különféle lehet, leggyakrabban 
található képviselőjük azonban egy lemezhenger (1988. ábra), a melynek két 
feneke keresztülmenő és mindkét végükön nyitott l csövekkel van összekötve, 
úgy, hogy a levegő szabadon járhat át rajtok. A kályhának a csövek közt levő 
terét a meleg víz foglalja el, a mely a felső f  csövön ömlik beléje és az alsó a 
csövön takarodik ki. A víz ilyen módon nagy felülettel jő érintkezésbe s ennek 
következtében mintegy 20 C fokkal hül le a kályhában. A kályha külső felülete 
mindig a szobalevegővel, a csöveken belül levő felülete pedig vagy ugyanazzal 
vagy — ha a fűtés szellőztetéssel van összekapcsolva — a külső hideg levegővel 
érintkezik; az utóbbi a h csövön vagy csatornán keresztül jut be. A kályhának 
magassága 2 0—2*5, átmérője 0‘30—0‘70 m, míg a csövek átmérője csak 8—10 cm, 
úgy, hogy fűtő felülete 6—10 m3 lehet; 1 m2 fűtő felületre 15—20 m3 fűtendő 
levegőt szokás számítani.

Ilyen hengeralakú kályhák helyett, ha a helylyel takarékoskodni akarnak, 
lapos szekrényalakú kályhákat is használnak; ezeknek függőleges csövei két sorban 
vannak egymás mögött, fölül és alul egy-egy lapos szekrénynyel összekötve; a meleg 
víz itt a csöveken ömlik keresztül, úgy, hogy azok külső felülete adja a fűtő felületet.

Végre bordázott és ennélfogva nagy felületű öntött vasszekrények is hasz
náltatnak fűtőkályhák gyanánt; ezeknek belső szélessége csak 20—25 cm, hosszú

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



158

sága O'ß-1'O m. A csövekből, a szükséghez képest, több darabot helyeznek víz
szintesen egymás fölé, úgy. hogy a víz vízszintes irányban mozog ide-oda beníiök.

A csövesetek rendszerint kovácsvascsö- 
vekből készül, a melyeket 5 cm belső átmérőig 
csavaros tokokkal (1989. ábra), azon fölül 
pedig karimákkal és sró fokkal kötnek össze; 
a karimák rendszerint lazán vannak a cső 
kihajlított végein elhelyezve (1990. ábra). A 
lehűlt vizet visszavezető csövek azonban, kü
lönösen. pedig a fj gyűjtő cső (1987. ábra), 
öntöttvasból is készülhetnek.

A csövek belső átmérő; jí rendszerint 
gyakorlati tapasztalatok alapján határozzák 
meg, úgy, hogy a fő vezető cső, akár a meleg 
vizet vezeti fölfelé, akár a lehűlt vizet vissza
felé, a fűtő kályhák összes fűtő felületének 
minden egyes m2-je után 0-50—070 cmr-nyi 
keresztszelvényt kap, míg az egyes fűtő kály
hákhoz vezető csövek belső átmérője 6 m2

is
1

1989. ábra.

198S. ábra. 1990. ábra.

fűtő felületig 25, 6— 10 m2 fűtő felületnél 30, azon fölül pedig 40 mm; a csővezeték 
legnagyobb hosszúsága a kazántól a fűtő kályháig 60—70 m lehet.*

A csövek falvastagsága alig jön tekintetbe, mert a nyitott csőrendszer 
mellett gőznyomás nincs bennök és csak a vízoszlop hidrosztatikai nyomásával 
kell számolni, a mely az oszlop magasságával arányosan növekszik, de mindig 
oly csekély, hogy a csövek rendes falvastagsága teljes biztossággal állhat ellen neki.

A felmenő vízvezetó cső (1987. ábra m) rendszerint közös, mert a víz 
kevésbbé hűl le és kevesebb ellenállásra talál benne, mint ha több kisebb csövet 
alkalmaznánk. A terjeszkedő edénytől kiágazó vízfelosztó csöveket (o) a szükséges 
számban alkalmazzák, míg a lefelé menő f  és U csövekből annyi szükséges, a 
hány kályhacsoport van az épületben.

Néha minden egyes kályha kap külön bevezető és kivezető csövet; az 
utóbbi azért szükséges, mert az egyes kályhákból kikerülő víz hőmérséke külön
böző. Gyűjtő cső végre annyi szükséges, mint a mennyi a vízfelosztó (o) cső. A

* F. Fanderlik: Elemente der Lüftung und Heizung, Wien 1887., 12.1. lap*
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fölfelé vezető csőnek lehetőleg egyenesnek és rövidnek kell lennie, hogy a víz 
keringése, a kisebb fokú lehűlés miatt, annál élénkebb legyen.

A vezető csövek részben a padozat alatt, részben pedig a fü?gőleges falakon 
vannak elhelyezve, megjegyezvén, hogy a csöveknek a menyezet gerendasora 
között vagy pedig a falak vakolatrétege alatt való elhelyezése nem czélszerű, 
mert nemcsak a vezeték szabad tágulása, de a vezetékhez való hozzáférés is meg 
van nehezítve. Azért a falakban rendszerint nyitott c csatornába helyezzük a 
csöveket (1988. ábra), és azt könnyen levehető rácsozattal vagy áttört lemezekkel 
födjük el, úgy, hogy a szobák levegője a cső felületével érintkezhessék.

Hőveszteségek ellen a meleg vizet vezető csöveket szalmával, illetve gyapju- 
vagy fagyapot-hulladékkal, vagy pedig tehénszőrrel, szőrnemezzel, parafalemezek
kel stb. kell beburkolni és a burkolatot dongaszerűen összerakott és dróttal össze
tartott léczekkel körülvenni, a melyek a burkolat lehullását megakadályozzák. 
Sokszor a csöveket szecskával vagy pozdorjával, illetve tehénszőrrel kevert és 
jól átgyúrt agyaggal vonják be, ez az előbbi burkolatoknál olcsóbb s mindamellett 
megfelelő.

A terjeszkedő edényt végre a padláson oly czélból alkalmazzák, hogy a 
felmelegített víz szabadon tágulhasson s a levegő és a gőz elillanhasson belőle. 
A  víz minden C foknál térfogatának 00003 részével tágul, ennélfogva, ha az 
egész csőrendszerben (a kazánnal együtt) V  m3 víz van, a melynek hőfoka a fön- 
nebbiek szerint T = 6 0 —90°, a terjeszkedő edény legkisebb térfogata ^ = 0 0 0 0 3  Y.t, 
megjegyezvén, hogy az edényt ennél valamivel nagyobbra veszik, nehogy az 
esetleg forrásban levő víz kicsordúljon belőle. Az edény fölül vagy teljesen 
nyitott vagy, ha zárva van, oly gyenge biztosító szeleppel van felszerelve, a mely 
a legkisebb túlnyomásnak enged. A víz ennélfogva 100°-osnál magasabbra még 
túlfűtés esetén sem melegíthető, mert az ehhez szükséges nyomás hiányzik.

b) A fo rró  vízzel való vagy magas nyomású fűtésnél, a 
melyet Perkins-féle fűtésnek is neveznek, a vizet 150— 200 C fokra 
melegítik fel, úgy azonban, hogy gőz-képződés ne jöjjön létre. Ez 
okból a forralt vizet nagy nyomás alatt kell tartani és zárt cső
rendszert alkalmazni, hogy a forró víz ne tágulhasson. A forró víz 
sokkal gyorsabban kering a csövekben, mint az alacsony nyomású 
vízfűtésnél s ennélfogva fűtő képessége is nagyobb és így kisebb 
fűtő felületre van szükség. A víznek a csövekben, hőfoka szerint, 
3— 15 légkörnyi túlnyomása van, ennélfogva csak kis átmérőjű és 
igen erős kovácsvas-csöveket kell alkalmazni s azokat előzetesen 
80— 150 légkörnyi nyomásra kipróbálni.

A vízkeringés módja egészben véve ugyanolyan, mint az 
alacsony nyomású vízfűtésnél (1991. ábra). A vizet ugyanis a T  
tűzhelyen erősen felforralva, az a meleg vizet vezető m  csövekben 
ismét fölfelé fut, egészen a padlástérbe, a honnan a vízfelosztó 
csöveken át az egyes fűtő készülékekhez (f ) jut; itt hőtartalmának 
nagy részét a kígyózó csövek közvetítésével a szobák levegőjével 
közli és 50—60 G fokra lehűlve, a h csöveken keresztül a tűzhelybe 
tér vissza, hogy 150— 200 C fokra felmelegítve, keringését folytassa.
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A magas nyomású vízfűtés sokkal kisebb mennyiségű vízzel 
dolgozik, mint az alacsony nyomású, a víz ennélfogva gyorsan

felmelegszik és gyor
san fűt, de a meleget 
nem tartja, mert ha a 
tüzelést abbahagyjuk, 
éppen oly gyorsan ki 
is hűl s hideg éghajlat 
alatt könnyen megfagy. 
Folytonos fűtésre tehát 
ez a rendszer kevésbbé 
alkalmas, mint az ala
csony nyomású, a 
melynek nagyobb víz- 
mennyisége hosszabb 
ideig tartja a meleget. 
A fűtés egyenletessé
gét, a kellemes enyhe 
meleget, a tüzelőfo
gyasztást (100 m:i-en- 

1991. ábra. kint szellőztetés nélkül
6*0— 7'0, szellőztetéssel együtt 8'0—9D kg 100 m3-enkint) és a 
kezelés biztosságát tekintve, a magas nyomású vízfűtés szintén 
rosszabb, mint az alacsony nyomású, de a berendezés és a fentartás 
költségeit tekintve olcsóbb (a berendezés 160— 180 frt, az évi fen- 
tartási költség 150— 1*80 frt 100 m3-enkint).

A víz melegítésére 
rendszerint egy vagy két 
kígyózó cső szükséges (1991. 
és 1992. ábra), a melynek 
átmérője ugyanolyan, mint 
a vezetéké s a mely ennél
fogva a csővezeték egy
szerű folytatása.

A csővezeték 5 — 7 
mm vastag és 15—25 mm 
belső átmérőjű kovács vas
csövekből, az ú. n. Perkins- 
csövekböl készül, a melyek 
csavaros tokokkal vannak 
összekapcsolva (1989. ábra) 
és igen nagy belső nyomás
nak képesek ellenállani.
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A csővezeték vagy a fal megfelelő hornyában fekszik, (1988. ábra), a mely áttört 
lemezekkel van födve, vagy pedig a padozat s szegő léczei mögött 1998. ábra), 
a honnan a meleget ugyancsak rácso- 
zatos lemezeken át közli a helyiség 
levegőjével.

A csővezeték legmagasabb részén 
van ismét a terjeszkedő edény (1991. 
ábra v), ez azonban teljesen zárt és a 
belső nyomásnak megfelelő biztosító 
szeleppel van felszerelve, hogy túlfűtés 
esetén a csövekben a megengedettnél 
nagyobb nyomás ne jöjjön létre. A ter
jeszkedő edény ezenkívül még arra való, 
hogy a vízben levő légrészecskék ösz- 
szegyűlhessenek benne; ez különösen a 
megtöltés után szükséges. A 200 fokos 
víz együtthatója 0-00043—0-00„63, a ter
jeszkedő edény legkisebb térfogata ennél
fogva F  =  0-00043 X  200 X  a hol V  
a csőrendszerben levő víz térfogata 
m3-ekben.

A kályhák rendszerint laposan 
kígyózó csövek (1993. ábra), a melyeket 
vagy egy áttört köpönyeg mögött vagy pedig valamely ablak könyöklőfalában 
helyeznek el és a szoba felől szintén áttört burkolattal takarnak be. A fűtés 
szabályozására a kályhák elzárhatok, a fűtött helyiségek szellőztetésére pedig a 
szabad levegővel közlekedő c csövekkel szerelhetők fel, a melyek a kígyózó csövek 
belsejében állanak.

Ha a vízzel való fűtés két rendszerét összehasonlítjuk, könnyen 
belátható, hogy a forró vízzzel való fűtés, a melynél a vízmelegítő 
kazán hiányzik, sokkal kisebb mennyiségű, csak mintegy Ve— Vs“ 
rész annyi vízzel dolgozik, mint az alacsony nyomású fűtés, ennél
fogva a víz igen gyorsan felmelegszik, de, a tüzelést abba hagyva, 
éppen oly gyorsan ki is hűl és hideg éghajlat alatt könnyen meg
fagy. A magas nyomású fűtés ennélfogva oly éghajlat alatt, a hol 
a helyiségeknek csaknem folytonos fűtése kívánatos, kevésbbé 
alkalmas, mint az alacsony nyomású, mert ennek nagyobb víz- 
mennyisége hosszabb ideig tartja a meleget; gyorsan kifűtendő 
helyiségek részére ellenben a magas nyomású fűtés alkalmasabb. 
A fűtés egyenletességét, a kellemes, enyhe meleget, a fentartás és 
kezelés költségeit, a tüzelő szükségletét és a kezelés biztosságát 
tekintve, az alacsony nyomású vízfűtés előbbre való, mint a magas 
nyomású, míg ellenben építési költség tekintetében az utóbbi érde
mel elsőséget, mert csak mintegy V2 _annyit>a kerül, mint az előbbi. 
A meleg vízzel való fűtés további jó oldala az, hogy vízszintes

1993. ábra.

S ob ó : Középítéstan I I . 11
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irányban nagy területre terjeszthető ki s minden egyes fűtött helyi
ség hőmérséke könnyen szabályozható; ez a magas nyomású fűtés
nél, a hol a forró víznek az egész csőrendszeren kell végig futnia, 
már költséges berendezést igényel.

Régi épületekben a vízzel való fűtés mindkét rendszere, de 
különösen a magas nyomású vízfűtés, könnyen berendezhető.

7. A gőzfűtés.
A gőzfűtés a vízgőznek azon az ismeretes tulajdonságán alap

szik, hogy képződése közben jelentékeny hőmennyiséget fogyaszt; 
ennek a hőmennyiségnek nagy része, mint ú. n. lappangó hő van 
benne s ezt, ha ismét vízzé változik, szabadon bocsátja, úgy, hogy 
az fűtésre felhasználható. A gőz tehát itt hőfelvevő, hővezető és 
hőközlő közeg gyanánt szerepel.

1 kg 0 fokú víz 100 C fokra melegítve, kereken 100 hőegységet s ha ezt 
a forró vizet elgőzítjük, ismét 537 hőegységet, összesen tehát 037 hőegységet 
iogyaszt; ha tehát a gőz 100 fokos vízzé kondcnzálódik, a képződésénél elfogyasz
tott 53/ hőegységet, a melyet lappangó hőnek nevezünk, ismét szabadon bocsátja, 
illetve a fűtő felülettel s ennek közvetítésével a fűtendő helyiség levegőjével közli.

A fűtés úgy történik, hogy a gőzt, a mely a középponti helyen 
elhelyezett gőzkazánban képződik, egy csővezeték segítségével az 
egyes fűtendő helyiségekbe, illetve az ezekben elhelyezett gőzkályákba 
vezetik. Itt a gőz vízzé kondenzálódik, a benne lappangó hőmeny- 
nyiséget elbocsátja és a helyiség levegőjének átadja. A kondenzált 
víz az egyes kályhákból egy más vezetéken keresztül a gőzkazánba 
folyik vissza, hogy ott ismét gőzzé változzék át. A fűtés elvét alá 
nem pinczézett épületek részére az 1994. ábra mutatja: alápinczézett

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



épületeknél a gőzt a pinczében lehet elosztani és felszáll»') vezetékek
ben vezetni az egyes gőzkályhákhoz.

A gőzfűtésnek is két rendszere van, nevezetesen az alacsony 
nyomású és a magas nyomású gőzfűtés, az utóbbi azonban ritkábban 
található, mert kezelése a nagyobb gőznyomás folytán sokkal gon
dosabb és figyelmesebb kezelést igényel, mint az alacsony nyomású.

Az alacsony nyomású gőzfűtés legföljebb y, íégkörnyi nyo
mású és ennek megfelelően alacsonyabb hőmérsékkeí bíró gőzzel 
dolgozik; ezáltal a robbanás veszélye ki van zárva. A gőzkazán az 
épület bármely helyén állítható fel s felállításához hatósági engedély 
nem szükséges. A fűtés teljesen zajtalan és még hiányos felügyelet 
esetén sem jár veszedelemmel.

A magas nyomású gőzfűtés ezzel szemben nagyobb tele
peken 3 —4, kisebb épületeknél is l— 2 íégkörnyi gőznyomással dol
gozik, a csővezetékben azonban előbbi esetben sem szabad 2 atmosz
féránál nagyobb nyomást alkalmazni és a gőzt ennélfogva egy redu
káló szelepen át kell a vezetékbe bocsátani.

A gőzfűtés jő  otdala a gyors fűtésen kivűí, a mely a gőz gyors 
keringésének a következménye, főképpen az, hogy a gőzt nagy vesz
teség nélkül vízszintes irányban is messze lehet vezetni s bármilyen 
nagy épületnél is csak egy középpontra van szükség. A helyiségek 
hőmérséke e mellett könnyen szabályozható. A gőzfűtés ennélfogva, 
különösen pedig az alacsony nyomású, újabb időben leginkább van 
elterjedve. Tüzelőfogyasztása kisebb, mint bármely más fűtésrendszeré 
(100 m3-enkint szellőztetés nélkül 45— 50, szellőztetéssel együtt
7— 8 kg). A fűtés rossz oldala ezzel szemben az aránylag nagy 
költség, melylyel berendezése és fentarlása jár (a berendezés költ
sége 200— 250, az évi fentartási költség 2'0— 25 frt 100 m 3-enkint) 
és a csekély melegtartás, illetve hőkészlet, úgy, hogy a tüzet foly
tonosan kell fentartani, mert különben a helyiségek —  a gőz elzárása 
után — gyorsan lehűlnek. Túlfűtés esetén továbbá a helyiségek 
igen felmelegednek s a csövek és kályhák, mihelyt hőfokuk 100 
foknál nagyobb, hősugárzásuk által kellemetlenek.

A  gőzkazán, a mely rendszerint a pinczehelviségekben vagy egy külön 
kazánházban van elhelyezve, olyan, mint a gőzfejlesztő telepeken egyáltalában; 
megválasztásánál csak arra kell figyelemmel lenni, hogy minél több víz férjen 
bele, hogy nagyobb hőkészlete legyen. Legjobbak a forrcsöves gőzkazánok, akár 
fekvők, akár állók, mert gőzfejlődésük a leggyorsabb. A gőzkazánt a visszajövő 
kondenzált vízzel táplálják.

A  gőzvezeték kovácsvas-csövekből készül, a melyeket tokokkal, illetve, ha 
átmérőjük 5 cm-nél nagyobb, karim ákkal kötnek össze. A csövek átmérője a 
rajtok keresztűlvonuló gőzmennyiség szerint különböző. A fő vezető cső, a mely
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a gőzt a kazánból az épület legmagasabb pontjára vezeti, oly átmérővel bir, a 
mely a kazán fűtő felületének megfelel. Ebből az f  csőből ágaznak ki az egyes 
gőzfelosztó o csövek, a melyek, hogy a kondenzált víz lefolyhasson belőlük, a 
gőzáramlás irányában legalább l ° / 0-os eséssel birnak. Ezekből a csövekből ágaznak 
ki végre az egyes fűtőkályhákhoz vezető kisebb csövek. Olyan csöveket, a 
melyeknek felülete fűtő felületet nem szolgáltat, melyek tehát csak a gőz veze
tésére valók, hőveszteségek elkerülésére, a már említett módon kell rossz hővezető 
anyagokkal beburkolni. A vízszintesen menő csöveket továbbá, hogy a hőmersék- 
változásnak megfelelően szabadon tágulhassanak és összehúzódhassanak, vagy kis 
forgó hengerekre kell fektetni, vagy kengyelvasak segítségével a menyezetekre 
^elakasztani és azonkívül kiegyenlítő készülékkel (kompenzátor) felszerelni.

A gőz lappangó melegét vagy a gőzvezető csövek felülete veszi fel és közli 
azoknak a helyiségeknek a levegőjével, a melyeken keresztül megy, vagy pedig 
egyes fűtőkályhák, a melyeket minden egyes helyiségben kell felállítani. Műhe
lyekben, gyári helyiségekben stb. a fűtés előbbi módja szokásos; a csöveket, 
melyeknek átmérője, nagyobb fűtő felület érdekében, lehetőleg nagyra veendő, 
vagy a padozat alatt, áttört lemezekkel födött csatornában helyezik el, vagy a 
mi jobb — kengyelvasak segítségével 2 m magasságban a menyczet. kre akasztják 
fel. Lakóhelyiségekben ellenben a fűtés közvetítésére rendszerint kályhákat hasz
nálnak. Ezeknek szerkezete vagy olyan, mint a meleg vízzel való fűtésnél (1988. 
ábra) vagy pedig pléhköpönyeg alá helyezett kigyózó, illetve közlekedő csövek, 
melyekben a gőz kondenzálódik. Az utóbbi szerkezetnél rendszerint bordás öntött
vas-elemeket használnak, a melyek nagy fűtő felülettel birnak; ezekből a szükség
lethez képest többet vagy kevesebbet kapcsolnak össze egy kályhává (battéria). 
A gőzvezető cső mindig a kályha felső részén torkollik be, míg a kondenzált 
vizet elvezető cső annak aljából ágazik ki. A gőzbeömlés szabályozására minden 
kályhát gőzelzáró szeleppel és a benne összegyűlő levegő kibocsátására egy lég
szeleppel is kell felszerelni.

A  gőzkályhák, ha a gőzt elzárjuk tőlük, gyorsan lehűlnek, úgy, hogy a 
helyiségek egyenletes hőmérséke csak folytonos gőzbeömlés mellett tartható fenn. 
Ezen a bajon újabban oly kályhákkal igyekeznek segíteni, melyekben a konden
zált víz bizonyos magasságig összegyűl és a beáramló gőz által ennek hőfokára 
felmelegíttetvén, bizonyos hőkészletet tartalmaz, a mely a helyiséget a gőz elzá
rása után is hosszabb ideig fűti.

A gőzkályhák a szoba bármely helyén állíthatók fel, akár a 
fal mellett, akár egy megfelelő falfülkében. Legjobb, ha a kályhákat 
az ablakfűlkékben helyezzük el, ez a legdrágább ugyan, de a legjobb. 
Ennek az elhelyezésnek jó oldala 1. a helymegtakarítás, 2. a külső 
falaknak, ablakoknak és az azokon beáramló hideg levegőnek közve
tetten felmelegítése, 3. a fűtőfelületek hatááa sokkal nagyobb, mint 
ha a fűtőtestek a belső falak mellett állanának, 4. a melegnek egyen
letes elosztása, 5. a helyiségek szellőztetésére szolgáló friss levegő 
legegyszerűbb és legczélszerűbb előmelegítése, 6. a hideg léghuzam 
kizárása. A külső friss levegő ugyanis, a mely az ablaknyílások résein 
áramlik a fűtött helyiségekbe, azonnal vegyül a fűtőtesttől felszálló 
meleg levegővel és káros hatása megszűnik. Mesterséges szellőz
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tetésnél továbbá a külső, hideg levegőt az ablakok könyöklő-falában 
hagyott s rácscsal és elzáró készülékkel felszerelt nyíláson lehet a 
fűtőtesthez vezetni, a hol, mielőtt a szobába lépne, a fűtőtestek forró 
felületén felmelegszik és a fűtőtesten át keringő szobalevegővel össze
vegyülve, áramlik be a helyiségbe. Nagy helyiségeket csakis ilyen 
módon elhelyezett kályhákkal lehet egyenletesen fűteni.

A gőzkályhák a szoba felől fából vagy vasból készült és többé- 
kevésbbé díszesen áttört borítással födetnek el, fölül a kályha a 
könyöklő-deszkával van eltakarva, a mely szükség esetén szintén 
díszesen lehet áttörve.

A gőzfűtés bármilyen körülmények között s a meglevő épületekben is 
berendezhető.

A tiszta gőzfűtés helyett sok esetben az ú. n, gösléy fűtés  vagyis olyan 
gőzfűtés is található, a mely légfűtéssel van kombinálva. Ennél a rendszernél, a 
mely mindig mesterséges szellőztetéssel kapcsolatos, a fűtendő helyiségekben fel
állított fűtőtestek kisebb fűtő felülettel birnak és inkább csak arra valók, hogy 
rendkívüli hideg esetén működjenek. A többi fűtőtest ellenben a pinczében egy 
fű tőkam arában  van elhelyezve, oly czélból, hogy az ide bevezetett vagy beszo
rított külső, hideg levegőt, a mely a fűtött helyiségek szellőztetésére van szánva, 
fölmelegítsék. A fölmelegítelt friss levegőt azután a fűtőkamarából úgy vezetik az 
egyes helyiségekbe, mint a légfűtésnél. Ez a fűtésrendszer azonban a légfűtés 
hátrányaival is bir s a száraz, meleg levegő megnedvesítésére a fűtőkamarában 
szintén vizet kell elpárologtatni.

8. A csatorna-fűtés.
A csatornafűtés a légfűtésnek egy neme, de csak földszinti 

épületeknél és leginkább növényházakban, szárítókban és templo
mokban található. Lényege az, hogy a tűzhely összes égéstermé
nyeit a tűzhelyen kifejlődött meleggel együtt falazott csatornákban 
vagy csövekben a fűtendő helyiségen keresztül vezetik a kéménybe; 
ezen útjok közben a [gázok hőtartalmukat a csatorna vagy cső 
falaival s ezek útján a helyiség levegőjével közlik.

A csatornák vagy csövek lehetnek a helyiség padozata alatt 
(1995. ábra) vagy fölött (1996. és 1997. ábra); mindkét esetben 
egyik végükkel a t tűzhelybe tor
kollnak, a melynek szerkezete a 
használt tüzelő szerint különböző 
lehet, de mindig lehetőleg egyszerű, 
másik végok pedig a K  kéménybe 
nyúlik (1997. ábra). A tűzhely
től a kémény felé a csatorna vagy 
cső 1 — 2 °/0-os emelkedéssel bír. 1995. ábra.

A falazott csatornák téglából vagy tűzálló agyagtáblákból 
készülnek és ugyancsak agyagtáblákkal vannak befödve, a melyek
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a csatorna tisztítása végett könnyen levehetők. Falazott csatornák 
helyett azonban igen sokszor égetett agyag- vagy öntöttvas-csövek 
használtatnak, köralakú vagy négyzetes keresztszelvénynyel s 
100—600 cm" szelvényterülettel, a melyeket tokok segítségével 
kötnek össze. Újabb időben bordás vagy hullámos lemezcsöveket is 
használnak, mert fűtő felületük nagyobb, mint a sima csöveké.

Akár a padozat fölött vannak a csatornák vagy csövek, akár a 
padozat alatt s akár vasból készülnek, akár pedig falazva vannak, 
elhelyezésük mindig olyan legyen, hogy a levegő minden oldalról 
hozzájuk férhessen és a rajtok keresztülmenő égéstermények melege 
jól kihasználtassák. Fz okból azokat, ha a padozat alatt vannak, 
egy tágas csatornában (1995. ábra), ha pedig a padozat fölött
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feküsznek, a falak mentén (1996. ábra) úgy kell elhelyezni, hogy 
sem a csatorna, illetve a helyiség padozatával, sem oldalfalaival ne 
érintkezzenek. A padozat alá sülyesztett csatornát áttört lemezekkel 
szokás befödni.

A csatornák vagy csövek hosszúsága ne legyen nagyobb 
30— 35 méternél, nehogy a gázok nagyon lehűljenek és a kémény 
húzását mesterségesen kelljen fentartani; a kémény magassága is 
a csatorna hosszúságának legalább 13-részére veendő.

A csatornákat rendszerint a főfal és a választó fal mentén 
vezetjük és a helyiség sarkaiban 1 - 2-szer megtörjük.

B) A  s z e l lő z te tő  b e r e n d e z é s .

1. A szellőztetésről általánosságban.
Az ember és állat egészségének első és legfontosabb feltétele a jó, 

tiszta és száraz levegő; ennélfogva mindazokban a zárt helyiségekben, 
melyekben emberek vagy állatok hosszabb ideig vagy állandóan 
tartózkodnak, ennek megszerzéséről kell gondoskodni és sok esetben 
már az építkezés alkalmával mindazt elkövetni, a mire később a belső 
helyiségeknek jó levegővel való ellátása tekintetében szükség lesz.

A tiszta külső levegőben van 20 7 7 °/0 oxigén, 78-35°/0 nitrogén, 0*8 í-10 v íz
gőz és 0 0 i° /0 szénsav. A levegőnek ez az összétele azonban a zárt s emberek és 
állatok által lakott helyiségekben a tisztaság rovására jelentékenyen megváltozik. 
Az állati anyagcsere ugyanis a levegő oxigénjének fogyasztásával és folytonos 
gázképződéssel jár. A lélegzés által elfogyasztott oxigén helyét a tüdőnkből kilehelt 
szénsav és vízgőz foglalja el, s az emberi test kipárolgása, izzadása és bélgázai 
is jelentékenyen hozzájárulnak a levegő fertőzéséhez.

Egy felnőtt ember pihenés közben 20—22, munka közben 80 — 35, egy 
fiatal ember 15 —20 és egy gyermek 5 — 10 liter szénsavat lehel ki óránkint, 
megjegyezvén, hogy az emberi test más egyéb váladékai, a melyek a levegő 
szennyezéséhez hozzájárulnak, pontosan meg nem határozhatók ugyan, de a víz
gőzön kivül ugyanannyira becsülhetők, mint a mennyi a kiválasztott szénsav. 
Ártalmas és rossz szagú gázok fejlődnek továbbá a zárt helyiségben levő szerves 
anyagok és a piszok felbomlásából, az ott végzett házi vagy ipari munkából (pl. 
főzés, mosás stb ), a feldolgozott anyagokból, valamint a helyiségek mesterséges 
megvilágításából is. Egy gyertyaláng óránkint 15, egy olaj lámpa 30 —50, egy 
petróleumlámpa 55 — 60, egy 8 — 10 gyertyafényű gázlámpa 9 0 -9 5 , egy nagyobb 
gázlámpa 105—110  liter szénsavat és e mellett jelentékeny mennyiségű, részben 
rossz szagú és belélegzésre alkalmatlan más gázokat is fejleszt és e helyett igen 
sok oxigént fogyaszt. Végre a külső, friss levegővel beáramló, továbbá a búto
rokból, ruhákból stb., valamint a házi és ipari foglalkozáshói eredő por és piszok, 
a mely részben szerves, részben szervetlen anyagokból áll, szintén hozzájárul a 
zárt helyiség levegőjének beszennyezéséhez.

Mindezek a szennyezések és fertőzések folytán a zárt helyiségnek eredetileg 
tiszta és üdítő levegője csakhamar megromlik s kellemetlen szagúvá és egészség
telenné vá lik ; ez annál inkább érezhető, minél többen tartózkodnak állandóan
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benne s minél hiányosabb a tisztántartás. Az ilyen beszennyezett levegő nemcsak 
ama gáztartalma által hat károsan az emberi szervezetre1 a mely a belélegzésre 
alkalmatlan, de azáltal is, hogy a különféle betegségeket okozó baktériumoknak 
is tenyésző telepévé lesz.

A szénsav, ha nincsen nagy mennyiségben jelen, az egészségre nem vagy 
legalább kevésbbé ártalmas, mint a vele együtt fellépő és fönnebb említett külön
féle gázok; mivel azonban az utóbbiakat minőségileg és mennyiségileg bajos meg
határozni, azért Pettenkoffer  nyomán a levegő szénsavtartalmát veszszük a 
beszennyezés mértékéül. Ebben az értelemben azt a levegőt tartjuk jónak és az 
egészségre ártalmatlannak, melyben a szénsav mennyisége nem nagyobb, mint 
a levegő térfogatának 00007, legföljebb O’OOl része (1 m8 levegőben 0’7, legföljebb 
1 liter), míg a külső tiszta levegőben, mint fönnebb említettük, csak 0-0004 tér
fogatrészt szénsav van. Mihelyt a levegőben ennél több szénsav és a vele arányos 
mennyiségű egyéb gáz van, gondoskodni kell elvezetéséről, illetve tiszta friss 
levegő bevezetéséről.

A szellőztetés czélja, hogy a beszennyezett és megromlott 
levegőt a zárt térből eltávolítsa és jó, tiszta levegővel helyettesítse, 
azaz a zárt tér levegőjének felújítása érdekében folytonos légcserét 
hozzon létre.

Leghatásosabb szellőztetés az lenne, ha a rossz gázokat azonnal 
eltávolítanók, még mielőtt a szoba levegőjét megfertőztetik; ez 
azonban csak egyes ipari telepeken vagy műhelyekben lehetséges, 
a hol a fejlődő ártalmas gázokat külön térben vagy edényben fel
fogva, a kéményen át a szabadba vezetik ki, úgy, hogy a bendol- 
gozók káros hatásuktól mentve maradnak. Lakóhelyiségekben e helyett 
csak arra törekszünk, hogy a zárt és szennyezett levegőt tiszta, 
külső levegő bevezetése által felfrissítsük és e közben a bezárt 
levegő megfelelő részét elvezessük. Ennél a szellőztetésnél tehát 
nem tisztán csak a megromlott levegőt vezetjük el, mert az a 
bevezetett friss levegővel van keverve, és a szellőztetés tulajdon
képpen abban van, hogy a zárt és megromlott levegőt a fertőzés 
megengedett határáig friss levegővel meghigítjuk.

A szellőztetéssel bevezetendő levegő mennyisége függ nemcsak az épület 
rendeltetésétől, de és főképpen a zárt helyiségben tartózkodó emberek vagy állatok 
számától is. M o rin  és mások kisérletei szerint az óránkint szükséges légmennyiség
személyenkint a következő:

közönséges kó rházban........................................................  60—80 m 8.
járványos » ........................................................ t20—töt) »
fogházakban ...........................................................................  60—50 »
k a s z á r n y á k b a n ..................................................................... 30 —50 »
közönséges m ű h e ly e k b e n .................................................. 1-0—60 »
egészségtelen » .................................................. 60—100 »
előadó, színházi és gyűléstermekben............................... 10—60 »
n é p is k o lá k b a n .....................................................................15 —20 »
középiskolákban.....................................................................20—40 »
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la k ó s z o b á k b a n ......................................................................12 —20 m3,
h á ló s z o b á k b a n ...................................................................... 30—40 »

Lakószobákban e szerint személyenkint és óránkint 12 —20 m3 szükséges, mivel 
azonban az egy helyiségben tartózkodó személyek száma rendszerint változik 
azért a gyakorlatban óránkint 1 —2-szer annyi friss levegőt számítunk egy helyi
ségre, mint a mennyi annak térfogata.

Szarvasmarha és lóistállókban egy-egy darabra óránkint 5 0 —00 m3-nyi 
levegőszükségletet számítanak.

2. Természetes hőmérsékkülönbségen alapuló
szellőztetés.

A szellőztetés e módja egyrészt olyan, a mely akaratunkon 
kívül és másrészt olyan, a mely akaratunkkal történik.

A legegyszerűbb szellőztetés az, a mely akaratunkon kívül, az 
ajtók és ablakok résein, de különösen a falakon keresztül jön létre.

Az épületek falai, akár kőből, akár fából készültek, mindig likaesosak, úgy, 
hogy a levegőt könnyen átbocsátják, s a közönséges (felületén meg nem üvegese- 
dett) téglából, homokkőből, mésztuffából és fából való falak ebből a tekintetből 
megbecsülhetetlenek, akár be vannak vakolva akár nem; a közönséges mész
habarcs és vakolat különösen likacsos. A  falakon keresztül való szellőztetés 
hatását csökkenti azonban a meszes és az enyves festék, valamint a tapéták, s 
csaknem teljesen megakasztja a falak nedvessége, a mely a likacsokat elzárja, és 
a többszörös olajfesték.

Hogy a falakon és falnyílásokon át ilyen légcsere jöjjön létre, 
okvetetlenül szükséges, hogy a falak két oldalán levő vagyis a belső 
és külső levegő hőmérséke között bizonyos különbség legyen. A belső 
szobalevegő, a mely tudvalevőleg 18— 20 C fok között van, külö
nösen télen jóval könnyebb, mint a külső hidegebb levegő, az utóbbi 
ennélfogva a falak alsó részén keresztül befelé áramlik és a melegebb 
szobalevegőt a falak felső részén keresztül kiszorítja.

Könnyen belátható, hogy kisebb hőmérsékkülönbség esetén, tehát nyáron, 
az így létrejövő szellőztetés igen gyenge hatású s hogy továbbá a hőmérsék vál
tozásával kapcsolatban folytonosan változik és egyes esetekben a minimumra 
szállhat alá. Befolyással van továbbá reá a falak likacsossága, az ajtók és ablakok 
többé-kevésbbé légmentes zárása, de különösen a szél, a mely élénkségéhez és 
erejéhez képest egyes esetekben a szobákban is nagyobb, másokban ellenben 
kisebb fokú légmozgást hoz létre. A szellőztetés e módja tehát gyenge hatású és 
nem eléggé megbízható.

Ennél jobb az olyan szellőztetés, a mely saját akaratunkkal 
megy végbe, mert ennek mértéke tetszésünktől függ. Ennek legegy
szerűbb és ennélfogva rendszerint alkalmazott módja az, mely az 
ajtók és ablakok kinyitása által jön létre. Ha egy falnyilást teszünk 
szabaddá, annak alsó részén a külső hideg levegő befelé áramlik, 
felső részén át pedig a belső melegebb levegőt szorítja ki; könnyen
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belátható, azonban, hogy az ilyen szellőztetés nagyon egyenetlen és 
hiányos, mert a szoba félreeső helyeire ki nem terjed. Ha ellenben 
két, lehetőleg átellenes ablakot nyitunk ki, az egyiken a külső levegő 
befelé, a másikon pedig a belső kifelé áramlik, úgy, hogy a szobában 
légáramlás jön létre, a melynek ereje a létező hőmérsékkülönbséggel 
arányos; ez az áramlás a szoba egész levegőjét felkavarja és a 
légfelújitást annak oldalt levő zugaira is kiterjeszti. Ilyen szellőz
tetés különösen a melegebb évszakban szükséges, a midőn a különbség 
a külső és belső levegő hőmérséke között alig elégséges arra, hogy 
a zárt helyiségben légáramlatot hozzon létre. Azért nyáron legjobb 
szellőztetést érünk el reggel és este, illetve az éjjeli órákban, a 
midőn a levegő nemcsak kevesebb port tartalmaz, mint nappal, de 
hidegebb és ennélfogva üditőbb is.

Az ablakon át való szellőztetés azonban nem szabályozható, 
mert az ablakszárnyakat vagy egészen ki kell nyitni vagy egészen 
bezárni; esős időben továbbá a szellőztetés a becsapó eső miatt 
nehézséggel jár. Mindkét bajon nyáron egyszerűen segíthetünk, ha a 
külső téli ablakszárnyakat zsalukkal cseréljük ki; ezeknek levelei 
vízszintes tengelyük körül forognak és a szükséghez képest jobban 
vagy kevésbbé kinyithatok, a nélkül, hogy az eső és a köz vetet len 
napsugarak behatolását elősegítenék.

Oly helységekben, a melyekben sok vízgőz fejlődik, pl. istállókban 
vagy mosókonyhákban stb., a vízpárákkal és vízgőzökkel telített 
nedves levegő, a mely egyenlő hőmérsék mellett könnyebb, mint a 
száraz levegő, a helyiség felső részében a menyezet alatt gyűlik 
össze és csaknem állandóan ott vesztegel, ilyen helyiségek szellőz
tetésére hiába nyitnék ki az ablakokat vagy alkalmaznánk légvezető 
nyílásokat a falakban, mert a nedves levegő nem takarodnék ki 
rajtok. Ilyen esetben azután a menyezetben vagy boltozatban kell 
az elvezető nyilást elhelyezni és azt a padlástéren keresztül a födél 
fölé vezető és szívó gyanánt működő cső vagy kémény segítségével 
a külső levegővel összekötni, a körülzáró falakban pedig és lehetőleg 
ellentétes irányban egy légbevezető nyilást alkalmazni, illetve ablakot 
kinyitni, hogy a zárt helyiségben, úgy, mint előbb, légáramlás jöjjön 
létre s a nedves és könnyebb levegőt kiszorítsa.

A helyiségeknek téli szellőztetése már több gondot okoz, mert 
habár az ablakok kinyitásával a szobában élénk légcserét hozhatunk 
is létre, a mely teljesen elégséges a bezárt levegő felújítására, ez 
sok esetben a fűtés költségei által van korlátozva, mert a belső 
meleg levegő helyét a külső hideg foglalja el s ezáltal nagy meleg
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veszteség keletkezik. Azért czélszerü télen a szellőztetést a tütéssel 
hozni kapcsolatba.

Kisebb helyiségekben, a melyekben kevés ember tartózkodik, 
jelentékeny légcserét hozunk létre már azáltal is, hogy belüliéin 
kályhát vagy éppen kandallót alkalmazunk; az ilyen kályha a fer
tőzött szobalevegőnek a padozat közelében levő rétegeit folytonosan 
fogyasztja s azok helyét a falakon és a falnyílások msein keresztül
beáramló friss levegő foglalja el. Ez a szellőztetés azonban, mint a 
kályhafűtésnél említettük, nagyon gyenge és hiányos, mert a romlott 
levegőt nem fogyasztja s az a szoba magasabb részeiben marad. 
A szellőztetés azonban a kályhafűtéssel kapcsolatban is hatásossá 
tehető, ha a kályhát szellőző burkolattal szereljük fel s az alá 
kívülről vezetünk tiszta, friss levegőt, a mely innen fölmelegítve 
áramlik a szobába. (Lásd a Meidinger-féle kályhát).

A beszenvnyezett belső levegő ismét vagy a. tűzhelybe, vagy 
mert a belső levegő nagyobb nyomás alatt van, mint a külső, a 
falakon és a falnvilások résein keresztül kifelé áramlik. E mellett a
beömlő levegő mennyisége is tetszésünk szerint szabályozható és ha 
nincs reá szükség, egészen is elzárható; ekkor azután a szobalevegő 
alsó hideg rétegeit vezetjük a padozat fölött levő nyílásokon át a 
köpönyeg és a kályha közé.

A köpönyeges kályhákkal való szellőztetés lakóhelyiségekben 
rendszerint elégséges légcserét hoz létre, oly nagyobb termekben 
azonban, a melyekben állandóan vagy hosszabb időn át sok ember 
tartózkodik, legtöbbnyire ennél jobb szellőztető berendezésre van 
szükség. Ilyen berendezés, a melyről már a középponti (lég-, víz- és 
gőz-) fűtésnél volt szó, abban van, hogy a falakban úgy a friss 
levegő bevezetésére, mint a beszennyezettnek kivezetésére külön 
csatornákat építünk; az előbbiek a légfűtésnél a középponti, a 
többieknél pedig a helyi fűtőhelyekkel kapcsolatosak, úgy, hogy télen 
a friss levegő meleg állapotban jut a szobákba; az egyes helyiségek 
vagy egy középponti szívó kéménynyel vannak összekapcsolva, a 
melybe a szennyezett levegőt vezető csatornák nyílnak, vagy minden 
szobacsoport, illetve minden egyes szoba kap külön-külön szívó 
kéményt (lásd az 1984. ábrát).

A bevezető csatornák szájnyílása tudvalevőleg mintegy 2 m magasságban van 
a padozat fölött, hogy a belőlük kiáramló meleg levegő a közelben tartózkodókra 
ne legyen kellemetlen, mig a légelvezető csatornák rendszerint két nyílással bírnak 
minden egyes helyiségben; az alsó, a m e ly  közvetetlenül a padozat fölött van, az 
állandó téli szellőztetésre, a felső pedig, a mely a menyezet alatt van elhelyezve, 
a gyors és nyári szellőztetésre való. Valam ennyi szájnyílás zsalúszeríí vagy
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tolható, illetve forgatható ajtókkal van felszerelve, hogy a be- és kiömlést szabá
lyozni lehessen.

A természetes szellőztetés e módja, a melyet középponti szellőz
tetésnek is neveznek, szintén a belső és külső levegő természetes 
hőmérsékkülönbségén alapszik; a helyiségeket körülzáró falak két 
oldalán levő külső és belső légoszlop egyensúlya ugyanis a külön
böző nyomás által, a mely alatt a légoszlopok vannak, megzavar- 
tatik s a nehezebb külső levegő befelé, a könnyebb belső pedig 
kifelé áramlik. Ebből természetszerűen következik az is, hogy a 
szellőztetés hatása nem lehet állandóan egyenlő, de az esetleges 
hőmérsékkülönbség szerint majd kisebb, majd nagyobb és egyes 
esetekben, a külső hőmérsék növekedésével, a minimumra szállhat 
alá. A hőmérsékkülönbségén kivül befolyásai vannak reá a külső 
levegő egyéb változásai is, nevezetesen a nap és a szél. Nyári szel
lőztetésre tehát a középponti rendszer kevésbbé alkalmas, ezen a 
hiányán azonban nyáron az ablakok és ajtók kinyitásával könnyen 
lehet segíteni. Rendes viszonyok között a középponti szellőztetés, 
a mely aránylag kis költséggel állítható helyre, kielégíti a követe
léseket s azért középületeknél, a hol a szellőztetés minden egyéb 
módja kevésbbé felel meg a czélnak és a helyiségek használati 
viszonyainak, gyakran található.

3. Mesterséges hőmérsékkülönbségén alapuló
szellőztetés.

Ott, a hol télen-nyáron élénk szellőztetés szükséges, pl. kór
házakban, vegyészeti műhelyekben, tantermekben stb., az esetleg 
hiányzó természetes hőmérsékkülönbséget mesterségesen állítják 
helyre. A szellőztetés lényege az, hogy a beszenyezett belső levegőt 
oly kéménynyel szívatják ki, a melyben a levegőt mesterségesen 
melegítik.

Legegyszerűbb ilyen szellőztetés az, a midőn a légvezető 
csatorna szája valamely tűzhely kéményébe nyílik (Arnot-féle nyílás). 
A kéményben, a melyen keresztül egv tűzhely égésterményei vonul
nak, állandó légvonás van, melynek sebessége a kéménynek hőmér- 
sékétől és magaságától függ. Az ilyen kémény ennélfogva a légelvezető 
csatorna segítségével a zárt helyiség szennyezett levegőjét mintegy 
kiszívja. A szellőztetés gyakori fűtés esetén eléggé hatásos, rossz 
oldala azonban az, hogy tüzelés idején ritkán lehet szellőztetni, mert 
a nyíláson keresztül füst hatolhat a szobába.

Ennél jobb és tüzelés idején is használható berendezés az5 
a midőn a légelvezető csatornát egy meleg K  kémény mellé vagy
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két kémény közé építjük, a mely a légvezető csatornát is melegíti 
és benne a légvonást fentartja (1998. ábra). A két csatorna között 
levő választó falat, a melynek vastagsága külön
ben csak V4-, legföljebb Vs-téglányi, helyenkint 
öntött, illetve kovácsvas- vagy réztáblákkal lehet 
kiváltani, a melyek jó hővezető képességüknél 
fogva a kémény melegét a légelvezető csatornával 
közük. Ez a berendezés kisebb légelvezető csatornáknál teljesen 
megfelel a czélnak

Nagy légelvezető csatornáknál e helyett a tűzhely K  kéményét 
öntöttvasból vagy vaslemezből készítik és az ( légelvezető csatorna

1999. ábra. 
fentartására fel

belsejében helyezik el, úgy, hogy felülete a 
csatorna fűtő felületét alkotja (1999. ábra). Ez 
különösen középponti fűtésnél használható czél- 
szerűen, a hol a közös fűtő égésterményeit vezet
hetjük egy vaskéményben a középponti szívó 
kéményen keresztül, hogy melegüket a légvonás 
használjuk.

Ugyancsak egyszerű és olcsó szellőztetés az is, ha a szelelő 
kémény légoszlopát a benne elhelyezett gázlánggal melegítjük és 
teszszük könnyebbé, úgy, hogy a belső és külső légoszlop 
egyensúlya megzavartatik és a zárt térből a szabadba 
vezető légáramlás jön. létre (2000. ábra).

Egy közönséges gázláng óránkint 120 —130 liter gázt fogyaszt 
és 600—900 hőegységet fejleszt; ezzel a szelelő kémény magasságá
hoz képest 120 -2 0 0  m3 levegőt képes óránkint kiszívni.* A gáz
lángot legjobb a kémény tengelyébe helyezni és szükség esetén több 
gázlángot egy rézburokban egyesíteni, hogy ez megmelegedvén, a 
vele érintkező levegő részére nagyobb fűtő felületet adjon.

Nagy termekben, a melyek különösen este használ
tatnak s a melyeknek levegője az alkalmazott sok és 
nagy gáz- vagy más lámpa következtében gyorsan meg- 
romlana, az egyes lámpák (csillárok) fölött a menvezetben 
vagy bolthajtásban szokás légelvezető nyílásokat készíteni.
Ezek nemcsak a lámpák égésterményeit, a mint keletkez
nek, azonnal elvezetik, de az így megmelegített csatornák 
segítségével a termek szennyezett és megromlott levegőjét 
is kiszívják. Az elvezető nyílások e czélból a padlástéren keresztül- 
menő és a födél fölé nyúló szívó kéményekkel vannak kap
csolatban.

2000. ábra.

* Fanderlik: Elemente der Lüftung und Heizung, Wien 1887. 39. 1.
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Így a 2001. ábrában az l körbenégő gázlámpa fölött egy fehérre mázolt e 
ernyő van, a mely egyrészt a világosságot a teremben szétszórja és másrészt a 
a lámpa terményeit is elvezeti, míg a terem rossz levegője részben a belső (e), 
részben pedig a k külső csövön keresz
tül takarodik ki. Hasonlóképpen műkö
dik a 2002. ábrabeli berendezés is; ennél 
a gázlámpa égésterményei a belső b. a

2001. ábra. 2002. ábra.

helyiség levegője pedig a külső k töltséren keresztül jutnak a közös c csőbe és 
egymással összekeverődvén, a födél fölött a szabadba ömlenck ki. Nagyobb

termeknél az elvezetendő levegő részére az égésterményeket elvezető b kémény 
körül egy külön k légaknát kell berendezni (2003. ábra). Emeletes házaknál, a 
midőn a szelelő kéményt függőleges irányban kivezetni nem lehet, azt a menye- 
zeten keresztül vízszintesen kell vezetni a legközelebbi falig, a hol a függőleges 
kéménybe torkollik (2004. ábra). Mindezek a szelelő berendezések csak este 
működnek, a midőn a lámpa ég; más időben a szelelő kéményeket csapószele-
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pékkel vagy tolókákkal kell elzárni, nehogy azokon át külső hideg levegő jusson 
a zárt helyiségbe.

Nagyobb telepeken vagy épületekben, a hol sok légelvezető 
csatorna van, a szívó kéményeknek gázzal való melegítése költséges. 
Ilyen esetben azután czélszerűbb és olcsóbbra középponti szívó kémény 1. 
a melybe az összes helyiségek megromlott levegője bevezethető, egy 
külön tűzhely (2005. ábra) vagy kályha (2006. ábra) segítségevei 
fűteni, a mely a kémény egy fülkéjében vagy magában a kéményben
van úgy elhelyezve, hogy kívülről kiszolgálható. A tűzhely vagy 
kályha égésterményei összekeverednek az elvezetendő levegővel, 
úgy, hogy a kéményben levő keverék oly közepes hőfokkal bir. a 
mely fölfelé való hajtá
sára. illetve a légáram 
előidézésére elégséges.
A fűtőkályha, ha vas
ból készül, jobb, mint 
a tűzhely, mert a kályha

2005. ábra. 2006. ábra.

falai jó fűtő felületet adnak, a mely a vele érintkező levegő meg- 
melegítéséhez, ha a kályha jól van elhelyezve, jelentékenyen hozzá
járul. A szívó kéménynek ilyen külön fűtése legtöbbször a közép
ponti fűtéssel kapcsolatos, a hol a berendezés, mint már említettük 
a nyári szellőztetést nem biztosítja eléggé, mert a természetes 
hőmérsékkülünbség nem elégséges a légáramlás létrehozására. De 
külön fűtésre van szükség a khémiai és más műhelyek szívó kémé“ 
nyeiben is. a hol hideg és sokszor a levegőnél nehezebb gázokat 
kell a kéményen keresztül elvezetni.

Ott, a hol a középponti fűtés forró vízzel vagy gőzzel történik, a kéménybe 
|s a kályhákhoz hasonló kigyódzó csövet lehet beállítani, a mely a vele érintkező 
evegőt melegíti és fölfelé hajtja.
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Az egyes helyiségek légelvezető csatornái különféle módon 
egyesíthetők a középponti szívó kéménybe. Legjobb berendezés az, 
ha a légelvezető csatornák, a már ismeretes módon, a falakban 
fölfelé mennek és a padlástérben egyesülnek. A hol ez nem lehet
séges, ott a csatornákat a menyezetekben vízszintesen lehet a közép
ponti kéménybe vezetni, ez azonban a csatornák czélszerűtlen fekvése 
miatt lehetőleg kerülendő. Nagyobb telepeken a középponti kéményt 
rendszerint az épületen kívül helyezik el és a légelvezető csatornákat 
a falakban függőlegesen lefelé, földalatti gyűjtőcsatornákba vezetik, 
a melyek azután a közös kéménybe torkollnak.

A kémények rendszerint a szomszédos épületek fölé nyúlnak 
és oly magasságban végződnek, a hol a szél a gázok kiömlését 
legkevésbbé befolyásolhatja. A szél hatásának ellensúlyozására a 
kémények fejét alkalmas süvegekkel szerelik fel; ezekről alább a 
kéményeknél lesz szó.

4. Mekhaníkai szellőztetés.

Oly esetben, a midőn a mesterséges hőmérsékkülönbség sem 
biztosítja a szellőztetés sikerét vagy pedig, akár a költséges beren
dezés, akár építésbeli akadályok miatt, ily szellőztetés be nem 
rendezhető, mjúhanikai szellőztetéshez kell folyamodni, a melynél a 
tiszta levegő bevezetése és a fertőzöttnek kiszívása gépekkel történik. 
Ez különösen nagy kiterjedésű telepeken fordulhat elő, a hol sok 
vízszintes légvezető csatornát kellene építeni, továbbá oly épüle
tekben, melyeknél vagy sok káros gázt kell nagy sebességű és erős 
légáramlattal elvezetni (vegyészeti gyárak), vagy különös légtisztítás 
szükséges (kórházakban), vagy végre, a hol rövid idő alatt sok 
levegőt kell bevezetni (színházak, táncztermek stb.).

A mekhanikai szellőztetés történhetik a friss levegőnek benyo
mása vagy a megromlott levegőnek kiszívása által; az előbbi a 
nyomással való vagy pulztós, az utóbbi pedig a szívó szellőztetés 
(aspirátio).

A pulziós szellőztetésnél gőz-, víz- vagy gázerővel hajtott 
nyomó szeleltetőt (ventilátor) vagyis egy szélkereket állítanak fel a 
közös légbevezető csatornában, a mely a külső és a belső légoszlop 
között nyomáskülönbséget okoz, úgy, hogy a külső levegő bizonyos 
erővel áramlik befelé. A szélkerék tehát behajtja a levegőt a csatorna- 
rendszerbe, a honnan azután télen a középponti fűtőkamarán, nyáron 
pedig hűvös pinczén vagy finom sugárban permetező vízesésen 
keresztül vezethető tovább, úgy, hogy fölmelegített vagy lehűtött
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állapotban kerül az egyes helyiségekbe. Ilyen szellőztetésről már a 
gőzlégfűtéssel kapcsolatban megemlékeztünk.

A szívó szellőztetésnél egy szívó szeleltetőt (aspirátor, exhaustor) 
állítunk fel a légelvezető csatornában, a mely a zárt helyiségekben 
levő levegőt annyira megritkítja, hogy közte és a külső levegő között 
ismét nyomáskülönbség jön létre; az utóbbi ennélfogva a bevezető 
csatornákon, illetve a falakon és a falnyílások résein át nagy erővel 
tódul befelé.

A nyomással dolgozó szellőztetésnek főképpen akkor van helye, 
a midőn a légbevezető csatornák hosszúk, hosszú légkivezető 
csatornáknál ellenben a szívó rendszer érdemel elsőséget. A szívó 
szellőztetésnek rossz oldala az, hogy hatásos, óránkint 3—4-szeres 
levegő-felújítás esetén könnyen légvonást okoz s hogy a friss leve
gőt az épület közvetetlen közeléből veszi, a hol az sokszor fertőzve 
van. Az előbbi hiányon azáltal lehet segíteni, hogy a bevezetett friss 
levegőt, mielőtt a lakott helyiségbe belépne, a fűtőtesten fölmelegít- 
tetjük. Ha ellenben a friss levegőt nagyobb távolságból, pl. a szom
szédos kertből akarjuk venni, a hol az teljesen tiszta, akkor a lég
vezető csatornák nagyobb hosszúsága miatt a pulziós rendszert kell 
alkalmazni.

Ott ellenben, a hol egészségre ártalmas gázokat, gőzöket vagy 
sok port kell gyorsan elvezetni, a szívó rendszer előbbrevaló, mint 
a pulziós. A pulziós rendszer ugyanis a levegő sűrítésével dolgozik, 
azaz a szellőztetett helyiségek levegőjét friss levegő benyomásával 
először megsűríti, hogy azután nagyobb nyomásánál fogva a rom
lott levegőt kiszorítsa. Vegyészeti és más hasonló műhelyekben azon
ban, a melyekben sok rossz szagú gáz, por és egészségtelen levegő 
fejlődik, a pulziós rendszer meg nem felel, mert a megsűrített friss 
levegő, nagyobb nyomásánál fogva, a romlott levegőt könnyen a 
szomszédos helyiségekbe szorítja, a melyekben a légnyomás kisebb 
s azok levegőjét is megfertőzteti. Ilyen helyiségekben csak a szívó 
rendszer felel meg, a mely légritkítással dolgozik s a rossz levegőt 
exhaustorokkal gyorsan kiszíva, helyébe friss levegő tódúl a ritkított 
levegővel biró helyiségekbe.

Nagy épületeknél a nyomó szellőztetés a szívóval együtt is 
található, ez azonban igen költséges.

A mekhanikai szellőztetés leginkább nyáron szükséges, a mennyi
ben télen a külső és belső légoszlop természetes hőmérsékkülönb- 
sége legtöbb esetben egymagában is elégséges arra, hogy a nehe
zebb külső levegő beáramlásával egyidejűleg a könnyebb belső levegő 
kitakarodjék. Ezért a mekhanikai szellőztetést természetes szellőz

Sobó: Iíözépítéstan I I . 12
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tetéssel is szokás összekapcsolni; az utóbbi télen, az előbbi pedig 
nyáron van működésben, a midőn a természetes szellőztetés, a külső 
levegő hőmérsékének emelkedésével, már nem lenne elég hatásos. 
Olyan épületekben továbbá, pl. kórházakban iskolákban stb., a hol 
egyes helyiségeket, pl. betegszobákat, árnyékszékeket, tan- és rajzter
meket stb., hatásosabban kell szellőztetni, mint a többieket, amekha- 
nikai szellőztetés csak az előbbiekre terjed ki. Ilyen esetben is a szívó 
rendszer előbbrevaló, mint a pulziós, mert megakadályozza azt, hogy 
a fertőzött helyiségek rossz levegője a szomszédos helyiségekbe is 
behatoljon.

A mekhanikai szellőztetéshez szükséges gépies berendezés ismer
tetését e helyen annál inkább mellőzhetjük, mert ennek beszerzé
sénél úgyis mindig valamely gépgyár tanácsát kell kikérni, a melyre 
azután a berendezés is átruházható.

Egy szívó ventilátor, a mely az iskolák, gyűléstermek, vendéglők stb. 
ablakain még gyakran található, a szélkerék. Ez egy 10 — 12 cm átmérőjű bádog- 
szelencze, a melynek kereke az ablak síkjában van és a kiáramló levegő által, a 
mely szárnyaiba ütközik, forgásba hozatván, nagy forgássebességénél fogva szívó 
gyanánt működik. Hatása azonban igen csekély, mert óránkint csak 30—50 in1* 
levegőt vezethet el, azért rendszerint minden egyes ablakon alkalmazzák. A szelencze, 
ha szellőztetésre nincs szükség, belülről elzárható.

A ventilátor és exhaustor lehet centrifugális vagy csavar-ventilátor; az 
előbbinél a sugarasan álló szárnyak iránya párhuzamos, az utóbbinál pedig 
bizonyos szöget zár be a tengelylyel. Az előbbiből a levegő nagy sebességei és 
legtöbbnyire nagy nyomással, az utóbbiból ellenben kisebb sebességgel és kisebb 
nyomással jön ki. Az utóbbi a szellőztetésre nézve kedvezőbb.

Újabb időben a villámos exhaustorok kezdenek terjedni, vagyis olyanok, a 
melyek egy kis elektromotorral vannak felszerelve. Ilyen pl. a Blackmann-féle 
exhaustor, a mely a legjobbak egyike, mert szakszerű szerkezettel bir s igen 
hatásosan és majdnem teljesen zajtalanúl működik. Az exhaustort a motorral 
együtt egy szívó aknában (reflektor) szokás felállítani. A készülékek, a melyek 
igen gyorsan forognak, nagyon könnyen, pl. egy gomb megnyomásával vagy 
eltolásával szabályozhatók.

Szívó ventilátor helyett gyakran található a yözsnyár-fújtató is. Ennek 
szerkezeti elve az, hogy a gőz, a midőn egy keskeny csőből egy tágas töltsérbe 
ömlik ki, az utóbbiban légrítkitást okoz és a vele szomszédos légrétegekre nézve 
szívó gyanánt működik, úgy, hogy azokat magával ragadja. A készülék azonban 
nagy zúgással jár és ennélfogva inkább gyárak, mint lakóházak részére való.

C) K é m é n y e k  é s  fú itők e lyek .
A tűzhelyeket mindig kéményekkel kell összekötni, a melyek 

füsijöket a szabadba elvezetik és az égéshez szükséges levegőnek a 
tüzelőanyag közé való beáramlását lehetségessé teszik.
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A kémények, mint már tudjuk, lehetnek tágas (bőszájú) vagy 
mászható és szűkszájú vagy orosz kémények; az utóbbiak kereszt
szelvénye vagy négyszögletes vagy köralakú.

A kémények működése a belső és külső levegő hőmérséke között levő 
különbségen alapszik. A tűzhelyről felszálló füst ugyanis jóval melegebb és 
ennélfogva könnyebb is, mint a külső levegő, ennélfogva függőlegesen fölfelé száll, 
s helyét a tűzrácson keresztül benyomuló külső hideg és ennélfogva nehezebb 
levegő foglalja el. Minél melegebb a füst a külső levegőhöz képest, annál hígabb 
és könnyebb, annál sebesebben emelkedik a magasba s annál sebesebben tódul 
a tűzhelybe a külső hideg levegő, a mely az égéshez szükséges oxigént szolgál
tatja. A kémény tehát szívó gyanánt működik azaz a külső levegőt a tűzhelybe 
behúzza. A jó l működő kéményről azt mondjuk, hogy jó léghúzása van.

A kémény húzására azonban a hőmérsékkülönbségen kívül annak magas
sága is befolyással van, mert eltekintve a súrlódástól és a kémény falai által 
létrehozott hőveszteségtől, a légmozgás sebessége a kémény magasságával négy
zetes arányban növekszik; minél magasabb ugyanis a kéményben levő légoszlop, 
annál nagyobb közte és az ugyanoly méretű légoszlop között a súlykülönbség s 
annál nagyobb erővel nyomúl az utóbbi a tűzhelybe. A házi kémények magas
ságát azonban a felső szájnyíláshoz való hozzáférhetés szüksége befolyásolja, 
mert ez a kémény tisztítása és kiégetése végett legföljebb 1 “2 méternyire lehet s 
rendszerint csak O'ö — 0'6 m-nyire van a födél taraja fölött. Közönséges viszonyok 
között azonban ez a magasság elégséges arra, hogy a kéménynek megfelelő 
léghúzása legyen, habár tapasztalat szerint emeletes házak kéményei jobban 
húznak, mint a földszintes házakéi s ennélfogva kevesebb korom is rakódik 
le bennök.

Befolyással van továbbá a kémény húzására annak belső szelvényterülete 
és — bizonyos tekintetben — a keresztszelvény alakja is. Igen szűk kéményben 
a falfelület ellenállása, a melyet a füstnek le kell győznie, hogy fölfelé szálhasson, 
igen nagy a keresztszelvény területéhez képest, úgy, hogy a léghúzás könnyen 
megakad, a füst megtorlódik és a tűzhely ennélfogva nem kap annyi levegőt, 
mint a mennyi a teljes elégéshez szükséges. Ha ellenben a kémény kereszt- 
szelvénye az átvonuló füstmennyiséghez képest igen nagy, akkor felülete, külö
nösen télen, sok meleget von el a füsttől; a füst ennélfogva nagyon lehűl és 
hasonlóképpen a kémény húzását gyengíti. Azért az orosz kémények tapasztalat 
szerint jobban húznak, mint a mászhatok, s azokban ennélfogva kevesebb korom 
is rakódik le.

A kivonuló füst sebességét előmozdítjuk azáltal is, ha a kémények építé
sénél gondosan kerüljük azokat az akadályokat, a melyek a felszálló füstnek a 
kéményfalakhoz való súrlódását okozzák. Ezt elérjük azáltal, ha a kéményt lehe
tőleg függőlesen vezetjük és belül gondosan simára vakoljuk. A  füst csak kény
szerítve megy ferdén vagy vízszintesen, s e közben nemcsak hogy sokat veszít 
sebességéből, de a hosszabb úton, a melyet megfutni kénytelen, jobban is hűl le; 
ilyen kéményeket ennélfogva aránylag magasabbra kell építeni, hogy a nagyobb 
ellenállást a magasabb légoszlop ellensúlyozza. A hol azonban a kéményeket 
függőlegesen vezetni nem lehet, a mi, mint alább látni fogjuk, emeletes házaknál 
rendszerint eíőfordúl, ott arra kell törekedni, hogy a kémény hajlásszöge, a melyet 
a vízszintessel bezár, ne legyen kisebb 60°-nál és csak elkerülhetetlen szükség 
esetén 45°-nál.

12*
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A kéményfalazat belső simaságát, a mely a koromlerakodás megakadályo
zására is szükséges, a gondosan készített vakolat biztosítja. Az orosz kémények 

belsejét, mint már a kémény falazásánál említettük, azzal a 
fahengerrel vakoljuk simára, a mely körül a kéményt rakjuk 
lljabb időben az orosz kémények jó húzását azáltal fokozzák, 
hogy azokat jól kiégetett és mázas agyagcsövekből állítják 
helyre, a melyek tokok segítségével vannak összekötve, habarcs
csal tömörítve és befalazva (2007. ábra). Ezek tömörök és 
simák lévén, a füstöt át nem bocsátják és könnyen tisztíthatok, 
de drágák, ennélfogva inkább csük a szellőztetéssel kapcsolatos 
légbevezető csatornák, mint orosz kémények gyanánt használ
tatnak, hogy a por lerakodását megnehezítsék.

A füst mozgássebességét a köralakú orosz kémények 
kevésbbé befolyásolják, mint a négyszögletesek, mert egyenlő 
keresztszelvény mellett kisebb a kerületűk és a füst ennélfogva 
kevesebb ellenállásra talál s kevesebb meleget is veszít bennök. 
Mindazonáltal újabb időben szívesebben építik a négyszögletes 
szelvényű orosz kéményeket, mert ezeknek falait a téglakötés 
szabályai szerint és legföljebb 3/4-es téglák használatával lehet 
kirakni, mig ellenben a köralakú szelvény a téglának megfa
ragását követeli és ennek folytán a belső felület üreges, egye

netlen; ez ugyan vakolattal kiegyenlíthető, a vastag vakolat azonban a tisztítás és 
a hőmérsék változásai következtében helyenkint lehúll s helyébe korom rakódik 
le, a mely le nem tisztítható és kéménytüzet okozhat. Az orosz kéményeket 
ugyanis a nyílás nagyságának megfelelő kefékkel tisztítják, melyeket 3 — 4 kg 
súlyú vasgolyó ráakasztásával kötélén eresztenek be és húznak ki; ezek a kefék 
azonban a vakolat repedéseiben és üregeiben lerakodott koromhoz nem férhetnek.

A kémények anyaga mész- vagy agyaghabarcsba rakott és jól 
kiégetett tömör tégla, a mely jó melegtartó és a füstöt át nem bocsátja. 
Minél vastagabb a falazatuk, annál jobban biztosítják a fölfelé irá
nyuló légmozgást mindazonáltal falvastagságuk rendszerint csak 12- 
téglányi és csak oly orosz kéményeknél, a melyek magas padlás
téren egymagukban és 4— 5 m magasságban szabadon állanak, 
szokás két átellenes falat 1-téglavastagságúra venni, hogy a kémény 
megállása biztosítva legyen; mászható kéményeknél, a melyek min
dig széles alapon állanak, erre nincs szükség.

A kémény keresztszelvény-területe függ a vele kapcsolatos 
tűzhely nagyságától és szerkezetétől, illetve a tűzhelyek számától, a 
melyeknek füstjét egy kéménybe vezetjük. Ezt a keresztszelvényt 
könnyen kiszámíthatnók, ha ismerjük azt a tüzelő-mennyiséget, a 
melyet a tűzhelyen óránkint el kell égetni, valamint a kéményeknek 
a tűzrácstól fölfelé számított magasságát; lakóházak kéményeit azon
ban tisztán tapasztalati és gyakorlati adatok nyomán szoktuk meg
határozni. így egy-egy szobakályhára 70—90 cnr-t, közönséges 
konyhatűzhelyre pedig 150—200 cm2-t szokás a kémény kereszt
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szelvénye gyanánt számítani. E szerint egy szobakályha részére 9— 10 
cm átmérőjű orosz kémény kellene, a tisztítás miatt azonban 15 
cm-nél kisebb tágasságú kéményeket építeni nem lehet és nem 
szabad. A 15/15 cm keresztszelvény nyel biró orosz kémény szelvény- 
területe azonban 225 m2, a l0/23 cm-esé 345 cm ' és a 20 cm belső 
átmérővel biró kéményé 314 cm2; ennélfogva egy 15 cm-es vagy 
egy 20 cm átmérőjű orosz kéménybe három szobakályha füstjét 
lehet és szokás bevezetni, daczára annak, hogy a füstelvezetés tekin
tetében legjobb lenne, ha minden egyes szobakályha külön orosz 
kéményt kapna; a 20 cm átmérőjű vagy 15/23 cm-es oldalakkal biró 
kémény két konyhatűzhely vagy pedig egy konyhatűzhely és egy 
kályha füstjét fogadhatja be, míg nagyobb konyhatűzhelyek részére 
15 cm tágasságú külön kéményt építünk. Az orosz kémény legna
gyobb tágassága 23/23 cm vagyis 529 cm2, úgy, hogy ez a legna
gyobb házi tűzhely kiszolgálására is elégséges. Ez oknál fogva 
lakóházakban és rendes használatra ma már kevés kivétellel szűk
szájú vagy orosz kéményeket építenek, mászható kéményeket csak 
ott alkalmaznak, a hol ezt valamely különleges tűzhely megköveteli, 
így a nyitott tűzhelynek, a melyről alább a lakóházak konyha
tűzhelyeinél lesz szó, mindig nyitott vagy mászható kéménye van; 
erre ebben az esetben azért van szükség, mert a tűzhely füstje sok 
levegővel keverve jut a kéménybe. Mivel azonban az utóbbi a füstöt 
nagyon lehűti és a. kémény húzását meggyöngítené, okvetetlenűl 
szükséges, hogy a nyitott tűzhely égésterményei lehetőleg forrón 
jussanak a kéménybe és azt melegen tartsák; azért van az, hogy a 
kémény füstfogóját lehetőleg mélyen kell leereszteni s hogy a nyitott 
tűzhely égésterményeinek melegét más czélra felhasználni nem lehet 
(2222. ábra). Hasonlóképpen mászható kéménye van legtöbb eset
ben a kandallónak, a füstölő-kamarának és a mosókonyhának is. 
A kandalló kéményénél azonban a füstnyílás összehúzása által, a 
füstölő-kamara és mosókonyha tágas kéményeinél pedig azáltal 
akadályozzuk meg a külső levegő behatolását és a kémény lehűlését, 
hogy a kémény alján levő tisztító nyílásokat lehetőleg légmentesen 
záró ajtócskákkal szereljük fel.

A mászható kémények legkisebb tágassága 45 cm szélesség 
mellett 40 cm, s ennél szükebbre nem is szabad őket építeni, mert 
különben nem bújhatok és nem tisztíthatók.

Oly esetben, a midőn több tűzhely füstcsövét vezetjük egy 
kéménybe, csak arról kell gondoskodni, hogy az egyes füstáramok 
egymást ne zavarják és ne torlaszszák. E végett a különböző irányból 
jövő füstcsöveket különböző magasságban kell elhelyezni és fölfelé
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irányítani, hogy a különböző hőmérsékű füstáramok lehetőleg hegyes 
szög alatt találkozzanak egymással. E mellett arra is kellene ügyelni, 
hogy az egy kéményhez kapcsolt tűzhelyek egyidejűleg használtas
sanak, nehogy a használaton kívül levő tűzhelyen keresztül hideg 
levegő jusson a kéménybe, ettől azonban, mert akadályokba ütközik, 
rendszerint eltekintünk és a bajon jól záró, fűtő- és hamuajtókkal 
igyekszünk segíteni. További követelmény e mellett az is, hogy az 
egy kéményhez kapcsolt tűzhelyek egy és ugyanazon az emeleten 
legyenek, különböző emeleteken levő tűzhelyek füstcsöveit egy 
kéménybe bevezetni nem szabad. Ilyenformán minden emeleten

egy-egy kályha- vagy tűz-
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helycsoportnak külön-külön 
kémény kell, a mely a födél 
fölé a szabadba kivezet; 

; mivel azonban emeletes lakó
házaknál a kályhák és tűz
helyek rendszerint egymás 
fölött egy függőlegesben van
nak, könnyen belátható, hogy 
az egyes emeletekről kiin
duló kémények nem lehet
nek függőlegesek, mert a 
felső emelet kéményürege 
útjában van az alatta levő 
emelet kéményüregeinek. Ez 
oknál fogva az alulról jövő 
kéményeket ferdén kell ve
zetni azaz elhtizni, de csak 
annyira, a mennyire azt a 
felső emelet kémény ürege 
és a köztük levő választó 
fal megkívánja (2008. és 
2009. ábra); a padlástalaj
tól, illetve a felső emelettől 
kezdve azután az összes ké
ményüregek, egy-egy k ké
ménytestbe egyesítve, függő

legesen mennek egymás mellett. E szerint egy-egy kéménybe rend 
szerint legalább annyi kéményüreg van egyesítve, mint a hány emeletes 
az épület (a földszintet is beszámítva), olyan esetben pedig, a midőn a
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konyhatűzhely külön kéményt kap. az egy csoportba foglalt kémem - 
üregek száma is megfelelően szaporodik.

A kéményüregeknek egy-egy kéménytestbe való egyesítése 
nemcsak a kisebb építési költség miatt, hanem azért is jó, hogy a 
kémények ily módon biztosabban állanak, a födelet kevesebb helyen 
törik át, a mivel kapcsolatosan kevesebb gerendát kell kiváltani, s 
hogy hőveszteségök is, a melyet a külső hideg levegővel való érint
kezés folytán szenvednek, jóval kisebb. Az egyesítésnél csak azt a 
szabályt kell betartani, hogy az egyes kémény üregek között levő 
választó falak, a melyek egészen a kémény tetejéig érnek, 12-téglánál 
vékonyabbak ne legyenek.

A kéményüregeknek a falakon belül való elhúzása néha azért 
is szükséges, mert ajtók és más falnyilások vagy pedig faszerkezetek 
vannak útjokban, s azokat úgy kell kikerülni, hogy a kéményüreg 
legalább V2-téglányira legyen tőlük.

A kéményeket azonban nemcsak a választó falak belsejében, 
de a padlástérben is szoktuk húzni és csoportosítani. Ennek indító 
oka az is lehet, hogy a kémény útjában oly födélgerendák vannak, 
melyeket a füdélszerkezet meggyengítése nélkül kiváltani nem 
szabad, rendszerint azonban az elhúzás azért szükséges, hogy a 
kémény lehetőieg a taréj közelében vagy pedig a taréjon át bújjék 
ki az épületből. A kéményeket ugyanis, hogy a külső hideg levegővel 
való érintkezéstől inelegtartásuk érdekében lehetőleg megóvjuk, abban 
az esetben sem vezetjük ki az eresz közelében a szabadba, a midőn 
belső elhelyezésűk azt megkívánná, mert ebben az esetben a 
kémények, a melyeknek egészen a taréj fölé kell nyúlniok, nagy 
magasságban állanának szabadon és nagyon lehűlnének, de a szél 
is könynyen feldöntené őket.

A legnagyobb elhúzás, illetve iránytörés az, a mely a vízszin
tessel 60 fokot zár be; ennél nagyobb iránytörésnél, a mely egészen 
45°-ig mehet, a töréspontokon már tisztító ajtócskák szükségesek, 
hogy a ferdén menő részt kézi kefével lehessen kitisztítani. Az ilyen 
elhúzásnál azonban a kéményt, alátámasztása végett, tömör pillérrel 
(a b c ) kell aláfalazni (2010. ábra), mert a faszerkezettel való alá
támasztás a kémény megállását tűzveszély esetén nem biztosítja és 
ennélfogva építésrendőri szabályok által tiltva van. Olyan esetben 
azonban, a midőn két szomszédos kéményt, a melyeket pl. egy 
folyosó választ el egymástól, kell egyesíteni, az aláfalazás elmaradhat, 
mert a két kémény egymást akkor is eléggé megtámasztja, ha 
egyikök függőlegesen áll (2011. ábra). Ez azonban nem jó és lehe
tőleg kerülendő.
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A kéményüregeket továbbá, hogy a külső hideg levegővel való 
érintkezéstől és a lehűléstől megóvjuk, nem a körülzáró, de a belső

választó falakban, még pedig rendszerint az anyafalakban helyezzük 
el; ezeknek vastagsága tudvalevőleg jóval nagyobb, mint a keresztben 
haladó falaké. Ha azonban a keresztfalak oly vastagok, hogy a 
kéményüregek elhelyezhetők bennük, akkor ennek az elhelyezésnek 
adunk elsőséget, mert ebben az esetben a födélgerendákat nem kell 
kiváltani. Egy oly falnak, a melyben 15 cm tágasságú orosz kémé
nyeket akarunk elhelyezni, a nélkül, hogy a kéménytest kívülről 
látható lenne, legalább 45 cm vastagsággal kell birnia, hogy a 
kéményüregek 15 cm vastag falakkal legyenek határolva. Ha ellenben 
tágasabb kéményekkel van dolgunk vagy pedig 45 cm-nél vékonyabb 
falakkal, akkor vagy az egész választó falat kell megfelelően vasta
gabbra szabni (2012. ábra) vagy — a mennyiben ez jelentékeny 
többköltséggel jár —  a kéménytestet a falból egy vagy mindkét 
oldalon kiszögelltetni. Ez a kiszögellés legtöbbnyire a sarokba esik,

2012. ábra. 2013. ábra. 2014. ábra.

mert a tűzhelyeket legszívesebben itt helyezzük el, azért, hogy közös 
kémények körül csoportosítsuk. Ez a kiszögellés kiterjedhet csak az 
egyik, még pedig a vastagabb falra (2013. ábra), vagy pedig mind
kettőre, úgy, hogy a sarkot letompítjuk (2014. ábra). Az ilyen kiszö-

2010. áb.ia. 2011. ábra.
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gellések azonban megrontják a szoba szépségét, s azokat ennélfogva 
mindig alárendelt jelentőségű helyiségek felé kell fordítani.

A kéményeket, tisztításuk végett, fölül és alul mindig tisztító 
ajtócskákkal kell felszerelni; ezek vaslemezből készülnek, külön 
horonyba csukódnak és rendszerint kettősek, hogy kéményt űz esetén 
izzóvá ne legyenek és tisztításkor a kormot át ne bocsássák. A felső 
ajtócska, a melyen át a kéményseprő a kefét lebocsátja, 1*0— 1*2 
méternyire van a padlástalaj fölött. Egyes városok építésrendőri 
szabályai azonban a kéményeknek a padlásról való tisztítását, tűz
veszélyessége miatt, tiltják: ilyen esetben a tisztítást a kémény 
torkán, vagy ha az magasan lenne, a födél fölött elhelyezett tisztító 
ajtócskán keresztül kell végezni. A kémény megközelítésére ekkor a 
födélhéjban belülről nyitható kilépő ajtót, a födélen pedig korláttal 
bíró deszkajárót kell készíteni.

Az alsó tisztító ajtócska a tisztításkor lehullott korom kitaka
rítására való és vagy az illető emeleten van elhelyezve, a hol a 
kéményüreg is kezdődik (2008. ábra a) vagy pedig a pinczében 
(2009. ábra a). Előbbi esetben a kormot az illető lakásban kell 
kihúzni; ez azonban tisztátalanságra vezet még akkor is, ha a 
tisztító ajtócska, mint rendesen szokás, valamely alárendelt helyi
ségbe, pl. konyhába, cseléd- vagy előszobába, folyosóba stb. nyílik 
Utóbbi esetben a tisztítás a pinczéből történik, úgy, hogy a lakások 
a kellemetlen koromportól mentve maradnak; ez az elrendezés 
azonban, mert az anyafalat ott gyengíti meg, a hol legjobban van 
igénybe véve, csak akkor engedhető meg, a midőn a földszinti és 
pinczefalak nincsenek nyílásokkal nagyon áttörve és meggyengítésük 
nem ad aggodalomra okot.

A kémények építésénél a felsoroltakon kívül még a következőkre kell figye
lemmel lenni:

Minden nyitott konyha- és kandalló-tűzhely külön kéménynyel bírjon.
A kémények falai azokon a helyeken, a hol gerendafalakat, menyezeteket 

és egyéb gyúlékony szerkezeteket érintenek, legalább 15 cm vastagságban készí
tendők; menyezet- és födélgerendákat és más faszerkezeteket ennélfogva a kémény
falba beépíteni nem szabad, de azokat a kéménytesten kívül kell kiváltani (lásd 
a 897. és 904. ábrát). A füstölő-rudak, a melyeket csak ott szabad alkalmazni, a 
hol a rendes tisztítást nem akadályozzák, vasból készítendők

A kéményeket mindig biztos alapra kell rakni vagy olyan falban elhelyezni, 
a melynek rendes alapzata van; a kéményt csak az emeleten megkezdeni vagy 
gerendasorra állítani nem szabad, mert tűzveszély esetén bedől.

Az orosz kéményeknek legalább 0-50, a mászható kéményeknek legalább 
1‘25 és az ipari tüzelésre szánt kéményeknek legalább 2‘00 méterrel kell a födél 
taraja fölé érniök. Ha azonban a kémény magasabb ház közelében van, akkor 
azt legalább 0'50 méterrel kell a szomszédos tűzfal fölé felhúzni, nehogy a magas-
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sabb falon visszaverődő és ennélfogva forgásba jövő légáram (szél) a kémény 
füstjét visszanyomja.

Olyan kéményeket, a melyek a szomszédos ház ajtó- vagy ablaknyilásától 
5 m-nél tovább nincsenek, ezek szemöldökénél legalább l'OO méterrel magasabbra 
kell építeni, hogy a füst ne legyen a szomszédoknak alkalmatlan.

A tűzhelyek füstcsöveit a falon keresztül az utczára vagy udvarra kivezetni 
nem szabad, de azoknak rendesen épített kéménybe kell torkollniok.

A kéményfejeket 10— 15 cm vastag faragottkő- vagy czément- 
lapokkal, élére állított és lehetőleg czémenthabarcsba rakott téglával 
vagy pedig fémlemezzel kell betakarni és a víz lefolyása végett 
kifelé lejtősre készíteni.

A kémény fej ek azonban sokszor s különösen ott, a hol a lég
húzást a közelben levő magasabb szerkezetek befolyásolják, még 
más különleges felszerelést is igényelnek; ennek czélja az, hogy a 
külső légáramlatoknak a kéménybe való behatolását megakadályozzák. 
Ide tartoznak a kéménytől elások és a kéménysüvegek.

A szél iránya nagy befolyással van a kémény húzására és jó 
süvegszerkezet mellett a léghúzás támogatására is felhasználható. 
Vízszintes irányú vagy gyengén fölfelé irányuló légáramlat nem árt 
a kémény léghúzásának, de sőt elősegíti a füst kiömlését belőle 

mert a kémény falain megtorlódva és megsürű- 
södve, ismét megritkíttatik, kitágul és a fedőlap 
lejtőjén fölfelé szállva, a kéményből kiszálló füs
töt is magával ragadja (2015. ábra). A szélnek 
rendes iránya, a mely tudvalevőleg mintegy 10° 
alatt éri a vízszintes síkot, szintén nem nyomja 
vissza a füstöt s még mindig s zívó  gyanánt hat 
reá. A mint azonban a szél iránya a vízszintessel 

15 foknál nagyobb szöget zár be, a kémény léghúzását már mester
séges eszközökkel kell ellene megvédeni.

Legegyszerűbb segítő eszköz az, ha a kéményt egy pléhernyő- 
vel befödjük, a mely a szelet a kéményüregbe nem engedi (2016. 
ábra); az ernyő alól a füst akadálytalanúl szállhat ki a szél irányá
val ellenkező oldalon. Az ernyő alatt vízszintesen keresztül menő 
széláram megerősíti a léghúzást. Ehhez hasonló elrendezés az is? 
a midőn a kémény négy sarkán négy függőleges p  pillért építünk, 
a melyek közösen hordják az f  fedő kőlapot (2017. ábra). Szélesebb 
kéményeknél a sarokpillérek közé is állítunk egy vagy több pillért, 
úgy, hogy a kémény fején több oldalnyílás keletkezik, melyeken a 
szél keresztülmenve, a füstöt is magával ragadja. Ugyanilyen a 
hatása az újabb időben gyakran használt és égetett agyagból való 
kéménytoldásoknak is (2018. és 2019. ábra), a melyek a kereske
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désben 12— 32 cm tágassággal és 0-60— 1-80 m magassággal kap
hatók s kívül és belül mázasak.

Ezeknél jobbak azonban azok az agyagcsövek, melyekbe a szél 
külön e czélra való nyílásokon behatolhat és ismét más nyílásokon

2016. ábra.

kimehet, úgy, hogy a léghúzást is élénkebbé teszi. Ilyen kémény
toldatot látunk a 2020. és 2021. ábrában; az előbbinél a töltsér- 
alakú süveg k konzolokon áll. a melyekbe az alulról jövő szél

2019. ábra. 2020. ábra. 2021. ábra.

ütközik és a töltséren keresztülmenve, a felső nyíláson kiszáll, míg 
a fölülről jövő szélsugarak az alsó nyílásokon takarodnak ki s mind
két esetben szívólag működnek. A 2021. ábrabeli kéménytoldat 
gyakrabban található és kerületén lefelé irányuló és nyitott szájú 
rövid csövekkel van felszerelve; ezeken a szél beáramlik és a felső 
nyílásokon a füsttel együtt kimegy, vagy megfordítva.
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Ugyancsak gyakran található, vaslemezből készült kéménytol
dásokat mutat a 2022. és 2023 ábra. Az előbbinél a c kéménycső

két ágra oszlik, a melyek fölül ismét egyesülnek; a két ág közül 
abba, a mely a szél oldalán van, a külső légáram tódul be és a 
füstöt a másik ágon keresztül kihajtja. A 2023. ábrában ellenben a 
c kéménycső két függőleges s fölül és alul nyitott f  csőbe ágazik ki, 
ennek folytán az alulról belépő szélsugarak a felső, a fölülről 
behatolók pedig az alsó nyílásokon át mennek ki s magokkal ragad
ják a füstöt is, míg a vízszintes irányú szél mind a négy szájnyíláson 
szívó hatást gyakorol.

A 2024. ábrában látható és szintén gyakran alkalmazott 
Wolpert-féle szívó kéménysüveg szintén minden irányú szél ellen 
védi meg a kémény húzását. Ennél a vízszintes irányú szél a süveg
ben légritkítást okoz; ezt a légritkítást a süveg oldalain föl és lefelé 
elterelt szélsugarak, a melyek a nyílások közelében levő füstrészecs
kéket ragadják magukkal, még inkább fokozzák. A fölülről lefelé 
fúvó szélnél azok a sugarak működnek szívólag, a melyek a fedőről 
eltereltetnek, továbbá azok, a melyek a süvegen keresztül hatolnak, 
és végre azok is, a melyek a süveg alsó szélét érintik, végre az 
alulról fölfelé irányuló szél részben a süvegen keresztül, részben 
pedig a fedő alatt siklik át és szintén magával ragadja a füstöt.

A legújabb és állítólag valamennyinél jobb szívó kéménytoldat 
az, a melyet Schippel Rikárd chemnitzi (szászországi) gyáros 
Viktoria-szívó név alatt gyárt.

Az azelőtt használatos és helyenkint még ma is látható kéménysüvegek 
forgó csövek gyanánt készültek és tetejükön elhelyezett szélkakas vagy lemez-

2022. ábra. 2023. ábra, 2024. ábra.
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szárny segítségével önmaguktól fordultak meg, úgy, hogy oldalt nézó szájuk a 
szél irányával ellenkező állást foglalt el és így a szélén végigsurranó szélsugarak 
szintén magukkal ragadták a füstöt (2025. és 2026. ábra). Rossz oldalak azonban, 
a mely őket a használatból kiszorította, az, hogy herozsdásodva, nem forognak es

működésök megszűnik. #
A kéményekkel kapcsolatosak végre a kívülről fűlő kályháknál 

használt fütőhelyek vagyis a falak belsejébe rejtett és ajtóval elzár
ható kis kamarák, a melyekből a kályhák fűthetők. hzeket i em ise
rint az anyafalakban helyezzük el és folyosóra, komimra, eló-\ag\

2028. ábra. 2027. ábra.

cselédszobába nyíló b 
bejáró ajtókkal szerel
jük fel, a melyeknek 
szélessége legalább 065 
s magasságai‘00— 1 *20 
m. A bejáró ajtót vagy 
vasból készítjük vagy 
legalább vaslemezzel 
beborítjuk és kő- vagy vaskeretbe erősítjük, hogy a tűz ki ne csap
hasson rajta.

A fűtőhely (H ) alaprajzi alakja különböző, a szerint, a mint 
abból egy (2027. ábra), két (2028. ábra), három (2029. ábra) vagy 
négy kályhát lehet fűteni (2030. ábra). Belső tágassága rendszerint 
0*8—1*00 m, magassága pedig 1*50—2*00 m, körülzáró falainak vas
tagsága í/2 tégla. Ha a fal nem elég vastag, hogy a fűtőhelyet befogad
hassa, akkor a szobák sarkainak letompításával segítünk a dolgon; 
ezáltal a k kályhák fűtőnyaka (n ) is természetes módon torkollik 
beléje. Oly esetben, a midőn egy fűtőhelyről négy kályhát kell fűteni?
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a bejárót egy F  fűtőfolyosóval (2030. ábra) állítjuk helyre. Ügy a 
fűtőhelyet, mint a fűtőfolyosót mindig kövezettel kell felszerelni és

beboltozni, oly esetben pedig, a midőn a fűtőhely egy mászható 
kémény alatt van (2027. ábra), egy a vasajtóval a kéménytől elzárni, 
a mely a kályhák t füstcsöve alatt van, hogy a fűtőhelyből hideg 
levegő ne jusson a kéménybe.

A fűtőlyukba torkollik az egyes kályhák n fűtőnyaka, a mely 
30 cm széles és 30—40 cm magas s a melyet a fűtőhely felől vas
ajtóval zárunk el.

Emeletes lakóházaknál a fűtőhelyeket függőlegesen egymás 
fölött keli elhelyezni, hogy az alattuk levő fal által kellően gyámo- 
lítva legyenek. A kéményüregeket azután, a szükséghez képest elhúzva, 
a fűtőhely mellett helyezzük el az anyafalban.

Újabb időben a kályhák legnagyobbrészt belülről fűlnek, fűtő
helyekre ennélfogva ritkán van szükség, legföljebb egy-egy kályha 
részére, a melyet a szoba tisztasága érdekében kívülről akarunk fűteni.

A fűtésre és szellőztetésre vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
P. T. Meissner: Die Heizung mit erwärmter Luft, Stuttgart 1827.
Sellins: Heizung und Ventilation in Fabriksgebäuden, Stuttgart 1861.
Pa u li: Ueber Kochherde und Zimmeröfen, München 1861.
Th. Wefss: Allgemeine Theorie der Feuerungsaidagen, Zürich 1862.
K. Midier: Die Ventilation landwirthschaftlikher Gebäude, Weimar 186/.
A. Büchner: Zimmeröfen und Zimmerkamine, Weimar 1868.
L. Degen: Handbuch für Einrichtung der Ventilation u. Heizung, München

C. Morlok: Die Heizung durch Zimmeröfen, Stuttgart 1872.
H. Zwick: Die Zimmeröfen der letzten zehn Jahre, Leipzig 1874 
Menzel-Georg: Handbuch für den Bau der Feuerungsalagen, Halle 18/Ő. 
E. Haesecke: Ventilation in Verbindung mit Heizung, Berlin 18/7.
C. Lang: Ueber natürliche Ventilation etc., Stuttgart 1877.
C. Munde: Zimmerluft, Heizung und Ventilation, Leipzig 1877.

2029. ábra. 3030. ábra.

1869.
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Ferrini-Schröter: Technologie der Wärme, Feuerungsanlagen, Oefen, Hei
zung und Ventilation, Jena 1877.

A. Wolpert: Theorie und Praxis der Ventilation u. Heizung, Braunschweig

1880.
Deutsches Bauhanclbncli II. kötet, Berlin 1880.
Breymann-Laug: Allgemeine Baukonstruktions-Lehre, I\ . kötet, Stuttgart

1881.
A. Schölts: Feuerungs- und Ventilations-Anlagen, Karlsruhe 1881.
J. Durm : Handbuch der Architektur, III. rész 4. és 5. kötet, Darmstadt 

1881—1883.
E. Deng: Die rationelle Heizung und Lüftung, Berlin 1887.
F. Fanderlik: Elemente der Lüftung und Heizung, Wien 1887.
Gottgetreu: Lehrbuch der Hochbaukonstruktionen, I\ . rész, Berlin, 1888. 
Menzel-Heinzerling: Der Steinbau, Leipzig 1893.

IV. FEJEZET.

Árnyékszékek és emésztő csatornák.

Az árnyékszék minden lakóháznak nélkülözhetetlen s köz
egészségügyi és tisztasági szempontból igen fontos alkotó része; helyes 
megszerkesztése és elhelyezése ennélfogva teljes figyelmünket! meg
érdemli.

1. Az árnyékszékek elhelyezése és berendezése.

Az árnyékszék az emberi hulladékok elhelyezésére és össze
gyűjtésére, illetve elvezetésére való. Mivel ezek a hulladékok, termé
szetüknél fogva, gyors khémiai bomlásnak vannak alávetve, s ezzel 
kapcsolatban egészségre ártalmas és járványos betegségeket okozó 
gázok nagy mennyiségben fejlődnek ki belőlük, az árnyékszékek 
berendezésénél arra kell törekedni, hogy e gázokat, a melyeknek 
fő alkotó része a kénhidrogén-gáz, a lakóhelyiségektől távol tartsuk 
és az egészségre ártalmatlanná tegyük. Ebből a szempontból tekintve 
a dolgot, legjobb lenne az árnyékszéket az épületen kivül elhelyezni, 
úgy, mint a köznép lakóházainál van szokásban, a hol az árnyékszék 
az épület közelében, valamely alkalmas helyen és vagy egymagában 
vagy valamely melléképülettel (istállóval, fakamarával stb.) kapcsolat
ban van. Az ilyen árnyékszék azonban rendszerint nyitott gödör 
fölött áll, a melybe a hulladék közvetetlenül esik, s kellemetlen és 
rossz szagú kipárolgása a levegőt nagy területen megfertőzteti és 
sok betegségnek lehet okozója; az árnyékszék használata e mellett, 
különösen télen és rossz időjáráskor, igen kényelmetlen is. Ez oknál
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fogva az árnyékszékeket, még egyszerű földszintes lakóházakban is, 
rendszerint az épületen belül helyezzük el.

Az árnyékszékeknek az épületen belül való czélszerű elhelyezése 
sokszor nem könnyű feladat, mert sokféle körülményre kell figye
lemmel lenni. Így az árnyékszék lehetőleg közel kell hogy legyen a 
háló- és lakószobákhoz s lehetőleg távol a konyhától, éléskamarától 
és pinczétől, úgy azonban, hogy könnyen megtalálhassuk, a nélkül, 
hogy szembeszökő lenne, s hogy könnyen megközelíthessük, a nél
kül. hogy fűtetlen, hideg és szellős előtereken és folyosókon mennénk 
keresztül. Oly árnyékszék, a melynek szagtalanításáról gondoskod
tunk, a lakás tőszomszédságában, tehát a háló- vagy az előszobában 
is lehet.

Rendes viszonyok között az árnyékszéket lehetőleg a ház 
éjszaki vagy déli oldalán kell elhelyezni, a hol a nap melege leg
kevesebb befolyással van reá, tehát legtöbbnyire az udvari oldalon, 
a lépcső közelében, valamely leginkább nélkülözhető sarokban, a hol 
a belső beosztásnak nincs útjában; e mellett azonban arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy eléggé tágas és kényelmes, továbbá 
szellős és világos legyen.

Az épületben berendezendő árnyékszékek száma függ a lakók 
és lakásosztályok számától, a mennyiben elvül kell tekinteni, hogy 
a tisztántartás érdekében minden lakóosztálynak, illetve családnak 
lehetőleg külön árnyékszéke legyen s hogy egy árnyékszéket 6—8 
embernél több ne használjon. Jobb módú lakóházakban a cselédség 
részére rendszerint külön árnyékszékek vannak. Fiúiskolákban 80— 60 
gyermek számára elégséges egy árnyékszék, leányiskolában ellenben 
már kettő szükséges.

Emeletes lakóházaknál minden egyes emeleten külön árnyék
székek szükségesek; ezek rendszerint egymás fölött vannak, úgy, 
hogy tartalmuk egy függőleges csővel elvezethető. Egy-egy emeleten 
azután az árnyékszékek egy vagy több csoportban helyezhetők el; 
az egy csoportban levő árnyékszékek rendszerint deszkaíalakkal 
vannak egymástól elválasztva s használatuk kevésbbé kényelmes, 
mint a különálló árnyékszékeké, építésük azonban olcsóbb, mert 
kevesebb árnyékszékcső és kevesebb csatorna szükséges. Lakóházak
ban, a hol csak lehetséges, minden család részére különálló árnyék
székeket építünk 1—2 árnyékszékfíilkével, míg középületekben 4—6 
árnyékszékfülkét is teszünk egymás mellé.

Az árny ékszék fülke körülzáró falai vagy falazva vannak 
vagy pedig favázas deszkafalak; az utóbbiak azonban csak az egy 
csoportba tartozó fülkéknek egymástól és az E  előtérből való
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engedhetők mej magasságukés
árnyékszék és

csak 2 0—2*5 m 
lakóoszt ál v között

elválasztására
(2031. ábra), míg ellenben az 
mindig kőfalat kell építeni, a 
melynek legkisebb vastagsága 
egy téglányi, hogy a gázok át 
ne hatoljanak rajta.

A fülke rendes szélessége 
0*90—1*00, ritkábban 1*20 m, 
rendes hosszúsága pedig, ha 
kifelé nyíló ajtóval bír, 1*0—
1*20, máskülönben 1*50 -2*00 
m. A fülke előtt czélszerű 
mindig egy előteret (2032. ábra 
E ) berendezni, a mely az ár
nyékszéket a lakóosztálytól el
különíti; itt szokás a p  pissoirt 
is elhelyezni. Az előtér, a mely 
csoportos árnyékszékeknél kö
zös (2031. ábra), rendszerint 
oly széles, mint maga az árnyékszékfülke,
1—2 m.

Az árnyékszékfülkét mindig oly kövezettel vagy burkolattal 
kellene felszerelni, a mely vízálló, könnyen tisztítható és a vele

hosszúsága ellenben

Sotió: Középítéstan I I . 13
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a mely akármelyik

érintkező folyadékok és gázok maró hatásának ellenállani képes. 
Legjobb a ezément- vagy aszfaltburkolat, kevésbbé jó a kövezet. 
Magánházakban levő árnyékszékeket azonban, mert könnyen tisztán 
tarthatók, legtöbbnyire deszkával szokás kipadozni.

Minden árnyékszékfülkét közvetetlenül kellene egy ablakkal 
megvilágítani (lásd a 2032.— 2034. ábrát), 
külső falban elhelyezhető s leg
kisebb keresztszelvényterülete 200 
cm2; mivel azonban az ablak a 
fülke szellőztetésére is szolgál, 
legjobb azt az épület többi abla
kaival egyező méretekkel vagy leg
alább 50— 60 cm szélességgel és 
0*80— 1*20 m magassággal helyre
állítani és tejüveggel beüvegezni

2033. ábra. 2034. ábra.

vagy oly magasan elhelyezni, hogy a bennülő nem látható. 
Sokszor az ablakot az ajtó fölül világítója szolgáltatja: ez azonban 
oly esetben, a midőn a fülkének nincs előtere, meg nem engedhető, 
nehogy a gázokat átbocsássa. Csoportos árnyékszékeknél néha nem 
minden egyes fülke kap külön ablakot, mert elhelyezése nehézségekkel 
jár, ilyen esetben azután azok a fülkék, a melyek közvetetlen világítást 
nem kapnak, az őket egymástól vagy az E  előtértől elválasztó 
deszkafalak fölött a szomszédos fülkéből vagy előtérből közvetetve 
világithatók meg (2031. ábra).

Az E  előteret, jó megvilágítása és szellőztetése végett, külön 
ablakkal kell felszerelni, megjegyezvén, hogy az árnyékszék-ablakok 
rendszerint egyszerűek, de jólzárók legyenek.

Az árnyékszékajtók rendszerint egyszárnyúak és csak 0‘7—0'9 m 
szélesek; vasalatuk lehetőleg egyszerű és olyan, hogy kívülről és 
belülről is elzárhatok legyenek.
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A köznép lakóházainál az árnyékszékfülke a házon kívül levő 
kis bódé, a mely favázas deszkafalakkal van határolva és félereszű 
födéllel felszerelve.

Az árnyékszékfülkének legtöbbször egyedüli berendezése a 
szekrény alakú ülés vagy szék, a melynek fő alkotó része a lyukas 
ülődeszka. A nyílás vagy köralakú (2031.—2034. ábra) 24— 30 cm 
átmérővel, vagy pedig kerülék-, illetve tojásvonal (2035.—2036., 
2039. és 2040. ábra) 25— 35 cm hosszúsággal és 20—21 cin

2035. ábra. 2030. ábra.

szélességgel. Az ülődeszka szélessége ehhez képest 50—60 cm, 
míg hosszúsága vagy olyan, mint a fülke szélessége, úgy, hogy 
végeivel az oldalfalakba is benyúlik (2031.—2034. ábra) vagy 
pedig olyan, hogy csak kevéssel ér az árnyékszékcsészén túl 
(2035.—2036., 2061. és 2062. ábra). A szék rendes magassága 
45—48, ritkábban 50 cm; nagyobb magasságnál, ha ezt az árnyék- 
székcsésze nagyobb szerkezeti magassága megköveteli, az ülés előtt 
megfelelő magasságú dobogót vagy lépcsőt kell elhelyezni.

Az ülődeszka nyílása mindig egy fedővel felszerelendő, a mely 
lehetőleg jól zár. A fedő vagy egyszerű köralakú tárcsa (2034. és

2010. ábra.

13*
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2058. ábra f), a melyet egy gomb segítségével emelünk le és helye
zünk el, vagy pedig — a mi jobb — hátulsó éle körül forgó deszka- 
darab, a melynek alakja különféle lehet (2037— 2040. ábra f )  
s a mely elül egy g gombbal van felszerelve. Néha az ülődeszka 
középső része, a mely a nyílást tartalmazza, szintén hátulsó éle 
körül forgatható, azért, hogy az alatta levő csészéhez lehessen férni 
(2060. ábra); a forgó rész azután rendszerint egy megfelelő keretbe 
fekszik.

Az ülődeszka végeit vagy az oldalfalakba beeresztjük, vagy 
az utóbbiakhoz srófolt l léczekre fektetjük (2034. ábra) vagy 
pedig a deszkát egy keretre (2059. ábra), illetve egyszerűen a 
csészére (2061. és 2062. ábra) helyezzük és a léczekhez, illetve a 
kerethez és a hátdeszkához srófoljuk.

Az ülés elülső e fala (2032.— 2046., 2058. és 2060. ábra), a mely 
a széket élűiről határolja és az ülődeszkát gyámolítja, rendszerint 
fából, ritkán V2-téglányi vastagságú falból készül; az újabb árnyék- 
székcsészéknél pedig, a melyek porczellánnemű kőanyagból készülnek 
s a melyeknek ülődeszkája csak kevéssel nagyobb a csésze felső 
lapjánál, egészen is hiányzik (2061. és 2062. ábra).

Az ülést határoló falak néha 1*0— 1*5 m magasságban, körös- 
körül többé-kevésbbé díszes deszkaburkolattal vannak felszerelve, 
különösen akkor, a midőn a vízzel öblített csésze v víztartó edénye 
az ülés hátfalát alkotja, a melyet ilyen módon kell eltakarni (2060. 
és 2070. ábra).

Az árnyékszékfülke falait mindig tisztára kell vakolni s úgy 
azokat, mint a választó deszkafalakat, a faburkolatot és az ülést is 
lehetőleg világosra festeni vagy mázolni, hogy a tisztátalanságot 
azonnal észrevenni lehessen. Középületekben az oldalfalakat kályha
cserepekkel, márvány-, czément-mozaik-, porczellan- vagy keramit- 
lapokkal is szokták burkolni, mert ezekről a tisztátalanság könnyen 
lemosható.

A széknek belső berendezése változik a szerint, a mint nyitott 
vagy tömlős, illetve vízzel öblített árnyékszékkel van dolgunk.

2. A nyitott árnyékszékek.
A nyitott árnyékszékek, melyeknél az ürülék közvetetlenül a 

pöczegödörbe vagy az emésztő csatornába esik, csak a köznép egy
szerű házainál találhatók (a hol rendszerint a házon kívül vannak), 
de gyakran oly földszintes házaknál is, a hol az árnyékszékek belül 
vannak elhelyezve (2041. ábra). Ezeknél az ülőszekrényen belül 
semmiféle csésze vagy tömlő nincsen és legföljebb deszkából készí
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tenek egy t töltsért, hogy az ülés körülzáró falait az ürülék maró 
hatásától és átszivárgásától megóvják. Könnyen belátható, hogy az
ilyen árnyékszékek, el
tekintve a szépségi kö
vetelésektől, nemcsak 
rossz kipárolgásuknál 
fogva ártalmasak az 
egészségre, de azért is, 
hogy a hideg és a lég
vonás akadálytalanul 
hat a meztelen testre 
és könnyen meghűlést 
okozhat. Ez oknál fogva 
a nyitott árnyékszékek 
még egyszerű házak
ban is lehetőleg kerü- 
lendők s újabb időben 
mind ritkábban is ta
lálhatók.

A nyitott árnyék
szék némileg javított 
alakja az, a melynél az 
ülődeszka alatt egy 
szekrény vagy edény van, a mely a benne levő ürülékkel együtt 
rövid időközökben, pl. naponkint, eltávolítható, illetőleg üres és 
tiszta edénynyel kicserélhető, úgy, hogy a hulladék khémiai bomlása 
az árnyékszéken belül még be nem állhat. Tömeges használatra 
azonban ilyen árnyékszék kevésbbé alkalmas.

3. A tömlős árnyékszékek.

A nyitott árnyékszékek egy másik, de lényegesen javított 
fajtája a tömlős árnyékszékek, a melyek emeletes hátaknál, az eme
leteken keletkező hulladéknak az emésztő csatornába vagy gödörbe 
való levezetése végett, okvetetlenül szükségesek; tömlőkkel azonban, 
a hol csak lehetséges, a földszinti árnyékszékeket is felszereljük. 
Ezeknél az ürülék nem esik szabadon a falak között a gödörbe 
vagy csatornába, de függőleges csövekbe, az ú. n. tömlőkbe kerül; 
ezeknek alsó vége az emésztő csatornába vagy a pöczegödörbe 
nyilik, s belőlük az egyes árnyékszékekhez, küzvetetlenül az ülő
deszka alá, töltsérek ágaznak ki.
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2042. ábra.

Az árnyékszéktömlők készülnek fából, öntöttvasból, ólomból 
vagy égetett és mázas kőanyagból. A fából való tömlők 3—5 cm 

vastag, vörös- vagy erdeifenyő-pallóból vannak 
összeróva és 25— 32 cm belső tágassággal bírnak; 
belül simára vannak gyalulva és — különösen 
a sarkokban —  fagygyús szurokkal kiöntve, kivül 

l'O— 1*3 méternyi közökben megpántolva 
ábra). A 3%5—4 m hosszú tömlődarabok 

kúposán nyúlnak egymásba, 
úgy, hogy a fölülfekvő cso
darabnak alsó vége az alúl- 
fekvőnek felső végébe tolatik. 
A tömlő egy befalazott k 
fakeret megfelelő fészkében 
(2041. és 2043. ábra) vagv

pedig
(2042.

2043. ábra.

pedig két vasrúdon áll. Az ilyen fatömlő olcsó ugyan, de tartóssága 
csekély, mert a fa a nedvességnek nem sokáig áll ellen, alkalmazása 
ennélfogva korlátolt,

Az öntöttvastömlők 1*5— 2‘5 m hosszú tokos csövek módjára 
készülnek és egyszerű árnyékszékeknél 16—20, emeletes épületeknél, 
a hol több árnyékszékkel vannak összekapcsolva, rendszerint 
25 cm belső átmérővel bírnak. Teherbírásuk és szilárdságuk nagy 
ugyan és aránylag nem is drágák, de a maró folyadék szintén 
megtámadja és aránylag rövid idő alatt keresztülmarja. Tartósságuk 
fokozására belülről gyakran zománczozzák, ez azonban nagyon 
megdrágítja, a nélkül, hogy tartósságukat teljesen biztosítaná, mert 
a zománczréteg legtöbbnyire megrepedezik és helyenkint leválik. 
Ezért gyakrabban használják az aszfalttal való bevonást, a mely a 
tömlőt alig drágítja meg, de a helyett érdessé teszi és az ürülék 
fennakadását elősegíti.

Tartósság és simaság tekintetében legjobbak az ólomtömlők, 
mert azokat az árnyékszékekben fejlődő savak meg nem támadják. 
Mivel azonban falaik még nagyobb vastagság mellett is könnyen 
benyomódnak és megsérülnek, a csövek pedig jó hővezető tulajdon
ságuknál fogva könnyen befagynak és a mellett drágák is, haszná
latuk szintén korlátolt.

Újabb időben leggyakrabban használtatnak a kőagy agcsövek; 
ezek igen jól vannak kiégetve s kivül és belül oly üvegmázzal 
bevonva, a mely úgy a savaknak, mint az alkáliáknak jól ellenáll. 
Tartósságuk ennélfogva, ha törés vagy egyoldalú sül védésből eredő 
repedések ellen biztosítva vannak, igen nagy; belső felületűk ellen
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ben teljesen sima, úgy, hogy tisztaság tekintetében minden más 
csőnél előbbre valók; anyaguk rossz hővezető, ennélfogva nehezebben 
fagynak be, mint a fémcsövek és végre aránylag legolcsóbbak. 
Belső átmérőjük olyan, mint az önt Ott vastömlőké s összekapcsolásuk 
szintén tokokkal és zsiros czémenthabarcscsal történik.

A fém- vagy kőagyagcsöveket a tokok alá helyezett és a htl- 
hézagokba bevert, szétnyitható vaskampók (*2044. és 2045. ábra) 
segítségével erősítjük a falhoz és alsó 
végüket, a melyet rendszerint egy rövid 
csodarab zár be, egy faragott és befala
zott k kőkeretre állítjuk (2046. és 2047. 
ábra), a mely a c emésztő csatornát vagy 
a pöczegödröt befödi.

A tömlők, akármilyen anyagból 
készülnek, az egyes árnyékszékekkel kap
csolatba hozandók, ennélfogva valamennyi 
emeleten végig nyúlva, 
minden egyes árnyék
szék felé egy kiágazó 
rövid csővel birnak, a 
melybe az ülődeszka 
alá nyúló és az ürülék 2045. ábra. 2044. ábra.

küzvetetlen felvételére való töltsérek helyeztetnek. A tömlő jó műkö
dése érdekében legjobb lenne ugyan, ha az közvetet lenül az ülődeszka 
nyílása alatt lenne és az ürülék függőlegesen eshetnék lefelé. Miután 
azonban ez, emeletes lakóházaknál, a legfelső emeletet kivéve, nehéz
ségekkel jár, a ferdén kiágazó töltséreket nem mellőzhetjük és arra 
törekszünk, hogy azok lehetőleg nagy eséssel bírjanak a tömlő felé 
és az ürülék meg ne akadhasson bennük. Legjobb, ha a kiágazás 
csak 20—25 foknyi szöget zár be a függőleges csővel és végső határ 
gyanánt 45° tekinthető.

A töltsérek rendszerint ugyanabból az anyagból készülnek, mint 
a tömlők. Fatömlőknél egyszerű négyzetes csatornákat szegezünk 
(2042. ábra t) a tömlő oldalához és vaspánttal állandósítjuk. Öntött
vas- vagy kőagyagtomlők használatánál, könnyebb összeillesztés 
végett, vagy egyenes töltséreket (2048. ábra) használunk és a tömlő
ből kiágazó toldalékcső tetejébe illesztjük (2049. ábra), vagy pedig 
olyan töltséreket, a melyek a tömlő felé megfelelő görbülettel birnak 
(2050.— 2052. ábra). Öntöttvas használatánál a töltséreknek az előbbi, 
kőanyag használatánál pedig az utóbbi ábrákban látható alak
juk van.
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2046. ábra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



201

2046. ábra. 2047. ábra.

A közös tömlőből kiágazó töltsérek száma az egy emeleten 
elhelyezett árnyékszékek számához képest változik. Egymás mellett 

(2031. és 2034. ábra) vagy 
egymás mögött (2032. 
ábra) levő 2— 2 árnyék
szék részére közös tömlőt 
rendezünk be, mig három 
egymás mellett levő ár
nyékszék már két tömlőt 
igényel; ezek közül az 
egyikbe 2— 2, a harma
dikba pedig csak 1 tölt sér 
nyílik. Ehhez képest az
után a tömlőnek meg
felelő része is egyszerű 
(2033. és 2051. ábra) 
vagy kettős elágazással 
bir (2032., 2034. és 2052. 
ábra).

A tömlők elhelyezésénél arra kell figyelemmel lenni, hogy azokat 
bármikor megvizsgálni és szükség esetén könnyen szétszedni és 
kiváltani lehessen. Azért a tömlőket befalazni, mint az gyakran 
található, nem czélszerű, mert minden ilyen esetben a falazatot ki 
kell törni. Befalazott tömlőket továbbá egy függőleges és oly tágas 
négyzetes csatornában kell elhelyezni, hogy a csatorna falaival ne 
érintkezzenek, de köröskörül 6— 10 cm-nyire szabadon álljanak 
(2031. 2032. 2044. és 2047. ábra). Függőleges állásukat a már emlí
tett vaskajmók biztosítják. Újabb időben a tömlőket vagy az árnyék- 
székfülke egyik sarkában (2033. ábra) vagy — ha két árnyékszék 
van hozzájuk kapcsolva — az árnyékszékfülkéket elválasztó falban 
(2034. 2046. és 2068. ábra) helyezik el és szükség esetén levehető 
faburkolattal eltakarják.

A töltséreket, mint az sokszor található, az ülődeszka alatt 
tömör fallal körülvenni szintén nem szükséges, mert azok a tömlő
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kiágazásain eléggé biztosan ülnek és terhet különben sem hordanak, 
a mennyiben azt az ülődeszka teljesen felfogja.

Az ilyen tömlős árnyékszékek nem akadályozzák meg az 
emésztő csatornából vagy pöczegödörből felszálló gázokat abban, 
hogy az árnyékszékbe behatoljanak, de sőt a tömlő kémény gyanánt 
működik és a benne fölfelé irányuló légáramlásnál fogva, a mely a 
meztelen testre érezhetően hat, a gázokat még fölfelé hajtja. Ezen 
a bajon az ülődegzka fedője csak némileg és csak akkor segít, a 
midőn az árnyékszék nincs használatban. Ez oknál fogva ilyen 
árnyékszékeknél nemcsak az árnyékszékfülke, de a tömlő jó szel
lőztetéséről is kell gondoskodni, hogy az egészségre ártalmas gázok 
a szabadba kivonúlhassanak. Legegyszerűbb és azért leggyakrabban 
található szellőztető berendezés az, a midőn a tömlőt egészen a 
födél fölé, oly magasságba vezetik ki, a honnan a gázok az épületbe 
már nem hatolhatnak, és ott oly süveggel vagy toldalékkal szere
lik fel, a mely a tömlőben a fölfelé irányuló légáramlást, illetve a 
szellőzést még elősegíti (lásd a 2015.—2026. ábrát). Az ilyen tömlő 
nemcsak a pöczegödör vagy az emésztő csatorna gázait vezeti el a
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szabadba, de az árnyékszékfülke levegőjét is mozgásba hozza és a 
töltséren keresztül behúzva, magával viszi. Hogy azonban a tömlő 
ebbeli feladatának jól megfeleljen, felső átmérőjét nem szabad 
kisebbre venni, mint a milyennel alul bir. A tömlő léghúzását még 
fokozhatjuk, ha azt, a hol lehetséges, a konyhakémény mellé vagy 
két ily kémény közé teszszük, úgy, hogy azoktól csak lehetőleg 
vékony fal választja el. Ha pedig a tömlő az árnyékszékfíilkében 
van elhelyezve, akkor a falban a kémények között külön szelelő 
kéményt lehet alkalmazni, s ebbe a tömlőből minden emeleten, 
valamint az emésztő csatornából is egy-egy csövet vezetni.

A tömlős árnyékszékek további javítása abban van, hogy a 
tömlő alatt levő pöczegüdör vagy emésztő csatorna gázait a tömlőtől 
elzárjuk. Ez az ú. n. szagtalan vízzáró segítsével igen egyszerűen 
végrehajtható. Egy gyakran található vízzárót látunk a ‘2046. ábrában. 
Ez egy, a c emésztő csatorna fenekében levő, kifalazott mélyedés 
vagy gödör v, a mely folytonosan vízzel van tele. Ebbe a gödörbe 
egy l kőlemez nyúlik 5—6 cm-nyire a víz felszíne alá, úgy, hogy 
a csatorna légáramlását és gázait a tömlőtől teljesen elzárja, a nélkül, 
hogy a beléje jövő ürülék lefolyását megakadályozná. Egy másik, 
még egyszerűbb vízzárót mutat a 2047. ábra; ennél maga a tömlő 
nyúlik 5—6 cm-nyire a víz felszíne alá, úgy, hogy a csatornától 
légmentesen van elzárva. Legegyszerűbb ilynemű berendezés végre 
az, ha a tömlő aljára egy alakú csővet, ú. n. szifont illesztünk

(2053. és 2054. ábra), a mely a tömlőt a csatornától légmentesen 
elzárja.

Ott végre, a hol a házi csatorna szabad lefolyással bír, igen 
czélszerű a tömlőt a 2046. ábra szerint a födél ereszcsatornájával 
összekötni, hogy annak vizével úgy a tömlőt, mint a csatornát időn- 
kint kiöblíteni lehessen.

4. A szagtalan árnyékszékek.
\ alamennyi között legjobbak, mert leginkább szagtalanok, a 

vízzel öblített és vízzel zárt árnyékszékek (Water closet); ezeknél
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a víz nemcsak az ürüléket azonnal tovasodorja, de az árnyékszék- 
csészét is tisztára öblíti és a tömlőtől légmentesen elzárja.

A vízzel öblített árnyékszékek és a hozzájuk tartozó csészék 
alakja és szerkezete igen sokféle. Legegyszerűbb szerkezetűk az. 
a hol egy alacsony vagy magasabb töltsér (2055. és 2056. ábra)

alakjával bíró csészét teszünk egy szifonra; az utóbbinak másik 
vége, úgy, mint a tömlős árnyékszékeknél, a tömlő megfelelő 
kiágazásába van bekötve (2057. ábra). A csésze a vízbevezető cső 
felvételére felső kerületén egy t toldalékkal van felszerelve, melyen

át az öblítő víz a v vízcsap 
felnyitása után a c csövön 
át az érintő irányában a csé
szébe jut (2057. ábra) s ott 
egy csigavonalban körui- 
futva, a magával sodort 
ürülékkel együtt az ,9 szi
fonba kerül, a melyből meg
felelő mennyiséget a tömlőbe 
kiszorít. A vízbevezető cső 
megnyitása egy emelőkar 
segítségével történik, a me
lyet az ülődeszkából kinyúló 
m markolattal hozunk moz
gásba.

Ugyancsak igen gyakran 
található berendezést mutat 

a 2058. ábra, a mely egyszerű vagy kettős vízzáróval bír. Az árnyék- 
székcsésze (s) hasonló az előbbihez, alsó végével azonban egy m 
vízinedenczébe nyúlik, a mely t vízszintes tengelye körül forgatható
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és tartalmával együtt az alatta levő zárt E  edénybe kiüríthető. 
Az ülődeszkában levő r markolót felemelve, az e emelőrúd segítsé
gével az m  medencze leereszkedik és egyidejűleg a v vízcsap is 
megnyílik, úgy, hogy az s csésze tisztára öblít tét ik. Az r  markolót 
elbocsátva, az emelőrudat a rajta levő n  ellensúly ismét eredeti 
helyzetébe húzza vissza, az m  medencze, valamint a vízbevezető 
cső is bezáródik, és az előbbi tiszta vízzel telik meg, a mely az 
s csészét az E  edénytől légmentesen elzárja. Az E  edény rendsze
rint öntöttvasból, az m medencze pedig rézből vagy úgy, mint az 
s csésze is, zománczos öntöttvasból, illetve porczellánból készül.

Az E  edényből a meghigított ürülék vagy közvetet lenül a 
tömlőbe kerül vagy, ha a gázok áthatolását még biztosabban 
akarjuk megakadályozni, egy o szifonba, a melyet az E  edény alatt 
úgy, mint előbb, alkalmazunk. Az m vízmedenczében levő kevés 
víz ugyanis, a mely nyomás alatt nincs, a gázok egy részét elnyeli 
és az árnyékszékfülke levegőjével közli s a medencze megnyitásakor 
a tömlő gázai is behatolnak, míg az o szifon mindkettőnek 
elejét veszi.

Az árnyékszék külső el
rendezését és felszerelését a 
2059. és 2060. ábra mutatja.
Rossz oldala az, hogy az m 
medenczét mozgató mekhani- 
kai szerkezet könnyen meg
romlik és gyakori javításra 
szorúl. Egyszerűségénél fogva 
tehát, a tisztán csak vízzáróval 
biró csésze (2057. ábra) elsőbb
séget érdemel, habár az előb
binél több vizet fogyaszt és a 
papir s ürülék néha megakad 
benne.

Újabban igen terjednek a 
teknő-alakú és tisztán csak 
vízzáróval biró öblített csészék.
Ezeknek felső nyílása rend
szerint tojás- vagy kerülék- 
alakú (2061. és 2062. ábra) s 
alsó nyílásuk egy függőleges 
f  cső, a mely vagy a csésze 
elején (2061. ábra) vagy —  a
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mi jobb —  a hátulján van (2062. ábra) s a melyen át az 
ürülék a teknős medenczéből az alatta levő és t tisztító nyílással

felszerelt s szifonba és 
innen az m tömlőbe 
kerül. A szifon a csé
szével legtöbbnyire egy 
darabban van. Az öb
lítő víz vagy egy csö
vön át és hátul jön a 
csészébe (2061. ábra) 
vagy,' a mi jobb, két 
csövön át és elük úgy, 
hogy az ürüléket hátul 
hajtja ki (2062. ábra) 
s a legtöbb víz ott van. 
a hol a csésze leg
inkább van bepiszkítva.

A csésze alakja és 
szerkezete igen nagy be
folyással van úgy a tisztán
tartásra, mint a vízfogyasz
tásra is. Legjobb a tojás
vagy kerülékalakú csésze, 
mert legjobban alkalmaz
kodik a rátámaszkodó test
részhez s legkevésbbé pisz
kolódik be. A töltséralakú 
csésze annál könnyebben 
piszkolódik s annál erősebb 
vízsugár kell öblögetéséhez, 
minél laposabb (2055. ábra). 
A csészének továbbá leg
inkább a hátulja piszkoló
dik be, s ennélfogva job
bak az olyan csészék, me
lyeknek hátulja lehetőleg 
meredek vagy függőleges 
(20G2. és 2063. ábra), mint 
azok, a melyek enyhén lej
tős háttal birnak (2056. 
ábra). Jobbak továbbá a 
teknőalakú csészék (2061., 
2062. és 2064 ábra), mint 
a töltséralakuak, mert alsó 
nyílásuk fölött mindig na
gyobb mennyiségű víz van.

2061. ábra.
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A vízzel öblített töltsér vagy csésze szája mindig 5— 10 cm-rel 
ülődeszka múlásánál, hogy felső része, a melyhez víznag yobb az ü

'Vs.o

2062. ábra.

nem fér. be ne piszkolódjék. Alsó nyilásuk ellenben rendszerint 
csak 6*5—8 cm átmérőjű. A csészék anyaga lehet belül zomán- 
czozott öntöttvas, mivel azonban a zománcz idővel megrepedezik és 
leválik és a csésze ennélfogva gyorsan rozsdásodik és csúnya, 
újabban a kőagyagból, fayenceból, vagy fehér, mázas porczellánból 
készült csészék mind jobban és jobban terjednek.

Az öblített árnyékszékek tömlői ugyanolyanok, mint a száraz 
árnyékszékeké, belső átmérőjük azonban kisebbre, csak 13— 15 
cm-nyire, vehető.

Az öblített árnyékszékeket rendszerint egy kis víztartóval 
szereljük fel, a mely 7— 8— 10 liter vizet fogad be s az árnyékszék- 
csészével 20— 25 mm belső átmérőjű csővel közlekedik. Kisebb 
öblítőcsövek nem jók, mert az öblítés lassú és gyenge erejű. A víz
tartó vagy az ülés háta mögött van (2059. és 2060. ábra) vagy, a 
mi jobb, 1*5— 2*0 m-nyi magasságban az ülés fölött, hogy az öblítő 
víz nagyobb nyomással és sebességgel jusson a csészébe. Utóbbi 
esetben a víztartót, a mely öntöttvasból vagy czinklemezből készül
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és a 2065. ábrában látható alakkal és felszereléssel bir. az arnyék- 
székfülke hátulsó falára erősítik (2066. ábra).

A víztartót vagy közvetetlenül kell megtölteni vagy pedig a 
padláson elhelyezett nagyobb víztartóból táplálni, a melybe a vizet
szivattyúval nyomják fel vagy kellő 
nyomású vízvezetékből folyatják 
be. Ebben az esetben a víztartó 
egy c vízcsappal van felszerelve, 
a mely az o vízfelosztó csővel vagy 
közvetetlenül a nagyobb víztartó-

2067. ábra.
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val van összekapcsolva s a melyet a g úszó golyó önműküdőleg nyit és 
zár. A csap k kifolyó csöve egészen a víztartó fenekéig nyúlik le, 
hogy a beömlő víz nagyobb hullámzása és zajos esése kikerültessék. 
Ha az árnyékszéket használat után kiöblíteni akarjuk, akkor az 
ülésig lenyúló d drótot vagy lánczot meghúzva, az s szellentyűt 
megnyitjuk és a víz a b öblítő csövön keresztül a csészébe fol\ ik. 
A vízszin sülyedésével kapcsolatban a g golyó is leszáll és a c \ íz
csapot megnyitva, pótolja az elfolyt vizet. A d lánczot elbocsaha. 
az s szellentyü az e ellensúly segítségével önmagától ül vissza le c 
kére. A vízszin emelkedésével az 
úszó golyó is emelkedik és elzárja 
a c vízcsapot; nagyobb biztosság 
végett czélszerű azonban a víz
tartót egy átömlő csövecskével is 
felszerelni, a mely a csap hiányos 
elzárása esetén a fölösleges vizet 
akár a csészébe, akár a szifonba 
elvezeti. Ott, a hol az épületben 
nyomóvíz-vezeték van, külön víz
tartóra nincs szükség, mert a víz 
közvetetlenül a vezetékből vehető.
E czélból az ülődeszka alatt egy 
csap van, a melynek legegysze
rűbb, önzáró szerkezetét a 2067. ábra mutatja; a csapot vagy az ülő
deszkában elhelyezett f  fogantyúval (2068. ábra) vagy —  ha az 
öblítést a rajta ülőtől függetlenné akarjuk tenni —  úgy nyitjuk fel, 
hogy a deszkára ráülve, azt lenyomjuk. Az ülésről fölkelve, az ülő
deszkát egy rúgó eredeti helyzetébe tolja vissza és a csapot műkö
désbe hozza.

A szagtalan árnyékszékeknek egy újabb fajtája az ú. n. szóró 
vagy porzó árnyékszékek. Ezeknél az ürüléket azonnal a használat 
után fertőtlenítő porral vagy száraz és finomra szitált termőfölddel, 
kőszén- vagy fahamuval vagy pedig tőzegporral hintjük be, a 
melyek az ürüléket teljesen bevonják s rothadását és erjedését 
megakadályozzák. Legegyszerűbb ilyen árnyékszékek azok, melyeknél 
a fertőtlenítő port vagy földet szabad kézzel, kézi lapáttal, illetve 
szóró készülékkel hintjük a csészébe; mivel azonban ez teljesen az 
árnyékszéket látogatók tetszésétől függ és könnyen elmarad, azért 
jobbak az olyan árnyékszékek, a melyek az ürüléket önműködőleg 
födik be földdel, hamuval vagy tőzegporral. E czélra különféle szaba
dalmazott készülékek kaphatók; ezek közül legegyszerűbbek azok,

Sobó : Középítéstan I I . 14
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melyeknél a földet, hamut vágy tőzeget tartó szekrény az árnyék- 
szék hátsó falában van, úgy, mint azt a vízzel öblített árnyékszékekre 

nézve a 2059. és 2060. ábra mutatja. A szekrény
ből a csészébe egy cső, illetve csatorna vezet, a 
mely egy t tolókával van elzárva s az utóbbi az 
ülődeszka f  fedőjével összekötve (2069. ábra). A 
fedőt a használat előtt felemelve, a tolóka is 
hátratolatik és a szekrényből ennek megfelelő 
mennyiségű föld vagy por hull a csatornába, a 
mely a fedő lezárásakor a csészébe, az ürülék 
fölé löketik ki. Más szerkezeteknél az árnyékszék- 
ajtó kinyitása és bezárása használtatik fel e czélra, 
a mi a szerkezet működését biztosabbá teszi, mert

2069. ábra. 2070. ábra.

előbbi esetben a fedőt sokszor nyitva hagyják, úgy, hogy az ürülék 
behintése elmarad.

Az árnyékszék külsejét a 2070. ábra mutatja; ez, ha az ülés 
alatt egy edényt (tonnát) helyezünk el, a melyet bármikor lehet 
kiüríteni, teljes szagtalansága miatt bárhol felállítható.

A szóró árnyékszékek alatt összegyűlő és földdel, hamuval vagy tőzeggel 
kevert ürülék igen jó trágyát ad; ezt ennélfogva időnkint — kisebb árnyékszékek
nél, a hol egy ládában fogják fel, naponkint is — kitakarítják. Különösen jól mű
ködnek a tőzegporral szóró árnyékszékek, a mennyiben a tőzeg saját súlyának 
8—9 szeresével is felérő ürülékmennyiséget, akár hígat, akár sűrűt, képes fel
szívni és csaknem egészen szagtalan tömeget ad, a mely trágyának igen jo
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100 kg tőzegpor állítólag egy évre is elég oly árnyékszék részére, a melyet három 
ember használ.

Ha földet használunk, czélszerű ‘/.j-annyi kőszénhamut hozzákeverni, hogy 
jobb fertőtlenítő hatása legyen. Jól működő szóró szerkezet mellett személyenkint 
és évenkint '400—600 kg föld szükséges. Legjohb a termőföld, mert tapasztalat 
szerint legnagyobb a fertőtlenítő hatása; ezt a hatást, valamint a keverék trágyázó 
erejét hamu vagy gipszpor hozzákeverésével lehet fokozni.

5. A vizelő (pissoir).
Férfiak részére való árnyékszékeket, tisztántartásuk érdekében, 

magánházakban is mindig vizelőve] kellene felszerelni és azt vagy 
magában az árnyékszékfülkében vagy, a mi jobb, annak előterében 
elhelyezni (lásd a 2031. és 2032. ábrát).

A vizelők legegyszerűbb alakja egy csatorna, a mely fából vagy 
czinklemezből készül és az árnyékszékfülke oldalfalára erősítve, 
lehetőleg nagy eséssel az ülés alatt vezet a tömlőbe. Ez a beren
dezés azonban sem nem szép, sem nem czélszerű, mert a csatorna 
nagy felülete sok húgyrészecskét tart vissza, a mely azután szára
dása közben a levegőt rossz szagával és páráival nagy mértékben 
megfertőzteti. A rendesen használt vizelők medenczealakúak, a 
melyeket egyenes hátfaluk és az ennek két oldalán alkalmazott f  
fülek segítségével a falhoz, illetve befalazott fatuskókhoz srófolunk, 
úgy, hogy a medencze felső széle 60— 65, legföljebb 70 cm-nyire 
legyen a padozattól.

A vízelőmedenezék lehetnek egyenes (2071.— 2074. ábra) vagy 
sarokmedenezék (2075. ábra) s mindkettő előrenyúló orral, illetve 
ajakkal (2072. és 2074. 
ábra) vagy a nélkül. Belső 
tágasságuk 30 -  40 cm, 
magasságuk 10— 15 cm, 
mélységük, illetve falból

14*
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2074. ábra.

való kiszögellésök pedig a köralakú medenczéknél 10— 15 cm, a ki
nyúló ajakkal bíróknál 35 -  50 cm. A medenczék sík hátlapja, a 

melynek feladata, hogy a fal bepiszkolását megakadá
lyozza, 35—45 cm magas, úgy, hogy a medenczén túl 
25— 35 cm-rel nyúlik ki; egyszerűbb berendezésnél, 
pl. a cselédek árnyékszékében, azonban egészen alacsony 
vagy épenséggel ki nem nyúló hátlappal biró meden
czék (2074. ábra) is használtatnak.

A vizelők vagy szárazak vagy pedig olyanok, a 
melyek folytonosan vagy csak a használat 
idején vízzel öblíttetnek. Az utóbbiak, külö
nösen, ha az öblítés folytonos, jelentékeny 
mennyiségű vizet fogyasztanak ugyan, de 
szagtalanok, míg ellenben a száraz vizelök 
a hozzájuk tapadt és száradó húgyrészecskék 
következtében igen rossz szagot terjesztenek.

A vízzel öblített vizelő medenczék hát
lapjuk felső részén egy csőtoldalékkal vannak 
felszerelve (2071.— 2073. ábra), a melyhez a 
medencze fölött elhelyezett és az árnyék
székeknél leirt szerkezettel biró kis víztartó 
levezető csöve, a melynek belső átmérője 
10— 13 mm, csatlakozik. A víz vagy a me- 
dencze hátlapján végig folyik le, úgy, hogy 

a fölül levő r  rózsa (2071. és 2073. ábra) lehetőleg a lap egész 
területére szétosztja, vagy pedig, a mi jobb, a medencze kolbász
szerű szélébe is jön s innen a medencze íalait is tisztára öblíti 
(2072. ábra). Az öblítés vagy úgy történik, hogy az, a ki a vizelőt 
használja, maga nyitja ki és zárja el a vízcsapot vagy pedig önmű- 
ködőleg. úgy, hogy a medencze előtt levő lépcső-deszkára rálépi e, 
ennek lenyomása által nyitjuk meg a csapot, a mely a deszka el
hagyása után magától bezáródik (2076. ábra). Élénkebb használatú 
medenczéket azonban folytonosan kell öblíteni, úgy, hogy a csap
folytonosan nyitva van.

A húgy és az öblítő víz elvezetésére a medencze alján van egy 
szitaszerű nyílás, melyen át a folyadék az elvezető csőbe kerül, ez 
utóbbinak belső átmérőjét 40—50 mm-nyire kell venni, hogy a 
rátapadt húgykő be ne tömje és az elfolyás lehetőleg gyors legyen. 
Az elvezető cső vagy az árnyékszéktömlőbe, vagy, ha egy helyiség
ben több vizelő állás van, egy közös 2'5—3%-os eséssel biró g
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gyüjtőcsőbe torkollik, a melyet az alsó falsarokban helyezünk el és 
fával, lemezzel vagy czémentfalazattal eltakarunk (2077. ábrái.

A medenczét, hogy a 
tömlő vagy a gyűjtő cső gázai 
a helyiségbe ne hatolhassa
nak, szagtalan vízzáróval 
kell felszerelni, a mely vagy 
magában a medenczében 
vagy egy közbeiktatott s 
szifonban (2078. ábra) van.

2077. áb ra.

Nyilvános épületekben a vizelő sokszor egy a fal mellett a talajba sülyesz- 
tett és 2 5—3 °/0-os eséssel biró csatorna, a mely faragott kőből vagy czémentbe, 
illetve aszfaltba rakott jó  téglából vagy pedig czémentből készül. A  csatorna hát
falát ekkor 125—1*50 m magasságban czinklemezzel vagy pedig üveg-, pala-, 
márványlapokkal kell burkolni és a tetején elhelyezett és szitaszerű vízvezető 
csőből jövő vízzel folytonosan öblíteni. A helyiség kövezete a csatorna felé bír 
eséssel.

6. Az emésztő gödör (pöcze).
Az árnyékszékek vagy egy csatorna végén vannak, a mely 

tartalmukat az épülettől egy közös gyűjtő csatornába elvezeti, vagy 
pedig — csatornázás hiányában —  egy emésztő gödör vagy pöcze 
közelében, a mely tartalmukat egy ideig gyűjti.

Az emésztő gödröt úgy, mint az árnyékszékeket is, ha 
csak lehet, az épület éjszaki oldalán, illetve az udvarnak leg
árnyékosabb helyén kell elhelyezni, hogy a nap melege legkevésbbé 
érje; a gödör e mellett legalább 1 méternyire legyen az épület 
falától, a melylyel érintkeznie nem szabad; ott azonban, a hol a 
helyi viszonyok megengedik, jobb, ha a pöcze 4— 10 méternyire 
van a háztól; ebben az esetben közte és az árnvékszéktömlő között
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lehetőleg nagy esésű csatorna van (2041. ábra). A pöcze közelében 
továbbá kút ne legyen, mert a pöcze idővel még akkor is átereszti 
a folyadék egy részét, ha eredetileg teljesen vízálló falakkal épült, 
s könnyen megfertőzteti a kút vizét és járványos betegségnek az

2079. ábra.
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okozója. Ugyancsak a vele járó nedvesség miatt az emésztő gödür 
feneke vagy a pincze kövezetével legyen egy magasságban (2079. 
ábra) vagy — ha lehet — ennél is mélyebben, hogy vízátbocsáto 
talajnál a nedvesség a pinczébe ne hatolhasson.

Oly esetben, a midón a térbeli viszonyok miatt a pöczét a 
ház- vagy pinczefal közelébe kell helyezni, közte és a pinczefal 
között legalább 15—20 cm vastag elszigetelő réteget kell alkalmazni, 
a mely zsiros és sulykolt agyagból vagy öntött czémenthabarcsból 
illetve aszfaltból áll (2079. ábra á) és a nedvesség átszivárgását 
megakadályozza. Különálló árnyékszékeknél a pöczegödör az épület, 
illetve az árnyékszék alá is nyúlhat, lakóházakban beépített árnyék
székeknél ellenben ez kerülendő.

Az emésztő gödör lehet henger- (2041. ábra) vagy hasábalakú 
(2079. és 2080. ábra), víztartósság tekintetében az előbbi jobb. 
Ugyanez okból kell a négy- 
szögletes alakú gödör sarkait 
25—30 cm-es sugárral le
kerekíteni.

Az emésztő gödör al
kalmazásának fő feltétele, 
hogy falai a vizet át ne 
bocsássák, mert különben 
nemcsak a talajt és a közel 
fekvő kutakat megfertőzteti, 
de egészségre ártalmas ki
párolgásával a levegőt is 
nagy mértékben megrontja.
A gödör falait ennélfogva 
V /2-—2 -téglányi vastagság
ban kell készíteni és jó czé- 
menthabarcsba rakva, belül 
legalább 2 cm vastag és 
lehetőleg sima czémentvako- 
lattal vagy — a mi jobb —  
aszfalttal bevonni, kivülről 
pedig 15— 30 cm vastag agyagréteggel (2041. és 2079. ábra a) körül
venni, a mely a gödör feneke alá is ér. Ha még jobb szerkezetet 
akarunk, akkor a kéttéglányi vastagságú és üregesen rakott fal köze
pébe sulykolt agyagból vagy öntött czémentből, illetve aszfaltból álló 
elszigetelő réteget teszünk; az agyagréteg vastagsága 15, a czémenté 
és aszfalté 1*5—3 cm.
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A falazat anyaga jól kiégetett kongó tégla, ilyennek hiányában 
pedig gránit, bazalt, palakő, homokkő stb.

A gödör feneke vagy 35—50 cm vastag bétonréteg, a mely a 
falak alá is nyúlik, vagy pedig két sor fekvő vagy —  a mi jobb —- 
álló téglakövezet, a sorok között 1*5—3 cm vastag ezément- vagy 
aszfaltréteggel. A gödör fenekét czélszerű e mellett közepe vagy 
egyik oldala felé, a hol a kiürítés történik, 3—5°/0-os eséssel építeni 
(2079. ábra) és legmélyebb helyén egy g gödröcskét készíteni, hogy 
a pöcze tartalmát ebbe helyezett szivattyúval kiüríteni lehessen.

Kisebb gödröket fölül kő- vagy tölgyfakerettel szerelünk fel 
és 6—8 cm vastag pallóval vagy —  a mi jobb —  faragott kőlappal 
átfödünk, a mely a keret hornyában fekszik; pallóval való befödésnél 
azonban a rosszszagú ki párolgást csak úgy akadályozhatjuk meg, ha 
a pallót agyaggal befödjük. Néha a födél egy vagy két oldal felé 
nyíló tölgyfaajtó (2279. ábra). Nagyobb gödröket ellenben 1-téglányi 
vastagságban beboltozunk és a boltozatban egy négyzetes tisztító 
nyílást hagyunk 70—80 cm tágassággal, a melyen át a pöcze 
kiüríthető; a nyílás fa- vagy kőkeretben a fönnebbi módon van 
befödve (2041. 2079. és 2080. ábra). A boltozat fölött a tisztító 
nyílás körül 30— 70 cm vastagságban földfeltöltést alkalmazunk.

Az emésztő gödör magasságát 1*8—2-0 m-nyire kell szabni, 
hogy a tisztító munkás állhasson benne. A gödör űrtartalmát és 
ehhez képest tágasságát ellenben a szerint kell megállapítani, hogy 
a gödör évenkint egyszer vagy többször lesz-e tisztítva s hogy hány 
árnyékszék nyílik bele. Egy-egy ember ürüléke kereken 1*26 liter 
naponkint; ebből E l7 liter a folyékony és 0'09 liter a sűrű rész. 
Egy ember részére ennélfogva, ha a gödör évenkint csak egyszer 
lesz tisztítva, 0‘5 m 3 űrtartalmat kell biztosítani. Egy oly árnyék
szék részére tehát, a melyet állandóan 6 ember használ, 3 m3 
űrtartalommal biró pöczegödör szükséges. Ehhez képest a pücze- 
gödrök rendes hosszúsága E5—2’0, szélessége pedig E5 m, meg
jegyezvén, hogy a gödröt, mihelyt tartalma E5 méternyire emel
kedett, tisztítani kell. Minél nagyobb a gödör kerülete, annál nehe
zebb és kellemetlenebb a tisztítása; ebből a szempontból legjobb a 
négyzetes alaprajzzal biró gödör. A ház egyéb használati vizét a 
pöczegödörbe vezetni nem szabad, mert hamar megtelik.

A pöczegödör az árnvékszék-tömlővel vagy egy, lehetőleg nagy 
esésű csatornával van összekötve (2041. ábra) vagy pedig úgy, hogy 
az árnyékszéktömlő ferdén kihajlított vége közvetetlenííl a gödörbe 
torkollik (2079. ábra); az utóbbi berendezés jobb, mert az épület 
alapfala nem érintkezik az ürülékkel s mert a tömlő vége a gödör
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folyadék által úgy van elzárva, hogy az utóbbinak rossz gazai 
az árnyékszékbe nem hatolhatnak.

Az ürülék erjedése és khémiai bomlása jelentékenyen késlel
tethető, ha a folyékony rész a sűrűtől mielőbb elválasztatik. Ez az 
elválasztás igen egyszerűen történhetik, ha az emésztő gödröt egy 
v fallal ketté választjuk (2080. ábra), s ebben oly magasságban, 
a meddig a gödör tartalma emelkedik, a folyékony rész elvezetésére 
n  átfolyó nyílásokat készítünk. A gödör kisebb rekeszébe kerülő 
folyadékot vagy a c csövön át az utczai csatornába lehet elvezetni 
vagy — ilyennek hiányában — időnkint kiszivattyúzni. Az elválasz
tás jó oldala az is, hogy a püczegüdör lassabban telik meg, úgy, 
hogy tisztítása hosszabb időközökben eszközölhető. Uozzáférhetés 
végett mindkét gödröt tisztító nyílással kell felszerelni.

A falazott emésztő gödrök rossz oldala, hogy az ürülék idővel 
a legjobb ezémentet is felbontja s hogy a gödrök ennélfogva úgy a 
folyadék átszivárgását, mint az egészségre ártalmas gázok kiömlését 
lehetségessé teszik és úgy a talajt, mint a levegőt megfertőztetik. 
Azért a pöczék építése csak elkerülhetetlen szükség esetén és ott 
van megokolva, a hol az ürüléket sem folyóvízbe, sem utczai 
csatornába vezetni nem lehet.

A falazott pöczék eme hátrányait újabban öntött vagy 
kovácsvasból készült szekrények használata által igyekeznek elkerülni, 
a melyeket vagy a földbe sülyesztenek vagy 
egy külön pinczehelyiségben elhelyeznek. A 
szekrények légmentesen elzárhatók s gázaik, 
ha a tömlő vízzáróval bír, az árnyékszékbe 
sem hatolhatnak. Igen egyszerűen mellőz
hetők továbbá a pöczegödrök, ha az árnyék- 
széktömlő alá egy bödönt vagy hordót állí
tunk, azt, ha megtelt, egy üressel kicseréljük 
és a tele tartót a ház közeléből el
távolítja, kiürítjük. A tartó lehet 
közönséges hordó, tölgyfadongák
kal és fenekekkel, vagy pedig 
vaslemezből készült s belül és 
kivül czinnezett, czinkezett vagy 
grafitfestékkel bevont henger, a 
melynek födele a tömlővég föl- ^ 
vételére megfelelő toldalékkal, 
illetve töltsérrel van felszerelve, 
úgy, hogy egyszerűen alája állítható (2081. ábra). A tömlő végét
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s szifonnal is lehet felszerelni, hogy a gázokat át ne bocsássa. 
A hordó vagy henger, a mely a pincze egy külön, jól szellőzött 
helyiségében állhat, oly nagy, hogy két ember felemelhesse és 
kivihesse; kiváltásának szüksége 3—4 naponkint, de ha a folyékony 
részt a sűrűtől elválasztjuk, 5— 6 naponkint is áll be, az utóbbi 
czélra a hordó kettős fenekű s felső része egy átlyukgatott c csővel 
van felszerelve, melyen át az ürülék folyékony része a hordó alsó 
rekeszébe s innen a különálló r  hordóba kerül.

A tele hordót, jól eldugaszolva, azonnal el kell szállítani és 
kiürítése után tisztára öblíteni.

Ilyen szállítható tartók újabban igen terjednek, mert alkalmazásuk, ha 
gyors“elszállításukról gondoskodva van, a csatornázásnál olcsóbb s egészségi szem
pontból minden más berendezésnél előbbre való, a mennyiben az ürülék a ház
ból eltávolittatik, mielőtt erjedésbe került. Ilyen ú. n. latrinds vagy liordőrencl- 
sserrel egész városok, pl. Gráz, Leipzig, Zürich, Heidelberg, Kopenhagen, Man
chester stb. vannak felszerelve; az elszállítás a városok költségén és rendszeresen 
történik.

A házak öblítő és mosogató vizét, a melyet az árnyékszékek 
emésztő gödreibe vezetni nem szabad, külön e czélra épített és 
40—50 cm tágas vízemésztő gödrökbe szokás önteni, melyeknek 
mélysége 1*2— 1*3 m. A gödör teteje vasrácscsal van felszerelve, 
a melynek nyílásai 1 cm-nél nem nagyobbak. A rács alá czélszerű 
egy t töltsért helyezni (2113. ábra), a melynek csőve a víz felszíne 
alá nyúlik és az álló víz gázait az aknából ki nem ereszti.

g) A z  em észtő csa torn á k .

Az emésztő gödrök fönnebb említett rossz tulajdonságai 
okozzák, hogy az árnyékszékek tartalmát és az épületek egyéb 
hulladékát, a hol csak lehetséges, ú. n. emésztő vagy házi csator
nákkal vezetjük el az épülettől.

A lakóházak hulladéka a házi szemét, a különféle konyhahulladék, az állati 
és‘ emberi ürülék és a használati víz; az utóbbihoz a mosó- és fürdővíz is tartozik. 
Mindezek a hulladékok igen sok szerves anyagot tartalmaznak és gyors erjedésre 
hajlandók, ennélfogva rothadást okoznak, sok rosszszagú és egészségtelen gázt 
fejlesztenek, megfertőztetik a talajt, a levegőt és a vizet és miazmáik által ragályos 
betegséget terjesztenek. A házi hulladék lehetőleg gyors eltávolítása tehát az 
egészséges lakóház' lényeges feltétele.

Ezeken a hulíadékanyagokon kívül azonban az épületektől legtöbb esetben 
más folyadékokat is kell elvezetni; ilyen nevezetesen az esővíz, a vízcsapoktól és 
a kutaktól elfolyó fölösleges víz, a különféle iparágak szennyes vize, az istállók 
ganajleve, az udvarok használati vize és — esetleg — a talajvíz. Ezeknek egy 
része tiszta víz ugyan, a mely a talajt és a levegőt meg nem fertőzted, elvezetése 
mindazonáltal az épület épsége érdekében kívánatos, mert nemcsak az épület tel-
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két, az udvart elárasztja, de a falak és faszerkezetek nedvességét is okozza és a 
házat egészségtelenné teszi.

A házi hulladék egy része, nevezetesen a szemét, a konyha
hulladék, a hamu, a törmelék és az istállótrágya szilárdabb, mint
sem hogy a házi csatornán keresztül biztosan elfolyna; azt ennél
fogva más módon kell az épülettől eltávolítani, pl. elfuvarozni, úgy. 
hogy a házi csatornába csak a különféle folyadék és a meghigított 
emberi ürülék jut. Ennek elvezetése történhetik a talaj íelszinén 
épített vagy elhelyezett nyitott csatornákkal, tőidbe sülyesztett csövek
kel vagy földalatti falazott csatornákkal.

Nyitott csatornákban csak a ház födelére, udvarára és kerü
letére, továbbá az utczákra hullott esővíz, valamint az éppen oly 
tiszta kút- és forrásvíz vezethető el. Ezek a csatornák kifelé irányuló 
0*5— l*50/0-os eséssel bírnak, úgy, hogy a víz nem az épület felé. 
de ellenkező irányban folyik el és az épület körüli tér szárazon 
tartható. A csatornák rendszerint lapos teknőalakú (2082. és 2083. 
ábra), élére állított és szárazon homokba ágyazott terméskővel vagy

jól kiégetett téglával vannak kövezve; fekvések mélyebb, mint a 
szomszédos területé, a mely ennélfogva a csatornák felé kap legalább 
1 °/0-os esést, hogy vize gyorsan lefolyhasson és a csatornákban 
összegyűlhessen. Czélszerű a ház kerületét és az udvart is kikövezni, 
nehogy a reáhulló víz egy része a talajba beszivároghasson és a ház 
alapzat- és pinczefalait nedvessé tegye. Ha azonban a felszíni lefolyás 
a vízszintes talaj miatt el nem érhető, akkor a kövezett csatornákat 
az épület körül kell vezetni, hogy a vizet összegyűjtve, a falaktól 
elvezessék. Ezekbe a csatornákba torkollhatnak ott, a hol utczai 
csatornák nincsenek, az ereszcsatornák levezető csövei.

A felszíni csatornák különösen egymagukban álló és oly épületeknél szük
ségesek, a melyek csatornázással nem biró községekben állanak, és rendszerint 
rövidek, mert tartalmukat a mélyebben fekvő földalatti cső vagy csatorna veszi 
át és vezeti tovább. Csatornázott községekben a nyitott csatornák közvetetlenül 
az utczai csatornába torkollhatnak.

A házak használati és egyéb vizét, valamint az árnyékszékek 
tartalmát nem szabad ilyen nyitott csatornákban az épülettől 
elfolyatni, mert a benue levő szerves részek rothadása a levegőt 
megfertőzted. Ezeknek az anyagoknak elvezetésére tehát földalatti
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csővezeték vagy falazott csatorna szükséges, a mely az összes tisz- 
tátalanságot friss állapotában vezeti el, a nélkül, hogy a levegőt, 
a talajt vagy a vizet megfertőztetné. Hogy mely esetben alkalmaz
zunk falazott csatornát s mely esetben csővezetéket, az első sorban 
az elvezetendő vízmennyiségtől függ. A nagyobb csatornák, 30— 50 
cm-től fölfelé, vagy falazva vannak vagy bétonból öntetnek, míg a 
kisebb házi csatornák rendszerint csövekből készülnek.

A csöves csatornák rendszerint csak a házi szennyes vizek 
elvezetésére valók, ha azonban nagyobb átmérővel bírnak, az emberi 
ürülék elvezetésére is felhasználhatók. Leggyakrabban égetett s belül 
és kívül mázas kőagyagcsövekből, ritkábban ezément-, aszfalt- vagy 
öntöttvas-csövekből készülnek. Az öntöttvascsövek azonban e czélra 
csak akkor alkalmasak, ha belül aszfalttal vannak bevonva, mert 
különben a folyadékok maró hatásának nem sokáig állanak ellen. 
Legjobbak a kőagyagcsövek, mert ezeket a folyadék meg nem támadja.

A csövek 0 8—1-0 méteres darabokban s 50—G00 mm átmérővel kereske
delmi czikkek; alakjuk szerint vannak egyenes csövek (2084. ábra), egyszerű, ille
tőleg kettős elágazással biró csövek (2085. és 2086. ábra), könyök- és íves csövek 
(2087. és 2088. ábra), átmeneti csövek (taper, 2089. ábra) és fedővel biró tisztitó 
csövek (2090. ábra), úgy, hogy a különféle nagyságú csövek is igen könnyen ősz-

L
2084. ábra.

2085. ábra.

2089. ábra. 2090. ábra.
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szeköthetők. A czément-csövek csak 15—60 cm átmérővel öntetnek és a 2091. 
ábrában látható alakkal birnak.

A csövek belső tágasságát ahhoz a czélhoz képest kell meg
választani, a melyet elérni akarunk. Fürdőkádak, konyhakiöntők, 
vizelő medenezék stb. 5, öblített árnyékszékek 10— 15 cm-es csővel 
csatlakoznak a gyűjtő- vagy fővezetékhez, megjegyezvén, hogy 7*5 
cm-es vezeték 8— 10 fürdőkád, konyhakiöntő vagy vizelő, 10— 15 
cm-es vezeték pedig 2—4 öblített árnyékszék és egynéhány kiöntő 
csövét egyesítheti magában.

Egy épületnél rendszerint csak egy gyűjtőcsövet alkalmazunk, 
a melyhez az épület különféle részeiből jövő kisebb csövek lehetőleg 
hegyes (30, legföljebb 45 fokú) szög alatt csatlakoznak (lásd a 2085. 
és 2086. ábrát). Minél kevesebb csőben egyesül ugyanis az épület 
szennyes folyadéka, annál jobban öblíti a csövet, s mivel a folyadék 
sebessége és ragadó ereje annál nagyobb, minél kisebb a cső átmé
rője, a gyűjtőcsövek belső tágasságát még akkor sem szokás 13— 15, 
legföljebb 20 cm-nél nagyobbra venni, ha abba sok esővíz is jut, 
mert az utóbbi a csövet tisztára öblíti. Azért czélszerű már a kisebb 
csöveket is egy nagyobb csőbe egyesíteni és ezzel csatlakozni a 
gyűjtő csőhöz; ez különben gazdasági tekintetben is előnyös.

A csöves csatornákat azonban, hogy feladatuknak megfelelje
nek, megfelelő eséssel kell elhelyezni. Legjobb a 2'0— 2'5 °/0-°s esés, 
szükség esetén azonban 3— 4 %-os is lehet; nagyobb esésnél a 
csatorna vize nagyobb sebességgel folyik lefelé és a vízben levő 
sűrűbb és nehezebb hulladék lerakodását megakadályozza. 5%-osnál 
nagyobb esést azonban kerülni kell, mert a víz oly sebesen folyik, 
hogy a benne levő sűrűbb hulladék és papiros nem követheti és —  
különösen iránytörésben — visszamarad s könynyen eltorlaszolja a 
csövet. A csatornákban ennélfogva az iránynak, de különösen az 
esésnek észrevehető megtörése lehetőleg kerülendő, nehogy a hulla
dék szilárd részei ott rekedjenek.

Ha a házi cső a vezeték legmagasabb és legmélyebb pontjának egyenes 
összekötése által 4 —5 °/0-osnál nagyobb esést kapna, akkor az utóbbit azáltal kell

-1:33

2092. ábra.
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csökkenteni, hogy a 3— 4 °/0-os eséssel biró szakaszok közé függőleges csövet 
helyezünk (2092. ábra).

A csöves csatornákat oly mélyen helyezzük el, a hová a fagy 
el nem hat, tehát legalább 1*3—1*5 méternyire a talaj felszíne alá; 
ha ellenben a mélység csak 0*8— 1*0 m, akkor kőagyagcsövek helyett 
öntött vascsöveket kell alkalmazni, mert ezek nem oly könnyen 
repednek meg, mint az agyagcsövek. Alápinczézett épületeknél a 
házi csövet vagy a pinczefalak hosszában a pinczekövezet fölé, vagy 
—  a mi jobb —  a kövezet alá helyezzük és, ha a csövet állandóan 
eltakarni nem akarjuk, pallókkal elfödött csatornába teszszük, hogy 
bármikor hozzá férhessünk. A csővezeték elhelyezése a legmélyebb 
ponton kezdődik és a magasabb pont felé halad előre. E czélból a 
csatornát 60— 80 cm szélességben ássuk ki és a cső elhelyezése 
után, folytonos sulykolás közben, ismét betemetjük.

A házi cső elágazásai és iránytörései alatt, a hol a cső leg- 
hamarábbb bedugul, tisztító nyílással bíró csöveket kell elhelyezni; 
ezek a csövek vagy négyszögletes nyílással és kőagyagfedővel bírnak 
(2090. ábra), vagy pedig tokos, illetve karimás toldalékcsővel (2093. 
ábra), a mely agyagdugóval van felszerelve. A tisztító csöveket vagy

földdel hányják be és minden tisztításkor felássák, vagy —■ a mi 
jobb — tisztító aknákban (2093. ábra) helyezik el, úgy, hogy bár
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mikor hozzáférhetők. A toldalékcsövet czélszerű e mellett öntöttvas-

s a köztük levő csőszakaszok mindig egyenesek.
A házi cső vagy a legközelebbi utczai csatornába, illetve csőbe, 

vagy — magában álló háznál, illetve házcsoportnál —  valamely 
távolabb levő emésztő gödörbe vagy pedig egy folyóvízbe torkollik. 
A cső száját minden egyes esetben oly magasan kell elhelyezni, 
hogy az útczai csatorna vagy folyó vize legmagasabb vízállásánál se 
hatolhasson a házi csőbe, nehogy ennek tartalmát visszatorlaszsza. 
Hogy pedig az útczai csatorna gázai a házi csőbe s ezen keresztül 
a házba ne hatoljanak, a csővezetékbe valamely könnyen hozzá
férhető helyen egy szifont kell közbeiktatni, a mely egy tisztító 
akna fenekén van és tisztító nyílással van felszerelve (2094-. ábra).

A falazott házi csatornák épülnek jó téglából, terméskőből 
vagy öntött czément-bétonból. Belső tágasságuk szerint vannak szák 
és mászható házi csatornák. Az előbbiek 25— 39, ritkábban 40— 50 
cm belső tágassággel bírnak és csak akkor építhetők, a midőn 
csupán csak folyadékok, pl. esővíz, használati víz, ipari foglalkozásból 
eredő szennyes víz, ganajlé stb. elvezetésére valók. Mivel azonban

az épületek sűrűbb hulladékát szintén házi csatornákkal kell elve
zetni, e szűk csatornák rendszerint csak a tágas vagy mászható 
gyűjtő csatorna kiágazásait alkotják és, mint ilyenek, általánosan 
kisebb hosszúsággal bírnak. Régibb alakjukat a 2095. ábra mutatja. 
Belső tágasságuk 25— 30 cm, falvastagságuk 30— 45 cm, magasságuk 
30 50 cm, fenekök 72-téglányú vastagságú és teknőalakú kövezet; 
a csatorna nincsen boltozva, de tölgyfapallókkal, faragott kőlapokkal

ból készíteni. A tisztító nyílások 20— 50 m-nyire vannak egymástól

2094. ábra. 2095. ábra.

2096. ábra.
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vagy lapos terméskövekkel befödve. Újabban e czélra czémentből 
öntött és czémentlapokkal födött folyókák (2096. ábra) vagy ugyan
csak czémentből öntött, bolthajtásos csatornák (2097. ábra) hasz
náltatnak, a melyek 15/i 5— 55/65 cm méretekkel a helyszínén, a kiásott 
csatorna fenekén, fasablón körül önthetők. Leggyakrabban találhatók

azonban a 2098. és 2099. ábra szerint épí
tett csatornák, a melyek 30 cm vastag 
oldalfalakkal, 15 cm vastag, teknőalakú, élén

2098. ábra. 2099. ábra.

álló téglakövezettel s 30— 40 cm szélességig 15, azontúl pedig 30 cm
vastag boltozattal, kongószerű, jól kiégetett, sík lapokkal és éles
élekkel biró és jó portlandczémenthabarcsba rakott téglából épülnek
s kívül hidraulikus mészhabarcscsal vannak leöntve, belül pedig
portlandczémenttel hézagolva vagy bevakolva, úgy, hogy teljesen
vízállók. A czémenttel való bevakolás azonban nem sokat ér, mert
a csatornafolyadéknak nem sokáig áll ellen és lehull. Használatos
, , , , , 30 40 50 60 , 60
keresztszelvenyek: — 5 ^  ^  es ^  cm.

50 50 65 7o 90
A házi gyűjtő csatorna, a melybe a sűrűbb házi hulladék is 

bevezethető, mindig mászható, hogy tisztítani lehessen. Legkisebb 
szélessége 0’6Q, legkisebb magassága L05 m. Keresztszelvénye rend
szerint tojásalakú, mert ez a föld nyomásának jobban ellenáll s 
vízállása is aránylag magasabb, mint a párhuzamos oldalfalakkal 
biró csatornáé, úgy, hogy ragadó és öblítő ereje is nagyobb.

A tojásalakú keresztszelvény magassága bétonból öntött csator
náknál (2100. és 2101. ábra) 1 ]/2-, téglából épített csatornáknál 
(2102. és 2103. ábra) 1V2— l 3/4-szer akkora, mint a szélessége s 
feneke előbbi esetben 1/2, utóbbiban 3/4-szer akkora sugarú körben 
hajlik, mint boltozata. Szélessége 60— 75 cm, magassága 0*90— Í'IO 
méter.

A mászható csatornák készülhetnek téglából vagy bétonból. 
A téglából épített csatornák 70 cm tágasságig 30, azontúl 45 cm 
falvastagsággal és 15, illetve 30 cm vastag boltozattal birnak, míg
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körszeletalakú kővezetők két sor álló téglából készül és összesen 
30 cm vastag (2102. ábra). A csatornák anyaga és kikészítése olyan, 
mint fönnebb a szűk csatornákra nézve említettük.

A bétonból öntött csatornák a 2101. ábrában látható kereszt
szelvénynyel és 20 cm falvastagsaggal bírnak', jo oldaluk a téglából

2100. ábra.

épített csatornákkal szemben a nagyobb olcsóságon kívül az, hogy 
tartósságuk nagyobb, esésök a falak simasága és keskenyebb fenekök 
következtében aránylag legkisebb lehet s hogy végre a beléjök 
kerülő hulladékokat gyorsabban vezetik el, mint a kevésbbé sima 
falakkal biró falazott csatornák. További jó tulajdonságuk az is, 
hogy patkányok nem tartózkodhatnak bennök, mert falaikat át nem 
rághatják s hogy jóval kevesebb fentartási és tisztítási költséget 
igényelnek, mint a falazott csatornák.

A bétonból öntött csatornák talpát, a mely leginkább szenved a csatorna
beli folyadék maró hatásától, sokszor külön talpkövekkel szokás bellélni (2104. 
ábra), a melyek kemény gránitból, tömör homokkőből stb. vannak kifaragva 
(2105. ábra), vagy pedig kőagyagból illetve czémentből és üregesen készülnek 
(2106. ábra). Ilyen talpkövekre különösen akkor van szükség, a midőn a csator

Sobó : Középítéstan I I . 15
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navíz hordalékot visz magával vagy kavicsot, görget vagy a csatorna esése cse
kély, vagy végre a talajvíz emelkedésétől lehet’ tartani.*

A házi csatorna, ismét vagy az útczai csatornába, vagy folyó
vízbe vagy egy emésztő gödörbe torkollik; előbbi két esetben lehe
tőleg hegyes szög alatt kell a csatornához csatlakoznia; e mellett 
talpa legalább 30 cm-rel legyen magasabban a csatorna normális 
vízállásánál.

A falazott csatornák esésére és irányára nézve mindaz érvényes, a mit 
fönnebb a csöves csatornákra nézve elősoroltunk. A csatornák feneke lehetőleg 
alkalmazkodik ugyan a térszín eséséhez, úgy, hogy síkságon rendszerint kisebb 
az esése, mint hegyes vidéken, az esés azonban folytonosan egyirányú és a csa
torna egész hosszúságában lehetőleg egyenletes legyen. Minél nagyobb a csatorna 
keresztszelvénye, illetve'fríinél több folyadékot vezet magában, annál kisebb lehet 
az esése, mert a magasabb vízállásnak nagyobb az öblítő és kotró ereje; minél 
kisebb ellenben az elvezetendő folyadékmennyiség s minél nagyobb a súrlódási 
ellenállás, a melyet különösen az irányváltozások fokoznak, annál nagyobbra kell 
szabni az esést. Innen van az, hogy a csatorna legalsó szakasza, a torkolat köze
lében, jó öblítés mellett, a folyadék mennyiségéhez képest, 0*3—2 %-os eséssel 
bírhat, míg felső szakaszán, illetve elágazásaiban 2 —5 %-os esést kell alkalmazni. 
Az esést általánosságban úgy kell szabályozni, hogy a folyadék sebessége az 
elvezetendő legkisebb mennyiségnél is 0*7 —0 8 m legyen másodperczenkint. 4— 
5 °/0-osnál nagyobb esést itt is kerülni kell, mert a folyadék alacsony vízállás 
mellett is gyorsan folyik el, úgy, hogy a csatornában könnyen lerakodások kelet
keznek. Ilyen esés legföljebb a csatorna torkolatában alkalmazható, a hol a ma
gasabban levő házi csatorna a mélyebb fekvésű utczai csatornához csatlakozik s 
a hol ez a nagyobb esés megakadályozza azt, hogy az utczai csatorna tartalma, 
magas vízállás mellett is, a házi csatornába behatolhasson.

A falazott csatornák szintén oly mélységben építendők, a hova 
a fagy el nem hat. Alápinczézett épületeknél ismét vagy a pincze- 
kövezet alatt vagy pedig ennél magasabban helyezzük el; utóbbi 
esetben természetesen oly helyen kell a csatornát átvezetni, a hol 
pincze nincsen.

Az utczai csatornák, a melyekhez a házi csatornák csatlakoznak, szintén 
vagy téglából vagy bétonból készülnek s ugyanolyan, csak nagyobb tojásalakú 
keresztszelvénynyel bírnak, mint a házi csatornák; falvastagságuk tégla haszná
latánál 45 cm (2103. ábra), béton használatánál pedig 21 — 2ö cm. Szokásos tágas-
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Ä bétonból öntött csatornák különféle részeihez soványabb vagy zsírosabb 
bétont lehet venni. így a csatorna alsó részében, a magasság */3-áig, 1 rész 
czémentre 3 rész homok, középső 1 3-részében és legalsó rétegében 4 rész homok, 
legfelső 7y-részében pedig, a mely a boltozatot is tartalmazza, 2 rész homok és 
2 rész tört kavics vehető.

A falazott csatornákat 50—60 m-es közükben, de legalább a 
töréspontokon, szintén aknaszerű tisztító nyitásokkal (csatorna- 
szemekkel) kell felszerelni; ezek éppen úgy, mint az emésztő gödröknél 
láttuk, a csatorna boltozatán állanak s fölül, az udvar vagy utcza 
szintjében fa, kő vagy vasfedővel vannak elzárva. Az akna beszálló 
nyilása négyzetes és 50— 60 cm-es oldalakkal bir, míg az akna 
belseje szükség esetén tágasabbra vehető (2107. ábra). Oly esetben, 
a midőn a házi csatornába a födelek és udvarok esővizét is beve
zetjük, a mi a csatornák öblítése tekintetében mindig ajánlható, a

csatornában a tisztító akna fenekén iszapfogókat kell alkalmazni, a 
melyek az esővíz hordalékát felfogják. Az iszapfogó (2108. ábra J) 
45—50 cm mély, míg szélessége rendszerint olyan, mint a csatornáé.

A tisztító nyitások teteje fa- vagy kőkerettel vaa felszerelve; 
ennek hornyában fekszik a fa vagy kőfedő, illetve a csatornarács, 
a mely 1— 3 cm nagyságú nyílásokkal van áttörve (2108. ábra). 
Legjobb a vasfedő, a mely egy öntöttvaskeretben van elhelyezve és 
felső lapján rovátkolva (2109. és 2110. ábra).

2107. ábra.

15*
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Ugyancsak iszapfogókat kell alkalmazni ama függőleges aknák 
alatt is, melyeken keresztül az esővíz a csatornába jut s melyeket

2108. ábra.

vagy az udvarban, vagy az utczai csatornák szomszédságában építünk. 
Az iszapfogó, a mely általánosan gully angol elnevezés alatt isme
retes, czémenthabarcsba rakott tégla- vagy kőfalazattal határolt és

k--------------° '7 °  ------------ ennélfogva vízálló füg
gőleges akna, melynek 
négyzetes keresztszel
vénye házi csatornák 
részére 16—20, utczai 
csatornák részére pedig 
20—25 cm. Az esővíz 
az akna tetején alkal
mazott és legföljebb 
1 em-es nyílásokkal 
biró r  vasrácson ke
resztül esik az aknába, 

2109. ábra. a vízzel besodort ho
mok, kavics, föld, iszap stb. lassan-lassan az akna fenekére ülepszik 
le, a honnan időnkint kitakarítható, a megtisztult esővíz pedig egy 
c csövön át a közelben levő házi csőbe vagy csatornába íol\ik el
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(2111. ábra). Hogy azonban a csatorna rosszszagú gázai az aknába 
és innen az udvarba ne hatoljanak, czélszerű a kivezető csövet

2110. ábra.

szagtalan vízzáró alakjában szerkeszteni (2112. ábra). Ha pedig az 
iszapfogót, illetve a benne maradt vízből fejlődő gázokat még 
jobban akarjuk a külső levegőtől elzárni, akkor a vasrács alatt 
egy t lemeztöltsért helyezünk el, a melynek alsó vége a víz felszíne 
alá nyúlik (2113. ábra). A kivezető csövet oly mélységben kell 
elhelyezni, hogy a víz felszíne az aknában be ne fagyhasson. Az
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akna állandó vízállása, illetve az iszapfogó mélysége udvari iszap
fogóknál 50 -  60, utczaiaknál 80 cm.

Ha a kivezető cső eliszapo
sodását és bedugulását megaka
dályozni akarjuk, akkor legfel
sőbb pontján egy függőleges f  
csövet alkalmazunk (2113. ábra), 
a mely egészen az udvar köve
zete alá ér s ott egy dugóval 
van elzárva; ezen a csövön át 
a c cső mindkét szára, a kövezet 
felemelése után, kitakarítható.

Az árnyékszékekre és emésztő 
csatornákra vonatkozó irodalom és 
forrásmunkák:

C. Petermann: Die Anlage was
serdichter Dungstätten und Abtrittsgru
ben, Stuttgart 1871.

A. Laiiber: Zur Latrinenfrage, Stuttgart 1873.
A. Lorenz: Abort- und Senkgruben-Anlagen, Reichenberg 1878.
G. Passavant: Der verbesserte Erdabtritt, Frankfurt 1878.
E. Lipowsky: Ueber Entstehung und Einführung des Heidelberger Tonnen- 

Systems, Heidelberg 1878.
M. Knauf: Die Hauskanalisation etc., Berlin 1879.
J. K aftan: Die systematische Reinigung und Entwässerung der Städte, 

Wien 1880.
Deutsches Bauhandbuch. II. kötet 1. rész, Berlin 1880.
W. Linse: Ueber Hauskanalisation, Aachen 1881.
R. Klette: Aborts-Anlagen, Leipzig 1881.
J. Durm : Handbuch der Architektur, III. rész, 5. kötet, Darmstadt 1883.
G. Assmann: Die Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken, 

München 1893.

V. FEJEZET.

Az épületeknek vízzel való ellátása.

1. Vízszükséglet és vízminőség.
Jó ivó- és használati víz beszerzése és a házaknak vele való 

ellátása a lakhatóság egyik lényeges és mellőzhetetlen feltétele s 
nemcsak a kényelem, de az egészségügy követelménye is. Víz szük
séges ivásra, főzésre, mosdásra és fürdésre, állatok itatására és 
tisztítására, mosásra és mosogatásra, árnyékszékek öblítésére, kert- 
és udvar locsolására stb.
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Az egy épület részére szükséges vízmennyiség. a melynek 
megszerzéséről már előzetesen kell gondoskodni, függ a lakóház 
nagyságától, illetve a benne lakók számától, továbbá a lakosság 
egyszerűbb vagy finomabb életmódjától és végre az épületnek egész
ségügyi tekintetben egyszerűbb vagy tökéletesebb berendezésétől és 
az esetleg hozzátartozó gazdasági épületektől. De változik a víz- 
fogyasztás az éghajlattal, a foglalkozás módjával és a lakosság 
szokásaival is; a nyári fogyasztás továbbá 25—50%-kai nagyobb, 
mint az átlagos évi fogyasztás.

A vízszükséglet tapasztalat szerint
1. Lakóházakban:

ivásra, főzésre, tisztításra | személyenkint 20—35 liter
m o s á s ra ...................... j és naponkint 10 — 15 »
egy közönséges házi fürdőkádl egyszeri 150—200 »
nagy (falazott) » j töltésére 300—100 »
zuhanyfürdő egyszeri használatára. . . 20—30 »
egy árnyékszék egyszeri öblítésére. . . 5—8 »
egy vizelő folytonos öblítésére, óránkint . 100—150 » 
egy vizelőnek csak használatkor való öblítésére 25—35 liter.

2. Istállókban:
egy ló részére ivó- és mosóvíz naponkint . . 50 liter
egy szarvasmarha részére naponkint . . . .  40—50 »
egy apró marha, borjú, sertés, juh stb. részére. 10—15 »
istállótisztitásra n apon k in t.................................  20—30 »
egy kocsinak egyszeri tisztítására......................  100—200 »

3. Házon kívül:
kertöntözésre vagy udvarlocsolásra, naponkint egyszer, m3-enkint 15—25 liter.

4. Városi vízműveknél lakásonkint és naponkint:
házi czélokra............................................  30— 60 liter
utczalocsolásra, tűzoltásra, kutak részére 15— 20 »
ipari és gyári telepek részére . . . 30— 40 »
e lpocsékolásra .......................................10— 15 »

összesen 85—135 liter; 

nagyobb városokban ez a szükséglet egészen 200 literre növekszik.
Ott a hol a víz nehezen szerezhető meg, a vízfogyasztás is csökken, ott 

ellenben, a hol bőven van rendelkezésre, a fönnebbinek kétszeresére is növekszik.
E mellett — pl. vízvezetékek és víztartók tervezésénél — arról sem szabad 

megfeledkezni, hogy a nappali fogyasztás az átlagosnak 2—4-szere, az éjjeli 
ellenben % — %-szerese.

A víz beszerzésénél a mennyiségen kívül első sorban annak 
minősége, illetve tisztasága jő tekintetbe, mert tisztításra, főzésre 
és ipari czélokra a legtisztább víz egyszersmind a legjobb is. Ügy 
az ivó-, mint a használati víztől megkívánjuk, hogy színtelen, szag
talan és kellemetlen mellékiztől mentes legyen.

Az ilyen víz azonban mégis tisztátalan lehet s megfelelő tisztaságáról és 
ivásra való használhatóságáról csak a viznek khémiai elemzése és bakteriológiai
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vizsgálata ad biztos felvilágosítást, mert az Ízlés és szaglás e tekintetben nagyon 
ritkán megbízható s a tisztalanság természetét és mennyiséget különben sem 
képes meghatározni. A jó víznek továbbá, ha nyugodtan áll a levegőn, nem sza
bad megzavarodnia; csak a szénsav ülepszik le apró átlátszó hólyagocskákban az 
edény oldalaira.

A természetben található víz soha sem tiszta, mert oxigén
nitrogén- szénsav és más gázok mellett feloldott állapotban levő 
szilárd anyagokat, nevezetesen mész-, magnézia- és nátronsókat és 
legtöbbször szerves anyagokat is tartalmaz. A sótartalom szerint 
nevezzük azután a vizet keménynek, ha nagyobb mennyiségű meszes 
sókat, különösen pedig kettedszénsavas meszet tartalmaz, és lágynak, 
ha ezekből kevés van benne. A gyakorlati életben különösen a 
kéménységi fok az, a mely a víz gazdasági, ipari és egyéb czélokra 
való felhasználhatóságát leginkább befolyásolja. Ivásra a kemény 
víz. ha kénsavas mész (gipsz), salétromsav, ammóniák és szerves, 
különösen pedig állati eredetű alkotó részek nincsenek benne, a 
legkellemesebb, mert sok oxigént és szénsavat tartalmaz s jobb izű, 
mint a lágy; mosásra, főzésre, gőzfejlesztésre s a különféle ipari és 
gazdasági czélokra ellenben a lágy víz sokkal előbbrevaló, mint a 
kemény.

Bármely czélra legjobb, mert legtisztább, az a víz, a mely 
gránit-, gnájsz- és palahegyekből fakad, legrosszabb ellenben a 
művelés alatt levő területeken és régen fenálló községek fertőzött 
területén nyert víz, mert rothadó, szerves anyagokat tartalmaz s 
ennek következtében egészségtelen és sokszor járványos betegsé
geket okoz.

Keménység tekintetében leglágyabb az eső- és hóvíz, valamint 
az olyan víz, a mely küzvetetlenül a gyűjtőterületről ered. Kemé
nyebb a folyóvíz s legkeményebb a kút- és forrásvíz, különösen, ha 
mésztartalmú területen fakad. Azért a vízbeszerzés módjának meg
állapításánál igen fontos, hogy a használatra kínálkozó különféle 
vizek közül a czélunknak leginkább megfelelőt válaszszuk. Egységes 
vízbeszerzési módnál, a mely úgy az ivó-, mint a használati víz 
szükégletét van hivatva fedezni, egyenlő körülmények között, ha 
csak lehetséges, a leglágyabb víznek adunk elsőséget; ott ellenben? 
a hol ilyen viz nincsen, keményebb vízzel is kell megelégednünk.

A víz keménységét fokokban fejezzük ki. A keménységi fok egy bizonyos 
vízre nézve vagy azt jelenti, hogy hány rész mész (Ca 0), vagy pedig azt, hogy 
hány rész kettedszénsavas mész van 100000 rész vízben, az előbbi az ú. n. német, 
az utóbbi pedig a franczia keménységi fok. E szerint egy német fok azt mutatja, 
hogy 1 liter vízben 10 milligramm mész, a franczia pedig azt, hogy 10 mg ketted
szénsavas mész van. E szerint lágynak nevezzük azt a vizet, a melynek kemény
sége nem nagyobb 5—10 foknál, míg a kemény víz 12—20 fokos, megjegyezvén
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hogy 20 fokosnál keményebb víz már alig használható, felforralás által azonban 
használhatóvá lehető.

Jó ivóvízre nézve végre igen fontos a víz hőmérséke s ennek 
egyenletessége; e tekintetben a legjobb víz az, a melynek hőfoka
8— 10 fok és hőmérséke 5 — 6 R-foknál nagyobb ingadozást nem 
mutat.

A vízbeszerzés módja függ az illető hely geográfiai fekvésétől, 
a talaj alkotásától és a háztulajdonos vagyonosságától. Legjobb és 
legfrissebb a hegyi források vize, a melyet, a hol van, első sorban 
felhasználunk; ott ellenben, a hol a forrásvizet hosszú vezetékekben 
kellene a házhoz vezetni, a költség kérdése is figyelembe veendő. 
A vízszükséglet beszerzésére leggyakrabban kutakat ásunk vagy 
verünk, mert ezeket legtöbb helyen olcsón lehet építeni s legtöbb- 
nyire jó ivóvizet adnak. Építések módját tekintve, vannak aknás 
vagy ásott kutak és csöves vagy fú rt kutak.

Ott, a hol sem forrás-, sem kútvíz nincsen, aránylag olcsón 
szerezhetünk vizet a szomszédos patakokból, folyókból vagy tavakból, 
a melyet a fogyasztás helyére vezetünk; ez a víz azonban tisztá- 
talansága miatt még akkor is inkább használati víznek való, ha 
szűrjük.

Ott végre, a hol folyóvizet sem lehet szerezni, nincs egyéb 
hátra, mint, hogy az eső- és hóvizet cziszternákban felfogjuk; a 
cziszternák vize a legrosszabb ivóvíz ugyan, mert szénsavat nem 
tartalmaz, használati czélokra azonban valamennyinél előbbre való. 
Ez oknál fogva a cziszternákat gyakran más vízbeszerzési módszer 
mellett is építjük.

A vízbeszerzés legkényelmesebb módja a háztulajddonosokra 
nézve az, a hol a vizet a község vagy város vízvezetékéből vehetik. Az 
ilyen vízvezeték rendszerint elég vizet ad s azt nemcsak a ház 
közelébe, de, nagy nyomásánál fogva, az épület emeleteibe is beve
zeti, úgy, hogy a háztulajdonosnak csak a víznek a házba való 
bevezetéséről és érdekeinek megfelelő felhasználásáról kell gondos
kodnia.

2. A forrásvizek felhasználása.
A források a talaj felszínén ott jelennek meg, a hol a földalatti vízgyűjtő 

medenczék likacsos vizvezető rétege, a mely rendszerint kavics vagy homok, 
egészen a talaj felszínéig ér és a forrásvíznek utat nyit kifelé. Megjelenésűk függ 
az illető hely visszonlagos magassági fekvésétől és a talaj alkotásától. A  forrás
nak állandó vízszolgáltatásra való felhasználása végett meg kell mindenekelőtt 
állapítani, mennyi vizet szolgáltat a forrás, illetve milyen a legkisebb vízszolgál
tató képessége. Állandó és biztos vízbeszerzés czéljaira ugyanis csak az utóbbit
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lehet számításba venni. E czélból a forrás vízemésztését, illetve vízszolgáltató 
képességét szabályos időközökben megmérjük. A legkisebb vízemésztés, tapaszta
lat szerint, hosszú és tartós hideg után, deczember, január és február hóban, 
valamint forró és száraz nyáron, augusztus és szeptember hóban fordul elő.

A források néha egy terjedelmes likacsos és víz vezető réteg kibocsátó nyí
lásai, melyeken keresztül a földalatti medenczék állandóan egyenletes mennyiségű 
vizet bocsátanak ki, sok esetben azonban vízszolgáltatásuk annyira változó, hogy 
azt kényelmesen csak úgy használhatjuk, ha a vizet egy tartóban összegyűjtjük 
és szabad elfolyását megakadályozzuk.

A forrásokat legtöbb esetben körül foglal ássál vagy bekerí
téssel teszszük a használatra alkalmasakká. A körülfoglalásra nézve 
általános szabályokat nem lehet felállítani, mert arra minden egyes 
esetben a helyi viszonyok gyakorolnak befolyást. Legegyszerűbb 
azonban a hegyoldalakban fakadó források körülfoglalása; ezeknél 
legtöbb esetben csak arról van szó, hogy tisztántartásukat bizto
sítsuk s a fagy, a légköri befolyások és a nap melege ellen lehetőleg 
megvédjük.

Ha a forrás csak egy és bő vizérrel bugyog ki, akkor előtte 
egyszerűen egy függőleges falat emelünk, a melyből a forrás vize a 
c csurgón keresztül folyik a szabadba (2114. ábra). Ezt a falat a 
forrás előtt levő nedves talaj leásása után lehetőleg befelé toljuk,

úgy, hogy a vízvezető réteget bizonyos mélységben a talaj felszíne 
alatt átszelje, nehogy a víz a fal mögött szétfolyhasson és betaka- 
rása váljék szükségessé. Ennél jobb és szebb körülfoglalás az, a 
melynél az előbbi fal előtt egy falazott és boltozott fülke van; a 
fülke, a melynek feneke alkotja a tócsát, szükség esetén ajtóval is 
elzárható (2115. ábra).

Ha a vízvezető réteg nagyobb terjedelmű, mintsem hogy vizét 
a csurgóba összefoglalni lehetne, és a víz nagy része ennélfogva 
oldalt elfolyna, akkor a vizet a fal mögül sugarasan kiinduló gyűjtő
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árkokkal lehet a csurgó helyére vezetni. E czélból'Oo—0 8 m mély
séggel, 25— 30 cm fenékszélességgel, 05— l ° 0-os eséssel és lehetőleg 
meredek oldalakkal bíró árkokat ásunk s azokat gömbölyű, 5—8 cm 
átmérőjű tiszta kavicscsal vagy tört kővel legalább félig kitöltve, 
fölül földdel betemetjük. A szűrő kavicstölteléket czélszeríí, tisztán
tartása végett, füves oldalukkal lefelé fordított gyeptéglával, rozsé vei 
vagy lapos kővel betakarni s erre hányni a fedő földréteget. Kavics
szűrő helyett vízátbocsátó talajnál favályúkkal foghatjuk fel a víz
ereket vagy pedig 5 -  8 cm belső átmérőjű alagcsöveket fektethetünk 
a szivárgó árok fenekére, a melynek szélessége ebben az esetben 
csak 15—20 cm; a csövekbe a talajviz a fedetlen illesztéseken át 
szivárog be.

Az előbbinél jobb körülfoglalás az, a midőn a forrás helyén 
ott, a hol a földből kibugyogó vízerek összefolynak vagy ennek köze
lében egy gyűjtő medencéét ásunk, a melynek átmérője 1*5— 2*0 m, 
mélysége 0*8— 10 m. A medencze fenekét 20 cin magasságban 
öregszemű homokkal vagy kavicscsal beterítjük, oldalfalait pedig jól 
összeillesztett deszkákkal burkoljuk vagy kifalazzuk, úgy, hogy elülső 
fala, a melyben a csurgó van, a medenczén túl is 20— 50 cm-rel 
kinyúlik. A gyűjtő medencze fölül nyitva vagy födve lehet és a forrás 
fölülről vagy oldalt folyik bele.

Nagyobb terjedelmű vízvezető réteg a 2116. ábra szerint úgy 
foglalható körül, hogy vize egy födött t tartóba szivárog s ebből 
úgy, mint előbb, egy csurgón át folyik a szabadba vagy egy teknőbe. 
A víztartó elülső fala, feneke és boltozata vízálló, hátulsó fala 
ellenben szárazon vagy mohába rakott, illetve lyukas téglából épült 
falazat, a mely a vizet a tartóba beereszti. A forrás és a tartó vize

védve van a fagyok és a nap melege ellen s a víztartó egyúttal a 
vizet is tisztítja, mert a benne levő szilárd földes részek leülepednek;

2116. ábra. 2117. ábra.
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a tartó végre bizonyos vízkészletet is tartalmaz és a víz elfolyása, 
ha a csurgó dugóval vagy csappal szereltetik fel, tetszés szerint 
szabályozható.

Hasonló vízgyűjtő csatornát \ktunk a 2117. ábrában is, ennek 
vize azonban nem csurgón át folyik a szabadba, de csövekben vezet
tetik tovább. A csatorna hosszúsága olyan, mint a vízvezető rétegé 
s méreteit a benne összegyüjtendő vízmennyiséghez képest álla
pítjuk meg.

A síkságon fakadó ú. n. szökő források körülfoglalása szintén 
egyszerű, mert rendszerint csak arról van szó, hogy az alulról elő- 
bugyogó vizet a forrás helyén épített 0*8 —1‘2 m mély vízgyűjtő 
medenczével felfogjuk, a melyből a vizet meríteni vagy lecsapolni 
lehet. A forrást fa- vagy kőfalakkal veszszük körül, a melyek kissé

a talajba is benyúlnak és a talaj 
fölé is emelkednek, úgy, hogy 
többé-kevésbbé mély kutat alkot
nak, a melyet egy egyszerű födél
lel befödünk és — szükség ese
tén —  ajtóval elzárunk (2118. 
ábra). A víz tisztasága s hideg és 
meleg elleni védelme érdekében 
azonban jobb, ha a forrást be
boltozzuk és földdel befödjük, 
vizét pedig egy csurgón keresztül 
folyatjuk a szabadba. Ebben az 
esetben azonban a kút vízszinét 

a talaj felszíne fölé kell emelni vagy pedig, mint a 2119. ábra 
mutatja, a körülfekvő talajt megfelelő mélységre leásni.

2118. ábra.

2119. ábra.

Közhasználatra szánt forrásokat mindig ilyen módon kellene 
körülfoglalni, nehogy merítés alkalmával a gyakran nem tiszta
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edényeket mártsák a vízbe. Ha a körülfoglalt forrás, mint az az 
ásványvíz-forrásoknál található, egy épületben, pavilIonban, illetve 
ivócsarnokban van, akkor beboltozása és 
földdel való befödése is elmarad (2119. ábra).

Egyszerűbb forrásokat földbe sülyesz- 
tett és kivájt fatörzsekkel is szoktak körül
foglalni, a melyeknek felső vége a talajból is 
kinyúlik (2120. ábra). A víz ekkor is vagy 
meríthető vagy a hordó oldalán fúrt lyukon 
át lecsapolható.

A körülfoglalt síksági forrásoknál, különösen pedig azoknál, a 
melyek vízmerítésre vannak berendezve, megfelelő vízlevezetésről is 
kell gondoskodni, hogy a fölösleg elfolyhasson.

3. A kutak építése és nemei.

Kutak építésével azt a talajvizet akarjuk felkeresni és kívülről 
hozzáférhetővé tenni, a mely kisebb-nagyobb mélységben a talaj 
felszíne alatt van és nem látható. Némely talajba ugyanis az eső- 
és hóvíz csak csekély mélységbe szivárog be és ennélfogva csak
hamar ismét kiszárad* Ha ellenben a felső talajréteg alatt vízát
bocsátó rétegekre, pl.: homokra, kavicsra vagy repedékes kőzetre 
talál, akkor tovább szivárog mindaddig, míg át nem bocsátó réteg 
állja útját. Ezen a rétegen azután, ha esése van, a mélyebb helyek, 
nevezetesen pedig a szomszédos folyók vagy patakok felé áramlik s 
azokba legtöbbször észrevétlenül ömlik. A vízátbocsátó réteg ennél
fogva kisebb-nagyobb magasságig vízzel van telítve; ez a magasság 
rendszerint a szomszédos folyó- vagy álló vizek vízszinmagasságától 
függ, a melynél csak kevéssel nagyobb szokott lenni s a melylyel 
arányosan emelkedik és sülyed. Homokos talajon, pl. a magyar 
alföldön, a vizátbocsátó kavics- vagy homokréteg a talaj felszínéig 
ér és magas vízállásnál a talajvíz szemmel láthatóvá lesz. Rend
szerint azonban a víz csak bizonyos mélységben, a mely az át nem 
bocsátó talajréteg alakja szerint majd kisebb, majd nagyobb lehet, 
a föld felszíne alatt található meg, úgy, hogy a kutat odáig kell 
mélyíteni, és a talajvizet mint egy gyűjtőben felfogni. Ez a felfogás 
történhetik aknaszerű kutakkal vagy pedig nyílásokkal áttört és 
földbe sülyesztett gyűjtő csövekkel.

E szerint vannak aknás vagy ásott kutak, a melyek rend
szerint kőfallal vannak béllelve s melyeknek tágassága olyan, hogy 
a kút fenekére leszállhatunk, és vert vagy fú rt kutak, melyeket
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mindig aránylag kis átmérőjű csövekkel bélelünk ki és ennélfogva 
csöves kutaknak is nevezünk. A csöves kutak ismét vagy olyanok’ 
melyeknél a vizet szivattyűzássál kell emelni, ezek az ú. n. Norton- 
kutak, vagy pedig olyanok, melyeknél a..víz magától emelkedik a 
magasba és esetleg sugárban szökik fel; ezek az ú. n. artézi kutak.

Hogy az említett kutak közül, mely esetben melyiknek adunk elsőséget az egy
részt a kút megválasztott vagy adott helyétől s a vízszükséglet nagyságától, másrészt 
a költségtől s. a víz jóságától függ. Újabb időben a csöves kutak, különösen a fer
tőzött talajjal bíró városokban, mind jobban és jobban terjednek, mert rendszerint

jobb és több vizet adnak s 
legtöbbnyire gyorsabban és 
olcsóbban állíthatók helyre, 
mint az ásott kuttak. Ar
tézi kutak ellenben rend
szerint igen mélyen fekvő 
rétegeket tárnak fel és csak 
ott építhetők, a hol a fel
tárandó vízgyűjtő réteg 

- (v) magasabb helyen levő 
gyűjtőterülettel bír és át nem bocsátó réteggel (r ) van födve, a melyet a kút 
helyén (k ) átfúrunk (2121. ábra). A víznyerés e módja újabb időben a magyar 
alföldön igen jó sikerrel alkalmaztatik és terjed, mivel azonban a vidék geológiai 
viszonyainak és talajrétegeinek pontos ismeretén alapúi és rendszerint csak 
egész községeknek vizzel való ellátása a czélja, ismertetése a mérnöki építéstan 
körébe tartozik és e helyen mellőzendő.

A kútvíz minősége függ a kút fekvésétől és mélységétől, 
a talajrétegek alkotásától, a kút szerkezetétől és a vízfogyasz
tástól.

A kút fekvése annyiban foly be a víz minőségére, hogy a fer
tőzött talajt kerülni kell, mert tisztátalan és egészségre ártalmas 
vizet szolgáltat. Ez oknál fogva a kút soha se legyen árnyékszék, 
emésztő- és trágya-gödrök, házi csatornák, istállók, gyári műhelyek, 
szennyes vizek, mocsarak és tócsák, gázvezeték, temető és más oly 
építmények közelében, a melyek a talajt megfertőztetik és szennyes 
folyadékoknak a kútba való szivárgását lehetségessé teszik, valamint 
oly helyen se, a melynek későbbi fertőzése nincsen kizárva.

A kútviz továbbá általán véve annál jobb, minél mélyebb a 
kút, mert a felszíni víz annál hosszabb utat tesz, míg a víz vezető 
rétegen, a mely természetes szűrőt alkot, áthalad. A mélyebb kút 
továbbá a víz kisebb hőmérséke és e hőmérsék nagyobb egyenle
tessége, valamint a víz mennyisége és a víz színének állandósága tekin
tetében sokkal előbbre való, mint a sekély; az utóbbit ennélfogva, 
különösen lakóházak közelében, kerülni kell, mert a beszivárgó és 
tisztátalan felszíni vizek miatt vizének jóságáról alig lehet szó.

2121. ábra.
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• A talaj alkotását illetőleg legjobb vizet szolgáltat az eleven 
kavics- vagy homokréteg, mert legtisztább és természetes szűrőt 
alkot: A kút szerkezete ellenben annyiban gyakorol befolyást a víz 
minőségére, hogy hatalmukban van a kút falait úgy építeni, hogy a 
víz lehetőleg csak a legmélyebb rétegekből szivárogjon bele s hogy 
a rendesen szennyes felszíni víznek a forrásvízzel való keveredése 
lehetőleg kis mértékben következzék be. Az utóbbit elérjük azáltal, 
hogy a fúrt kutat vascsővel, az ásottat pedig czémentbe rakott fallal 
bélleljük kis hogy a kút száját a talaj felszínénél magasabbra emelve, 
kerületét legalább 1 m-nyi körben kikövezzük; az előbbi követel
ménynek pedig úgy teszünk eleget, hogy a kútnak csak legmélyebb 
részét építjük vízátbocsátónak, felső részét ellenben vízáthatatlannak, 
úgy, hogy csak oly vizet eresztünk bele, a mely likacsos rétegekben 
hosszabb utat tett és eléggé megszűrődött. A kutat végre fedővel 
kell elzárni, hogy a benne levő vizet a meleg, a világosság és a 
külső levegő hatásától lehetőleg elzárjuk.

A kútvíz végre annál jobb, minél több vizet merítünk belőle; 
legjobb mindig annyit fogyasztani, mint a mennyi befolyik, mert 
így a kút vízállása változatlan marad ;■ ellenkező esetben a vízszín 
emelkedik és az állott víz elveszti frisseségét. Hogy pedig a kút 
vízszolgáltató képességét megítélhessük, vizét 24 óráig érintetlenül 
hagyjuk és azután teljesen kimerítve vagy kiszivattyúzva, megfigyel
jük az időt, mely alatt a vízoszlop előbbi magasságát eléri. E mellett 
megfigyelhetjük a talajvíz színének állását és esetleges sülyedését is, 
melyből a vízszolgáltatás egyenletességére és tartósságára következ
tethetünk.

A kút helye vagy nagyjában adva van vagy bizonyos, szűk 
határok között szabadon választható, a mennyiben annak a ház 
szomszédságában, rendszerint ennek kertjében vagy udvarán kell 
lennie. Sokszor a talaj felszíne egészen száraz vagy nagyon víz
szegény, mig ellenben a mélységben jelentékeny vízmennyiség van. 
Ilyen esetben ritkán lehetünk előre is arról meggyőződve, hogy 
találunk-e vizet, minőt, és milyen mélységben, mert ez a talaj alko
tásának és a talajvíz színének ismeretét tételezi fel. Ekkor legjobb 
a talajt helyenkint felásni s alakulását és nedvességi állapotát meg
vizsgálni, mert a nedvesebb talaj eléggé biztosan mutatja, hogy 
közelebb van a talajvíz, mint a száraz. Sokszor azonban a talaj 
felszíné ha nem is biztosságot, de legalább útmutatást nyújt arra 
nézve, hol a földalatti forrást valószínűleg megtalálhatjuk. így az a 
hely, a melyen vizi növények, pl. káka, fűz, égerfa stb. nőnek, a 
nélkül, hogy a föld felszínén tócsa vagy mocsár lenne, vagy a hol
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a savanyú füvek buján tenyésznek, a föld száraz időben is enged 
a láb nyomásának, vagy szúnyogok tartózkodnak fölötte, legtöbbször 
az, a mely alatt a vízvezető réteg legkisebb mélységben feltalálható 
s a melyen a kút építése aránylag legkevesebbe kerül. Áradmányi 
(alluviális) területen ellenben, a melyben rendszerint csak vízszintes 
rétegek vannak, a talaj vízszine mindenütt egyenlő mélységben talál
ható fel, úgy, hogy ebben az esetben a czélunknak legjobban meg
felelő helyen építhetünk kutat.

A talajvizsgálatnál czélszerű azonban az illető év esetleges 
rendkívüli nedvességét, valamint a szomszédos vizek állását és 
magatartását is megfigyelni és a kutatást, úgy mint magát a kút- 
verést is, a legkisebb vízállásnál, tehát julius, augusztus és szep
tember hóban eszközölni, nehogy hamis eredményeket kapjunk. A 
hol ebben a legszárazabb évszakban találunk vizet, ott valószínűleg 
máskor is lesz.

4. Az aknás vagy ásott kutak.

A kutaknak rendesen használt alakja egy falazott henger, 
a mely vagy a kút fenekéig vagy pedig csak a víz színéig ér és 
mindkét esetben egy kútkáván vagy koszorún áll. A kút belső tágas
sága különböző lehet s míg közönséges házi kutak csak 1*0—2’0 m, 
különleges, pl. ipari czélokra vagy egész községeknek vízzel való 
ellátására szánt kutak 2 —10 m átmérővel is bírnak.

A kútakna mélysége a vízvezető réteg mélységéhez igazodik, 
de rendszerint olyan legyen, hogy lehetőleg sok vizet fogjon fel 
s vízállása, a szükséges mennyiségű víz szolgáltatása mellett is, 
állandó maradjon. Ezt a vízmennyiséget a már ismeretes módon 
előzetesen kell megállapítani, nehogy a kutat oly mélyre ássuk, 
hogy vízszolgáltatása a szükségletet meghaladja, mert ez, mint már 
említettük, a víz jósága és frissesége rovására megy. A nagyon mélyre 
ásott kutat, a mely a kellőnél több vizet ad, öregszemű homokkal 
vagy tiszta kavicscsal kell megfelelő magasságra feltölteni.

A kútépítés munkája változik a talaj minőségével és annál 
nehezebb, minél mélyebben van a vízvezető réteg, a melyet elérni 
akarunk.

Köves vagy sziklás, agyagos vagy szivajkos talajban a kút- 
aknát, vizmerítés közben, rendszerint a leendő kút egész mélységében 
ássuk és falazzuk ki. Az akna mindig négyzetes, oldalhosszúsága a 
kút belső átmérője és falvastagsága szerint kisebb vagy nagyobb 
lehet, megjegyezvén, hogy a kútfalazat vastagsága a mélységgel vál
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tozik s 10— 12 méterig tégla használatánál 30, terméskőnél 4o - 50 cm. 
A falazat mögött a dúczolás elhelyezésére még 15—20 em-t kell 
számítani, úgy, hogy 1*0 m átmérőjű kút részére mintegy 20 méteres 
oldalakkal biró akna szükséges.

A kútakna ásását a benne álló munkások végzik, míg a kiásott 
anyag vedrekben huzatik ki, kisebb mélységnél kézi kötélén, nagyobb-

2122. ábra.

nál egy egyszerű villával, a me
lyet az aknatorok fölött helye
zünk el; a vitla hengerén egy 
kötelet áthajtva, annak egyik vagy 
mindkét végére egy vedret akasz
tunk (2122. és 2123. ábra).

Az ásással kapcsolatban, 
porhanvús vagy laza földnél, az 
aknafalakat dúczolással kell a 
beomlástúl megvédeni; a dúczolás 
csak száraz és kemény agyagban 
vagy összefüggő köves talajban 
maradhat el.

A kibéllelés az aknába he
lyezett négyzetes fakeretekkel vagy 
kútkávákkal és azok mögé be
vert álló deszkaborítással törté
nik. A kereteket, a melyek -°/15 
illetve —  igen laza földben 
2i/„0 cm keresztszelvénynyel bíró 
és a sarkokban egymásra lapolt 
gerendákból, nem ritkán 15—20 
cm-es dorongfából is készülnek, 
rendszerint 1*0, állósabb földnél 
1*50 méternyi közökben úgy he

lyezzük el egymás alatt, hogy köztük és az akna falai között 4—6 
cm-nyi köz maradjon a 4 cm vastag béllésdeszkák és az őket 
odaszorító faékek beverésére, s elhelyezések után kívülről deszkával 
beborítjuk (2124. ábra). A továbbásást csak a már kiásott aknarész 
kidúczolása után szabad folytatni, s ha kellő mélységre haladtunk, új 
keretet és deszkabéllést kell elhelyezni.

A legfelső káva az ú. n. szárnyas káva (2125. ábra) azaz olyan, a mely- 
nek egyes gerendái szilárd talajnál 0 5 —0‘8, homokos talajnál I/O—1/2 m-rel 
nyúlnak a keresztezési ponton túl, hogy az így keletkezett szárnyak segítségével 
a megegyengetett talajra lefektethessük és egyenkint 3 — 8 c horogczövekkel lesze
gezzük (2124. ábra). A többi káva, a melyeket az akna belsejében akarunk liasz-

Sobó: Középítéstan II . 16
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nálni, közönséges káva, szárnyak nélkül (2126. ábra). A kávák közepét, a mely 
a kútoldalak közepének megfelel, r  — r  befürészelt rovátkával jelöljük meg, hogy 
ennek segítségével a kávákat pontosan egymás alá helyezhessük.

A legfelső kávát vízszintesen elhelyezve és leczövekelve, kezdődik az akna- 
ásása. Ha a közben 1‘20—125 méternyire értünk a talaj felszíne alá, elhelyezzük 
az első közönséges kávát, a melyet szétszedve bocsátottunk le; a káva gerendáit 
l léczek segítségével akasztjuk a szárnyas káva gerendáira, úgy, hogy vízszintesen 
függjenek rajta (2127. ábra). A függő kávát azután e ékekkel megfelelő középponti 
helyzetbe állítva, kezdődik a deszkaborítás beverése, a mely a szélek felől a ge
rendák közepe felé halad, hogy a középső deszka, ékképpen hatva, a falat mere
vítse. A deszkák valamivel hosszabbak, mint a milyen a béllésmezök szélessége, 
hogy így az alsó káván túl is 10—15 cm-nyire hatoljanak, s alsó végok ékalakú, 
hogy könnyebben behatolhasson. Az alsó káva és a béllésdeszkák alsó vége közé 
k ékeket verünk, hogy így a következő béllésmező deszkái részére, a melyeket 
belülről kell majd beverni, a szükséges űrt fentartsuk.

A további ásásnál ez az eljárás annyiszor ismétlődik, a hány béllésmezővci 
van dolgunk; e mellett az egyes kávákat köröskörül kiékeljük, hogy a deszka
borítást jól az aknufalakhoz szorítsuk A béllés könnyebb elhelyezése végett az
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aknafalak nem függőlegesek, de kissé előrehajlók (2124. ábra). Homokos talajban 
való kútmélyílésnél a legfelső káva szárnyai alá pallódeszkákat kell tenni, hogy

1/
/oO

a talajba be ne nyomódjanak, s ha az aknafalak l ’O—1*2 m mélységig kiásva, 
meg nem állanak, már 0’5 méternyi mélységben egy ideiglenes kávát elhelyezni; 
a béllésdeszkákat egyelőre csak hosszúságuk felényire verjük be s a beverést a 
mélyítéssel arányosan folytatjuk mindaddig, míg az első közönséges kávát az 
ismeretes módon elhelyezhetjük és a deszkákat egészen beverhetjük; ekkor az

16*
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ideiglenes káva eltávolítható. E mellett a káva mőgé vert k ékek és a héllésdesz- 
kák közé czélszerű egy d biztosító deszkát tenni (2128. ábra), a mely a következő 
béllésmező deszkáinak beverését megkönnyíti.

oo

A teljesen kidúczolt aknát a 2123. és 2124. ábra mutatja 
A kidúczolás befejezése után az ékeket még egyszer meghúzzuk, 
az esetleges hiányokat kijavítjuk és — mélyebb kutaknál és laza 
földben — az egyes kávák közé 10— 12 cm-es dorongokat állítunk 
a sarkokba (2123. ábra d). hogy a béllelés állóságát ezáltal is 
fokozzuk.

A talajvíz színéig érve, az ásás csak folytonos és a vízbeümlés 
nagyságának megfelelő vízmerités vagy szivattyúzás közben foly
tatható. Ekkor az ásás lehetőleg gyorsítandó, hogy a víz ismételt 
kimerítése a lehető legkisebb mértékre szoríttassék. Ha az aknába 
azonnal bőven és tisztán s nemcsak az oldalakon, de a fenéken át 
is ömlik a víz, akkor a továbbásást csakhamar be lehet szüntetni; 
ellenkező esetben az ásást addig folytatjuk, míg a víz a fenékből is 
előbugyog és a vízbeömlés úgy mennyiség, mint minőség tekintetében 
megfelelő.

A kellő mélységre kiásott aknát most kő- vagy téglafalazattal 
kell kibéllelni. Ez a falazat mindig egy üres henger, a mely állósága 
s egyenletes sülyedése érdekében mindig egy körgyűrű alakú K  
kútkáván vagy koszorún áll (2129. ábra); a koszorú váltakozó 
hézagokkal egymásra rakott és összeszegezett két sor pallóból 
készül (2130. ábra). A pallók 1— 2 m átmérőjű kútnál 4 cm, 
2—3 m-esnél 5 cm, 3—4 m-esnél 8 cm, míg 5— 10 m átmérővel 
bíró kútnál czélszerű a kávát több rétegből összeállítani.

A kútfalazat állósága, összefüggése és a földnyomásnak való 
jobb ellenállása érdekében czélszerű E5—2*0 magasságban a fenék 
fölött egy másik ilyen koszorút befalazni, a mely az alsóval össze 
van srófolva (2129. ábra); 10 m-nél mélyebb és 2 m-nél nagyobb
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átmérőjű kutaknál végre 1— 2 m-nyire egymás fölött három ily 
koszorú is van (2122. és 2131. ábra). Ez különösen szabálytalanul

dűlő és oldalthajló talajrétegzésnél, valamint akkor is 
szükséges, a midőn a falazómunka, a kő szabálytalan 
alakja vagy a munkások gyakorlatlansága miatt, nem 
lehet tökéletes.

2130 ábra Az a ŝó kavat a kút akna fenekére téve, a falazás
a kőkötés szabályainak szigorú szemmeltartása közben 

halad fölfelé. Ezzel kapcsolatban a dúczolást, ha nem nagyon nehezen 
jön ki, alulról fölfelé haladva, kiszedik s helyét kavicscsal, földdel 
vagy agyaggal kitöltik. A téglák vagy közönségesek vagy pedig ívesek 
és ékalakúak, de mindig kitűnő minőségűek, vízáthatatlanok és jól 
kiégetve legyenek, nehogy a vízben szétmálljanak. Terméskövek közül 
legjobb a kvarczszikla, mert a nedvesség nem árt neki, vagy a mészkő, 
mert a vízben, ha savakat nem tartalmaz, oldhatatlan; ilyennek 
hiányában felhasználható azonban a sok kvarczot tartalmazó gránit 
és a kvarczos homokkő is. Faragottkő, habár legjobb, drágasága miatt 
kútbéllelésre ritkán használtatik.

A köveket vagy téglákat rendszerint kötők gyanánt és suga
rasan helyezik el s a belső oldalon lehetőleg szorosan illesztik 
egymás mellé, míg kívülről a szétdarvadó hézagokat kisebb kövekkel 
vagy tégladarabokkal ékelik ki. A falak rendszerint függőlegesek, 
alaktalan terméskőnél azonban czélszerű azokat, állóságuk érdeké
ben, kissé hátrafelé dőlve építeni, úgy, hogy az akna fölfelé méte- 
renkint 6—8 mm-rel tágul.

A kútfalazat felső része rendszerint czémenthabarcsba rakott 
vízálló és tömör falazat, a melyet sokszor kívülről is czémenttel
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bevakolnak és rétegenkint jól lesulykolt agyaggal is körülvesznek 
(2132. ábra a), hogy a szennyes és fertőzött felszíni vizet át ne 
ereszsze. Az alsó rész ellenben, ha vízátbocsátónak kell lennie,

egészen nyitott álló hézagokkal vagy pedig 
agyagba, illetve —  a mi jobb — mohába 
rakva épül és öregszemű homokkal vagy 
kavicscsal vétetik körül, hogy a viz a 
kútba beszivároghasson. Oly esetben azon
ban, a midőn a víz csak a kút fenekén át 
ömlik a kútba, a falazat alsó része, úgy, 
mint a felső, czémethabarcsba rakható.

Újabb időben a kő- vagy téglafalakat sok
szor öntött czémentfalak helyettesítik; ezeknek 
vastagsága csak 10—15 cm s ennélfogva, nagyobb 
vízáilóságuk daczára, olcsóbbak, mint a falazot- 
tak. A falazat vagy a helyszínén önthető, vagy 
P5—2'0 m magas hengerekben, illetve henger
szeletekben, a melyeket a kút belsejében fél- 
horonynyal eresztenek össze, gyárilag állíttatik 
helyre; jó oldala a nagy simaság, a kevés hézag 
és a könnyű tömörítés. Öntött hengerek helyett 
továbbá, különösen mély kutaknál vagy oly eset
ben, a midőn a nagyon fertőzött felső talajrétegek 
vízét a kúttól biztosan elzárni akarják, va sbó 
való bélléshengereket is alkalmaznak és a falaza
tot csak a kút legfelsőbb részére szorítják.

Legritkábban találhatók a fával béllelt 
kutak, mert tartósságuk csekély (10—15 év) s 
vizök a faanyag rothadása miatt nem jó. A fa- 
béllés vagy hengeres szekrényekből, illetve kivájt 
és egymásba tolt fatörzsekből van összerakva, 
vagy pedig négyzetes gerendaszekrényekből, a 
melyek sarokoszlopokon állanak és kivülről 
pallókkal vannak borítva. Legegyszerűbb ily kút- 
béllést, mutat a 2128. ábra, ez nem egyéb, mint 
a kútakna ásása alkalmával elhelyezett béllés, a 
melyet azuLán is meghagyunk. A kút vízszekré
nyét azonban a 2124. ábra szerint külön állítják 
helyre vagyis a kútakna alsó részébe egy négy
zetes s l'O —1‘5 m magas S deszkaszekrényt 

helyeznek el, a melynek tágassága olyan, hogy az alsó kútkáván belül ei- 
sülyeszthető. A szekrény vagy víztartó 5 -6  cm-es, vízszintesen fekvő deszkák
ból készül, a melyeket a h hevederek tartanak össze s melyekbe, a víz 
átbocsátása végett, 1 cm-es lyukakat fúrnak. Az elhelyezett vízszekrenyen belül, 
ha a talaj nem homokos vagy kavicsos, 15—25 cm magas kavics vagy homok
réteget terítenek a fenékre, szűrő gyanánt, ilyen kutak azonban inkább csak 
ideiglenes használatra, pl. egy építkezés tartamára, alkalmasak.
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Néha a bélJelésre vízszintesen fekvő teljes vagy feles gerendákat is hasz
nálnak, melyeket a sarkokban gerendafalak módjára rónak össze s hézagaikat 
mohával tömörítik.

Ha a kútakna ásását a vízvezető rétegben a víznek erős tolulása 
miatt, a melyet meregetéssel vagy szivattyúzással ellensúlyozni nein 
lehet, be kell szüntetni, a kutat azonban, állandó vízszolgáltatás 
érdekében, még tovább kell mélyíteni, a vizvezető rétegbe egy víz
tartót (2132. ábra V) verünk. A víztartó 2 —5 m magas s 5 8 cm
vastag szurkos erdeifenyő-dongákból, illetve p  pallókból készül, a 
melyek alúl meg vannak hegyezve és kívül abroncsokkal megvasalva. 
A tokot, az egyes dongákat külön-külön ütve, mindig tovább és 
tovább verik a talajba, e közben az utóbbit egy zsákos fúróval 
(519. ábra) kotorják és kiemelik. A tokból a földet teljesen kikotorva, 
fölötte a falazatot, úgy, mint előbb, építik fel. Az alsó káva habár 
nem czélszerű, sokszor elhagyható. Ha pedig egy ilyen tok nem 
elégséges, azon belül egy másikat lehet beverni, a melynek külső 
átmérője valamivel kisebb, mint a fölötte levőnek belső átmérője.

Oly esetben végre, a midőn a talaj homok, kavics vagy gör
geteg, a melyben már csekély mélységben vízre bukkanunk s a 
melyben az ásás, vízmerités és dúczolás igen költséges vagy egyál
talában nem vezet czélhoz, a sülyesztett kutakhoz folyamodunk. 
A sülyesztő kutak éppen úgy készülnek, mint a sülyesztő kutakkal 
való alapozásnál részletesen le
írtuk. A talajba ugyanis, egészen 
a talajvíz színéig, aknát ásunk 
és azt a már ismeretes módon 
kidúczoljuk. Most a kútkávát, a 
mely lehetőleg tölgyfából vagy 
vörös fenyőből készítendő, a gö
dör fenekén elhelyezve, a kútfalat 
a rendes módon addig rakjuk reá, 
míg annak súlya alatt sülyedni 
kezd. A sülyedést egyrészt azál
tal mozdítjuk elő, hogy belülről a 
földet kotró lapáttal vagy zsákos 
fúróval kotorjuk, és kiemeljük és 
másrészt azáltal, hogy a kútkávát 
kemény talajnál egy vaskéssel 
(522. ábra) vagy leélezett és eset
leg megvasalt gerendával (520. 
ábra) szereljük fel, és végre a
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kútfalazatot is —  ha szükséges — csonkakúp alakjában rakjuk 
(521. ábra); ha pedig mindez nem elégséges, a kút tetejét kövek
kel, téglával vagy vasdarabokkal terheljük meg (522. és 2133. ábra). 
A kútfalazat felső részét, hogy szét ne hulljon, d deszkákkal és p 
vaspántokkal is lehet összehúzni, a melyeket később leszedünk. 
Egyebekben utalunk arra, a mit a kutakkal való alapozásnál el
mondottunk, e mellett még csak azt jegyezve meg, hogy mélyebb 
sülyesztő kutaknál mindig czélszerű a kútfalazat alsó részét 3 kút- 
kávával felszerelni és csavarokkal összefoglalni (2122. és 2131. 
ábra).

A kútakna ásásánál, úgy, mint régi kutak javitásánál is, kellő óvatossággal 
kell eljárni, mert az aknában gyakran ártalmas gázok, különösen szénsav, fejlőd
nek, melyekben a munkások könnyen megfulladnak. Ilyen esetben a beszállás 
előtt égő lángot kell beereszteni, a mely, ha kialszik, a rossz gázok jelenlétét 
legbiztosabban mutatja. Ezeket azután vagy ki kell szivatni, vagy az aknába 
tömlőkön át tiszta levegőt beszorítani, vagy, a mi legegyszerűbb, égő szénnel 
megtöltött kosarat beereszteni, a mely a gázokat kiűzi, vagy végre frissen oltott 
mészbe mártott szalmakötegeket bebocsátani, hogy a mész a szénsavat felszívja.

5. A vert vagy csöves kutak.
Csöves kutaknál nincs falazott henger és a kutat csak földbe 

csavart vagy vert 2’5—5 cm belső tágasságú, kovácsvasból készült 
cső alkotja, a mely 2— 3 m hosszú csodarabokból, rásrófolt tokok 
segitségével van összetoldva és oly mélyen beverve, hogy átlyukasz
tott része legalább 1 méternyire nyúlik a talajvíz szine alá.

A legalsó csodarab hegye, ha a kutat be akarjuk srófolni, fúró
alakkal bir (2134. ábra) vagy, a mi jobb s újabb időben gyakrabban 
található, szárnyas csavarmenetekkel van felszerelve (2135. ábra), 
míg ellenben a vert kutak alsó csöve körtealakú aczélhegybe vég
ződik (2136. és 2137. ábra). Az aczélhegy, illetve a fúró fölött a 
cső 50—80 cm magasságban szitaszerüleg szívólyukakkal van áttörve 
hogy a talajvíz beléje hatolhasson. A talaj felszinén a bevert vagy 
besrófolt cső tetejére egy egyszerű kézi szivattyút srófolnak fel, a 
mely rövid szivattyúzás után már tiszta és használható vizet ad. 
Ilyen módon kevés munkával és gyorsan lehet ivó- és használati 
vizet tetszés szerinti mennyiségben kapni, mert egy ilyen kút órán- 
15—25 hektoliter vizet ad.

A csöves kutak, a melyeket ábessiniai, a m erik a i, N orton -  és Scln illio f- 
kntaknak  is neveznek, nemcsak nagyobb vízszolgáltató képességük miatt előbbre 
valók, de rendszerint jóval olcsóbbak is s egyenlő körülmények között több és 
jobb vizet adnak, mint az aknás kutak, melyekben az állott viz alig kerülhető el.
Az aknás kutak továbbá bciszaposodnak és gyakori tisztítást igényeinek, mert a 
talajvíz csak kis sebességgel szivárog beléjök s víztartalmuk alig jön mozgásba,
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úgy, hogy a vízben levő, földes részek leülepedhetnek s a fenék feltöltése után 
a szivattyú szívó csővét is betömik, úgy, hogy az zavaros vizet ad. Csöves ku- 
takba ellenben a víz nagy sebességgel ömlik be s azonnal kiszivatik, úgy, hogy

2134. ábra. 2185. ábra, 2136. ábra.

I

2137. ábra.

leülepedés nem jöhet létre. Ezzel kapcsolatban azonban rossz oldaluk az, hosrv a 
kiszivattyúzott víz rendszerint homokot is hoz magával, a mely különösen a s z ívó  

szelepek szabályos működésére hat zavarólag. Ezen a bajon némileg segíthetünk, 
ha a szívó  csövet — a mi különösen futóhomokban álló kútnál szükséges — leg
finomabb sárgarézből font és lehetőleg sűrű szitával szereljük fel, a melyet a 
beverés alkalmával egy átlyukasztott pléhtok véd a szakadás ellen.

A csöves kutak bárhol állíthatók fel, a házak belsejében is, s ha kevés 
vagy meg nem felelő vizet adnak, épp oly könnyen és gyorsan kihúzhatok és 
áthelyezhetők, mint a hogy felállíttattak, habár nem nagy a veszteség, ha a kút- 
csövet a földben is hagyjuk és más helyen újat verünk be, a mely ismét jó vizet ad.

A csöves kút rendes körülmények között csak 8— 10 m mély, szükség esetén 
azonban és nem nagyon köves talajban 20—30 m mélységre is beverhető; ez 
különösen akkor bír értékkel, a midőn a talaj felső rétegei nagyon fertőzöttek s 
vizöket a kútba ereszteni nem szabad.

Mindeme jó tulajdonságaiknál fogva a csöves kutak mindenütt ott, a hol 
nem nagy mélységben a talaj alatt vízvezető réteg s fölötte nem nagyon köves 
talaj van, minden más kútnál előbbre valók s ennélfogva nagy mértékben is ter
jednek. Igen előnyösen állíthatók fel továbbá átmeneti czélokra, pl. egy építkezés 
czéljaira és tartamára.
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A csavaros csöveket forgatás czéljából egy levehető tokkal 
szerelik fel, a melyet két csavarral szorítanak a csőhöz; ebből a 
tokból 4— 8 sugaras rúd nyúlik ki, melyekkel a cső forgatható és 
besrófolható. A csövet czélszerű egy háromlábú bak által tartani 
függőleges helyzetben, úgy, mint a vert kutaknál. Csavaros csövek 
azonban csak könnyű homokos talajba fúrhatok be, a melyből 
szükség esetén könnyen ki is húzhatók, szilárdabb, pl. agyagos talaj
ban czélszerű előbb a lyukat egészen a vízvezető rétegig nagvob 
átmérőjű amerikai földfúróval (528. ábra) kifúrni és a csavaros 
csövet azután a vízvezető rétegbe a rendes módon besrófolni.

Csavaros csövek azonban csak kisebb mélységeknél alkalma
sak és nagyobb mélységnél, valamint szilárd vagy igen szilárd talaj
nál is, csak aczélozott hegyű csövek használhatók, a melyeket beverés- 
sel sülyesztünk el. A beverés egy verőkossal történik (2138. ábra k),

a melynek vezetéke 
maga a beverendő 
cső. A verőkost / 
kötelekkel húzzuk 
fel mintegy 40 cm 
magasságra, a hon
nan saját súlyánál 
fogva esik a csőre 
srófolt h hüvelyre 
(2139. ábra). Az l 
kötelek a három
lábú bak f  fedő
lemezére akasztott 
c csigákon vannak 
áthajtva és szabad 
végeiken m mar-

2139. ábra.

kólókkal felszerelve. A h hüvely körülbelül 1*0 m magasságban van 
a talaj felszíne fölött és nagyobb lapjával, a melyre a verőkos esik. 
fölfelé van fordítva.

A verőkos kedvező talajban 40—50 cm magasságból perczen- 
kint egyszer, kemény talajban ellenben hO— 1 *20 m magasságból
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és gyorsabban esik, a mi által hatása fokozódik; utóbbi esetben 
tehát, hogy nagyobb esőmagasságot kapjunk, a szorító h hüvelyt 
csak 30- 50 cm magasságban helyezzük el a talaj fölött.

Ha a cső annyira hatolt a talajba, hogy a szorító hüvely a 
talajt érinti, az utóbbit ismét 10 illetve — kemény talajnál — 
0'3—0'5 m-rel magasabbra állítjuk és ezt a munkát mindaddig 
folytatjuk, míg a cső a vízvezető rétegbe kellő mélységre behatolt, 
e közben a csövet, mihelyt felső vége az f  fedőlemez alá ért, vagy 
új csővel megtoldjuk, vagy pedig a vezetéket egyelőre egy vezető 
rúd beillesztésével állítjuk helyre. A beverés közben arról, hogy 
behatolt-e már a legalsó cső a vízvezető rétegbe, úgy győződünk 
meg, hogy a csövezetbe egy fűggélyző ónt bocsátunk le, ha ez a 
csőben 0-8— l'O m vízmagasságot mutat, a további beverést beszün
tetjük, a verőművet szétszedjük és a legutolsó cső felső végéhez 
srófoljuk a kézi szivattyút. A szivattyú alá egy kőlemezt vagy tölgyfa- 
keretet teszünk (2135. ábra k).

Ha beverés közben a cső hegye sziklára akad, a mit arról ismerhetünk 
meg, hogy a verőkos a szorító hüvelyről rugalmasan visszapattan és a cső nem 
mozdul, akkor a beveréssel felhagyva, a csövet kihúzzuk és más helyen ismét 
beverjük. Kisebb kövek a cső hegyét nem tartóztatják fel útjában, mert azokat 
vagy összezúzza vagy félretolja. A kútcsövet, hogy behatolását a kemény földbe 
elősegítsük, czélszerű itt-ott egy csőfogóval a végén levő csavarmenetek irányában 
megforgatni.

A szivattyúzás megkezdése előtt vizet öntve a csőbe, a kút 
20—30 húzás után vizet kezd adni; ez eleinte iszapos, homokos 
ugyan, mert az alsó cső szívólyukai körül levő földes részek mind
addig, mig egy üres katlan keletkezik körülötte, a vízzel együtt 
beszívatnak és kihúzatnak, a víz azonban csakhamar tisztúlni kezd 
s rendes körülmények között V4— 7á-órai szivattyúzás után egészen 
tiszta. Ha ellenben ez hosszabb szivattyúzás után sem következik 
be, akkor a csövet 36— 60 cm-rel mélyebbre verjük és a szivattyú
zást újból megkezdjük.

Ha a szivólyukak idővel bedugultak vagy a legalsó cső beiszaposodott vagy 
homokkal telt meg, és a kút ennélfogva zavaros vizet ad, akkor a kútcsövet ki 
kell venni, jó l megtisztítani és ugyanazon vagy más helyen újra beverni. A  cső 
kihúzásba ugyanazzal a verőművel történik, a melylyel a beverés, csak a verő kost 
a szorító hüvely alá kell tenni és az utóbbit nagyobb lapjával lefelé fordítani 
21 k). ábra). A kihúzás eleinte nehezen, de csakhamar gyorsabban megy és az 
utolsó csövek már szabad kézzel is kihúzhatok; csak arra kell ügyelni, hogy 
vissza ne essenek, mert többé nem férhetnénk hozzájok.

A vert kutak újabb időben az aknás kutakkal kapcsolatban 
is használtatnak, még pedig oly esetben, a midőn a kútakna mélyítése 
az erősen tódúló talajvíz miatt nem folytatható. Ekkor a kútakna
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fenekébe egy kútcsövet verünk, a mely a vizet felfogja s a melyet 
azután a kútakna fenekébe befalazunk (2141. ábra). A kútakna a

kútcsövet, a melynek szívója finom drótszitával van bevonva. A külső csövet, ha 
a kettő között levő űrt homokkal kitöltötték, ki is lehet húzni. 10 m-nél nagyobb 
mélységnél e helyett a tágasabb csövön belül mindig kisebb és kisebb átmérőjű 
csöveket vernek be, melyek közül az utolsó a szívó  cső. Ilyen kutakat 50—80 
méternyire is lehet lemélyíteni.
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6. A kutak felszerelése és használata.
A kész kutat, mielőtt a használatnak átadnék, vizűién’tö szer

kezettel kell felszerelni, a mely lehet kútveder vagy szivattyú. Vert 
kutaknál csak az utóbbi használható, aknás kutaknál ellenben bár
melyik. Legegyszerűbb a vedrekkel váló vízmerítés. A vedreket 
vagy egy gém ostorán vagy pedig egy vitla kötelén, illetve lánezán 
eresztjük be s ha megteltek, ugyanilyen módon húzzuk ismét ki. 
E szerint van gémes és vitlás merítő szerkezet.

A gémes merítő szerkezet, a mely után a kutat gémes kútnak 
is nevezzük (2142. ábra), csak kisebb, 6— 10 m-nyi kútmélységnél

használható. Alkotó részei a függőleges o oszlopfa, a c csap körül 
forgó g gém és az ennek csúcsvégére k karika segítségével felakasztott 
r  kútostor, a melynek lelógó vége a v vederrel van felszerelve. 
A gém másik végét rásrófolt gerendával, kőszekrény nyel stb. úgy 
terheljük meg, hogy a telt vedret egyensúlyban tartsa s annak fel
húzása csak némi segítséggel legyen lehetséges. A kútostor hosszú
sága a ráakasztott veder nélkül olyan, mint a milyen távolságban 
van a kútviz felszíne a talaj felszíne alatt, ugyanilyen távolságban
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van a gémoszlop vagy kétágas is a kút belső falszélétől, míg a c 
csap y2-akkora magasságban van a talaj felszíne fölött; a gém elülső 
karja végre, a melynek vékonyabb vége legalább 8— 10 cm átmérővel 
bir, az említett mélységnek körülbelül i y 2- hátulsó karja pedig 
1-szerese.

Á vitlás merítő szerkezet nagyobb kútmélységnél használtatik 
és lényegében azonos azzal, a melyet a kútakna ásásánál a föld és 
víz kihúzására használnak, de sőt ugyanaz is felhasználható, ha a 
kötél, illetve láncz egyik vagy mindkét végére egy-egy vedret akasztunk. 
A vitla h hengere rendszerint fából készül és két o faoszlopba van 
ágyazva, a melyek a kút káváján állanak és a kútkerítéshez vannak

Z14J. ábra.

srófolva (2143. ábra). A henger vagy könyökös emeltyűvel vagy ■ 
a mi jobb — egyik végére ráékelt k kézi kerékkel forgatható egyik

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ZO O

vagy másik irányban, a szerint, a mint az üres vedret lebocsátani 
vagy a telit felhúzni akarjuk. A henger és a rajta levő kötél meg
védésére fölötte egy kis f  födelet alkalmazunk.

Kettős veder alkalmazásánál az üres veder lefelé, a teli pedig 
fölfelé jön és az előbbi némileg ellensúlyozza az utóbbit, úgy, hogy 
felhúzására a kézi kerék kerületén kisebb erőt kell kifejteni. Kisebb 
kutaknál azonban rendszerint csak egy veder van. A kötél mindkét 
esetben oly hosszú, hogy, ha a veder vízben van, a vitla hengerét 
még mindig többszörösen átfunja; keltős vedernél erre különösen 
van szükség, mert különben a vizzel telt veder lecsúszik és az üresei 
is magával rántja a mélységbe.

Úgy a gémes, mint a vitlás kutat, a vizmerítés biztossága és 
megkönnyítése végett, 07— 09 m magas kútkerítéssel kell körülvenni. 
Ennek felvételére a kútfalazat tetején — 2"/1(J cm keresztszelvényű 
és lehetőleg tölgyfából készült v kútkávát vagy keretet kell elhelyezni 
(2142. és 2143. ábra), a melynek négy sarkára egy-egy 13/13— 1(3 j c cm 
keresztszelvényű p oszlopot állítunk. Ezeket fölül 13/10 — 201(3 cm-es 
koszorúval összekötve, az oldalakat fekvő deszkaborítással szereljük 
fel. A koszorú tetejére a veder elhelyezése végett még vastag a 
deszkákat szegezhetünk, míg a kerítés belsejében, annak merevíté- 
sére és oldalt való dőlésének megakadályozására, d dúczokat alkal
mazunk. Nagyobb és általános használatra szánt kutaknál fakerítés 
helyett faragott kőből készült vagy falazott kútkerítés építhető.

A kutakat végre, hogy az időjárás befolyásaitól, a hőmérsék 
változásaitól és az esővíz behatolásától lehetőleg megvédjük, legtöbb

eknyíre a kerítés tetején el
helyezett kétszárnyú F  ajtó
val (2143. ábra) vagy le
emelhető fedővel zárják el7 
a melyet a kút használata 
után mindig helyére kell 
tenni. Vitlás kutakat néha 
egyszerű nyeregfödéllel föd
nek be, a melynek egyik 
síkjában van az a ajtó 
(2144. ábra).

Szivattyús kutaknál 
a kútakna torkát már a ta
laj felszínében zárják el 2144. ábra.

egymás mellé rakott gerendákkal vagy 6 - 8  cm vastag palló
deszkákkal vagy a mi legjobb —  vas-, illetve kőlappal, a
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melyet a kútakna tetején 
elhelyezett fa- vagy kő
keret hornyába illeszte
nek (2145.— 2147. ábra). 
Ha pedig a kutat a hideg

2147. ábra.
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ellen is védeui akarják, akkor a gerendákból készült fedőt mélyebben 
helyezik el s hézagait mohával betömve, 8 — 10 cm vastagságban agyag
gal betapasztják; ez azonban a kút hozzáférhetését megnehezíti. A  
szivattyús kutak, mert állandóan vannak befödve, frissebb és tisz
tább vizet adnak, mint a gémes vagy vitlás kutak, de több javításra 
szorúlnak, mert a szivattyú könnyen megromlik.

A házi kutaknál alkalmazott szivattyúk rendszerint ú. n. szívó 
vagy húzó szivattyúk, azaz olyanok, a melyek a vizet magasabbra, 
mint a hol állanak, nem emelik. Ezeknél a h szivattyúhenger vagy 
a kútfedőn áll (2147. ábra) vagy pedig oldalt van megerősítve (2148. 
ábra) és mindkét esetben a kútba nyúló cső vezet hez csatlakozik.

A legegyszerűbb húzó 
szivattyú az, a melynek a k 
kiömlő cső alatt levő része 
az ú. n. köp üt alkotja. A 
köpüben az r  szivattyú- 
ramács jár föl és alá, míg 
a p szívó szellentyű köz ve
tetlenül a köpü alatt van 
(2149. ábra). Az ilyen szi
vattyú azonban folytonosan 
vizzel van tele s télen küny- 
nyen befagy. Ezért jobb szer
kezet az, a melynél az o 
köpü és a p  szívó szellentyű 
bent a kútban van elhelyezve 
(2146. és 2147. ábra) és a 
szivattyúhengerrel egy n  nyomócső által összekötve, melyen át a 
cl szivattyúrudazat egészen a köpübe nyúlik le.

A szívó szelep alatt van mindkét 
esetben az 6* szívócső, a melynek alsó 
vége 0 3 — 0'5 m-nyi magasságban a kút 
feneke fölött egy t szitával (2146. és 
2147. ábra) van fölszerelve. A szita 
rendszerint kosáralakú (2150., 2154. és 
2155. ábra) és legtöbbnyire egy t talp- 
s^ellentyűvel (2150. ábra) bir, hogy a 
csövezetben levő vízoszlop vissza ne 
sülyedjen. 2150. ábra.

A szivattyú működése mindkét szerkezetnél ugyanaz. Ha ugyanis ez r  ra- 
ács fölfelé megy, akkor a rajta levő c csapó- (2149. ábra) vagy golyószellentyű
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(2147. ábra) bezáródik, a p  szívó szellentyű pedig fölnyílik, úgy, hogy a légnyo
más a vizet az r ramács alá nyomja, míg a ramács fölött levő víz a k csövön 
át a szabadba ömlik ki. Ha ellenben a ramácsot lenyomjak, a szellentyű bezá
ródik és a c kinyilik, úgy, hogy a ramács alatt levő víz rajta keresztül a ramács 
fölé kerülhet.

A húzó szivattyú legnagyobb emelőmagassága, a külső lég
nyomás alapján, 9‘5 méter. Mivel azonban a szellentyű soha sem 
záródik légmentesen, rendszerint csak 6—7 m-nyi emelőmagasság 
alkalmazható. Oly esetben tehát, a midőn a vizet ennél nagyobb 
mélységből kell emelni, a szivattyú küpüjét oly mélységben kell a 
kútaknában elhelyezni, hogy a szívó szellentyű legföljebb 6—7 méter
nyire legyen a szívócső végétől; e mellett a nyomó csőbe egy lég
kazánt (2146. ábra T) kell közbeiktatni. Ebben az esetben tehát az 
az elrendezés, a melyet előbb azért alkalmaztunk, hogy a csőben 
levő vizet a megfagyástól megóvjuk, most a nagyobb emelőmagasság
miatt okvetetlenűl szükséges.

Az ily kútszivattyú mintegy 0*8 m magasságban a talaj felszíne 
fölött a kiömlő csövön át bocsátja ki a vizet és oly esetben, a

midőn a vizet magasabbra, pl. az 
emeletekbe vagy a padláson elhelye
zett víztartóba kell felnyomni, nem 
használható. Ilyen esetben azután ú. n. 
nyomó szivattyút állítunk fel, a mely 
különböző szerkezettel bírhat; lényeges 
alkotó része mindig az l légkazán (2151. 
ábra), a mely rendszerint az n nyo
mócső alján van.

A csöves kutak 
f szivattyúit a szívó csö-
fjfa vezet legfelső végére

csavarjuk (2137. ábra); 
szerkezetük különben 
ugyanolyan, mint fün- 
nebb leírtuk. Hogy 
azonban a felszívott víz 
vissza ne hulljon, de a 
3 ramácseinelés után

2152. ábra.

szívó csövezetben maradjon és a szivattyú 2 
vizet adjon, a legalsó cső felső végén egy golyós szelep van (lásd a 
2134. és 2136. ábrát): a szelep ólomgolyója a csőben szabadon ját
szik, de ha a ramács lemegy, vagy a szivattyú használaton kívül 
van, elzárja a karika nyílását és a vizet visszafolyni nem engedi.
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E helyett szokás a szívó csövezetbe is egy légkazánt vagy víztartót
a kút csövezetétközbeiktatni, a mely 

vizet a csőben folyto
nosan egyenlő magas
ságban tartja. A víz az 
alsó a csövön át a v 
víztartóba jut, a hon
nan azt a szivattyú a 
felső f  csövön át ki
húzza (2152. ábra).

A kútszivattv íi- 
kat rendszerint egy 
gémkarral mozgatjuk 
és ezért gémes szi- 
vcittyűknak nevezzük; ezen kivül 
vannak azonban kézi kerékkel 
hajtott szivattyúk is s ezeknek 
teljesítő képessége rendszerint 
nagyobb, mint a gémes szivattyúké. 
A szivattyúk ramácsa rendszerint

légmentesen elzárja és a

U

6— 9 cm átmérővel és 15— 20 cm 
emelőmagassággal bir, míg a szívó 
cső ritkán nagyobb 5 cm-nél.

A szivattyúk kiömlő csöve 
alatt rendszerint egy g kagylót 
(2147. ábra) vagy legalább egy 
kővályút alkalmazunk, hogy a ki- 
ömlő víz a kúttól elfolyhasson. 
A vízi edényeket előbbi esetben 
a kagyló tetején keresztben fekvő 
v vasrudakra helyezik, utóbbi eset
ben pedig a kiömlő cső végén 
levő r  horogra akasztják (lásd 
a 2137., 2148. és 2151. ábrát).

A fából való kútssivatUjú (2153. 
ábra) folyó vízben kilúgzott erdei vagy 
vörös fenyőből készült facsövekből áll, 
a melyeket t vas- vagy ólomtokkal tol
danak meg és a toldás helyét kívülről 
ráhúzott vasgyűrűkkel erősítik. A csövek 
hosszúsága 3 0—4’5 m, külső átmérője 
30—40, belső átmérője pedig az alsó,' 2153. ábra.

17*
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részben 8—10, a felsőben csak 4—5 cm. A 0 6 — P2 m hosszú szívó cső alsó és d 
dugóval elzárt vége vagy közvetetlenül a kút fenekén vagy — a mi jobb — egy 
faragott kövön áll és 80—50 cm magasságban 4 -8 , kivülrői sűrű szitával föl
szerelt l szívó lyukkal bír, míg felső végén, kevéssel a víz felszíne fölött, a sárga
rézből készült s kúpos (vagy egyszerű bőrcsapóval biró) szellentyű van, a mely
hez az ugyancsak sárgarézből készült és 40-60 cm hosszú o köpűszelencze csat
lakozik. A köpűszelenczében jár föl s alá az r  szivattyúramács, a melyet a g gém 
ég a c ramácsrúd segítségévei mozgatnak, s a melynek felső lapján ül a bőrből 
készült b csapó vagy kúpos szellentyű. A ramács egyszerű fahenger, a mely ten
gelye irányában van átfúrva és, hogy légmentesen zárjon, bőr- vagy nemezko
ronggal, illetve bőrhengerrel fölszerelve. A köpű fölött van a nyomó cső s annak 
a talajból kiálló végén a k kiömlő cső.

A szivattyúcsövet kint a szabadban állítják össze és így sülyesztik a kútba; 
elhelyezése után íerde dúczokkal támasztják meg, hogy el ne mozdúlhasson helyéről.

A szivattyúkat nem a kútakna közepén, de valamelyik oldalán 
állítjuk fel és csövezetöket a kútfalba bevert vaskampókkal bizto
sítjuk helyében (lásd a 2147. ábrát).

A meregető művel vagy szivattyúval felszerelt kút körül a 
talajt úgy kell feltölteni, hogy a kútból kiömlő víz, valamint az 
esővíz kifelé folyhasson el, mert különben a kút vizet szennyezi be. 
Az utóbbinak kikerülésére továbbá a kutak körül a teret lehetőleg 
szárazon és tisztán kell tartani es közelükben a mosogatást eltiltani.

7. A vízvezetékek.

Ha az épület területén nincsen víz, kénytelenek vagyunk azt 
távolabb levő forrásokból, illetve a szomszédos patakokból vagy 
folyókból vezetni az épületekbe. Legtöbbnyire ugyanilyen módón 
gondoskodnak a lakosság vízszükségletéről, ha azt a kutak fedezni 
nem képesek, a nagyobb városok is; a városi vízbeszerzés azonban 
nem tartozik e könyv keretébe és itt csak oly kisebb vízvezetékek
ről lehet szó, a melyek egyes épületek és épületcsoportok vagy pedig 
az egyes gazdasági és ipari telepek vízzel való ellátását czélozzák.

Legegyszerűbb módja a vezeték vízbeszerzésének, ha valamely 
magasabban levő forrás vizét akár egy gyütő csatornában (lásd 
a 2117. ábrát), akár egy víztartóban felfogjuk, a mely hivatva van 
a vízfogyasztás igényeit kiegyenlíteni. A víztartó vizét azután csö\ék
ben vagy csatornákban és természetes eséssel vezetjük a fogyasztó 
helyre, úgy, hogy a víznek mekhanikai emelése elesik. Ha a forrás 
oly magasságban van, hogy a víz a vezeték összes akadályait 
legyőzve, még bizonyos nyomásfölösleggel jön az épülethez, akkor a 
vezetéket az egyes emeletekbe is felvezetjük és a padláson elhelye
zett víztartót is közvetetlenül táplálhatjuk belőle.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Oly esetben, a midőn bő forrással van dolgunk, úgy, hogy a 
vizet gyűjteni nem szükséges, a víztartót, a mely a fogyasztó helye
ket kiszolgálja és a vízfogyasztással járó ingadozásokat kiegyenlíti, 
az épület padlásán vagy valamely, magassági fekvésénél fogva ked
vező ponton vagy — ilyennek hiányában —- külön e czélra épített 
vízi toronyban helyezzük el. Ellenkező esetben a wzetéket egy 
aknás kútba torkolhatjuk, a melyből azután a víz kimeríthető vagy 
kiszivattyúzható.

Ha a forrás, a melyből a vízszükségletet fedezni akarjuk, 
mélyebben fekszik, mint az épülettelek, akkor vizét mekhanikai úton 
kell a magasaban levő vízvezetékbe emelni; ez azonban egyes épü
leteknél a vízemeléssel járó nagy költségek miatt igen ritkán for
dul elő, gazdasági és ipari czélra azonban sok esetben a vízbeszer
zés egyedüli módja.

Források hiányában vagy kedvezőtlen fekvése esetén a víz
vezetékeket szabad vízfolyásokból táplálják. A vízbeszerzés e módja 
mindig elég vizet szolgáltat ugyan, az azonban nyáron nagyon meleg 
s télen nagyon hideg szokott lenni és tisztasága rendszerint nem 
felel meg a követelményeknek; a vizet ennélfogva, ha ivásra akar
juk használni, a használat előtt szűrni kell. Legjobb vizet adnak a 
kavicsos fenekű és sebes folyású hegyi patakok.

Hogy a vezeték lehetőleg tiszta vizet kapjon a patakból vagy 
folyóból, azt oly helyről kell meríteni, a hol lehetőleg legtisztább. 
E tekintetben jobbak a mélyebb helyek a sekélyeknél, mert a víz 
által sodort földes részek, saját súlyuknál fogva a mederfenék köze
lében haladnak s fölöttük tiszta a víz. Ugyanez okból kerülni kell 
az igen sebes folyású folyószakaszokat, mert vizükben sok föld és 
iszap lebeg, a mely a vezetékbe jutva, ott lerakódik. Mivel továbbá 
a folyóvíz a partok mentén legtöbb tisztátalanságot tartalmaz, a 
vízvezeték torkolata lehetőleg távol legyen a parttól.

Oly esetben, a midőn a folyó vízállása, mint hegyi patakok
nál rendszerint, oly alacsony, hogy vizét alig lehet a vezetékbe fel
fogni, azt egy fenékgáttal duzzasztják oly magasra, hogy a szüksé
ges vízmennyiség mindig biztosan jusson a vízvezetékbe.

Ha a vezeték csövekből áll, a vízbe nyúló utolsó cső végét 
szitás kosárral (2154. és 2155. ábra) vagy legalább áttört fémlemez
zel szereljük fel, hogy a lombot és a vízen úszó tárgyakat elzárjuk 
a vízvezetéktől. A szita folyóvízben lehetőleg mélyen legyen a víz 
felszíne alatt, hogy az úszó tárgyak bele ne ütközhessenek és min
den esetre a legkisebb vízállás alatt, úgy, hogy folytonos működése 
biztosítva legyen. Ez okból a cső végét sokszor lefelé kell hajlítani
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(2155. ábra). Állandóan duzzasztott víznél ellenben, a melynek fel
színe mindig egyenlő magasságban tartható, a vezeték torkolata, ha

2354. ábra.

\ /

2155. ábra.

úszó tárgyak behatolása ellen szitával van biztosítva, a víz felszínén 
lehet (2156. ábra), hogy a duzzasztás magassága betartassák.
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Ha a vizen faúsztatás, tutajozás stb. folyik vagy jégzajlás fordul 
elő és a mederbe benyúló cső vég megsérülésétől tarthatunk, akkor

2156. ábra.

azt falazott s fülül nyitott szekrénynyel kell körülvenni, a melynek 
oldalai vagy nyitott álló hézagokkal vannak falazva, hogy a vizet 
átbocsássák, vagy vasrácscsal elzárt nyilasokkal fölszerelve. A 
falazatot egy rovott falú faszekrény vagy czölöp- illetve szádfal is 
pótolhatja.

Oly esetben, a midőn a folyó vízszínmagassága, az épületek 
magassági fekvéséhez viszonyítva, azt megengedi, a vizet az épület

2157. ábra.
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telkén ásott aknás kútba vezetjük, s onnan azután a már ismeretes 
módon kimerítjük vagy kiszivattyúzzuk (2157. ábra). A kút, a mely 
felé a vezeték megfelelő eséssel bír, 1*5—25 m-rel nyúlik le a 
vezeték torkolata alá és iszapfogó gyanánt működik, a mely időnkint 
kitisztítható. Falai és feneke úgy vannak építve, hogy a vizet át ne 
bocsássák.

Ha azonban a folyó vagy patak vízszíne alacsonyabb a vízzel 
ellátandó terület színénél, és a szintkülönbségen a víznek megduz- 
zasztásával sem segíthetünk, nincs egyéb hátra, mint a vizet szi
vattyúval emelni a kellő magasságra. Ebben az esetben a cső végén 
levő szila, a mely szintén a legkisebb vízállás alá nyúlik, a szivattyú 
szívó szitája és ennélfogva talpszeleppel szerelendő fel. A szivattyú 
felállítható a folyóvíz partján vagy a mederbe bevert állványon, 
vagy pedig, ha a távolság nem igen nagy, magában az épületben; 
előbbi esetben a szivattyú hajtására a folyóvíz erejét is lehet fel
használni. Utóbbi esetben a vezető cső a folyóvíztől kezdve a szi
vattyú felé emelkedik, nehogy légfészkek keletkezzenek benne, a 
melyek a szivattyút működésében akadályoznák. A szívó cső, ha 
légkazánnal van felszerelve, 100—200 m hosszú is lehet.

Ha a folyóvíz partjai öregszemű homokból vagy oly kavicsból 
állanak, a melyet a víz magasabb vízállásnál elsodor és ismét újjal 
pótol, akkor a vízvezeték nem nyúlik ki a folyóvízbe, de a partban 
végződik; a part mentén azután szűrő csöveket helyezünk el vagy 
szűrő csatornát építünk. Ezek az átszivárgó vizet természetes módon 
szűrik, úgy, hogy a vízvezetékbe már tiszta víz kerül. E helyett a 
parton egy gyűjtő kutat is lehet építeni, vízátbocsátó falakkal, a 
mely az átszivárgó vizet felfogja s a melyből azután a vezeték 
táplálható.

A vízvezeték lehet nyitott vagy födött, illetve boltozott csatorna, 
vagy pedig csővezeték. A csatornák rossz oldala azonban, hogy 
bennök a víz csak állandó esés mellett azaz csak folytonosan lefelé 
vezethető és ennélfogva a térszín domborulatait nem követheti. 
Alkalmazásuk ennélfogva sok esetben vagy teljesen ki van zárva, 
vagy legalább is sok költséggel jár, mert sok földmunkát és helyen- 
kint vízvezető hidakat (aquadukt) igényel. \ ízátbocsátó talajban a 
csatornák vízáthatatlan béllelése is igen költséges. Oly esetben 
továbbá, a midőn magasabb helyről kell a vizet a mélyebben fekvő 
épülethez vezetni és a magassági különbségből eredő víznyomás a 
víznek az épület emeleteibe való fölhajtására is felhasználható, víz
vezető csatornát nem lehet építeni, mert a viznyomás elvész benne. 
A talaj felszínén vezetett csatorna végre nyáron nagyon meleg vizet
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ad, télen pedig befagy, a csatornát ennélfogva oly mélyen kell a 
talaj felszíne alá sülyeszteni, a hova a fagy el nem hat. Ez nálunk 
kereken 1*5 méter a talaj felszíne alatt. .Jó oldala ezzel szemben a 
vízvezető csatornának az, hogy helyenkint durva kavicsból és homok
ból álló függőleges szűrő rétegekkel tölthető meg és ennélfogva a 
víznek külön szűrése elesik.

Újabb időben ivó- és használati víz vezetésére csatornák igen ritkán épít
tetnek, ennélfogva azokat e helyen bővebben tárgyalni nem szükséges, megjegyez
vén, hogy a hajtó vizet szolgáltató vezetőcsatornák tervezéséről és építéséről a 
Vízépítéstanban lesz szó.

A csővezeték, a melyet a víz vezetésére újabban csaknem kivé
tel nélkül használunk, a vizet jobban védi meg a tisztátalanságtúl. 
mint a csatornák s a víznek úgy föl, mint lefelé való vezetését is 
megengedi, feltételezve e mellett, hogy a vezeték bármely közbenső 
legmagasabb pontja alacsonyabban van, mint a kezdő pont. Nyomó 
szivattyú alkalmazásánál ez a feltétel is elesik.

A csővezetéket mindig a földben helyezzük el, úgy, hogy meg
felelő mély csatornát ásunk részére, a melyet a csövek elhelyezése 
után ismét betemetünk. Olyankor azonban, a midőn a talaj felásása 
a vezeték javításakor meg nem engedhető, pl. utak, épületek alatt, 
a csővezetéket egy bújható csatornába teszszük, a hol bármikor 
hozzáférhető. A csővezetéket oly mélyen kell elhelyezni, hogy felső 
széle E3 —05 méternyire legyen a talaj felszíne alatt, s úgy a befa
gyás, mint a nap melege ellen védve legyen. Kerti öntöző csapokhoz, 
szökőkutakhoz stb. menő vezeték azonban, a mely télen nincs hasz
nálatban s a melynél a víz felmelegedése nem jő tekintetbe, 05 
méternyi mélységben is elhelyezhető. Hasonlóképpen legalább 05 
m mélységben legyenek a csövek a pincze talaja alatt.

A csővezeték irányára  nézve meg kell jegyezni, hogy az lehe
tőleg egyenes legyen s hogy a görbületek, ha ki nem kerülhetők, 
lehetőleg nagy sugárral bírjanak. A töréspontokon továbbá tisztító 
aknákat kell alkalmazni, a melyek a vezetékhez való hozzáférést 
megengedik; ezek segítségével a vezeték sérüléseit könnyebben és 
a nélkül találhatjuk meg, hogy az egész vezetéket felásnók. Ilyen 
beszálló aknák (2093. ábra), a melyeket télen jól el kell zárni és a 
hideg ellen szalmával kitölteni, az egyenes szakaszokban is mintegy 
100 méterenkint szükségesek.

A vezeték esése, ha csak lehetséges, egyenletes legyen és —  
kényszerítő okok nélkül — 2 %-ot meg ne haladjon. Ha az esésben 
törések vannak, a legmélyebb helyeken beszálló aknát és kifúvó 
csapot kell alkalmazni, hogy az ott összegyűlő iszapot időnkint kita
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karíthassuk, a legfelső pontokon pedig légcsöveket az ott összegyűlő 
levegő kivezetésére.

Az árok. a melynek fenekén a csővezetéket akarjuk elhelyezni, 
a lehető legkisebb szélességgel bír, úgy azonban, hogy a csövek 
összeillesztése és tömörítése nehézséggel ne járjon. A rendes fenék
szélesség 50-200 mm-es csövek részére 0*5—0*7 m. Az árok fenekét 
lehetőleg egyenesre kell ásni, hogy a csövek egész hosszúságukban 
egyenletesen legyenek alátámasztva; a csövek tokjai vagy karimái 
részére kis gödrök készíthetők benne. A csővezetéket rendszerint 
közvetetlenűl az árok fenekére fektetjük; oh helyeken azonban, a 
hol a fenék nem elég szilárd, vagy kavicsot sulykolunk bele vagy 
lapos köveket, illetve keresztben fekvő deszkadarabokat teszünk a 
vezeték alá, szorosan egymás mellé, 0‘5— 1'0 m közökben, a melyek a 
nyomást a talaj nagyobb felületére osztják el. A vezetéket azonkívül 
földdel, illetve kavicscsal jól alátömjük, hogy sehol se legyen hajlí- 
tásra igénybe véve, mert ez törését idézhetné elő.

A vezeték elhelyezése, összekötése és alátömése után az árkot, 
a melynek oldalait szükség esetén megdúczoltuk, a dúczolás kisze
dése és folytonos sulykolás mellett rétegenkint betemetjük. A hol 
víz van, ezt is lehet a rétegekre ráereszteni, hogy minél tömörebben 
összeverődjenek. Az árkot végre kissé feltöltjük, hogy az elkei hi
hetetlen süppedéssel számoljunk.

A csővezeték belső átmérője egyes épületek vagy épületcsoportok
részére rendszerint csak 4—5, ritkán 6— 8 cm, mert folytonos \ íz
folyás mellett elégséges vizet ad. Minél kisebb azonban a csövek 
átmérője, aránylag annál nagyobb a súrlódás, a melyet a koroztid- 
menő víznek le keli győznie. E súrlódás csökkentésére a csövek
felülete lehetőleg tömör és sima legyen.

A szabadban levő víz vezető csövek anyaga lehet fa, ön tölt
és kovácsvas vagy égetett kőagyag. Hogy mely esetben mely anyagnak 
adunk elsőséget, függ nemcsak a vezeték czéljától és kiterjedésétől, 
valamint az illető anyagok helyi áraitól, de attól is, ho0y melyik 
anyag áll jobban ellen a nedvességnek, a vízben levő savak maró 
hatásának, a vizből való lerakodásoknak és a rozsdának, és méh ik 
alkalmas nagyobb belső és külső nyomás elviselésére. E mellett a 
csövek belső simasága, tömörsége, könnyű összeköttetése, valamint 
az is tekintetbe veendő, nem gyakorol-e a cső anyaga egészégi
tekintetben káros befolyást a vízre.

A facsövek azelőtt általánosan használtattak, manapság azonban 
már csak fában bővelkedő vidéken és itt is csak kisebb vezetékeknél 
találhatók. Jó oldaluk az olcsóság mellett az, hogy a víz egészségre
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ártalmas alkotó részeket nem vesz fel bennük s hogy a megfagyásnak 
jobban állanak ellen, mint a fémcsövek. Ez utóbbi oknál fogva 
0*8—1*0 m-nyi mélységben a talaj felszíne alatt helyezhetők el. Rossz 
oldaluk ezzel szemben csekély tartósságuk, a mely csak 8— 10 évre 
terjed, s hogy rothadásuknál fogva rendszerint poshadt izíí vizet 
adnak. Tartósságukat leginkább a gomba befolyásolja, a melynek 
fejlődését különösen szerves anyagokat tartalmazó talaj mozdítja 
elő. Ez oknál fogva a csöveket tiszta s homokos vagy agyagos földdel 
kell betemetni. Tartósságuk tömör, kötött és kövér talajban nagyobb, 
mint laza földben. Nagyobb nyomású vagy sebes folyású víz veze
tésére továbbá a facsövek nem alkalmasak, mert falaikon sok vizet 
bocsátanak át és belsejük erősen kopik, falvastagságuk csökken és 
a vízveszteség fokozódik.

A facsövek egészséges, ágmentes, egyenes és 20—25 cm átmé
rőjű fiatalabb fatörzsekből, géppel vagy kézzel való fúrás utján 
készülnek és 3—6 m hosszúsággal birnak. Legjobb az erdei és a 
vörös fenyő, de égerfa és tölgyfa is használható. A tölgyfa legtar
tósabb ugyan, de édeskés mellékizt ad a viznek és ritkán található 
oly hosszú egyenes darabokban, mint a milyenek a csövek részére 
szükségesek; rövidebb csöveknél pedig a toldások s ezzel a vezeték 
leggyengébb és legkevésbbé vízálló helyeinek száma növekszik. 
Minél tömörebb a fa, annál tartósabb s annál kevesebb vizet bo
csát át.

A csöveket, a melyeken a kérget meghagyják, kifúrásuk után 
folyó vizben kilúgozzák, hogy a repedésektől megvédjék és szurok- 
tartalmuk egy részét, a mely a vezetéki viznek kellemetlen terpentin
szagot ad, elvonják.

A csövek falvastagsága függ az anyag szilárdságától és a belső 
nyomástól s minél nagyobb, annál tovább tart a cső; rendszerint 
olyanra veszik, mint a milyen a cső belső átmérője.

A csövek fúrása 3 cm-nél nagyobb belső átmérő esetén nem egyszerre, 
de először 25 cm, azután 5 cm és végre 8 cm vastag fúróval történik, ehhez 
képest azután egy-, két- és háromfúrású csövek keletkeznek.

A csövek összeillesztése vagy úgy történik, hogy az egyiknek 
csonkakúp-alakú végét, a melynek hoszszúsága 1*5— 2-szer akkora, 
mint a cső külső átmérője, a másiknak töltsérszerűen kifúrt végébe 
tolják (2158. ábra), vagy végeiket 12— 15 cm hosszú csappal egy
másba eresztik (2159. ábra), vagy végre — a mi legjobb — kettős 
élű vas- vagy bronztokokkal kötik össze, a melyeket félig az egyik, 
félig a másik cső bütüjébe bevernek (2160. ábra). A csövek végére, 
hogy szét ne repedjen, mind a három esetben vasabroncsokat
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húznak s az illesztést azonkívül szurokkal, olajos ragaszszal vagy 
kátrányos csepüvel tömörítik.

A vezeték kanyarulatait vagy vascsövekből állítják helyre, a 
melyeknek végeit a facsövekbe dugják és az illesztést köröskörül

2158. ábra.

2159. ábra.

2160. ábra

bevert és kátránynyal megitatott faékekkel tömöri tik, vagy pedig 
úgy, hogy a csövek végeit ferdén vágják le s azokat kötik össze 
egyenes vagy könyökös tokokkal (2161. ábra). Hasonlóképpen állítják 
helyre a csővezeték elágazásait is; ezeknek legegyszerűbb alakját a 
2162. ábra mutatja.

A csövekbe 30 40 méternyi közökben szelein lyukakat fúrnak
s azokat vagy a talaj felszíne fölé érő csövecskékkel szerelik í<' 1 
vagy fadugókkal elzárják. A dugókat a föld felásása után kihúz\a, 
abból, hogy a víz erővel vagy csak lassan tódul ki belőlük, meg
találhatjuk a vezeték hibás helyeit. A csővezeték első töltésékor a 
lyukakat mindaddig nyitva kell tartani, míg a levegő a csőből ki ta
karodott és tiszta víz folyik ki rajtok.

A csövek tisztítására 0*7 — 1/0 m hosszú négyszögalaku  1\ ukakat 

vágnak a vezetéken s azokat ékalakú tuskókkal elzárják (2163. alaa),
ezeken a lyukakon ke
resztül a vízfolyás irá
nyában hajlékony mo
gyoróvesszőket lehet a 

2163. ábra. vezetékbe beereszteni

P - --------- :---- = ;m ̂ - ■

^ - — ___

s így a cső dugulását felkutatni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Az öntött vascsövek vízvezetéknek legalkalmasabbak, s ott, a 
hol a vezeték belső átmérője 40 mm-nél nagyobb, csaknem kizárólag 
használtatnak. Öntöttvas-csövek ugyanis 40 mm-nél kisebb átmérővel 
rendszerint nem készülnek és ennélfogva kisebb vízvezetékek részére 
nem is használhatók; újabban a nagyobb öntőművek lemennek 
ugyan egészen 25 mm-ig, de a hoszszúság rovására, a mi a veze
téket megdrágítja és a sok toldás miatt tömörségét csökkenti.

A vezeték sokkal többe kerül ugyan, mint ha azt facsövekből 
raknék, de e helyett tartóssága és szilárdsága minden más anyagot 
felülmúl és ennélfogva kevés javításra szorul; azonkívül normális 
falvastagság mellett 10 légkörnyi nyomást biztosan elbír s kívülről 
ennél nagyobb nyomásnak is ellenáll. Ezzel szemben áz öntött vas
csöveknek csak az a rossz oldaluk, hogy az anyag merevsége miatt 
hajlításra igénybe nem vehetők és egész hosszúságukban egyenletesen 
kell feküdniük s hogy jó hővezető képességük miatt mélyebbre kell
őket fektetni, mint a facsöveket.

A vízvezető öntött vascsöveket, a melyeket, egyenlő falvastag
ságuk érdekében, rendszerint állva öntenek, azonnal az öntőműben, 
meleg állapotban kívül és belül kátrány nyal, újabban pedig aszfalttal 
bevonják, hogy a rozsdásodástól és a rozsda hozzátapadásától meg
óvják. Ez a bevonás eleinte némi mellékízt ad a víznek, az azonban 
csakhamar eltűnik és a vezeték azután, mivel lerakodások nem 
képződhetnek benne, mindig tiszta vizet ad.

Az öntött vascsövek összekötése történhetik tokok vagy karimák 
segítségével; a tokos kötésnél (364. ábra) a tok aljára lenolajban 
áztatott kenderkóczot, füléje egy réteg kátrányozott kenderzsinórt 
tömnek, e fölé pedig ólmot öntve, azt vésővel jól megtömörítik; 
karimás csöveknél (363. ábra) ellenben egy gummigyűrüt helyeznek 
a karimák közé s azt a srófok meghúzásával jól összeszorítják. 
Kisebb vízvezetékeknél faékekkel való tömörítés is található.

Karimás csöveket azonban vízvezetékeknél csak a vízcsapok, 
tisztító nyílások és elágazások helyén szokás használni; ekkor meg
felelő alakú rövid karimás csövet iktatunk a vezetékbe, hogy szükség 
esetén könnyen kiválthassuk. Ezeken kivül a vezeték tisztán csak 
tokos csövekből áll, a melyeknek főbb méreteit az alábbi táblázat 
mutatja.
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Belső átmérő Falvastagság
Rendes

hosszúság
A tok

mélysége

1 folyóméter 
súlya tokkal 

együtt

mm mm mm mm kg

25 6*5 1-5

i

65 5'70
35 7 2-0 72 7-80
40 8 2-0 74 10-10

50 8 2-0 77 12*15
60 8-5 3 0 80 15-20
70 8-5 3-0 82 16-65
80 9 3*0 84 19-95

90 9 3-0 86 22-20
100 9 3-0 88 24-40

A vezeték kisebb iránytöréseit egyenes csövekből (2084. ábra) 
állíthatjuk helyre, mert a tok e czélból elégséges mozgástért enged 
meg, hirtelenebb kanyarulatokban ellenben íves és könyökcsöveket 
(2087. és 2088. ábra) kell elhelyezni. Elágazások részére ezeken 
kivül egyenes vagy ferde T-csövek (2085. ábra), tokkal vagy 
karimával az elágazások mögött pedig az átmérő csökkentésére 
átmeneti csövek (2089. ábra) szükségesek.

Aszfaltozott vizvezető csövek helyett zománczozott csöveket 
is lehet használni, ezek azonban sokkal drágábbak, a nélkül, hogy 
az alfaltozottakkal szemben gyakorlati hasznuk lenne.

Kovácsvasból való, ú. n. gázcsövek, a melyek 13—50 mm 
belső átmérővel és 4—5 m hosszúsággal bírnak és gázvezetékre 
általánosan használatosak, vízvezetékre nem alkalmasak, mert igen 
gyorsan rozsdásodnak és —  különösen lágy víznél — rövid idő alatt 
tönkre mennek; e mellett rendesen rozsdával sárgára festett vizet 
adnak. Gzinnel való bevonás sem segít a bajon, mert ennek finom 
repedései a rozsdásodást még jobban előmozdítják. A czinkezett 
csövek jobbak ugyan, használatuk azonban igen korlátolt, mert 
sokkal drágábbak, mint a közönséges gázcsövek és az öntött vas
csövek s mert némely víz és a vízben levő szabad szénsav szintén 
megtámadja és a mésztartalmú víz csakhamar oldhatatlan mész- 
sókkal bevonja. Újabban a kovácsvas-csöveket kivül és belül igen 
jó eredménynyel aszfaltlakkal vonják be.

A csövek összekapcsolása mindkét végükön levő csavarmenet 
segítségével, rásrófolt csőtokkal (1989. ábra) történik. Kisebb irány
törések a csöveknek óvatos meghajlítása, hirtelenebb kanyarulatok 
pedig íves csodarabok közbeiktatása által állíthatók helyre.
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Égetett Magyagcsövék, a melyekről már az emésztő csatornák
nál volt szó, igen alkalmasak oly vízvezetékre, a melyben a nyomás 
nem nagy s a mely kívülről sincs nagy nyomásnak alávetve. 
A csövek, ha kívül és belül mázzal vannak bevonva, sima felületűek 
s a vizet tisztán és hidegen tartják; e mellett olcsók és, ha jó 
anyagból készültek, jól vannak kiégetve és jól lefektetve, igen 
tartósak is. A lefektetésnél a vezetéket jól kell alátömni, rosszabb 
helyeken pedig befalazni vagy legalább falazatra fektetni, mert 
könnyen eltörnek. Rossz oldaluk ezenkívül az is, hogy csak rövid 
darabokban kaphatók és a vezetékben ennélfogva sok illesztés van 
s hogy továbbá fagyok idején könnyen megrepednek.

A csövek összekötése, a már ismeretes módon, tokokkal, 
a tömörítés pedig czémenttel történik, csak arra kell ügyelni, hogy 
duzzadó ezémentet ne használjunk, mert a tokot szétrepeszti.

8. Vízvezetékek az épületeken belül.

Az ivó és használati vizet igen sokszor az épület belsejébe 
s annak egyes emeleteibe is bevezetjük, hogy az egyes vízfogyasztó 
helyeket nevezetesen a konyhákat, fürdőszobákat, árnyékszékeket, 
vízelőket stb. közvetetlenül lehessen a vezetékből vízzel ellátni. 
Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a víz megfelelő 
nyomással jut a házi vízvezetékbe. A nyomóvíz vehető akár egy 
nyilvános, útezai vízvezetékből, a melyből egy kisebb csőágat veze
tünk az épületbe, akár egy külön e czélra épített vízvezetékből, 
a melyet valamely magasan fekvő forrás táplál, akár végre egy 
víztartóból, a mely rendszerint a padláson van elhelyezve; az utóbbit 
vagy nyilvános vízvezetékből önműködőleg, vagy a házi kútból 
nyomó szivattyú segítségével vagy más módon töltjük meg.

A házi vezeték átmérője változik a szerint, a hány vízfogyasztó 
hely, illetve vízcsap van a házban, megjegyezvén, hogy a konyha
csapokhoz és a mosdómedenezékhez vezető csőágak rendszerint 
13 mm átmérővel bírnak, még akkor is, a midőn a vízcsapok csak 
10 mm-esek, míg ellenben öblített árnyékszékekhez és fürdőszobák
hoz, a melyeknek vízcsapjai 15 mm átmérővel bírnak, 20 mm, házi 
tűzoltó csaphoz pedig legalább 25 mm belső átmérőjű csövek vezetnek. 
Ha ezeket a nagyob átmérőjű csöveket is a 13 mm-es átmérőjű 
csövek töbszöröse által fejezzük ki, akkor, a házi vezetékben rend
szerint uralkodó 3—4 légkörnyi nyomás mellett,

2 vízcsap részére 15 mm átmérőjű cső 
3— 10 » » 20 » » »
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10—20 vízcsap részére 25 mm átmérőjű cső 
20—-40 » » 30 » » »
40—60 » » 40 » » »

szükséges, úgy. hogy közönséges nagyságú lakóházak részére 25 mm- 
nél nagyobb átmérőjű csövet fővezeték gyanánt a legritkább esetben 
használunk.

Ha a nyomás a fönnebbinél kisebb, akkor a csövek átmérője 
megfelelően nagyobbítandó. Kisebb nyomású vízvezetékeknél a felső 
emeleti csapokhoz vezető csövek az ott levő kisebb víznyomás miatt 
rendszerint nagyobb átmérőt kapnak, mint az alsó emeletiek.

A házon belül levő vízvezető csöveit anyaga öntöttvas, kovács
vas és ólom. Oly vezetékek részére, a melyeknek átmérője 40 mm, 
legjobb ugyan az öntöttvas s fővezeték gyanánt rendszerint hasz
náljuk is, kisebb átmérőjű vezetékeket azonban rendszerint kovács
vas- vagy ólomcsövekből kell készíteni, mert öntött vascsövek ilyen 
kis átmérővel nem kaphatók. Az utóbkiaknak rossz oldala ezenkívül 
az is, hogy az elágazások helyén már előzetesen kell -alakú cso
darabokat elhelyezni, a mi által az illesztések száma és a vizszivár- 
gás veszélye növekszik.

Kovácsvascsövek az épületek belsejében, a hol földdel bete
metve nincsenek, ha belül czinkezve vannak, szilárdságuk miatt 
jól használhatók ugyan, meri nagy víznyomást bírnak el és 13, 19, 
25, 32 és 38 mm belső átmérővel kaphatók, használatuk mindazon
által a már fünnebb említett okoknál fogva nagyon korlátolt.

Ólomcsövek házi vezetékeknél a legelterjedtebbek, mert köny- 
nyen hajlíthatok és különös alakos csodarabok nélkül igen könnyen 
alkalmazkodnak a különféle viszonyokhoz. A csővezetéknek bármely 
helyén lehet kiágazást becsatolni, javítást vagy változtatást eszkö
zölni, a nélkül, hogy alakos csodarabokra lenne szükség. Rossz 
oldaluk ezzel szemben az, hogy nagy lágyságuk miatt igen csekély 
ellenálló képességgel bírnak s könnyen behorpadnak és áthajolnak 
s hogy továbbá a lágy és sok levegőt tartalmazó víz az ólmot fel
oldja és könnyen ólommérgezést okozhat. Kemény bikarbónátokat 
és szulfátokat tartalmazó víz ellenben a csövek belsejét csakhamar 
ólom- és mészkarbonáttal vonja be és az ólom feloldását meg
akadályozza, úgy, hogy ilyen víz mellett az ólomcsövek akadály nél
kül használhatók. Az ólomcsöveket továbbá nedvesség jelenlétében 
a mész és a savas gőzök is megtámadják és könnyen keresztülmarják.

Az ólomcsövek ellen egészségi tekintetből támasztott nehézségeket újabban 
az által győzik le, hogy a csövek belsejét legalább 0*ö mm vastag czinréteggel 
vonják be, úgy. hogy az ólom csak a cső köpönyegét alkotja (216-h ábra). Ezek
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a csövek, a melyeket köpönyeges csöveknek is neveznek s a mellek 
a kerületükön levő bordákon ismerhetők fel, az ólomcsövek összes 
jó és rossz tulajdonságaival bírnak, de az ólomnak a víz altul 
való feloldását megakadályozzák és ennélfogva ivóvíz vezetésére is 

alkalmasak.
Úgy a tiszta, mint a köpönyeges ólomcsövek a kereskedésben

10. 13, 16. 20, 25 és 30 mm belső átmérővel és 75 kg-os tekercsek
ben kaphatók s a fektetésnél való kezelésük is egyforma. Ossze-

2165. ábra. 2166. ábra. 2167’ ábra.

illesztésűk, ha oldható kötést akarunk, karimákkal és srófokkal 
(2165. ábra), máskülönben összeforrasztással történik. Előbbi eset
ben a csövek mindkét végét óvatosan kihajlítják, utóbbi esetben pedig 
a cső egyik végét kemény fatüskével töltséralakúra kitágítják, másikát 
pedig kúposra hegyezik és egymásba tolva, ón- és ólom ötvözetével 
összeforrasztják (2166. ábra). Az oldalvást való elágazásokat szintén 
egymásba forrasztással állítják helyre (2167. ábra).

A házi vízvezeték fektetése különböző a szerint, a mint a 
vizet alulról fölfelé vagy —  víztartó alkalmazásánál — fölülről 
lefelé vezetjük az egyes vízcsapokhoz.

A különféle vízfogyasztó helyek, pl. a konyhák, fürdőszobák, 
árnyékszékek stb. rendszerint egymás fölött vannak az emeleteken. 
Ez lehetségessé teszi, hogy azokat egy közös függőleges cső segít
ségével táplálhatjuk vízzel és a cső vet úgy helyezhetjük el, hogy a 
belőle az egyes vízcsapokhoz vezető vízszintes kiágazások lehetőleg 
rövidek legyenek. A házi vízvezeték fektetésénél ugyanis a vízszintes 
kiágazásokat a felső emeletekben lehetőleg kerülni s ha ki nem 
kerülhetők, legalább a lehető legrövidebbre kell szabni. Ez oknál 
fogva egymástól messzebb levő helyiségeket nem egy közös függő
leges csőből tápláljuk vízzel, de minden konyha-, árnyékszék- stb. 
csoport részére külön függőleges csövet helyezünk el és ettől cáak 
akkor térünk el, a midőn pl. a konyha és fürdőszoba vagy a 
fürdőszoba és árnyékszékek egymás mellett vannak. Minden épület
ben ennélfogva annyi függőleges cső van, a hány a különálló víz
fogyasztó csoport, Közönséges nagyságú épületekbe azonban rend
szerint csak egy fővezeték megy, a mely azután a függőleges csövek
hez külön elágazást kap.

Sobó : Középítéstan II. # 18
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Ez az elágazás és vízfelosztás, ha a vizet valamely kellő nyo
mású vízvezeték szolgáltatja, a pinczében, ha ellenben a vizet a 
padláson elhelyezett víztartóból veszszük, a padláson történik. Az 
elágazások mindkét esetben vízszintesen vagy — a mi jobb — 
csekély emelkedéssel mennek a fel- vagy lefelé menő függőleges 
csövekhez. A pinczében való vízfelosztás elsőséget érdemel, mert 
legkényelmesebben történhetik meg s mert a csőhálózat a befagyás 
ellen biztosítva van. A csőhálózatot továbbá falazott és födött csator
nákban a pincze talaja alatt helyezhetjük el, úgy, hogy nincs útban 
s mégis könnyen hozzáférhető és csőrepedés esetén a kiömlő víz 
sem a menyezeteket, sem a falakat meg nem rongálhatja.

Ha a vízvezeték nem szolgáltat folytonosan vizet vagy pedig 
a vízfogyasztás időszakonkint nagyobb, mint a vezeték teljesítő 
képessége, valamint akkor is, a midőn a vizet mekhanikailag kell 
emelni és a vízemelést csak a napnak egy részére akarjuk szorí
tani: akkor a padláson egy víztartót állítunk fel, a mely rendsze
rint egy napi vízkészletet tartalmaz és a vízszolgáltatás vagy víz- 
fogyasztás ingadozásait kiegyenlíti. Ilyen víztartót alkalmazunk sok
szor az öblített árnyékszékek részére, a mely az egyes árnyékszék- 
fülkék kisebb víztartóit vagy öblítő csapjait táplálja.

A víztartó 0-5— 2’0 m 3 űrtartalomig 4—5, 2—4 m3-nél 5—6 
cm-es pallókból, illetve 2— 3 mm vastag vaslemezből vagy végre 
öntöttvasból készül. Rossz hővezető tulajdonsága miatt legjobb a 
fából való víztartó (2168. ábra), ha belsejét czinklemezzel kibéllel-

jük vagy legalább olaj
festékkel bemázoljuk;, 
a vaslemezből készült 
víztartó azonban (2169. 
ábra), ha belül mázolva 
vagy czinkezve van, 
tartósabb. Mindkettőt 
vagy olyan helyen kell 
felállítani, a hol befa
gyás ellen védve van 
vagy pedig kettős fa

lakkal készíteni, a melyek közé hamut vagy fürészport töltünk, és
fedővel fölszerelni (2168. ábra).

A víztartót, a melynek köröskörül és alulról is szabadon kell 
állania, egy t tápláló csővel, egy k vízfelosztó csővel és egy a atomit> 
csővel kell felszerelni; az utóbbin át a fölösleges víz a legközelebbi 
vízelvezető csőbe folyhat el. A víztartó azonkívül, különösen akkor,.
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ha közös vízvezetékből kapja vizét, egy c csappal bir, a melyet a 
g úszó golyó önműködőleg zár és nyit (2169. ábra). E mellett czél- 
szerű a csap v csövét 
egészen a víztartó fe
nekéig beereszteni, ne
hogy a beömlő víz 
a szekrény egész tar
talmát hullámzásba 
hozza.

Víztartó alkalma
zásánál a felosztó cső 
a padláson ágazik szét 
az egyes függőleges 
csövekhez, a melyek
ben a víz ebben az 
esetben fölülről lefelé 
áramlik. A csőhálózatot, hogy a fagy ellen megvédj ük, szalma
kötelekkel körülfonjuk és faszekrényekkel befödjük.

A házi vezetéket, akár honnan nyeri is vizét, kezdetén egy 
záró szellentyűvel (2168. ábra z) kell felszerelni, hogy a víz szükség 
esetén elzárható és a vezeték teljesen kiüríthető legyen. Kiürítés 
czéljából a vezeték legmélyebb pontján kell egy ürítő csap s ezzel 
kapcsolatban egy vízelvezető cső. A kiürítés szükége beállhat a 
vezeték javításakor, valamint rendkívüli nagy hideg esetén is, a midőn 
befagyás ellen másképpen megvédeni nem tudjuk. Hasonlóképpen 
egy elzáró csap szükséges minden egyes kiágazás kezdetén és egy 
ürítő csap annak legmélyebb pontján, hogy részleges javítás esetén 
ne kelljen az egész vezetéket elzárni és kiüríteni.

A fel- vagy lemenő függőleges csöveket nem a külső főfalakban 
helyezzük el, mert ott a hidegnek leginkább lennének kitéve, de a 
belső választó (anya-) falakban és —  ha csak lehet —  a kémények 
közelében vagy a konyhafalakban, hogy befagyás ellen védve legyenek. 
Ha pedig a csöveket hideg fűtetlen helyiségeken át kell vezetni? 
legjobb azokat, a midőn használatban nincsenek, pl. az éjszakán át, 
elzárni és kiüríteni. A csöveknek szalmával, nemezzel vagy más 
rossz hővezető anyaggal való beburkolása befagyásukat késlelteti 
ugyan, de meg nem akadályozza. A befagyást az is jelentékenyen 
késlelteti vagy egészen is megakadályozza, ha a vezetékből folytono
san kevés vizet kifolyatunk, mert ennek helyébe a földalatti veze
tékből melegebb víz jut be.

18*
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A csöveket nem szokás befalazni, de, hogy hozzáférhetők legye
nek, egy-egy függőleges fali csatornában elhelyezni, deszkával elfedni 
és vagy bevakolni vagy tapétával betapasztani (2170. ábra). Ha 
ellenben a falak vékonyabbak, mintsem hogy a csöveket elhelyez
hetnek bennük, akkor azokat a fal mellé (2171. ábra) vagy — a mi

2170. ábra. 2171. ábra. 2172. ábra.

legjobb —  a sarokba állítjuk (2172. ábra) és faszekrénynyel elfödjük. 
A szekrények belsejét hideg helyiségekben hamuval vagy fűrészporral 
lehet kitölteni. A vízvezető csövek, költségkímélés végett, rendszerint

az elvezető csövekkel együtt vannak a fali szekrényben elhelyezve 
és nyitott vagy zárt vaskampókkal (2173. és 2174. ábra) 1*5 m-nyi 
közökben a falakhoz szegezve.

Az emeleteken levő vízszintes kiágazásokat a lehető legrövidebbre 
kell szabni és, ha ki nem kerülhetők, nem a padozat alá fektetni, a 
hol megsérülés esetén nagy kárt okozhatnának a menyezetben, de a 
menyezetek alatt 0’6 m-nyi közökben vaskampókkal szegezni a 
falakra (2175. ábra). Ólomcsövek alá ezenkívül egész hosszúságukban 
léczeket szegezünk a falra, hogy a csövek áthajtását megakadályozzuk. 
A vízszintesen vezetett csöveknek végre a kiürítő csap felé csekély 
esést adunk, hogy vizüket szükség esetén teljesen lecsapolhassuk.

A házi vízvezetékkel kapcsolatban az egyes vízfogyasztó helye
ken vízcsapok szükségesek. Ezek sárgarézből vagy vörös fémből 
készülnek s szájnyílásuk rendszerint kisebb, mint a hozzájuk vezető 
csöveké. Rendes szükségletre a csapok szájnyílása 10, különleges 
czélokra 15 mm átmérőjű, míg a hozzájuk vezető csövek átmérője 
13, illetve 20 mm. A vízcsapok szerkezete különböző, de mindig 
olyan, hogy a csap csak a fogantyú többszöri megfordításával nyit-
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ható ki és zárható el, nehogy a rögtönös elzárásból a csővezeték 
erős lökést kapjon. Ez oknál fogva golyós szelepeket, a melyek 
gyorsan nyitnak és zárnak, nagy nyomású vízvezetékeknél alkal
mazni nem szabad. A rendesen használt csapok az ú. n. gannm- 
leszorüó csapok (2176. és 2177. ábra), melyeknél a fogantyú meg
fordításával egy, köröskörül bekötött gummilap emelkedik fel vagy

2180. ábra.

2181. ábra.

szoríttatik le, vagy pedig szellentyűs csapok (2178. és 2179. ábra), 
melyeknél a fogantyú egy kis szellentyűt mozgat. Minden egyes 
csap csavaros szájnyílással is kapható (2179. ábra), hogy egy szebb 
kifolyó szájat (2180. ábra) vagy — ha a vizet tovább akarjuk vezetni 
— egy gummitömlő felvételére való száját (2181. ábra) srófolhas
sunk reá.

Minden csapoló helyen végre az elfolyó és elhasznált víz fel
fogására és elvezetésére ú. n. fa li kiöntők vagy konyhakagylók 
szükségesek. Ezek rendszerint zománczozott öntöttvasból vagy fayen- 
ceból, ritkábban czinklemezből készülnek s medenczéjök lehetőleg 
tág és öblös, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű folyadékot fogad
hasson be. A kagyló vagy a helyiség valamely sarkában van (2182.
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ábra) vagy pedig az egyenes falakhoz van srófolva (2183. és 2184.
ábra) és valamennyi esetben egy vízelvezető csővel felszerelve, a 

melynek átmérője, hogy be ne 
dugulhasson, 50— 65 mm. Az el
vezető csőbe mindig egy szifont 
kellene közbeiktatni (2078. ábra), 
hogy a kiöntött folyadékok rot
hadásából származó gázok a 
helyiségbe ne hatolhassanak. Oly 
esetben, midőn a csapot, a mely 

a felvezető cső vé
gén van, a falhoz 
akarjuk srófolni, a 
2185. ábrabeli fa li 
tárcsát kell hasz- 

2185. ábra. nálni.
A kagylók széle 70— 75 cm magasságban van a padozat fölött, 

míg a vízcsap 30—40 cm-nyire van a kagyló szélétől, hogy vízvedert 
vagy kupát is lehessen alája tenni (2183.— 2184. ábra).

9. Az esövízfelfogfók vagy cziszternák.
Ott, a hol sem forrás- sem kútvíz nincsen, és folyóvíz sem áll 

rendelkezésre, valamint ott is, a hol a kút- és folyóvíz használha
tatlan, nincs egyéb hátra, mint a csapadékvizet felfogni, összegyűj
teni és oly módon raktározni, hogy hónapokon át legyen használható. 
Ez a vízbeszerzésnek legszegényesebb, legegyszerűbb és legutolsó 
módja, melyhez rendszerint csak akkor folyamodunk, a midőn más 
módon jó és elégséges vizet nem szerezhetünk; néha azonban a 
cziszternákat más vízbeszerzési móddal kapcsolatban is használjuk, 
mert a bennük összegyűjtött eső- és hó víz igen jó használati vizet 
ad, míg ivásra a kút- vagy forrásvíz általánosságban jobb.

A cziszternák rendszerint csak azt az eső- és hévizet gyűjtik, 
a mely az épületek födelére esik. Ezt a vizet ereszcsatornákkal fel
fogva, öntöttvasból való földalatti vízlevezető csöveken keresztül 
vezetjük a cziszternába. Ott azonban, a hol az így összegyűjtött víz 
a szükségletet nem fedezi, az udvar területére eső vizet is czisz
ternába vezetik. Ebben az esetben az udvart ki kell kövezni és 
tisztán tartani, hogy a víz megfertőztetése kikerültessék. Az udvarral 
és az épülettel szomszédos telekre, pl. kertre, eső vizet szintén lehet 
csekély mélységben levő alagcsövekkel felfogni, az ilyen víz azonban, 
mert sok rothadó, szerves anyagot és tisztátalanságot hoz magával,
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a legtöbb czélra nem alkalmas és gyűjtése ennélfogva lehetőleg 
kerülendő.

A cziszternákat rendszerint földalatti boltozott víztartók mód- 
djára és oly mélyen építjük, a hova sem a fagy, sem a nap melege 
be nem hat s a hol a víz a külső hőmérsékváltozásoktól lehetőleg 
védve van. Ez oknál fogva a víztartó boltozata fölött legalább 
50—60 cm vastag földfeltöltést kell alkalmazni és azt kővel burkolni, 
nehogy a külső víz a gyűjtőbe szivároghasson.

A vízfelfogó lehetőleg távol legyen az árnyékszéktől, emésztő vagy 
szemétgödörtől stb., továbbá árnyékos, de szellős helyen, tehát az 
épület éjszaki oldalán vagy egy árnyékos udvar közepén; a körül
fekvő talaj kifelé lejtős felszínnel bírjon, hogy a gyűjtő körül tócsák
ne keletkezhessenek.

A cziszternát néha az épületen belül, a pinczében helyezik el; ez azonban 
kerülendő, mert az épület alapfalait nedvessé teszi és vize a pinczehelyiségek 
dohos levegőjével érintkezve, poshadt ízű. Hasonlóképpen csak mellékes czélokra 
használható az olyan medenczék vize is, a melyek valamely épület padlásán 
vannak elhelyezve, mert ezekben a víz meleg és gyorsan megromlik.

A cziszternák szerkezeténél főleg teljesen vízálló falazat és 
fenék helyreállítására kell törekedni, úgy, hogy sem a bennük össze
gyűjtött víz a talajba, sem pedig a talaj fertőzött vize beléjük ne 
szivároghasson. Ez oknál fogva feneküket betonból és két sor, 
czémenthabarcsba rakott, jól kiégetett téglából, oldalfalaikat és bol
tozatukat pedig szintén czémenthabarcsba rakott kőből vagy téglából 
állítják helyre, belsejüket továbbá a tömörség és a tisztaság érdekében 
czémenthabarcscsal teljesen simára vakolják, kívülről pedig 30—50 cm 
vastag és jól megsulykolt zsíros agyagtöltést alkalmaznak. Ha a víz
felfogó jó faragottkőből épült, a bevakolás elmarad és csak a héza
gokat kell jő ragaszszal kitölteni. A vízgyűjtőt természetesen úgy 
kell alapozni, hogy egyoldalú süppedése és a falazat megrepedése 
ki legyen zárva.

Fában bővelkedő vidéken a cziszternákat fával is szokás béllelni; ez azon
ban nem jó, mert a víz eltarthatóságát csökkenti; az esővíz továbbá rendszerint 
ammoniakot is tartalmaz, a mely a fa korhadását elősegíti.

A cziszterna űrtartalmát arra való tekintettel határozzuk meg, 
hogy a helyi viszonyok és a csapadék-mennyiség szerint 2— 4 hónapi 
vízkészletet fogadhasson be, e mellett egy-egy személyre naponkint 
csak 15— 20 liter vízfogyasztást veszünk számba. E helyett azt a víz- 
mennyiséget is szokás az űrtartalom alapjául venni, a mely egy erős 
eső alkalmával húll a felfogó területre, e mellett 1 m 2 alapterületre 
15— 20 mm-nyi esőmagasságot számítunk. A vízgyűjtő magassága 
mindkét esetben olyan, hogy vízállása a boltvállakon fölül ne emel-
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kedhessék; e czélból megfelelő magasságban egy átömlő a csövet 
vagy csatornát alkalmazunk (2186. ábra), a mely a fölösleges vizet

2186. ábra.

a legközelebbi csatornába vezeti. Ezt a kifolyást, nehogy a csatorna
gázok a víztartóba hatoljanak, vízzáróval kell felszerelni.

A kisebb víztartók legtöbbnyire hengeralakúak s magasságuk 
csak V2-akkora, mint az átmérőjük, hogy minél kisebb legyen a 
nedvesített terület és a vízszivárgásból származó veszteség. A nagyobb 
cziszternák ellenben egyszerű trapéz vagy négyszögű kereszt szel
vén /nyel (2186. ábra) bírnak, mert így könnyebben építhetők. A \íz
tartó mindkét esetben boltozva van s a boltozatban alkalmazzuk a 
jól elzárható beszálló aknát, a melyen át a víztartó időnkint tisztít
ható. Nagyobb méretű cziszternák boltozatát egyes oszlopokkal 
gyámolítjuk és az oszlopok által alkotott mezőket külön-külön 
boltozzuk be. A h bevezető csövet, a melynek átmérője, úgy, mini 
a földalatti vezetéké is, 10— 12 cm, vagy a boltozaton vagy — a 
mi jobb — valamelyik oldalfalon keresztül vezetjük be. Ezt a föld
alatti vezetéket tokos, öntött vascsövekből s lehetőleg eg\eno> 
iránynyal állítjuk helyre, ha pedig az iránytörés el nem kerülhető, 
tisztító aknával teszszük hozzáférhetővé.

A csapadékvíz akár közvetetlenűl akár földalatti csővezetéken 
át jut a cziszternába, rendszerint sok port és piszkot hoz magával 
a légrétegekből, a felfogó területről és az ereszcsatornákból, heg-
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tisztább vizet kapunk, ha a födél, a melynek csapadékvizét felfogjuk, 
palával vagy a víz által meg nem támadható fémlemezzel van födve 
a cserép- és zsindelyfödelekről eredő víz ellenben nagyon tisztátalan 
míg a szalmafödelek nem jó, a kátránylemezes födelek pedig telje
sen használhatatlan vizet adnak. A vizet részint főépítéssel, részint 
szűréssel tisztítják. E czélból vagy az ereszcsatornák vízlevezető 
csövei alatt vagy a cziszterna előtt, vagy a földalatti vezetéknek 
bármely alkalmas közbenső helyén egy aknaszerű iszapfogót építenek, 
a melyen a csapadékvíznek keresztül kell mennie. A víz nyugalomba 
jővén benne, a mekhanikailag hozzákevert alkotó részek nagyobbrészt 
leülepedhetnek, míg a víz felületén levő idegen részeket az elvezető
cső száján alkalmazott szita tartja vissza.

A tisztítás további módja az. hogy a cziszterna fenekére 
homok- kavics- vagy kőszénréteget terítenek; a szivattyú szívó csöve 
egészen a fenékig nyúlik, úgy, hogy a víz, mielőtt a szivattyúba 
kerül, szűrésen megy keresztül. A szűrés e módja egyszerű és olcsó, 
de a cziszternát gyakran kell tisztítani és a szűrő réteget kiváltani. 
Ezért nagyobb vízfelfogókat czélszerűbb, a régi velenczei cziszternák 
módjára, úgy berendezni, hogy a középen egy aknás kutat építünk, 
a melynek alsó rétegei 0*4—06 m magasságig nyitott álló hézagokkal 
vannak falazva, felső része ellenben teljesen vízálló. A cziszternának 
a kút körül levő részét csaknem egész magasságban szűrőanyaggal 
töltik meg s erre bocsátják a csapadékvizet, a melynek a szűrő 
egész magasságán kell átmennie, hogy a kútba juthasson; innen 
azután megtisztított állapotban kimeríthető vagy kiszivattyúzható. 
A szűrő alkotja a víztartót, a mely sokáig és frissen farija a vizet 
és megóvja a megromlástól.

Ha a cziszternák vizét nyomó szivattyúkkal emeljük az épület 
emeleteibe vagy a padláson elhelyezett víztartóba, a honnan a már 
ismeretes módon oszlik el a fogyasztó helyekhez, vízvezető csövek 
gyanánt nem szabad ólomcsöveket használni, mert a lágy víz az 
ólmot oldja.

10. A víz tisztítása és szűrése.
A patakokból vagy folyókból vett víz rendszerint sok földes 

részecskét és más, mekhanikailag hozzákevert anyagot tartalmaz, a 
mely azt közvetetlen használatra alkalmatlanná teszi. A vizet tehát 
a felhasználás előtt meg kell tisztitani. A tisztitás történhetik üle- 
pítéssel és szűréssel.

Ülepedés végett a vizet egy tágas és vízálló medenczébe vezet
jük, a melyet a vezetékbe valamely alkalmas helyén közbeiktatunk;
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a medenczében a víz nyugvásba jön és úszó földrészecskéitől meg
tisztul. Minél tágasabb az ülepítő medencze az átfolyó vízmennyi- 
séghez képest, annál hatásosabb a tisztítás; a nagy medenczék 
azonban, tekintve azt, hogy tisztítás végett legalább 2—3 meden- 
czére  ̂ van szükségünk, a melyek felváltva működnek, sok helyet és 
költséget igényelnek és e mellett nehezen födhetek be, úgy, hogy 
vizök nyáron a napsugarak hatása alatt megmelegszik, télen pedig 
megfagy. Lz oknál fogva az ülepítő medencze inkább kisebb házi 
vízvezetékek részére alkalmas, mert kisebb terjedelmű lehet és 
befödhető.

 ̂A szűrés legtöbbnvire oly víznél is szükséges, a mely már az 
ülepítésen keresztül ment, és rendszerint abban áll, hogy a vizet 
homok- és kavicsrétegeken vezetik keresztül, a melyek a víznek 
mekhanikailag hozzákevert alkotó részeit, a benne levő szerves anya
gokat (a mikroorganizmusok kivételével) stb. visszatartják.

A szűrő legtübbnyire falazott és boltozott vagy födött meden
cze, vízálló falakkal és fenékkel, néha azonban, különösen kötött, 
^§y^§os talajnál, lejtős oldalakkal biró és kővel burkolt ásott meden
cze is lehet.

6'
111

A szűrőágy 1-2— 1*5 m magas kavics- és homokréteg, a mely
nek legfelső rétege mintegy 06 m vastag és lehetőleg íinomszemű

homok, alsó rétege 
0-6—09pedig

vastag és lefelé 
nagyobbodó szem- 
nagyságú kavicsré
teg. Kavics helyett 
tiszta kvarczköv'et, 
mészkövet, habkö
vet stb. is lehet 
használni. A víz
tartó fenekén van 
a középponti gyűjtő 
csatorna, a mely a 
megszűrt vizet egy 

ü- víztartóba vezeti. 
A szűrő fenekén a 
kavicsréteg alatt 

alagcsö veket is szok
tak elhelyezni, a 
melyek a vizet a

2187. ábra.
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központi csatornába gyűjtik. Néha a víztartó a szűrő előtt van. úgy 
hogy az alagcsövek oldalt nyílnak bele (2187. ábra).

A vizet a legfelső réteg felületére lassan és egyenletesen koll 
folyatni, úgy, hogy az a szűrőágy egész felületét ellepi s lassan és 
fokozatosan száll le, míg megszűrődve, a szűrő fenekén levő alag- 
csövekbe vagy küzvetetlenül a gyűjtő csatornába kerül.

A szűrés hatásossága, tapasztalat szerint, főleg a víz lassú 
leszállásától függ; a szűrő területét ennélfogva oly nagyra kell 
szabni, hogy a szűrendő víz óránként csak 15, legfeljebb 30 cm 
sebességgel és függőlegesen szálljon le.

A szűrést tulajdonképpen csak a felső homokréteg végzi, a 
melynek felülete és felső rétege tartja vissza a víz földes és szerves 
tisztátalanságait, az iszapot és a nyálkát. Hogy ez megtörténhessék, 
a víznek nemcsak lassan és egyenletesen, de lehetőleg finom suga
rakra feloszolva kell átszivárognia, hogy minden egyes része érint
kezésbe jusson a homokszemekkel. A homok ennélfogva lehetőleg 
finom, 0*3—0*5, legföljebb 1 mm-nyi szemnagyságú kell hogy legyen. 
Minél vastagabb és egyenletesebb szemű ez a réteg, annál hatáso
sabb a szűrés; ha ellenben nagy és apró homokszemek elegyesen 
vannak benne, kisebbedik a szűrő vízszolgáltatása, és szenved a 
víz minősége. Ugyanez áll be akkor is, a midőn a homokréteg felü
lete, a szűrőnek hosszabb ideig tartó használata után, iszappal és 
nyálkával van födve, mert a víz még akkor is szivároghat át, ha 
1 m-nyi magasságban áll a szűrőágy fölött. Ekkor a szűrőt le kell 
csapolni és kitisztítani.

A tisztítás úgy történik, hogy a homok felületéről lekaparjuk 
azt a vékony réteget, a melyet a visszamaradt piszok mutat, és a 
piszokkal telített legfelső réteget, a melynek vastagsága rendszerint 
csak 3— 5 cm. eltávolítjuk és újjal kicseréljük. A homokréteg alsó 
része és a kavicsréteg egyáltalában nem vagy csak ritkán szorúl 
tisztításra és az utóbbi csak arra való, hogy a szűrt víz átmeneteiét 
a gyűjtő csatornába megkönnyítse. Folytonos vízszolgáltatás végett 
természetesen több szűrőágyat kell egymás mellett készíteni, hogy 
egy részét tisztítani lehessen, míg a másik rész működik.

A szűrő vízszolgáltató képessége függ a víz tisztátalanságától, 
a homokszűrő szemnagyságától és a szűrő rövidebb vagy hosszabb 
használati idejétől. Egy m2 szűrőfelület naponkint átlagosan 2— 3 m 3 
szűrt vizet ad.

A szűrő felszereléséhez tartozik a bevezető csövön vagy csatornán 
(2187. ábra c) kívül a kivezető cső (k), az átömlő cső (a ) a fölösleges 
víz elvezetésére és a kiürítő cső (u ) a víznek teljes lecsapolására.
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Ilyen ssűrökön kívül, a melyek egy egész épület vagy épületcsoport részére 
szolgáltatják a szűrt vizet, vannak ú. n. házi vagy családi szűrök  is, a melyek 
vagy a kút- illetve forrásvizet szűrik vagy pedig a vízvezetéki vizet s ezzel kap
csolatban 2—3 légkörnyi nyomás alatt vannak. Ezeknek szerkezete nagyon külön
böző ugyan és szűrőanyag gyanánt a homokon kívül kőszén, nemez, papiros, 
gyapjuhulladék stb. használtaik, valamennyije azonban inkább a házi berende
zéshez, mint az építőszerkezetekhez tartozik.

A vízbeszerzésre vonatkozó iroda lom  és fo rrá sm u n ká k :
F ro m m a n n :  Gründlicher Unterricht zur Anlegung von Wasserleitungen, 

Coblenz 1840.
M. Becker: Der Wasserbau, Stuttgart 1856.
Chiolich -Löw ensberg : Anleitung zum Wasserbau, II. kötet, Stuttgart 1865.
G. H agen : Handbuch der Wasserbaukunst, I. rész, I. kötet, Berlin 1869.
E. R e ich a rd t:  Grundlage zur Beurtheilung des Trinkwassers etc., Jena 1872.
F. F isch er: Das Trinkwasser, seine Beschaffenheit, Untersuchung u. Reini

gung etc., Hannover 1873.
K irkw ood -Sam uelson : Die Filtration des Flusswassers, Hamburg 1876.
B. Salbach: Die Wasserleitung in ihrem Bau und ihrer Verwendung in 

Wohngebäuden, Halle 1876.
T. K ö n ig :  Anlage und Ausführung von Wasserleitungen, Leipzig 1878.
Utásztan  a m. kir. honvédség részére IX. rész, Budapest 1880.
C. F in k  : Theorie und Construction der Brunnenanlagen, Berlin 1878.
E. Sonne: Bohrbrunnen mit beweglichen Filterkörben, Darmstadt 1879.
F. F isch er:  Die chemische Technologie des Wassers, Braunschweig 1880-
Deutsches Bauhandbuch  II. kötet, I. rész, Berlin 1880.
J. D u rm :  Handbuch der Architektur, III. rész, IV. kötet, Darmstadt 1881.
C. P ie fk e :  Mittheilungen über natürliche und künstliche Sandfiltration, 

Berlin 1881.
A. Scholtz: Construction und Anlage der Gas- und Wasserleitungen in 

Gebäuden etc., Stuttgart 1881.
G. Assm ann: Die Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken, 

München 1893.

VI. FEJEZET.

A kerítések.

Jellemzés. Háztelkeket, udvarokat,, kerteket, parkokat, réteket, 
legelőket, sőt egész birtokokat is kerítésekkel szoktunk határolni, 
illetve a szomszédos birtoktól vagy telkektől elválasztani, hogy azo
kat kizárólagosan használhassuk és kívülről jövő háborítások, károsí
tások vagy idegeneknek hívatlan és jogosulatlan behatolása ellen 
megvédhessük. A kerítések czélja s ennélfogva szerkezete is e szerint 
különböző lehet. Ügyes esetekben a házat vagy telket teljesen és 
biztosan akarjuk körülzárni, úgy, hogy kívülről befelé sem látni, 
sem rossz szándékkal behatolni ne lehessen, más esetben ellenben
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csak a hívatlan behatolást akarjuk megakadályozni, a nélkül azon
ban, hogy a kerítés a rosszakaratú betörés ellen biztosságot nyújtana 
vagy a telek belsejét a nézők elől elvonná. Sok esetben, pl. nyil
vános kerteknél stb., az idegenek kizárása sem czélunk, mert a 
belépés szabad és a kerítés csak a telek határolására és egyúttal 
díszítésére, valamint oly állatok távoltartására való, a melyek ott 
esetleg kárt tehetnének; ilyen esetben a keresztűllátást még lehető
leg előmozdítjuk is. Éppen úgy a házak utczai oldalán levő kisebb 
kerteket, a melyek az épületek díszéül szolgálnak, szellős és átlátszó, 
könnyű kerítéssel határoljuk. Egyes esetekben végre a kerítés csak 
a tulajdon láthatóvá tételére, illetve határainak kijelölésére való, 
vagy pedig csak a nagyobb házi és vadállatok be- vagy kitörését 
van hivatva megakadályozni.

A kerítések anyaga lehet kő, vas és fa, élősövényeknél élőfa 
és cserje is. Hogy mely esetben milyen anyagnak adjunk elsőséget, 
az nemcsak a kerítés czéljától és az ennek megfelelően megválasz
tott szerkezettől, valamint a rendelkezésre levő építő-összegtől, hanem 
a kerítésnek rövidebb vagy hosszabb időre szánt tartósságától és 
tervbe vett szilárdságától és végre a kerítéshez kötött szépségi igé
nyektől, valamint a helyi szokásoktól és az építő-anyagok helyi 
áraitól is függ. Teljesen biztos elzárásra csak a falazott kerítések 
alkalmasak; ezek tartósság tekintetében is elsőséget érdemelnek és 
szükség esetén a belül levőknek védelmet is nyújtanak. Tartósság 
és szilárdság tekintetében kiválók továbbá a vaskerítések is, teljes el
zárásra azonban nem alkalmasak s védelmi szempontból alábbvalók 
a kerítésfalaknál. A fából való kerítések végre sem a tartósság, sem a 
szilárdság, sem pedig a biztosság, tűzállóság és védelem tekintetében 
nem felelnek meg a követelményeknek, az épitő-költség tekintetében 
azonban valamennyinél előbbrevalók. és helyreállításuk könnyűsége is 
javukra esik latba. Rossz oldaluk főképpen csekély tartósságuk, mely
nél fogva sok fentartást és gyakori kiváltást igényelnek s ezáltal sok 
költséget okoznak és aránylag drágábbak, mint a kő- vagy vaskerí
tések. Fában bővelkedő vidéken azonban a kerítések leginkább fából 
készülnek.

1. A keritésfalak.
A kerítésfalak készülhetnek terméskőből, téglából és faragott - 

kőből; az utóbbi legszebb és legtartósabb ugyan, de igen drága, 
ennélfogva inkább csak a kerítés faltövét és födelét készítik belőle, 
míg egyéb része terméskőből vagy téglából áll Néha az erősítő 
pillérek is faragottkőből épülnek. A faragottkőből való kerítésfalak
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rendes vastagsága, a magassághoz képest 25—40 cm, a terméskő
falaké 50 65 cm, a téglafalaké pedig 30— 60 cm. A vastagság csök
kentésere, illetve a falazó-anyagban való takarékoskodás végett 
azonban a keritésfalakat ritkán építjük egész hosszúságukban egyenlő 
vastagságban, de rendszerint 3—6 méternyi közökben elhelyezett 
erősítő pillérek közé fogjuk.

Ezeket a pilléreket a támadó erővel, jelen esetben tehát az 
uralkodó széllel ellenkező oldalon kellene alkalmazni, mivel azonban 
azokat a szomszédos telekre állítani nem szabad, azért, ha a kerí
tés kizárólagos tulajdonunk, belülről, ha pedig a szomszédos birtokos
sal közös, mindkét oldalról alkalmazzuk; utczák és közterek felé 
néző kerítés falakat a külső oldalon is lehet pillérekkel felszerelni. 
íl\en támasztópillérek közé fogott téglafalak 3 m magasságig 1 —tég— 
lányi, terméskőíalak pedig, a kövek többé-kevésbbé szabályos alakja 
szerint, 45 50 cm-nyi vastagságot kapnak, míg a pillérek 6 m-nyi
közökben s 172 2-téglányi, illetve 60 —70 cm-nyi vastagsággal épít
hetők; nagyobb falvastagságnál a pillérközt megfelelően kisebbítjük.

Az erősítő pillérek vagy ugyanolyan magassággal bírnak, mint 
maga a fal (2188. és 2189. ábra), vagy pedig valamivel magasabbak.

hogy fejőket díszesebben alakozhassuk (2190. és 2191. ábra). Az utóbbi 
módon épült keritésfal szebb és kevésbbé egyhangú. A bejáró ajtók

2189. ábra.
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és kapuk két oldalán akkor is alkalmazunk pilléreket, a midőn a 
kerítésfal ilyenek nélkül épült (2194. és 2105. ábra); erősítő pillérek

2192. ábra.

alkalmazásánál pedig a falnyílásokat rendszerint magasabbra épített 
pillérekkel teszsztik szembetűnőbbé (2189., 2192. és 2195. ábra.).

A kerítésfalak saját súlya alig jő tekintetbe, alapjukat ennél
fogva csak olyan mélyen vetjük meg, hogy a fagyok az alattuk 
levő talajt meg ne lazítsák, mert ez a szabadon álló fal megrepe- 
dését vagy összeomlását okozhatná. Ennél nagyobb gondot okoz

/äoo

azonban az, hogy a 
falakat a csapadékvíz 
ellen lehetőleg meg- 
védjük. A faltöveket 
ennélfogva, a melyek 
legtöbbet szenvednek a 
talajnedvességtől, a

2193. ábra.

VfiOe
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felfrecscsenő és a fölülről rájok hulló víztől, ha csak lehet, faragott 
kőlapokkal födjük be, míg a falak koronáját vagy faragott kőlapok
kal (2188., 2189., 2192. és 2193. ábra) vagy fedőcseréppel (2194. 
és 2195. ábra), ilyennek hiányában terméskő-lapokkal, palalemezek
kel vagy élére állított téglasorral 2190. ábra) is szokás befödni

Veoo

2195. ábra.

habár a lapjára fektetett téglaburkolat a kevesebb hézag miatt 
elsőséget érdemel. Kőanyag helyett fémlemezeket vagy zsindelyt is 
szokás használni. Ebben az esetben a födelet az alatta levő lécze- 
zéssel vagy deszkaborítással együtt a fal tetején elhelyezett vagy 
befalazott szarufákra erősítik.

Hasonlóképpen födjük az erősítő pilléreket is. A födél, ha a 
fal kizárólagos tulajdonunk, a belső oldal felé (598. ábra), máskülön
ben mindkét oldal felé kap egy-egy lejtős sikot (604.-607. ábra); 
a födelet azonban minden oldalon kell kissé kiszögeltetni. hogy a 
lecsepegő víz a falat ne mossa (606. és 607. ábra).

A kerítésfalak mindkét oldalról szabadok lévén, igen sokat 
szenvednek a légköri befolyásoktól, azokat ennélfogva a lehető leg
jobb anyagból kell építeni és jól hézagolni, kevésbbé jó anyag hasz
nálatánál pedig mindkét oldalról bevakolni, habár a vakolat ritkán 
tart jól.

2. A vaskerítések.
Készülnek öntött- és kovácsvasból; öntöttvas azonban merev

sége és törékenysége miatt e czélra kevésbbé alkalmas, mert csak 
vastagabb rudakban használható, a mi a kerítést nehezebbé teszi 
és csinosságát csökkenti. A szívós kovácsvas kisebb keresztszelvényi 
méretek mellett is nagyobb biztosságot nyújt és tetszetősebb kerítést 
ad. Az öntöttvasat mindazonáltal, mert különböző alakba önthető, 
különösen alacsonyabb és oly kerítéseknél, a melyek rongálásnak 
kevésbbé vannak kitéve, igen gyakran használják.

A vaskerítések rendszerint egyes függőleges rudákból állanak 
(2196.—2198. ábra), a melyeket vízszintesen fekvő laposvasak közé
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fogunk és hozzászegecselünk, úgy, hogy a kerítés mindkét oldalról 
egyforma. A laposvasakból készült hevederek rendszerint alul és

fölül (2196. és 2198. ábra), néha a köze
pén is, néha pedig csak fölül (2197. 
ábra) szükségesek. Utóbbi esetben azon-

2196. ábra.

2197. ábra.

bán vagy minden 
egyes rácsrudat a 
faltőbe kell beeresz
teni és ólommal, 
kénnel vagy gipsz
szel beönteni vagy 
pedig alsó végokét 
egy közös lapos
vasba szegecselni, a 
melyet azután kő
csavarokkal a faltő
höz srófolunk.

Az egyes rács- 
rudak. hakovácsvas- 
bólkészülnek, 10-15, 
ha pedig öntöttvas
ból, 20—30 mm 
vastagsággal s négy
zetes vagy köralakú, 
öntöttvasnál külön
féle keresztszelvény
nyel is birnak. Egy- 2198. ábra.

mástól való távolságuk, ha az apró háziállatok átjárását is megaka
dályozni akarjuk, 10— 12, máskülönben 15—25 cm. Ez a távolság 
nagyobbítható, ha a rácsközöket lapos- vagy gömbölyűvasból hajlított 
ornamentális díszítésekkel töltjük ki (2198. ábra); ez a kitöltés, 
a rendelkezésre levő költség szerint, egyszerű vagy díszesebb lehet

Sobó: Középítéstan 11. 19
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és igen nagy választékban kapható. Újabban a díszes kovácsmunka 
igen gyakori. A rácsrudak felső vége rendszerint egy lándzsa-hegyet, 
bimbót vagy virágot stb. mutat és vagy a rúddal együtt egy darabból 
van öntve, illetve kikovácsolva, vagy pedig a rudakra egyszerűen 
reásrófolva; utóbbi esetben a rúdhegyek öntöttvasból, bronczból vagy 
sárgarézből is készíthetők.

A vaskerítés rendesen egy falazott faltő tetején van elhelyezve,
a melynek magassága 03—
0-6— 10 m; ez a faltő vagy 
faragottkőből készül vagy leg
alább faragott kőlapokkal van 
födve. A kerítés továbbá na
gyobb hosszúságnál vagy 45— 
—60 cm oldalakkal biró s 
faragottkőből, terméskőből vagy
téglából rakott pillérek közé 
van fogva (2197. és 2198. 
ábra), vagy pedig erősebb vas
oszlopok közé (2196. ábra). Az 
utóbbiak leggyakrabban öntött
vasból készülnek és kénnel, 
gipszszel vagy — a mi legjobb 
— ólommal vannak a faltő2199. ábra.

220 ’. ábra. 2201. ábra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ajtók és kapuk mellett a pillérek, illetve vasoszlopok éppen ugv 
szükségesek, mint a kerítésfalaknál (2197. ábra).

Vaskerítések készíthetők továbbá ócska szállító drótkötelekből, 
valamint 4 és ö-szögletes és 5—8 cm tágas nyílásokkal bíró (Írói- 
fonásból (2199. és 2200. ábra) és végre tüskés drótból (22(0. ábrái; 
ezeket kő-, vas- vagv faoszlopokhoz erősítjük. Ilyen kerítések külö
nösen mezők, erdők, vadaskertek és parkok bekerítésére valók, mert 
más vaskerítésnél olcsóbbak. A drót, a melyből a kerítés készül. 
2 -8 —3 - 1  mm vastag s rendszerint czinkezve van, olajfestékkel \*i <> 
bemázolása ennélfogva nem szükséges, míg más vaskerítéseknél a 
bemázolás a kerítés tartóssága érdekében el nem hagyható.

3. A  fa k e r í t é s e k .

A fakerítések készülnek oszlopokból és deszkákból, léezekből, 
gerendákból, gömbölyű rudakból és fonás által vesszőkből is. leg 
egyszerűbbek a fonott kentesek, a melyek íiatal, -5  t cin \ a.tac 
jegenyefenyő-, erdei fenyő- vagy nyirfa-galyakból, ilyenek hiányában 
pedig mogyoró-, tölgy-, bükk- és más rudakból készülnek. A \t>szö', 
illetve rudak, a melyeket rendszerint háinozatlanúl használnak, \ agy 
vízszintesen fonatnak 06— 10 m-nyi közökben hevert és 5— 8 cm 
vastag karók körül (2202. ábra), vagy pedig függőlegesen, 2— 3 m-nyi 
közökben elhelyezett o oszlopok s az 
ezekhez szegezett három t tartófa

2204. ábra. 2205. ábra.

közé (2203. ábra). E helyett a rudakat egymást keresztezve is lehet 
a talajba leverni s egymással Összefonni (2204. ábra) vagy össze
kötni, illetve összeszegezni (2205. ábra). Az utóbbi két szerkezet

19*
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azonban csekély szilárdsága miatt leginkább csak alárendelt czélra, 
pl. virágágyak, csemetekertek stb. bekerítésére való s valamennyi 
között legjobb a 2203. ábrabeli kerítés, a mely olcsósága mellett 
eléggé szilárd és tartós s azonkivül sűrű. Magassága rendszerint 
U25— 1*5 m.

2206. ábra.

Ugyancsak könnyű és ennélfogva csak rétek, szőlők, legelők 
és istállók mellett épitett marhaállások bekerítésére, illetve a köz

nép udvarainak a kerttől való 
elválasztására alkalmas kerí
téseket mutat a 2206. és 2207. 
ábra. Ezek csak 3—4 egymás 
fölé helyezett és az oszlopo
kon áttolt vagy két hasított 
oszlop közé fogott (2206. ábra) 

vagy végre oszlo
pokra lapolt (2207. 
ábra) hevederből 

vagy 15 cm széles 
deszkából, illetve 

léczből állanak. A 
kerítés magassága 
ritkán több UO m- 
nél, míg az oszlopok 
2—3 m-nyire van
nak egymástól, 
sertésudvarok stb. 

Ez 2— 3 m hosszú

Í Z o ! o K 3

\____ o o i7  {

1_______
o o Ili,

... . . . = —=» -  ,

2207. ábra.

Ennél
bekerítésére

jobb s különösen marhaállások, 
alkalmas a 2208. ábrabeli kerítés

és egyszerűen az oszlopok 
hornyaiba eresztett hasított 
fatörzsekből készül, míg a 
vadaskertek bekerítésére 

használt rúdkerítést, a mely
nek hevederei alul sűrűbben 
vannak elhelyezve, mint fö- 

2208. ábra. lül, a 2209. ábra mutatja.
Még jobbak és gyakrabban találhatók a fekvő deszkakerítések, 

a melyek egyszerűen (2210. ábra) vagy zsalúszerűen (2211. ábra) 
egymás fülé, közvetetlenül az oszlopokra szegezett 2—3—5 cm 
vastag deszkákból készülnek; ezeknél ennélfogva hevederek nem 
szükségesek. Vízlefolyás, illetve a hézagok szárazon tartása tekin
tetében jobb a 2211. ábrabeli szerkezet, ha azt külső oldalával az
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uralkodó szél ellenében fordítjuk; de a 2210. ábrabeli szerkezetet 
is lehet a nedvesség káros hatása ellen megvédem, ha azt tolul az

2209. ábra.

oszlopokra csapozott h 
hevederrel szereljük föl 
(2212. ábra). A kerítés 
rendes magasságai—2 
m, az oszlopok ke
resztszelvénye, a ma
gassághoz képest, 12/15- 
-15/i5 cm, az oszlop
köz pedig, a szerint, a 
mint feszesebb vagy 
lazább kerítést aka
runk, 2— 3 m.

A vízszintesen 
bedeszkázott kerítések 
hézagai sokáig tartják a 
vizet és elősegítik akor- 
hadást. Ennélfogva jobb 
az állő deszkakerítés 
(2213. ábra), a melyet 
vagy szorosan, illetve 
—  légátjárás miatt —
1— 2 cm-es hézagokkal 
egymás mellé rakott 
vagy pedig 2—3 cm- 
nyire egymásra boruló 
deszkákból készítünk.
A 2— 3 cm vastag 
deszkákat két méter-^l^ 
magasságig két, azon

Ve/S»-

,— 3i x _______________________ r
:: \

i # '
-j

> • 1 ; y
s 1’ ; A* s
--- ------  ■ --—— — -------

2210. ábra. 

Vso

2211. ábra.
*rso

2212. ábra.
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fölül három 8/10— 17ia cm keresztszelvényű hevederhez szegezzük, a 
hevedereket pedig az egymástól 3—4 méternyire elálló oszlopokra 
lapoljuk és szegezzük.

Vso

-n ^ űfYfrAfiTTíYrríTÍ
l

E

L_1 LLL.

n  rrr" i_

t ' ‘ '

i . . .  A

! T

2213. ábra.

Díszesebb deszkakerítéseknél, akár 
eresztik a deszkákat (2214. ábra baloldala),

közvetetlenül egymáshoz 
akár pedig 10— 15 cm-es 

közökkel szegezik a he
vederekre (2214. ábra 
jobb oldala), az egyes 
deszkáka t többé-ke- 
vésbbé díszesen kimet
szik és alakozzák; ez 
azonban a kerítés tar
tósságát csökkenti.

Áttört deszkake
rítés helyett jobb és 
olcsóbb a léczkerítés 
vagy palánk- 1 ártó

vázát, úgy, mint előbb, 3 méternyi közökben elhelyezett oszlopok

2215. ábra.
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keresztszelvényű hevederek 
15 cm-es közükben egymás-

kio<?

és az ezekre lapolt 8/10 — 10/i2 cm 
alkotják: az utóbbiakra szegezik 10- 
tól a tölgyfából hasí
tott vagy fenyőfából 
fűrészelt, 3 cm vastag 
s fölül meghegyezett 
vagy lekerített és leg
többször meggyalult lé- 
czeket (2215.— 2217. 
ábra). 1—2m  magas
ságig csak két heve
der, azon fölül, vala
mint akkor is, a midőn a kerítést anyagmegtakaritás végett csak 
alsó részében készítjük oly sűrűre, mint fönnebb említettük (2218. 
ábra), már három heveder szükséges.

2217. ábra.

2218. ábra.

Udvarok bekerítésére erősebb és csinosabb léczkerítést látunk 
a 2217. ábrában. Unnék oszlopai U5 m-nyire vannak egymástól és 
minden egyes mezőbe helyezett andrás-keresztekkel vannak kidúczolva. 
A kerítés azonban nagy anyagpazarlással jár. Erdős vidéken való 
használatra, nevezetesen pedig kertek, udvarok, csemetekertek ̂ stb.
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bekerítésére igen alkalmas és csinos kerítés készíthető 4—5 cm 
vastag, hámozatlan s fölül kúp- vagy gúlaalakúra meghegyezett

fenyő- vagy tölgyrudakból, ha azokat 8— 10 cm vastag és szintén 
hámozatlan hevederekre szegezzük. A 3 m- kint álló oszlopok 15—20 
cm-es*1 dorongfából készülnek és a palánkokhoz hasonlóan vannak 
meghegyezve (2219. ábra).

Végre, ha szebb kerítést akarunk, a léczeket ferdén és egy
mást keresztezve is elhelyezhetjük (2220. és 2221. ábra).

*fV '5 _yw v a  Jk , LA//

p ü
y y  \

\AÁfedp r X ¥ Y
1

2220. ábra.

1/So

2221. ábra.
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Az álló deszka- és léczkerítés egyes léczei és deszkái a kor
hadás megakadályozására rendszerint nem nyúlnak le egészen a 
talajig, szükség esetén azonban az alul maradt hézagot egy d desz
kával zárhatjuk el, a melyet a léczek alsó végére szegezünk és ha 
elkorhadt, kiváltunk (2215. ábra). A deszkák vagy léczek szegeit 
továbbá 10— 15 cm széles és 2— 3 cm vastag, a hevederek magas
ságában végig menő fedő deszkákkal is szokás eltakarni, ez azon
ban a víz lefolyását akadályozza és a korhadást elősegíti.

A deszkákat vagy léczeket a kerítésen mindig kifelé, illetve a 
szomszédos birtok felé szokás fordítani, úgy, hogy az oszlopok és 
hevederek befelé esnek.

Az oszlopok vagy sardnczok rendszerint tölgyfából, lassan nőtt 
és elnyomott vörös vagy erdei fenyőből vagy pedig ákáczból készül
nek; a fiatal és gyorsan nőtt fa e czélra kevésbbé alkalmas, mert 
sok szijácsfa van rajta és hamar tönkre megy. Az oszlopok vagy 
törzsalakban használtatnak, héjjal vagy a nélkül, vagy pedig négy
élűre vannak ácsolva, hogy a víz gyorsabban lefolyhasson róluk. 
Keresztszelvényi méretük a magassággal változik s alacsonyabb 
kerítéseknél 10/10— 13/13, magasabbaknál 12/15— 16/ie— 15/2o cm sz0_ 
kott lenni. Földbe kerülő alsó részüket 075— 10 m-nyi hosszúság
ban eredeti állapotában tartják s csak lehéjjazzák és —  tartóssága 
fokozására —  megszenesitik vagy kátránynyal, illetve karbolineum- 
mal megitatják.

Az oszlopokat 2—4 méternyire egymástól, előre megásott göd
rökbe állítják s kövekkel és földdel jól megékelik, hogy szilárdan 
álljanak. Czélszerű az oszlopok alá is köveket tenni, hogy a beszi
várgott víz azok hézagaiban gyűljön össze és az oszlop talpa 
szárazon maradjon.

Az oszlopok fejét, hogy a reá eső víz lefolyását elősegítsük, 
vagy egy, két, illetve négy oldal felé lejtősre vágjuk (2203., 2208., 
2211., 2213., 2218. és 2219. ábra) vagy pedig egy, két, illetve négy 
oldal felé lejtős fedővel felszereljük (2210., 2214., 2215. és 2220. 
ábra), a melynek területe valamivel nagyobb az oszlop kereszt- 
szelvényénél.

Tartósabb és tekintélyesebb a fakerítés, ha azt 0'3— 0*6 méter 
magas falazott és kőlapokkal, lemezzel vagy deszkákkal födött fal
tőre állítjuk és úgy, mint a vaskerítéseknél láttuk, falazott pillérek 
közé fogjuk, a melyekbe a hevederek végeit befalazzuk (2216. ábra).

A fakerítéseket, tartósságuk fokozására, mindig gyalult alkotó 
részekből kellene összeállítani és háromszoros olajfestékkel bemázolni 
vagy legalább karbolineummal megitatni.
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Végre kertek és mezők bekerítésére gyakran találhatók az 
élő sövények is, a melyek minden más kerítéseknél olcsóbbak és, 
ha rendesen fentartatnak, szépek is; ezek azonban nem tartoznak 
az építő-szerkezetek közé.

A kerítésfalak és fémkerítés bővebb tanulmányozására alkalmas:
J. Durm : Handbuch der Architektur, III. rész, II. kötet, 2. füzet, Darmstadt 

1891; az élősövényekre pedig:
Lengerke-Gloger: Anleitung zur Anlage, Pflege und Benützung lebendiger 

Hecken, Leipzig 1860.
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V. SZAKASZ.

Lakóházak és melléképületeik.

Ha valamit építeni akarunk, nem elég, hogy ismerjük az építő
anyagok természetét és sztatikái törvényeit, valamint az egyes szer
kezeteket és formákat, melyekből az épületnek állania kell, s nem 
elég, hogy tudjuk azt, miképpen kell az egyes anyagokat és szerke
zeteket az időjárás viszontagságai ellen megvédeni és az épületet 
úgy építeni, hogy az egészségügyi követeléseknek is megfeleljen. Az 
egyszerű és összetett szerkezetek összetételéből különféle épületek 
alkothatók meg, vagyis az egyes építő szerkezetek különféle módon 
illeszthetők össze oly szerves egészszé, a mely a tartósság és a 
szilárdság követelményeinek, valamint a kitűzött czélnak is meg
felel. Ismerve tehát azokat az eszközöket, melyeknek segítségével 
egész épületeket alkothatunk, meg kell még állapítanunk azokat az 
elveket és feltételeket is, a melyek szerint ennek az alkotásnak 
történnie kell, hogy az épület a hozzákötött általános és egyéni 
követeléseknek minden tekintetben megfeleljen.

Gzéljuk szerint az épületek lakóházak, középületek és gazda
sági épületek, s ezek ismét vidékiek, kis- vagy nagyvárosiak lehet
nek. Könnyen belátható, hogy e különböző épületek különböző 
elbánást s az egyszerűbb vagy finomabb igények és életszükségletek 
különböző kielégítést kívánnak meg s hogy ehhez képest nemcsak 
az épületek nagysága és terjedelme, de belső beosztása és külső 
kiképzése is igen különböző lehet.

Középületeknél, a milyenek az iskolák, templomok, hivatal
házak, kórházak, a közlekedő vállalatok épületei és raktárai stb., 
azok czélja határozza meg a bennök megkivántató helyiségek szá
mát, nagyságát és alakját s nagy és kisvárosi vagy falusi jellegük 
az alkalmazandó arkhitektonikus formákat és szerkezeteket. Hasonló
képpen áll a dolog a különféle gazdasági épületekkel is, melyek
hez a különféle ipar szolgálatában álló gyári épületek is sorozhatók;
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ezeknek specziális czélja úgy a helyiségek beosztásánál s nagyságuk 
és alakjuk kiszabásánál, mint a külső kiképzésnél sem hagyható 
figyelmen kivül. Mindezeknek a szükségleteknek elősorolása és érvé
nyesítése, tekintve a köz- és gazdasági épületek különféle specziális 
czélját és rendeltetését, nem tartozik e munka keretébe és itt csak 
a lakóházakra és az ezekhez tartozó melléképületekre terjeszked
hetünk ki, a melyeknek építésénél bizonyos általános szempontok 
az irányadók.

I. FEJEZET.

A lakóházak.

A lakóházak —  a magasabb építészeti ismereteket feltételező 
palotákon és urasági kastélyokon kívül —  lehetnek munkás, polgári 
és urasági lakóházak; mindezek, falusi vagy városi életszükségletek 
szerint, gazdasági (mellék-) épületekkel kapcsolatban vagy a nélkül 
építhetők. Ezek a lakóházak egymástól élesen el nem választhatók 
ugyan, mert a határt, a hol pl. a polgári lakóház helyét az urasági 
lakóház foglalja el, élesen kijelölni nem lehet, a fönnebbi beosztás 
azonban mégis oly rendszert állapít meg, a melyben a különféle 
foglalkozású emberek egyszerűbb vagy finomabb igényei és élet- 
szükségletei nagyjában megfelelő kielégítést találnak.

A lakóházakat manapság az erkölcsi és társadalmi műveltség fokmérőinek 
tekintjük és ennélfogva az előbbi időkhöz képest erősen megszaporodott testi és 
lelki szükségleteinknek megfelelően igyekszünk építeni és berendezni. A lakás 
ma már nemcsak egyszerű menedék, a mely az embert úgy a hogy megvédi 
embertársaitól, a ragadozó állatoktól és az időjárás változásaitól, de olyan otthon? 
a mely kedves előttünk, a melyben szivesen és inkább tartózkodunk, mint másutt, 
s a mely végre közegészségügyi tekintetben is megfelel és jó hatással van testi és 
lelki életünkre. Megfelelő, kényelmes és egészséges lakás továbbá a család erkölcs1 
és fizikai jólétének és általában a rendezett, erkölcsös és háborítatlan családi élet
nek, valamint a gyermekek testileg és lelkileg egészséges nevelésének is alapvetője, 
a család saját megközelíthetetlen birodalma, a melyben szabadnak és önállónak érzi 
magát, s az emberi boldogság és megelégedettség egyik lényeges feltétele.

Hogy azonban a lakóházak eme rendeltetéseknek megfeleljenek, 
minden körülmények között bizonyos alkotó részekkel kell felszerelve 
lenniük; ezeknek helyes kiszabása, beosztása, elhelyezése és egymással 
való összekötése bizonyos általános szempontok szerint történik. 
Minden lakóháznak nélkülözhetetlen alkotó részei ugyanis

a) a lakóhelyiségek, a milyenek a lakó-, fogadó-, nappali- 
háló-, ebédlő- stb. szobák;

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



301

b) egyéb életszükségletek kielégítésére szolgáló helyiségek. 
nevezetesen a konyha, éléskamara, pincze, fürdőszoba, árnyékszék, 
mosókonyha stb. és

c) a közlekedésre szánt helyiségek: a lépcsőház, folyosók, 
előterek és udvarok.

1. A lakóhelyiségek.
A lakóhelyiségek száma és nagysága változik a lakók különböző 

életszükségletei és egyszerűbb vagy finomabb igényei szerint.
Munkásházaknál, a kisebb életszükségletek miatt, a lakóház 

nélkülözhetetlen helyiségei a lakószoba, a konyha és az árnyékszék s 
e mellett legföljebb még egy külön hálószoba és egy éléskamara, míg 
ellenben jobb polgári és tisztviselői lakóházak a családi és háló
szobán kívül, a család nagyságához és igényeihez képest, külön 
ebédlő-szobát, fogadó-szobát (szalont), vendégszobát, dolgozó-szobát, 
gyermekszobát, cselédszobát és fürdőszobát, még gazdagabban beren
dezett urasági lakóházak pedig ezeken kívül még külön úri, női és 
gyermek- lakó- és hálószobákat, továbbá öltöző-, dohányzó-, játszó- 
és olvasó-szobákat s a konyhán, éléskamarán és pinczén kívül mosó
konyhát, mángorló kamarát, fáskamarát stb. tartalmaznak.

a) Az ú. n. családi, lakó- vagy nappali szoba a család rendes 
és közös tartózkodó helye s az egész lakásnak középpontja; kisebb 
lakásoknál ebédlőül, kis munkáslakásoknál egyúttal hálószobáúl is 
használtatik. Ez tehát a lakás legnagyobb és legkényelmesebb helyi
sége, a mely rendszerint a folyosóra nyíló külön bejáró ajtóval bír; 
köréje csoportosának a többi helyiségek. Polgári lakásoknál rend
szerint itt helyezik el a zongorát s ez a házi asszony dolgozó 
szobája is.

b) Az ebédlő tulajdonképpeni czélja, hogy a család étkezzék 
benne, néha azonban —  különösen nagyobb családnál —  egy másik, 
alárendelt jelentőségű lakószobát is alkot, a melyben leginkább a 
gyermekek tartózkodnak. Fekvése igazodik egyrészt a lakószobához 
és másrészt a konyhához, a mennyiben mindkettőhöz lehetőleg közel 
s esetleg a kettő közé helyezzük. Nagysága változik a család nagy
ságával, a melyhez kivételes alkalmakkor néhány vendéget is kell 
hozzászámítani, megjegyezvén, hogy minden egyes személyre 225—2’50 
m2-nyi terület szükséges.

c) A hálószoba a család éjjeli tartózkodására való és rend
szerint öltözőszobáúl is használtatik. A gyermekek részére a házas
társak hálószobája mellett mindig külön hálószobát kellene beren
dezni. mindkét nemhez tartozó gyermekeknél kettőt is. A hálószoba
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elhelyezésénél nemcsak arra kell törekedni, hogy lehetőleg csendes, 
de arra is, hogy eléggé nagy, száraz, világos és jól szellőztethető 
legyen s hogy lehetőleg oldalt és nem a szobák között feküdjék. 
Egv-egy ágy részére, a melyet lehetőleg valamelyik választófal mellé 
kell elhelyezni, 2’10 m-nyi hosszúságot és 1/00 m-nyi szélességet 
számítunk. Mivel azonban a hálószobában helyezzük el a mosdó- 
asztalt, a ruhaszekrényeket, a szükséges számú széket és lehetőleg 
egy kis nyugvó pamlagot is, azért az egyágyas hálószoba területe 
legalább 15—20, a kétágyas szobáé legalább 25—30 m2 kell hogy 
legyen. Egy-egy ágyra legalább 25 m3 szobatérfogat essék.

d) A gyermekszoba rendszerint a gyermekek játszó-, dolgozó- 
és hálószobája is, ennélfogva szintén száraz, világos és jól szellőz
tethető kell hogy legyen. Elhelyezésénél arra kell törekedni, hogy 
lehetőleg közel legyen az anya dolgozó- és hálószobájához. Felnőtt 
gyermekeknél külön szoba szükséges a leány-, és külön a fiúgyer
mekek számára, mindkét esetben személyenkint 15—20 m2-t számítva.

e) A dolgozószoba, a mely legtöbbször könyvtár is, olyankor 
szükséges, a midőn a családfő otthon végzi polgári teendőit. Elhelye
zése egyrészt olyan, hogy nyugalomban és zavartalanéi dolgozhasson 
és másrészt olyan, hogy a felek és a cselédség hozzáférhessenek, a 
nélkül, hogy a családot zavarnák és ennek helyiségein át kelljen 
menniök. Ezért lehetőleg a bejáró közelében legyen elhelyezve és, 
ha szükséges, külön előszobával felszerelve, a melyben a várakozó 
felek tartózkodhatnak. Területe oly nagy, hogy a dolgozó-, illetve 
Íróasztalon kívül az irat-, könyv- és rajzszekrények, valamint a 
pénzszekrény és szükség esetén 1— 2 segéd is elférjen benne. Ha a 
lakóhelyiségekkel köz vetetlenül van összekötve, akkor a férfivendégek 
dohányzó- és játszószobájáéi is felhasználható.

fj A fogadó-szoba (szalon), a melyet egyes helyeken nappali 
szobának is neveznek, a látogatók fogadására és társas összejöve
teleknél a társaság használatára való, és a lakás kisebb, de legdísze
sebb szobája, a mely úgy a lakóhelyiségekkel, mint az előszobával, 
illetve folyosóval közvetetlenül van összekötve, hogy a látogatók ne 
legyenek kénytelenek a többi szobán keresztül menni.

g) A vendégszobák falusi és kisvárosi lakásoknál szükségesek 
és az éjszakán át ott maradt vendégek elszállásolására valók. Ez 
oknál fogva elhelyezésüknél a zavartalan használatra és arra kell 
törekedni, hogy azokba kívülről, illetve az előszobából vagy folyo
sóról közvetetlenül bejutni lehessen. Nagyságuk, a szerint, a mint 
egy- vagy kétágyasak, legalább olyan, mint az ugyanígy berendezett 
hálószobáké.
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h) Az öltözőszoba akkor szükséges, a midőn a hálószoba nem 
elég nagy arra, hogy benne a ruhaszekrényeket elhelyezhessük. 
Rendszerint a hálószoba mellett s azzal közvetetten összeköttetésben 
van, czélszerű azonban a gyermekszobával is összekapcsolni. Sokszor 
a fürdőszobát is magában foglalja, a melytől vagy csak függönyökkel 
vagy pedig tapétaajtókkal van elkülönítve.

i) A cselédszoba a házi, de különösen a konyhacselédek lakó- 
és hálószobája s ezért rendszerint a konyha közelében van; alárendelt 
jelentősége daczára is nagyon előmozdítja, különösen a konyhában, 
a tisztaságot és rendet s jótékony hatással van a konyhacselédség 
egészségére is, ennélfogva annak jobb polgári lakóházakban sem 
kellene hiányoznia, annál is inkább, mert csak 10— 15 m-'-nyi terü
letet és egyszerű berendezést kiván.

Ha a házhoz férficselédség is tartozik, ennek elhelyezéséről 
vagy a padláson, padlásszobák segítségével, vagy pedig a mellék- 
épületekben kell gondoskodni, minden egyes cselédre ö—8 in2-nyi 
területet számítva.

2. Egyéb életszükségletek kielégítésére szánt
h elyiségek.

Ide tartozik a konyha, az éléskamara, a füstölő kamara, a 
pincze, a cselédszoba és a fürdőszoba, végre az árnyékszék, a mely
nek berendezéséről és felszereléséről már a III. szakasz VII. feje
zetében emlékeztünk meg.

A konyhák lehetnek házi vagy főzőkonyhák, a melyeket 
röviden konyháknak nevezünk, és mosókonyhák. Nagyobb épületek
ben a kenyér sütésére külön sütőkonyhák vannak berendezve, 
kisebb épületeknél azonban a sütőkemencze a konyha egyik alkotó 
része vagy legalább azzal kapcsolatos.

a) A  h á z i k o n y h a .

A házi konyha főzésre, illetve ételek készítésére minden ház
tartásnál szükséges s az utóbbinak igen lényeges alkotó része; 
elhelyezése és felszerelése ennélfogva nagyobb figyelmet érdemel, 
mint a milyenben rendszerint részesül. A házi tűzhely nemcsak az 
otthon szeretetét és kényelmét fokozza, de a hozzátartozók Ízlésé
nek, rend- és tisztaságszeretetének is igen biztos fokmérője.

A konyhában főzött ételek elkészítése kellemetlen szagú gőz- 
és páraképződéssel jár, a melyek a lakóhelyiségek levegőjét is köny- 
nyen megfertőztetik. A konyha elhelyezésénél ennélfogva már a tér-
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vezéskor figyelemmel kell lenni arra. hogy a konyhaszag a lakó- 
helyiségekbe ne hatolhasson. Főúri lakóházakban, kastélyokban a 
konyhát sokszor ezért az épülettől elkülönítve s ettől 50— 150 
lépésnyi távolságban építik és szükség esetén födött folyosóval 
kötik össze az épülettel.

Ha ez nem lehetséges, akkor a konyhát a pinczesorban helye
zik el s jól záró ajtókkal és jó szellőztetéssel tartják távol a konyha
szagot a lakóhelyiségektől. Több lakóosztályt tartalmazó és különö
sen emeletes lakóházaknál ellenben rendszerint annyi konyhát kell 
berendezni, a hány különálló lakás van az épületben, az egyes kony
hákat ennélfogva a hozzájok tartozó lakásokkal kell kapcsolatba 
hozni. Ebben az esetben arra törekszünk, hogy a konyha a lakó- 
helyiségekhez és különösen az ebédlőhöz képest lehetőleg kényelme
sen s mégis úgy legyen elhelyezve, hogy az épület czélszeríí belső 
beosztásának ne legyen útjában, hogy továbbá a konyhaszag az 
az épületben el ne terjedhessen s hogy végre kívülről könnyen és 
a többi helyiségek igénybevétele nélkül legyen megközelíthető.

Erre való tekintettel a konyhát rendszerint az épület udvari 
oldalán, a bejáró, illetve folyosó vagy előszoba közelében és az 
árnyékszékektől lehetőleg távol helyezzük el. úgy azonban, hogy 
lehetőleg közvetetlenül, kivülről és nem a lépcsőház vagy folyosó 
felől legyen megvilágítva. Az utóbbi nemcsak a jó  megvilágítás, 
de a közvetetlen és jó  szellőztetés tekintetében is szükséges;-erről 
a konyhánál még kevésbbé szabad megfeledkezni, mint a lakószobák
nál. Nagyobb konyháknál a konyhalevegő elvezetésére és friss levegő 
bevezetésére külön légvezető csatornák is berendezhetők.

A konyhát, a melyben a tüzet rendszerint folytonosan fentartjuk 
azonkívül lehetőleg tűzbiztos szerkezetekkel és különösen tűzálló 
menyezettel kell felszerelni. A tisztaság érdekében a konyhában a 
fapadozat lehetőleg kerülendő, illetve tégla-, koczkakő-, kehlheimi-, 
czémentlap-, keramit- kövezettel vagy ezément-, aszfalt-, terazzó- 
stb. burkolattal helyettesítendő, mert ez naponta felmosható s a 
kiöntözött víz nem okoz rajta rothadást és nedvességet.

A tisztaság kedvéért szokás továbbá a konyhafalakat czémenttel is beva
kolni vagy pedig legalább 2 m magasságig olajfestékkel bevonni, illetve porczellan- 
vagy keramit- (klinker-) lapokkal burkolni, hogy szintén lemoshatok legyenek. A 
tisztaság érdekében van az is, hogy a házi cselédségnek külön szobája legyen, 
nehogy a konyhát használják hálószobájoknak, s hogy a ház — szükség esetén 
előszobával legyen felszerelve, nehogy a várakozók, ha csak rövid ideig is, a 
konyhában tartózkodjanak.

Végre a háziasszony, illetve a főző cselédség kényelme tekin
tetéből a konyhát, ha csak lehet, vízvezetékkel és kiöntő kagylóval
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kell felszerelni s közelében helyezni el az éléskamarát, a cseléd
szobát és a pinczebejárót, hogy a szükséges dolgok mind kéznél 
legyenek.

A konyha térnagysága függ főképpen a család nagyságától, 
vagyonosságától s közönségesebb vagy íinomabb életmódjától, a melv- 
lyel a fogások száma s az ételek mennyisége és minősége kapcsolatos. 
Általában véve a konyha inkább nagyobb, mint kicsiny legyen, mert 
ez a tisztaságot, a rendet és különösen a konyhalevegő tisztaságát 
előmozdítja. Erre való tekintettel a konyha s a vele kapcsolatos 
éléskamara és cselédszoba használatos területe a következő:

konyha éléskamara
munkásházakban 12— 15 8— 12
polgári lakóházakban 15—25 15—20
urasági » 25— 35 25—35

Jobb lakóházaknál a konyha mellékhelyiságe, illetve 
a melyben az edényt mossák s a melynek területe */4— '/3-szór akkora lehet, mint 
a konyháé.

cselédszoba 
-  m2 

12— 15 
25—30

e a mosoí/ató.

A konyha fő alkotó része a tűzhely; szerkezete olyan kell 
hogy legyen, hogy rajta különféle ételeket, akár főzéssel, akár 
sütéssel lehessen készíteni.

A konyhatűzhelyek régi és egyszerű alakja, a mely azonban 
most már csak a köznép házaiban található itt-ott, az ú. n. nyitott 
tűzhely; ez egy falazott t tömb, a mely fölül élére állított téglákkal 
van burkolva, alul pedig, a tüzelőszer elhelyezésére, beboltozott r  
üreggel áttörve (2222. ábra). A tűzhely, a melynek hosszúsága 
1’20— 1*50 m, szélessége 0*9—1*1 m és magassága 0*8—01) m, vagy 
egy fal mellé van állítva, úgy, hogy három oldalról szabad, vagy 
pedig a konyha egy sarkában áll, úgy, hogy csak két oldalról lehet 
hozzáférni (2223. ábra). A tűzhely közepében van a g tűzhely- 
gödröcske; szélessége és hosszúsága 15, mélysége pedig 8 — 10 cm. 
A tűzhely fölül vaskerettel van felszerelve, alján pedig köröskörül 
6—8 cm-nyire alávájva, hogy közelebb lehessen hozzá férni.

A nyitott tűzhely fölött mindig egy f  füstfogó szükséges, a mely 
21/24 cm-es és két végén befalazott a füstfogó-gerendán nyugszik 
és — szükség esetén — élűiről az l fallal eltakarható. Tetőpontja 
a kéménytorkolat magasságában van. A füstfogó kolostorboltozat 
módjára készül (lásd a 849. ábrát); füstfogó-gerendája lehetőleg 
mélyen és a tűzhelynél 15— 30 cm-rel kijebb fekszik, hogy a füstöt 
teljesen felfogja.

A nyitott tűzhely kéménye mindig mászható, az ennek irányába eső 
m menyezet-gerendákat v váltógerendával kell kiváltani (2222. ábra).

Sóba: Kozépítéstan I I . 20
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Könnyen belátható, hogy a nyitott tűzhelynél a tüzelő jó kihasználásáról 
szó sem lehet, mert az égéstermények legnagyobb része felhasználatlanúl szállel 
a kéménybe. Ez oknál fogva a nyitott tűzhely ma már ritkán található s helyét 
általánosan a zárt tűzhely foglalta el.

A zárt konyhatűzhelyek nemcsak a közvetetten lángot, de a 
forró égésterményeket is lehetőleg kihasználják s ennélfogva sokkal

kevesebb tüzelőt fogyasztanak, mint a nyi
tottak, a zárt tűzhelyeket ezért általánosan 
takar éktűzhet yeknek nevezik.

A takaréktűzhelyek alakja, nagysága 
és szerkezete különböző lehet. Valamennyi
nek fő alkotó része a vízszintes tűzhelylap, a 
melyet alulról a láng és az égéstermények 
melegítenek s a melynek felső lapján he
lyezik el a főzőedényeket. Anyaga mindig 
öntöttvas, alakja négyszögletes, nagysága 
változik a szerint, a mint nagyobb vagy 
kisebb teljesítő képességet követelünk tőle; 
szélessége kis háztartásoknál 0*50—0*70 m, 
nagyobbaknál 0*80— 1*25 m, hosszúsága pedig 
0*80— 1 *00, illetve 1*20—2*00 méter. A könnyű 
hozzáférés lehetősége végett kívánatos, hogy 
a fal mellé épített takaréktűzhely legnagyobb 
szélessége 0*80—0*90, szabadon álló tűzhelyé 
1*20— 1*30 métert meg ne haladjon. A tűz
helylap kisebb tűzhelyeknél egy darabból is 
készülhet (2227. ábra), nagyobb tűzhelyeknél 
ellenben több darabból van összetéve, me

lyeknek hosszúsága 
egyenlő a tűzhely szé- 
ességével, szélessége 
pedig 20—30—50, nagy 
tűzhelyeknél 60-70cm 
is (2224.ábra). Minél 
keskenyebbek a táblák, 
annál kevésbbé reped
nek s megrepedéskor 
annál kevesebb anya- 

2222. ábra. 2223. ábra. got kell kiváltani, de
egyúttal annál több hézagot adnak, melyeken keresztül sok hideg 
levegő jut a tűzhelybe és azt lehűti. Az egyes lapok öntött vas
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keretben (K ) feküsznek és félhoronynyal vannak összeeresztve; vastag
ságuk, nagyságukhoz képest, 4—8 mm.

A tűzhelylapok vagy egészek, vagy köralakú nyílásokkal vannak 
áttörve (2224. és 2227. ábra); az utóbbiak egyközepű és félhorony
nyal egymásba illesztett vasgyűrűkkel szereltetnek fel, hogy a lyukba 
majd kisebb, majd nagyobb átmérőjű fazekat lehessen beállítani.

A nyílásokba helyezett és részben a tűztérbe nyúló fazekak azonban, ta
pasztalat szerint, kevésbbé jól és egyenletesen fűlnek, mint azok, a melyek fönt 
a lemezen állanak, e mellett a láng kiterjedését és fűtőerejének kifejtését is aka
dályozzák; a nyílásokon át pedig sok hideg levegő jut a tűzhelybe. Ez oknál fogva 
újabban a takaréktűzhelylapok vagy egészen nyílások nélkül készülnek vagy pedig 
csak egy nyílással, a mely a tűzrács fölött van és egyes esetekben jól felhasz
nálható (2224?. ábra).

A tűzhelylap alatt van a tűzhely falazott teste, a mely 
80—85 cm magassággal bír és rossz hővezető anyagból, agvag- 
habarcsba rakott közönséges téglából készül, hogy minél kevesebb 
meleget vezessen el s az utóbbi csak a tűzhelylap melegítésére 
fordíttassék. A falazat függőleges lapokkal van határolva és alul 
5 - 6 cm magasságban és mélységben alávájva, hogy jobban lehessen

2 0 *
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a tűzhelyhez férni. Benne van elhelyezve a tűzrács, a tűztér és a 
hamutér.

A tűzrács nagysága arányos az óránkint elégetendő tüzelő- 
mennyiséggel, illetve a tűzhelylap nagyságával; területét a 128. lapon 
említett módon határozzuk meg. Tűzrácsterület gyanánt a tűzhelylap 
1 m2-jére fával való fűtésnél 0*025—0*040 m2-t, kőszénnel való 
fűtésnél 0*050 — 0*070 m2-t szokás számítani; ehhez képest a rendes 
nagyságú (1 m2-nél nem nagyobb) takaréktűzhelyek tűzrácsait 
fával való tüzelésnél 0*15x0*25, egészen 0*15x0*40 m,
kőszénnel » » 0*20 X 0*30, » 0*20 X 0*40 »
méretűre veszszük.

A tűzhely 15 cm magas és 18 cm széles fűtőajtóval bir és 
a tűzrácstól fölfelé tágul, hogy a láng a tűzhelylap alatt jól és 
egyenletesen szétterjedjen. Hogy ezt a kiterjedést, a mely a láng 
tűzerejének teljes kifejtésére szükséges, elősegítsük, a tűzhelylapot

csak kerületén támasztjuk alá az oldalfalakkal, 
mig közbenső része teljesen szabadon lebeg. Az 
alatta levő t tűzcsatornát, a melynek szélessége 
egyenlő a tűzhelylap szélességével, vagy egészen 
laposra készítik, úgy, hogy magassága csak 4—5 
cm (2224. és 2227. ábra) vagy pedig a tűztértől 
a h tűzlűdig tágulónak építik (2225. és 2226. 
ábra), a tűzhídon túl pedig lefelé vezetik, hogy a
láng, részben megtorlódva, a tűzcsatornát teljesen 

222/. ábra. kitöltse.

A hamutér (m), a melynek keresztszelvénye a rács területé
hez igazodik, hamuajtócskával van elzárva, hogy a levegő beömlését 
a szükséghez képest szabályozni lehessen. A hamutér lehetőleg mély. 
hogy a rajta keresztülmenő levegő előmelegítve jusson a rács alá.
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A tűzhely falazott teste, a melynek felső széle legtöbbször vagy 
egy vaspánttal vagy pedig egy vas-, illetve sárgaroz-kerettol \an 
összefoglalva, hogy tágulása közben meg ne repedjen, alsó részében, 
egyrészt a falazóanyagban való takarékoskodás és másrészt a tüzelő 
kényelmes elhelyezése végett, boltozott n  üreggel vagy keresztülmenő 
nyílással bir.

A takaréktűzhely azonban nemcsak főzésre, de húsneműek és 
tészták sütésére is használtatik és e czélból rendszerint két stitő- 
csővel van felszerelve; ezek közül az, a melyet a tűztérből kijövő 
égéstermények előbb érintenek (s), húsneműekre, a másik (sz) pedig 
tésztasütésre való. Mindkét cső kovácsvaslemezből készül s a takarék
tűzhely nagysága szerint 45— 00 cm hosszú, 25—30 cm szeles és 
15— 25 cm magas; befalazásuk olyan, hogy, kifelé néző és ajtóval 
felszerelt oldalukat kivéve, köröskörül szabadok; az őket körül
vevő füstcsatornák 4—5 cm szélesek. A csövek két, keresztben 
befalazott i  vassínen feküsznek; sokszor azonban a kel cső egében 
készül és csak egy kihúzható vaslemezzel van egymástól elválasztva. 
A füstcsatornák, melyekben az égéstermények befalazott c fedő- 
cserepek vagy vaslemezek által arra kényszeríttetnek, hogy a sütő
csövek körül ide-oda járjanak s azok között minél hosszabb utat 
fussanak meg, vagy az cm ajtócskákon keresztül (2224. ábra) vagy 
pedig úgy tisztíthatok, hogy a sütőcsöveket az ajtót tartó r  kerettel 
együtt helyükből kihúzzák és megtörtént tisztítás után ismét vissza
helyezik.

A sütőcsövek alatt néha külön t tűzrács, illetve tűzhely van 
(2224. ábra), a melynek segítségével azokat külön is lehet fűteni; 
ebben az esetben azonban az elülső tűz
helyet i;-nél egy tolókával kell elzárni. Ilyen 
külön tűzhely csak nagy és olyan tűzhelyek
nél szükséges, melyekben kettőnél több 
sütőcső van, pl. a vendéglők konyháiban.
A sütőcsövek ajtaja, a mely a keretre van 
rácsiszolva és fekete vasiakkal bevonva, vagy 
függőleges csapok körül forog, úgy mint a 
tüzelő- és a hamuajtócskák, vagy pedig —  
a mi jobb —  vízszintes tengely körül, úgy, 
lefektethető (2228. ábra).

Végre minden takaréktűzhelyen van egy vízmelegítő üst (z), 
a mely rendszerint a füstcsatornák végén van, ott, a hol az égés
termények az y nyíláson át a kéménybe mennek. Az üst f  födelének 
fölemelése után megtölthető, mig a benne levő víz vagy ugyanezen

t  y / s
1

i  j f á r

ím
2228. ábra.

hogy a cső torka előtt
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a nyiláson keresztül kimeríthető vagy a p  csapon keresztül lecsapol
ható. Az üst rézlemezből vagy belül fehérre zománczozott öntött
vasból készül.

A takaréktűzhelyek, a sütőcsövek és a vízmelegítő üst elhelye
zési módja szerint, vagy lépcsőzetes (emeletes) vagy pedig táblás 
tűzhelyek. Az előbbiek (2224. és 2225. ábra) két részből állanak, 
még pedig az elülső alacsonyabb részből, a mely a tűzhelylemezt 
hordja, és a hátulsó magasabb részből, melyben a sütőcsövek és a 
vízmelegítő üst van elhelyezve; az égéstermények a magasabb rész 
tetején mennek ki. A táblás tűzhelynél ellenben (2226. és 2227. 
ábra) a sütőcsövek a tűzhely tábla alatt, a vízmelegítő üst pedig 
oldalt van és néha a tűzhelytestből kiáll (2227. ábra), míg az égés
termények lefelé mennek. Könnyen belátható, hogy a táblás tűz
helyek a térszükség tekintetében előbbre valók az emeleteseknél és, 
tapasztalat szerint, sütőcsöveik egyenletesebben is fűlnek s az ételeket 
lassabban és egyenletesebben sütik, mert ezek a meleget inkább 
fölülről, mint alulról kapják.

Néha a takaréktűzhelyek még egy másik tűzhelylyel is vannak 
megbővítve (2224. ábra T), a mely köröskörül falakkal van körül
véve s elül 50— 60 cm széles és 60—80 cm magas, kétszárnyú 
vasajtóval elzárva. Ebben a tűzhelyben van egy nyitott tűzhely a 
g tűzgödröcskével, a melyen egyes ételeket gyorsabban és olcsóbban 
lehet elkészíteni (pl. tejet vagy vizet felforralni), mint ha az egész 
nagy tűzhelyet fűtenők.

Itt van továbbá az l szélkemencze egy mélyen fekvő tűzrács- 
csal és külön hamutérrel, a melyre a tüzelőt fölülről rakjuk s a 
mely igen jó melegítő képességgel bir.

A külön T  tűzhelyből kiágazva gyakran az S  sűtőkemencze van elhelyezve, 
a tűzhely szomszédságában pedig oly kisebb lakóházaknál, melyeknél külön mosó
konyha nincsen, egy M  mosóüst; ez szintén külön tűzhelylyel bír s alóla az égés
termények a b füstcsövön keresztül mennek a k kéménybe. Az utóbbit czélszerű 
a konyha menyezete alatt egy A vasajtóval felszerelni, a melyen át a konyhában 
fejlődő párák és gőzök a kéménybe vezethetők.

A takaréktűzhelyeket vagy a konyha egyik szögletébe vagy 
a mi jobb --- egy fal mellé állítjuk, a hol három oldalról szabadok; 
nagy takaréktűzhelyek sokszor teljesen szabadon is állanak. Agyag
habarcsba rakott falazatukat kívül vagy mészhabarcscsal bevakolják 
és bemeszelik vagy befestik, vagy pedig kályhacserepekkel, illetve 
pala-, gránit-, porczellán- vagy márványtáblákkal burkolják, a melyek 
könnyen lemoshatók.

Az eddig tárgyalt takaréktűzhelyek mind helybenmaradók, 
vannak azonban hordozható takaréktűzhelyek is. Ezek rendszerint
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kovácsvaslemezből készült szekrényben vannak, a mely belülről 
chamotte-lapokkal van béllelve s a gyárban összeállíttatván, egészben 
szállítható, úgy, hogy felállítása csak a kémény nyel való összekötését 
igényli. Az ilyen takaréktűzhelyek, a melyek mindig táblás tűzhelyek 
módjára készülnek és lábakon állanak (2227. ábra), a kereskedésben 
különféle nagysággal és szerkezettel kaphatók.

A 2226. ábraheli takaréktűzhely teljes megértésére meg kell még említeni, 
hogy a felső sütőcső felső oldala egy fekvő téglasorral van födve, a mely az 
elégéstől megóvja, s hogy az alsó sűtőcső a p  csapószelep megfordítása után a 
fűtés alól kivonható; ebben az esetben az égéstermények egyenesen mennek az 
y füstcsőbe.

Takaréktűzhelyek fölött füstfogók nem szükségesek és kémé
nyeik szükszájú vagy orosz kémények lehetnek, 15 cm-es oldalokkal 
vagy 20 cm-es átmérővel.

b) A mosókonyha.
Jobb házaknál a fehérnemű tisztítására rendszerint külön mosó

konyha van, a mely vagy a pinczesorban vagy egy külön épületben, 
a lakóház szomszédságában van elhelyezve. Az utóbbi elhelyezés 
jobb, mert a mosással járó sok nedvesség, gőz és kellemetlen szag 
a lakóháztőlTávöl tartható.

A mosókonyha nagysága a háztartás nagyságától függ ugyan, 
általánosságban azonban jól cselekszünk, ha inkább nagyobbra, mint 
kisebbre szabjuk, hogy benne a mosóüstőn kívül a mosáshoz szük
séges összes készülékek (mosóteknők, szapuló és öblögető kádak stb.) 
a hozzátartozó • személyzettel kényelmesen elférhessenek. Rendes 
nagysága 15— 25 m2. Jobb berendezésű lakóházaknál a mosókony
hával kapcsolatban egy mángorló- és vasalószobát szokás beren
dezni, ugyanolyan területtel, és azonkívül egy ruhaszárító helyiséget 
is; az utóbbi czélra azonban legtöbb esetben a padlásteret lehet 
felhasználni.

Mivel a mosókonyhában vízzel dolgoznak, padozatát vízálló 
anyagból, nevezetesen ezément- vagy aszfaltburkolat vagy ezémentbe 
rakott kövezet alakjában kell helyreállítani és a vízlefolyás meg- 
könyítésére az elvezető csatorna felé eséssel készíteni. A mosókonyhát 
továbbá mindig beboltozni kellene, mert a fából való menyezet a 
nedvesség folytán gyorsan tönkre megy; végre czélszerű a falakat is 
belül czémenthabarcscsal bevakolni.

A konyhában a jó  szellőztetésre különös gond fordítandó, hogy 
a benne összegyűlő sok vízpára és vízgőz az ott dolgozókra nézve 
alkalmatlanná ne váljék; e czélból, mint már a szellőztetésnél emlí
tettük, a légelvezető nyílást a boltozat búbján kell elhelyezni és a
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padlástéren keresztül menő kéményen át a külső levegővel össze
kapcsolni; a friss levegő bevezetésére külön csatorna rendszerint 
nem szükséges, mert a légáramot az ajtó vagy ablak kinyitásával 
lehet helyreállítani.

A mosókonyhát végre, vízzel való ellátása végett, mindig kúttal. 
illetve az esővizet felfogó víztartóval vagy pedig vízvezetékkel kellene 
összekötni.

A mosókonyha leglényegesebb alkotó része azonban a mosóüst. 
Ez réz- vagy ónozott vaslemezből készül és egy tűzhelylyel kapcso
latban vagy a mosókonyha egyik sarkában vagy pedig egy fal mellett 
állíttatik fel; a tűzhely mindig az üst alatt van és az üst egy fala
zott köpönyegben, az ú. n. katlanfészekben van elhelyezve, a melynek 
falvastagsága 1/2— 1 tégla; a tűzhely födelét az üst feneke alkotja.

Az üst befalazásának módja különböző lehet, a tüzelő jó kihasz
nálása végett azonban mindig olyan legyen, hogy az égéstermények 
az üst minél nagyobb felületét érintsék. Kisebb konyhaüstöket

gyakran úgy falaznak be, hogy a tűz csak feneköket érje. E czélból 
az üstöt a falazott köpönyegben úgy helyezik e l hogy fenekének 
kerülete 6 —8 cm szélességben a t tűzhely falain nyugodjék (2229. 
ábra). A tűz, az üst fenekét érintve, egy emelkedő csatornán keresztül 
azonnal a K  kéménybe megy, hőtartalmának nagy része ennélfogva 
a fűtésre nézve elvész; az üsttel érintkező falak is sok meleget 
vezetnek el tőle.

Ugyancsak helytelen az üst befalazása akkor is, ha szabadon 
függ a tűzhely fölött (2230. ábra); ebben az esetben az üst falai 
nem érintkeznek ugyan a fészek falaival és a tűz az üst oldalait is 
nyaldossa és melegíti, az égéstermények azonban itt is gyorsan 
mennek a kéménybe, a nélkül, hogy melegüket az üstre átruházták 
volna. A zárt befalazás mindkét említett módja csak olyan kis 
üstöknél van megokolva, a melyek alacsonyabbak, mintsem hogy 
oldalukon legalább 15 cm magas tűzcsatornát lehetne alkalmazni.
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A kéménybe vezető nyílás mindkét esetben a fűtőajtóval 
szemben van és a kémény felé emelkedik, hogy a lángot az üsthöz 
szorítsa.

A befalazásnak egyik jobb s egyszerűsége miatt leggyakrabban 
használt módját a 2231. ábra mutatja. Itt a t tűzhelyről elszálló 
láng mindenekelőtt az üst fenekét melegíti és azután, a fűtőajtóval

szemben levő oldalon az n  nyíláson keresztül egy u tűzcsatornába 
jut, a mely az üst oldalán köröskörül vezet a K  kéménybe. Az égés- 
terményeket a kéménynyílás előtt levő l nyelv kényszeríti arra. 
hog\ az u  csatornába hatoljanak; sebességüket a kémény előtt levő 
o tolókával lehet szabályozni.

Nagyobb és magasabb üstöknél két ilyen tűzcsalornát szokás egymás fölött 
alkalmazni, úgy, hogy közöttük az üst oldalainak támaszkodó vízszintes választó
fal van, az  ̂ égéstermények előbb az alsó, azután a felső csatornán keresztül 
mennek a kéménybe, ezáltal útjok meghosszabbodván, hosszabb ideig érintkez
nek az üst falaival és melegök ennélfogva jobban használtatik ki.
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A tűzcsatornák szélessége 4 - 5  cm, magassága pedig az üst 
magasságához igazodik s minél magasabb ehhez képest, annál jobb. 
Az üst fenekének a tűzrácstól való távolsága (m) változik a tüzelő 
minőségével és az üst átmérőjével, és kőszénnel való fűtésnél

m —  0'25 -f- ^  méter, a hol d az üst átmérője. Fával való fűtésnél

ehhez a magassághoz még 5—8 cm, tőzegnél 4 — 5 cm hozzáadandó, 
úgy azonban, hogy m-nek legnagyobb magassága a rendes nagyságú 
üstöknél és köszénfűtésnél 40, fával való fűtésnél pedig 50 cm.

A tűzrács nagysága függ az üst nagyságától, illetve az óránkint elégetendő 
tüzelő mennyiségétől, a melynek alapján a tűzrács területét a már említett módon 
számítjuk ki. Rendszerint az üst fűtött felületének 1/U)-  1/12-része adja a tűzrács 
területét. 60 — 70 cm mély üstöknél a tűzrács hosszúsága 50, szélessége pedig 25 
cm-nyire szabható ki. A fűtőajtó magassága 20—25, szélessége 25 — 30 cm lehet, 
mig a hamutér hosszúsága és szélessége a rács méreteihez igazodik. Az n füst
lyuk szelvényterülete a tűzrácsénak 1j5-részére vehető, mig szélessége legalább 
olyan, mint a tűzrácsé; ugyanilyen nagy lehet a kéménybe vezető füstcsatorna 
keresztszelvénye is. Az üst rendszerint nyitott és szája 0*85 — l ’OJ .méternyire van 
a konyha talaja fölött, ennélfogva magas üstöknél a hamutér, a melynek magas
ságát 30—50 cm-nyire kell venni, sokszor a konyha talaja alá is ér, mig a tüz- 
rács ennek magasságában van elhelyezve; a hamutér előtt ekkor egy födött aknát 
vagy csatornát kell alkalmazni, a melyen át a rács tisztítható és az égéshez szük
séghez levegő bevezethető. A kémény rendszerint orosz kémény, melynek lég
vonását szükség esetén magasbítása által erősbítjük.

Oly mosókonyhákban, a hol a fehérneműt szappanvíz és lúg 
vagy szóda hozzáadásával az üstben kifőzik (szapulják), rendszerint 
két üst van egymás mellett; ezek közül a nagyobbik, a melybe a 
a fehérneműt rakják, az előbbi módon, közvetetlenül fűttetik, az 
égéstermények azonban még a mögötte levő kisebb üst alá és oldalai 
körül is vezettetnek és csak azután futnak a kéménybe; a kisebb 
üst csak vízmelegítésre való.

c) A sütőkemencéé,
A sütőkemenezék lehetnek folytonosan*vagy időszakilag (peri

odikusan) fűtött kemenezék; az előbbiek azonban csak nagyobb 
pékműhelyekben találhatók, építésűk ennélfogva nem tartozik e 
munka keretébe, és minket csak azok a kisebb sütőkemenezék 
érdekelnek, a melyek a lakóházaknak, különösen vidéken, rendes 
kiegészítő részét alkotják. Ezek a kemenezék rendszerint vagy a 
házi vagy a mosókonyhával kapcsolatosak, és vagy azoknak egy 
sarkában vannak felépítve, úgy, hogy csak két körülzáró ialra van 
szükségük (2232. ábra), vagy pedig kinyúlnak az épületből; ekkor 
ennek egyik főfala a sütőkemencze elülső fala is, úgy, hogy a
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kemencze az ebben a falban levő szájnyíláson keresztül belülről 
kiszolgálható. Néha azonban a kemencze csak hátulsó falával támasz
kodik a konyha egyik falához.

A sütőkemencze talpa, a kényelmes kiszolgálás végett, rend
szerint 090—l'OO m magasságban van a konyha talaja fölött. Kis 
konyhákban ellenben 
a sütőkemenczét igen 
sokszor a takaréktűz
hely alsó részében, a 
tüzelőtartó üreg helyén 
helyezik el; ebben az 
esetben talpa a konyha
talaj magasságában 

vagy ennél csak kevés
sel följebb van és szája 
előtt egy 60 — 80 cm 
mély falazott gödröt 
kell készíteni, a mely
ben állva a kemencze 
kiszolgálható.

A kisebb kemen- 
czék alaprajzban rend
szerint tojásalakúak, a 
melynek csúcsa az ajtó 
oldalán van, úgy, hogy 
a kemencze minden 
része könnyen hozzá
férhető. Nagyobb ke- 
menczék azonban 

négyszögletes alaprajz
zal is bírnak, mert ez 
könnyebben állítható 
helyre. Nagyságuk az 
egyszeri sütés nagysá
gától függ, úgy, hogy 
100 kg felhasznált lisztre fehér kenyér sütésénél 4*5 —4*8 m2,

barna » » 2*0 —2*5 »
terület jusson. A kemencze szélessége azonban a hosszúsághoz 
képest a helyi körülmények szerint változó; a hosszú és keskeny 
kemencze könnyen fűi, de nehezen kiszolgálható és áttekinthető, 
míg ellenben a nagyon széles kemencze a fűtés tekintetében nem jó.

so
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Tojásalakú kemenczék hosszúsága csak 1*8— 2‘0, legföljebb 2-5 méter; 
a szélesség ellenben a hosszúságnak 6/<)— 8/9-része; leggyakrabban

azonban a szélességet a hosszúság 7 9-ré
szére veszszük és a kemencze hátulsó a bc  
részét egy oly félkörrel írjuk le. a mely
nek sugara a szélesség fele vagyis 3 72 
rész, míg az a f  és cd  szárak sugara a 
kemencze szélessége (2233. ábra).

A kemencze t talpa, a mely jobb 
fűtés és könnyebb kiszolgálás végett hátra
felé 8 — 10°/0-kal emelkedik (2232. ábra), 
vagy agyagból van tapasztva vagy fekvő 
téglával, illetve nagy agyaglemezekkel 
burkolva és híg agyaghabarcscsal leöntve, 
hogy teljes sík legyen. A talp fölött van 

az alacsony és lapos b boltozat, a melynek ívmagassága a szé
lességnek csak V5— 7io-része, hogy hőkisugárzása a kemenczében 
levő süteményre minél nagyobb hatással legyen; vastagsága 72-, 
ritkán 1-téglányi. A kemencze magassága e szerint 30— 60 cm.

A kemencze keskenyebb végén van az s szájnyílás, a melynek 
szélessége 50—60, ritkán 80 cm, magassága pedig 25 — 30, néha 
40 cm; a nyílás rendszerint vaskeretbe van foglalva és vasajtóval 
elzárva.

A boltozatban vannak elhelyezve az f  füstcsatornák, rendszerint 
három; ezek eleinte a füstöt, később pedig a gőzöket a kemenczéből 
elvezetik és elülső szájuk, a mely a k kéménycsatornába vagy a 
konyhatérbe nyílik, a kemencze melegének szabályozására tolókával 
vagy berakott téglákkal, illetve bedugott pléhszelenczével egészen 
vagy részben elzárható; keresztszelvényalakjuk négyzet, 8 —10cm-es 
oldalakkal.

A kemencze szájnyílása előtt rendszerint egy p padka van, a 
melyen a kihúzott parázs elhelyezhető és a betoló lapát megtámaszt
ható. Oly esetben, a midőn a kémény a kemencze előtt van, a 
kémény alatt levő előtér, mint a 2224. ábra alaprajza (T ) mutatja, 
szolgál a kihúzott parázs elhelyezésére.

A kemencze építésénél legnagyobb gondot arra kell fordítani, 
hogy a kemencze a meleget sokáig tartsa azaz hőkisugárzása és 
hővesztesége a lehető legkisebb legyen. E czélból a kemencze talpa 
alatt, valamint boltozata fölött is, h homok- vagy hamufeltöltést, 
illetve agyagtapasztást alkalmazunk és szükség esetén a körülzáró
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falakat is üregesen építjük. A kemencze falazata rendszerint agyagba 
rakott közönséges, de jól kiégetett fali téglából készül.

Nálunk a vidéken gyakran találni oly sütőkemenczéket is, a 
melyek künt a szabad ég alatt egymagokban állanak. Egy ily kisebb 
kemenczét mutat a 2234. ábra, a mely a fönnebbiek után minden
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2234. ábra.

további magyarázat nélkül megérthető. A kemencze x  talpa fekvő 
téglaburkolat, alatta v száraz törmelék, fölötte vékony agyagtapasztás 
(y), ugyanez van a boltozat fölött is (y)\ az egész végre z béton- 
réteggel van födve és czémenthabarcscsal bevonva.

A kemenczében, ha sütni akarnak, tüzet raknak mindaddig, mig falazata 
megfelelően átmelegedett; ekkor a parázsszenet és hamut kihúzva és a talpat tisz
tára seperve, a kenyereket beadják és a kemencze szájnyilását elzárják; a kemencze 
melegét a kenyérrel közli, úgy, hogy az megsül.

A sűtőkemencze mindig fával fűi.

914
"
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d) A  fü s tö lő -k a m a ra .

A télen át eltartandó hús füstölése ú. n. füstölő-kamarákban 
történik. Ezek a kamarák, a melyeknek nagysága a bennök egyszerre 
elhelyezendő húsmennyiséghez alkalmazkodik, magassága pedig 
legalább 1*80 méter, rendszerint a tűzhelyek kéményeivel kapcsola
tosak, mert azok füstje a füstölésre legtöbb esetben felhasználható. 
Ez oknál fogva a füstölő-kamara vagy magában a kéményben van 
(2235. és 2236. ábra) vagy pedig a kémény mellé van építve és 
ebben az esetben két nyílással felszerelve; ezek közül az alsó (a), 
a mely a padozat közelében van, a füst bebocsátására, a felső ( f )

2235. ábra.
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pedig, a mely a menyezet alatt van, a füstnek a kéménybe vaió 
visszavezetésére szolgál (2237. ábra). A kéményben az alsó nyílás 
fölött egy tolóka vagy csapószelep van, a melvlyel a füst egyenes

útját elzárva, az a füstölő-kamarán keresztül kénytelen útját venny 
hogy a szabadba kijuthasson. A kémény füstje tágasabb kamarába 
jutva, útját meglassitja és a fából, fahulladékból vagy fanemü növé
nyekből származó füst ennélfogva a benne levő koromrészecskéket az 
útjában talált húsra lerakhatja. Meg kell e mellett jegyezni, hogy kőszén-^ 
koksz- vagy éppen tőzegfüstöt húsfüstölésre nem lehet használni.

A füstölő-kamara lehet a földszinten, a tűzhely fölött vagy 
szomszédságában (2235. és 2236. ábra), a padláson (2237. ábra) 
vagy a pinczében. Az utóbbinak légvonása azonban, mely nélkül jó 
füstölés nem képzelhető, rendszerint gyenge. A padláson elhelyezett 
füstölő-kamara legkevésbbé van útban s fekvése a lehető legjobb 
és legpraktikusabb, mert a tűzhelytől távolabb van és a beléje jutó 
füst már nagyrészben lehűlt; ez tapasztalat szerint sokkal jobb, mint 
a meleg füst, mert az utóbbi a húst könnyen megrontja vagy legalább
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annyira felmelegíti, hogy zsírtartalma olvadásnak indúl és csepeg. 
Ez oknál fogva a tűzhely közelében levő füstölő-kamara, mert igen 
meleg füstöt kap, kevésbbé jó annál, a mely a tűzhelytől távolabb 
van. Ugyancsak lehetőleg lehűlt füst nyerése végett rendszerint 
mászható kémények füstjére van szükség, orosz kémények füstjét, a 
mely rendszerint igen meleg, húsfüstölésre csak ritkán szokás felhasz
nálni, legföljebb akkor, ha melege már előbb jól kihasználtatott.

A padláson elhelyezett füstölő-kamara építésénél csak arra 
kell figyelemmel lenni, hogy tűzálló legyen. Ebből a szempontból 
azt 1-téglányi vastagságú falakkal kell körülvenni, beboltozni és 
kikövezni vagy agyaggal kitapasztani és ajtaját belülről vaspléhhel 
bevonni. Fából való menyezet fölött levő kamara kövezetét agyag- 
habarcsba rakott téglából kell helyreállítani és a menyezettőlö —10 cm 
vastag homokréteggel elkülöníteni. Mivel azonban a falazott kamara 
a menyezetet nagyon megterheli s építése is költséges, falait igen 
sokszor deszkafalak, mogyoróvesszőkből vagy drótból fonott falak 
(az ú. n. Rabitz-clrőtfonat, a melyet mindkét oldalról bevakolnak) 
vagy felfüggesztett favázas falak módjára állítják helyre, s az 
utóbbiakat úgy, mint a menyezetborítást is, löczeken vagy mogyoró- 
vesszökün jó vastagon agyaggal betapasztják.

A füstölő-kamarát azonkívül mindig úgy kell építeni, hogy a 
szükséghez képest alaposan szellőztetni lehessen; ez a füstölt hús 
minőségét és eltarthatóságát jelentékenyen fokozza. Ez oknál fogva 
az egyik fal alján egy elzárható és szabályozható légbevezető nyílást 
a .szemben fekvő fal tetején vagy a menyezetben pedig egy kivezető 
nyílást kell hagyni s az utóbbit a kéménynyel összekötni. Nyitott 
kéményekben levő füstölő-kamaráknál azonban (2235. és 2230. ábra), 
a melyekben a légvonás különben is igen jó, erre nincs szükség.

A füstölőkamarák elhelyezésének és a különféle házi tűzhelyekkel való 
összekapcsolásának egynéhány módját a 2235.—2237. ábrák mutatják. A 2235. 
ábrabeli füstölőkamara egy nyitott kémény füstfogójában van és a mosókonyhá
val kapcsolatos. Az u mosóüst jól kihasznált füstje a már ismeretes módon a k\ 
keménybe és innen, ha az a forgó ajtócska be van zárva, a mögötte levő össze
kötő c csatornán keresztül a k2 kéménybe s azon át a szabadba kerül, úgy hogy 
a füstölőtér teljesen füstmentes és a fölötte levő ka mászható kémény i ajtaja be 
van zárva. Ha azonban az a vasajtócskát függőleges tengelye körül megfordítjuk, 
annak egyik szára (lásd az alaprajz pontozott vonalát) a At és k2 kéményszáj 
nyílásait egymástól elválasztja és a füst a füstfogó alá ömlik, a honnan a A-., 
kéményen át megy ki a szabadba. Mivel azonban az üst csak ritkán fűttetik, 
falazott testében még egy t tűzhely van, a melyen fahulladékot lehet égetni, hogy 
annak kormos füstje jusson a A;, kéménybe és innen a füstfogó alá; c mellett a 
mosóüst füstcsatornája az 1 tólókával van elzárva. A füstfogóban a füstölés alá 
vett hús egy v vasrúdra van felakasztva.
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Ugyancsak igen egyszerű és gyakran található berendezést mutat a 223U 
ábra is. Itt a füstölőkamara a kémény alsó, tágasabb részében van, a melybe az 
s sütőkemencze, a konyhatűzhely és szükség esetén a szomszédos szobakályhák 
füstje is bevezethető; innen a füst a padlástalaj fölött kezdődő k kéményen ke
resztül megy ki a szabadba. A füstölőkamara fenekén azonkívül fahulladékból 
füstölgő tüzet is lehet rakni; a füstölés e módját gyakran jobben szeretik, mint 
azt, a mely a tűzhelyek jóval melegebb füstjével történik.

A 2237. ábrában végre egy zárt és a padláson elhelyezett füstölőkamarát 
látunk, a melybe egy takaréktűzhely jól kihasznált füstjét az a nyíláson át beveze
tik. A füst jobb eloszlására a fal mentén egy falazott, de oldalán nyílásokkal biró 
c csatornát is lehet építeni, a melyben szükség esetén ismét füstös lángot rak
hatunk.

c) Az é lé sk a m a ra .

Minden külön háztartásnál, illetve konyhával bíró lakásnál, 
különösen vidéken, egy oly helyiségre is van szükség, a melyben a 
konyhaszükséglet, valamint oly élelmi szerek (pl. liszt, fűszerek, 
gyarmatárú stb.) is eltarthatok, a melyeket a pinezében a nedves 
levegő miatt, a padláson pedig a változó hőmérsék miatt elhelyezni 
nem lehet. Az éléskamarának ez a rendeltetése megkívánja, hogy a 
konyha közelében és az árnyékszéktől lehetőleg távol s oly helyen 
legyen, a hol megfelelően megvilágítható és szellőztethető, a nélkül, 
hogy a közvetetlen napsugaraknak legyen kitéve. Legjobb hely az 
épületnek éjszaki vagy keleti oldala.

Az éléskamarát nem czélszerű a konyhával közvetetlenül össze
kötni, mert nagyon meleg és egyes czikkek eltartására nem alkalmas; 
télen továbbá a konyha gőze, a hideg kamarába tódulva, az élelmi 
czikkekre (pl. szalonnára, sódarra stb.) lecsapódik és penészedést 
okoz. Ugyanebből az okból közte és a konyha között lehetőleg 
1-téglányi vastagságú fai legyen.

Ablakai vagy kisebbek, mint az épület egyéb ablakai, vagy 
pedig, a szükséghez képest, ablaktáblákkal elzárhatók, a melyek 
szelelő nyílásokkal vannak áttörve. Az ablakokat továbbá, a melyeket 
jó szellőztetés miatt igen sokszor nyitva kell tartani, dróthálóval 
vagy vasrácsozattal szereljük fel.

A jó szellőztetés az éléskamara egyik főfeltétele. Azért olyan 
esetben, a midőn a kamara kifelé nem kaphat ablakot, a mely a 
szellőztetésre felhasználható lenne, a falakban kell lég vezető csator
nákat készíteni s azokat vagy a konyhakéménvnyel összekötni vagy 
külön kéménynyel fölszerelni, a mely a födél fölé nyúlik. Az elvezető 
nyílás, a melynek oldalai 15—20 cm hosszúsággal bírhatnak, a 
menyezet alatt, a légbevezető nyílás pedig a padozat fölött helyez
hető el s az utóbbi szükség esetén a konyhával összeköthető, hogy

Sobó : Középítéstan II. 21
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ennek levegője, a mely rendszerint melegebb a külsőnél, a folytonos 
légáramlást az éléskamarában biztosítsa és az ott elhelyezett élelmi 
czikkeket a rothadástól megóvja.

Az éléskamarát a folyosóról vagy valamely szobából meg
világítani és szellőztetni nem czélszeríi, mert kigőzölgése a lakás
ban is elterjed s a megfelelő szellőztetés még sincsen biztosítva.

Az éléskamara nagysága, mint már említettük, változik a hozzá
tartozó lakás nagysága, illetve a lakó igényei szerint, és habár 
nagyobb készleteket nem is szokás benne tartani, a helyi viszonyok 
egyes esetekben nagyobb, másokban kisebb éléskamarákat követel
nek, a szerint, a mint az élelmi czikkek (pl. városokban) a piaczon 
naponkint beszerezhetők vagy csak időszakonkint.

Az éléskamarának mindig kövezve és lehetőleg boltozva kell 
lennie.

f) A  h á z i p in cze .

Nagyobb és különösen gazdasággal összekötött háztartásnál, a 
hol különféle terményeket és élelmi szereket hosszabb időn át kell 
épségben eltartani, az éléskamarák nem elégségesek, de nem is 
alkalmasak azok elhelyezésére. Az élelmi szereket ugyanis, a milyen 
a hús, a burgonya, a káposzta, a különféle gyümölcs és zöldség, a 
bor, sör és tej stb., nem lehet a szabad levegőn sokáig eltartani, 
mert erjedésnek indúlnak és elromlanák; ha azonban hűvös helyen 
tartjuk azokat, akkor az erjedéshez szükséges hőmérsék hiányában 
— minőségükhöz képest — hosszabb vagy rövidebb ideig épségben 
eltarthatok.

Hogy a pincze ily gazdasági termények és élelmi czikkek 
eltartására alkalmas legyen, télen-nyáron lehetőleg állandó és ala
csony hőmérsékkel kell birnia azaz nyáron hűvösnek, télen pedig 
nem nagyon hidegnek lennie. Ezt elérjük azáltal, hogy a pinczét a 
föld alatt építjük, illetve a talajba besülyesztjük, a hova a külső 
levegő hőmérsékváltozásai alig hatnak el s a hol a talaj egyenletes 
hőmérséke érvényesülhet.

Ezért a pinczéket rendszerint lakóházak vagy gazdasági épü
letek alatt, helyezzük el, úgy. hogy körülzáró és belső választó falaik 
az épület hasonló nevű falainak folytatásába esnek. Az épület, a 
mely alá pinczét akarunk építeni, bármilyen lehet, csak istálló vagy 
olyan épület nem, a melynek nedvessége a talajba szivárog és azl 
megfertőzte!i. Nem építhető továbbá a pincze trágya-, szemét
emésztő gödrök, emésztő csatornák stb. közelében sem. Minél mélyeb
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ben van a pincze a talaj felszíne alatt, annál egyenletesebb a 
hőmérséke. míg a magasan levő pincze, a mely a külső levegővel 
érintkezhetik, nyáron nagyon meleg, télen nagyon hideg.

A pinczének mély elhelyezését azonban sok körülmény befolyá
solja. Ilyen első sorban a talajvíz, a mely a pinczét, ha nagyon 
mélyen fekszik, könnyen eláraszthatja s nedvessé és hasznavehetet
lenné teszi. A talajvíz ellen lehet ugyan megfelelő építéssel és 
izolálással védekezni, a védekezés e módja azonban körülményes 
és költséges, úgy, hogy legtöbb esetben inkább lemondunk arról, 
hogy a pinczét az épület alatt elhelyezzük.

A pinczétől azonban nemcsak azt kívánjuk meg, hogy száraz, 
de azt is, hogy eléggé világos és szellős, illetve szellőztethető legyen. 
A pincze megvilágítására az épület faltövében alkalmazunk abla
kokat; ezeknek nagyságáról és szerkezetéről már a falnyílásoknál 
megemlékeztünk; az ablakok rendszerint a pincze szellőzésére is 
felhasználtatnak. A mélyen fekvő pincze, a melynek ablakai a talaj 
felszine alá esnek, nemcsak költséges és sok helyütt nem is épít
hető világító aknákat igényel s megvilágítása mindamellett hiányos, 
de nehezen is szellőztethető, levegője ennélfogva dohos, nedves s a 
benne elhelyezett czikkek penészednek és rothadnak. Azért a pin
czét olyan esetben is, a midőn a talaj száraz, csak annyira ereszt
jük a talajba, hogy ablakai lehetőleg egészen, de legalább félig a talaj 
felszíne fölött a faltőben legyenek; a pinczének nyáron való átmele- 
gedését és télen való kihűlését kisméretű és fatáblákkal vagy szalma
fonattal elzárható pinczeablakokkal akadályozzuk meg, a melyeket 
lehetőleg alacsonyra veszünk.

Olyan esetben azonban, a midőn a házi pinczét. akár a talaj
víz magas állása, akár a fertőzött talaj miatt, akár pedig más okból 
az épület alatt elhelyezni nem lehet, hegyes vidékeken úgy segít
hetünk a bajon, hogy a pinczét valamely sziklába vagy hegyoldalba 
vágjuk és a szükséghez képest kifalazzuk. Az ilyen pinczék tapasz
talat szerint jobbak azoknál, a melyek az épületek alatt vannak, 
de használatuk kevésbbé kényelmes s építésük költségesebb. Meg
világításuk rendszerint csak az ajtó kinyitásával, szellőztetésök pedig 
úgy történik, hogy egyrészt a boltozat tetejéből és másrészt a köve
zet fölött falazott szelelő csatornák ágaznak ki belőlük, a melyek 
egészen a talaj felszine fölé érnek s ott kémények módjára fedő
lapokkal és ezek alatt oldalnyílásokkal vannak felszerelve, hogy az 
eső és hó be ne hatolhasson.

Ha ellenben vízszintes talajon kell pinczét építeni, akkor azt 
egy föld- vagy agyagtöltés alá rejtjük, s ezt ismét szalma- vagy

2i*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



324

nádfüdél alá helyezzük, illetve a külső nedvességtől aszfalt- vagy 
czémentburkolattal megvédjük. Ilyen pinczékre azonban ritkán van 
szükség.

Ha a ház alatt levő pincze nem terjed ki az épületre, akkor 
legczélszerűbb azt az éjszaki oldalon elhelyezni és elébe fákat vagy 
bokrokat ültetni, a melyek az éjszaki szelek ellen megvédik. Szellőz
tetésére szükség esetén a falakban és lehetőleg két, egymással szem
ben fekvő oldalon rendes szellőztető nyílásokat rendezünk be, úgy. 
mint a hegyoldalba épített pinczéknél.

A pincze belső beosztása rendszerint a földszint beosztásához 
igazodik, a melynek választó falai a pinczefalakon nyugosznak. Ilyen 
módon csak kisebb pinczehelyiségeket kapunk, ezek azonban a lehető 
legolcsóbban állíthatók helyre, mert falaik és bolthajtásaik vékonyab
bak lehetnek, mint nagyterjedelmű pinczéknél, a melyeknek helyre- 
állítása végett költséges és nehéz szerkezeteket kell alkalmazni és 
a földszinti falakat boltívekkel vagy vasgerendákkal kell kiváltani.

A pinczék talaját rendszerint tégla-, kő-, czément- vagy aszfalt- 
burkolat módjára, száraz talajon ellenben sokszor lesulykolt kavics
ból, homokból vagy agyagból állítjuk helyre. A tégla- és a kőbur
kolatot homokba vagy, nedves talajon, czémenthabarcsba kell rakni. 
A pinczefalakat a lehető legjobb és legszilárdabb anyagból kell 
helyreállítani és nedves talajban a már ismeretes módon izolálni 
és belül legalább durván bevakolni.

A pinczéket fából való menyezetekkel felszerelni rendszerint 
nem szabad, de nem is lenne czélszerű, mert a pinczelevegő 
áthatol rajtok s csakhamar tönkre teszi. A pinczéket mindig bolthaj
tásokkal szokás befödni; erre a czélra rendszerint dongaboltozatokat 
használnnk, a melyeket a fő- és anyafalak közé feszítünk. A teljes 
dongaboltozat azonban, a melynek ívmagassága, hogy lehetőleg teher
bíró legyen, a falköz %— ^-része, rendszerint magas pinczét igényel: 
ezáltal az építő-költség jelentékenyen nagyobbodik és a pincze vagy 
nagyon mélyen nyúlik a talajba vagy nagyon kiáll belőle; a pincze- 
falak e mellett oly alacsonyak, hogy szekrényeket melléjük helyezni 
nem lehet. Azért újabban a vasgerendák közé fogott porosz süveg
boltozat (829. ábra), a mely vízszintes menyezetet alkot, mind 
jobban és jobban terjed. Nagy terjedelmű pinczéket czélszerű, bár
minő boltozás esetén, pillérek közé feszitett boltívekkel kisebb 
részekre osztani (788. és 802. ábra), hogy nagy terjedelmű és nehéz 
boltozatokat ne kelljen építeni.

A házi pincze magassága annak rendeltetéséhez, az alapterület 
nagyságához és a boltozás módjához alkalmazkodik, de legalacso
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nyabb helyén is legalább 2*0 méter. A nagyon alacsony pinczének 
levegője dohos és a benne elhelyezett czikkek könnyen elromlanák. 
Rendes magassága 2'50— 3*00 m. tej- gyümölcs- és zöldségpinizék
nél azonban 3’25—4*00 m is, hogy a gyümölcs és zöldség saját 
kipárolgása a boltozat alatt összegyűlhessen, a nélkül, hogy a gyü
mölcsnek árthatna.

A házi pinczét a földszinttel a pinczelépcső köti össze. Ez a 
lépcső rendszerint az emeleti, illetve — földszintes házaknál 
a padláslépcső alatt van s azt mindig tűzálló anyagból kellene építeni 
és bejáróját jó záró és erős ajtóval felszerelni, a melyhez a lépcső 
alján egy másik gyengébb ajtó csatlakozik. Ez a kettős elzárás arra 
való, hogy a pinczelevegőt a lakástól távol tartsa. A pinczében fel
halmozott növényféléknek ugyanis vízben gazdag és az egészségnek 
ártalmas kipárolgása van, a mely a lakás levegőjét megfertőzteti. 
E tekintetben jobb, ha a pincze nincs a lakóház alatt vagy 
ha a pinczeajtó nem a földszintre, de kifelé nyílik; az ilyen pincze 
használata azonban, különösen télen, kényelmetlen. A legrosszabb 
berendezés az, a midőn a pinczefeljáró torka a ház folyosójába, 
konyhájába vagy éléskamrájába nyílik, a hol a padozat síkjában 
levő csapóajtóval van elzárva, mert a lakás levegőjének megfertőz- 
tetése ki nem kerülhető és a lejárás is kényelmetlen.

Rendeltetésük szerint megkülönböztetjük a közönséges házi pinczén kívül a 
fapinczét, a tejpinczét s a bor- és sörpinczét. Fapinczékre a vidéken ritkán van 
szükség, mert e czélra rendszerint az udvarban vagy a házban rendezünk be fa
kamarát; a hol azonban szükség van reá, arra. kelt törekedni, hogy az a lakás 
alatt, a konyha közelében s a fa rothadásanak megakadályozására inkább száraz 
és szellős, mint nagyon világos legyen, mert a fa könnyen megnyirkosodik és 
nehezen ég. Nagyságát a benne elhelyezendő famennyiség szerint úgy határozzuk 
meg, hogy 1 ma felaprított fára 1*50 m:!-nyi teret számítunk.

Külön tejpincze csak nagyobb gazdaságnál szükséges, mert a tejet nem jó 
a közönséges házi pinczében, a hol a zöldség és burgonya stb. van, tartani. Ez 
valamennyi pincze között a legtisztább, falait és menyezetét ennélfogva tisztára 
kell vakolni és meszelni, talaját pedig kikövezni vagy aszfaltozni. Főkelléke a jó 
szellőztetés és állandó léghúzás, hogy a tejből kifejlődő meleg gőzök gyorsan 
kitakarodva, a tej lehűljön és a tejföl kiváljék. A léghúzás azonban ne legyen 
oly erős, hogy a tej felületét mozgásba hozza. Magassága 3ü — 4*5 m, hogy a lég
húzás a tejes edények tölött vonúlhasson el. A tejes pinczében más czikkeket el
helyezni nem szabad, mert azok kipárolgásától a tej megalszik.

A borpincze száraz, nem nagyon világos, szellős, egyenletes hőmérsékű és 
hűvös legyen; középhőmérséke ne legyen nagyobb 8—10 foknál. Lépcsője egy- 
karú és oly széles, hogy a boros hordókat behengergetni lehessen. A sörpincze 
még hűvösebb, csak 3—5 foknyi középhőmérsékkel. Zöldségpinczében a bort 
legföljebb palaczkokba lefejtve lehet eltartani; hordóban penészedik és romlik.
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er
ö.;) A  fürdőszoba.

A fürdőszoba, a mely ezelőtt a legjobb úri házaknál is ritka 
volt, manapság már jobb polgári lakóházakban is gyakran található, 
mert az a kényelem és haszon, a mely a nyilvános fürdőkkel szem
ben hozzákapcsolódik, igen bőven kárpótolja azt a csekély költséget, 
a melyet egy fürdőszoba berendezése jelenleg okoz. Ott, a hol a 
házban vízvezeték van, a melynek nyomása igen könnyűvé teszi a 
a víz beszerzését, a fürdőszobának elhagyása, még a szerényebb 
polgári vagy tisztviselő lakásoknál is, mulasztásszámba megy.

A fürdőszoba elhelyezése és felszerelése a rendelkezésre álló 
építő-költséghez és a lakók tübbé-kevésbbé finomult igényeihez és 
kisebb-nagyobb kényelemszeretetéhez igazodik. A legszerényebb 
berendezésnél a fürdőkád a konyhában lehet, a hol esetleg függö
nyökkel különíthető el s a hol a meleg víz külön fűtés nélkül is 
mindig rendelkezésre áll. Ennél jobb és mégis kevés teret igénylő 
és olcsó berendezés az, a midőn a fürdőszoba a hálószoba egy kis

nem igényel és meleg vízzel a konyhából is ellátható.
Jobb lakóházakban a fürdőszoba külön helyiség, a melynek 

hosszúsága legalább 3*00-— 3-50, szélessége pedig L60— 2*20 méter 
s a mely nem csak külön fűthető, de külön vízmelegítő kályhával 
vagy kazánnal is van felszerelve. Fűtése történhetik magával 
a vízmelegítő kályhával is, ha azt a helyiségen belül helyezzük el. 
Lakóházakban azonban a külön fűtés legtöbb esetben el is hagyható 
és a szomszédos lakószobával közös lehet, a mennyiben a fürdő
szoba falai, mint belső választó falak, a nélkül is elég melegek, 
úgy, hogy a vízgőz nem csapódhatik le rajtok.

A különálló fürdőszobát czélszerűen használhatjuk öltöző 
szobának, ha azt 15—20 menyire veszszük és két szakaszra osztjuk.

A víznek kényelmes és olcsó bevezetése végett a fürdőszobát 
a konyha közelében, a kényelmes használat tekintetében pedig a 
hálószoba mellett kellene elhelyezni, a hol könnyen megközelíthető, 
a nélkül, hogy hideg szobákon kellene átmenni; utóbbi esetben a

2238. ábra.

fülkéje (2238. ábra), a mely legrosszabb 
esetben csak függönynyel van tőle elkülö
nítve, máskülönben tapétaajtóval elta
karva. A fülkében csak a fürdőkád van, 
hosszúsága ennélfogva csak L80—2-0Ü, 
szélessége pedig csak 0‘9— l'O m. A fülke 
a hálószobával közlekedik, külön fűtést

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



327

épületek tervezésénél legtöbbször nem jár nehézséggel az olyan belső 
beosztás, melynél a fürdőszoba úgy a hálószoba, mint a konyha 
közelébe jut. Urasági lakóházakban, a melyekben csak egy család 
lakik, a fürdőszoba sokszor a földszinten van, hogy a benne össze
gyűlő nedvesség a falakban kár ne okozzon. A fürdőkád töltésénél 
és használatánál ugyanis sok nedves pára képződik, a mely a helyiség 
felső részében gyűl össze és a falakra lecsapódva, azokat nedvessé és 
penészessé teszi. Ez oknál fogva a fürdőszobát lehetőleg az épület déli 
vagy nyugoti, azaz napos oldalán kell elhelyezni és jó szelllőztetéssel 
felszerelni, hogy a vízgőz kitakarodhassék belőle; falait továbbá 
bétonból vagy czémentbe rakott jó téglából kell helyreállítani és 
vagy olajfestékkel bemázolni vagy czémenthabarcscsal simára vakolni. 
Jobb lakóházaknál a falakat márvány-, ezément-, márványmozaik-, 
keramit-, mettlachi- vagy majolika-lapokkal szokták burkolni, mert 
ezekről a lecsapódó és szétfecskendezett víz lefolyik, a nélkül, hogy 
a falakat megtámadhatná. Szerényebb lakóházak falait e helyett 
viaszvászonnal vonják be, tapéták módjára.

A fürdőszoba talaja szintén sokat szenved a nedvességtől, 
ennélfogva azt szintén vízálló anyaggal kell burkolni, a mely köny- 
nyen tisztítható és szárazon tartható. Legjobbak a keramitlapok 
vagy a terazzó, kevésbbé jó a ezément- vagy aszfaltburkolat, mert 
az előbbi a folytonos nedvességben kivirágzik, az utóbbi pedig nem 
szép. Sok esetben czink- vagy ólomlemezzel borítják be a fürdő
szoba talaját és az összegyűlő nedvesség levezetésére vízelvezető 
csővel szerelik fel. Mindezek a burkolatok és borítások azonban hidegek 
és csúszósak, úgy, hogy azokat szőnyeggel kell beborítani. Szerényebb 
lakóházakban a fürdőszobát is, úgy, mint a lakószobákat, deszkával 
padozzák ki, habár ez legkevésbbé tartós és a fürdőkád alá viaszkos 
vásznat, kaucsukot vagy ólomlemezt tesznek, a melyet a falra is 
felhajlítanak. Legtöbbször mindezeknek elhagyásával a kádat egy 
pléhtálba állítják (2246. és 2250. ábra £), a mely czink- vagy ólom
lemezből, felhajlított szélekkel és a kádnál jóval nagyobb terjede
lemmel készül s legmélyebb helyén vízelvezető csővel van felszerelve 
a benne összegyűlő víz levezetésére; a kád lábakon áli benne.

A fürdőkád lehet félig vagy egészen a talajba sülyesztett 
kőmedencze, illetve falazott vagy szabadon álló és fémlemezből 
készült kád. Az előbbi (2239. ábra) rendszerint négyszögletes s függő
leges falakkal és —  a bejárás megkönnyítésére —  2—3 falazott 
lépcsőfokkal bír. Készülhet márványból, csiszolt márvány-mozaik- 
lapokból, márványfoglalattal vagy a nélkül, vagy pedig ezément- 
habarcsba rakott téglából, utóbbi esetben belülről fehér vagy sárgás
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szinií márvány, porczellán vagy mettlachi lapokkal, fehérre zomán- 
czozott kályhacseréppel vagy öntött vaslapokkal burkolva vagy pedig 
czémenttel simára vakolva. Hosszúsága, a szerint, a mint egy vagy 
több személyre való, H30— 1*90, szélessége 065—1*20, mélysége 
pedig 0-63—0-70 méter, míg a lépcső szélessége 0-65—0-70 m. Ezek

a kádak azonban, rossz hővezető falaik miatt, hidegek és kellemet
lenek s felmelegítésökre igen sok forró víz kell, úgy, hogy ott, a hol 
nem folytonosan használtatnak, a fürdőszobát jóval nagyobb víz
melegítő kályhával kell felszerelni, mint akkor, ha szabadon álló 
fémkádakat használunk. Egyrészt tehát ez oknál fogva és másrészt 
azért, mert falazott alapzaton vagy boltozaton kell államok és 
emeleteken, a szükséges menyezet-vastagság hiányában, ritkán épít
hetők, használatuk lakóházakban korlátolt és inkább nyilvános fürdők 
számára valók.

A szabadon áltó fürdőkádak leggyakrabban czinklemezből, 
néha azonban czinkezett vaslemezből vagy zománczozott öntött
vasból, ritkábban porczellánból, fából vagy rézlemezből készülnek; a 
rézkádak legjobbak és legtartósabbak, de legdrágábbak; legolcsóbbak, 
de egyúttal legrosszabbak, ellenben a fakádak, mert a folytonos 
nedvesség miatt gyorsan elkorhadnak és rosszszagúak, víz nélkül
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pedig hamar összeszáradnak és folynak. A lemezkádak feneke azonban 
rendszerint fával van béllelve és merevítve, hogy át ne hajoljon. 
Alakjuk vagy tojásdad (2240. ábra) vagy pedig olyan, a melynek 
oldalai párhuzamosak (2238. és 2241. ábra) és végei félkörrel vagy

lekerekített egyenessel vannak lezárva; az előbbiek jobban alkal
mazkodnak a fürdőzőnek félig ülő, félig f^kvő helyzetéhez és keve
sebb vizet fogyasztanak, mint az utóbbiak, de mindig csak egy 
személyre valók, mert keskenyebb végükben az emberi felső test 
nehezen fér el. Mindkét alakjukban fölülről lefelé szűkülnek, úgy, 
hogy felső szélességük és hosszúságuk 5— 15 cm-rel nagyobb az 
alsónál; néha azonban, kényelmesebb fekvés és jobb kinyujtózkodás 
miatt, fejoldaluk erősebben dűl kifelé (2240. ábra), ekkor fenék
hosszúságuk a rendesnél kisebb is lehet. Fej végok továbbá, jobb 
támaszkodás miatt, magasabb is lehet, mint lábfelőli végük (2242. 
és 2243. ábra).

Azokat a kádakat, a melyeknek oldalai ékbefutók és fejvégök magasabb, 
mint lábvégök, német kádaknak, azokat, a melyeknek felső szélök vízszintes,

frcmczia kádaknak, azokat pedig, a melyeknek úgy fej-, mint lábvége magasabb, 
mint a közepe (2244. ábra), angol kádaknak is nevezik. A franczia és angol 
kádak mindig párhuzamos oldalakkal bírnak.

A szabadon álló fürdőkádak szokásos belső méretei: alsó hoszú- 
ságuk F25— 1*45 m, felső hosszúságuk W 5 —1*95, alsó szélességük
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a fejnél 0 5— 0'6, a lábnál 0*35— 0*5 m; ezek a méretek egyúttal a 
félkör átmérőjét is adják. Felső szélességűk a fejnél 0*8—096, a

lábnál 0*5— 0'6 m, magasságuk végre 
vagy egész hosszúságukban vagy pedig 
csak a fejnél 0‘6—0 7, a lábnál ellenben 
0*5—0*6 méter.

A kádak végre vagy lábakon álla
nak (2240., 2241. és 2244. ábra) vagy 

pedig köröskürül menő kádtővel vannak felszerelve (2245. ábra); az 
előbbiek jobbak, mert a levegő alulról is fér hozzájuk; ez különösen 
akkor szükséges, a midőn a kádak deszkapadozaton, illetve gerenda
soron nyugszanak.

A fürdőkádak, ha a meleg vizet nem közvetetlenül a konyha
tűzhely vízkazánjából kapják, külön vízmelegítő, ú. n. fürdőkályhával 
vannak felszerelve. A kályha vagy magában a fürdőszobában, a kád 
közelében (a sarokban) vagy — ha kellemetlen melegétől nyáron 
szabadulni akarunk —  egy mellékhelyiségben áll, a melyet a fürdő
szobától egy fal választ el. A fürdőkád ekkor a fal egyik oldalán, a 
kályha pedig a másikon áll, míg a vízcsapok a falra erősíttetnek. 
Ily mellékhelyiség hiányában azonban a fürdőkályha vagy a padláson 
vagy —  a mi kevésbbé tűzveszélyes — a pinczében lehet elhelyezve.

A fürdőkályha sokféle szerkezettel kapható. Fgy gyakran talál
ható szerkezetet a hozzávaló csővezetékkel együtt mutat a 2246. 
ábra. Ez egy függőleges hengerkazán, 25—38 cm átmérővel és 
1*9— 2*3 m magassággal, czink- vagy rézlemezből készítve, alján a 
vízkazánon belül a t tűzhelylyel. A tűzhely égésterményei egy vagy 
több f  füstcsövön keresztül mennek a k kéménybe, úgy, hogy a 
fűtőfelületet a tűzhely és a füstcsövek felülete adja, a melyeknek 
melegét az őket körülvevő vízoszlop veszi át.

A kazánt mindig teljesen telve kell tartani és a vízelvezető csövet legma- 
gassabb pontján alkalmazni, hogy az ott összegyűlő levegő kivonulhasson rajta. 
A nem tele kazán, ha falai áttüzesednek, könnyen felrobbanhat. A hideg víz a 
h csövön keresztül a kazán legalsó részébe ömlik és a meleg vizet az miit' csö
vön keresztül a fürdőkádba alulról beszorítja. A kád megtöltése végett tehát csak 
az M  (meleg) csapot kell megnyitni, hogy a v hidegvízvezetékből a h csövön át 
hideg víz ömöljék a kazánba. A hideg vizet, hogy a meleget kiszorítsa, bizo
nyos nyomással kell a kazánba bevezetni, e czélból azonban 2 — 3 m túlnyomás
magasság elégséges és ennél több nem is jó, mert a kazán gyenge falai nagyobb 
nyomást ki nem bírnak. Azért a vizet vagy valamely nyomó vízvezetékből vagy 
— ha ennek nyomása a kellőnél nagyobb vagy kisebb — a padláson elhelyezett 
víztartóból veszszük.

A vízelvezető mm' cső tetejéből egy kisebb 1 cső ágazik ki és vagy a sza
badba vagy a kéménybe torkollik; czélja az, hogy egyrészt az esetleg képződött
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gőz azonnal elillanhasson s a kazánban a veszélyes feszültség kikerültessék, s 
hogy másrészt a kazán vízoszlopának alászállása után a kazánban légüres tér ne 
képződjék, mert a külső légnyomás a kazán gyenge falait benyomná. Ugyanebből 
az okból, ha a víz a kazánban sokáig forr, a vízbevezető csövet kissé nyitva 
kell tartani, hogy az elgőzítésből eredő vízfogyasztást folytonosan pótolja.

2246. ábra.

A fürdöcsap-garmtúra három vízátbocsátó csapból áll, a melyeknek mind
egyike h hidegvízvezetékkel van összekötve. Az M  (meleg) csapot megnyitva, a 
hideg víz a li csövön át a kazánba folyik és a meleg vizet az m m 1 csövön át 
a kádba szorítja, míg a I I  (hideg) csap megnyitásával, miközben M  csap zárva 
van, a g és m ‘ csövön át hideg víz ereszthető a kádba. A középső Z  (zuhanj) 
csap végre a z csövet nyitja meg és a zuhanyt táplálja, a mely 2'0— 2’5 m 
magasságban van.
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A kályha vízkazánja, nagyságához képest, 75— 250 liter vizet 
fogadhat be, megjegyezvén, hogy egy személynek való, illetve olyan 
fürdőkád részére, a melynek alsó hosszúsága 1*40 és szélessége 
0‘40 m-nél nem nagyobb s a melyet 40 cm magasan töltünk meg 
30-35 G fokú langyos vízzel, 75 literes vízkazán elégséges, mert 
12— 14 G fokú hideg vízzel keverve, a víz mennyisége és hőfoka 
tekintetében teljesen megfelelő fürdőt ad. Ez a vízmennyiség először 
1 óra alatt, azután pedig —  midőn a kazán már meleg — % óra 
megmelegíthető.

Ilyen hengeres kályha helyett igen sokszor található a hengeres 
rézkazán, a mely egy cserép- vagy vaskályhában, mint köpönyegben, 
van elhelyezve s a melyet a tűz kivülről nyaldos. A rézhenger vizzel 
van megtöltve s 25— 35 cm átmérővel és 1‘2—2'0 m magassággal 
bír. Könnyen belátható, hogy az ilyen kályha a külső köpönyeg- 
segítségével a fürdőszobát jobban fűti, mint az előbbi, ez azonban 
a vízmelegítés rovására megy és nyáron igen kellemetlen.

Legegyszerűbb és kisebb háztartások részére legalkalmasabb 
fürdőkályha végre az, a melyben magának a fürdőkádnak a vize 
kering és folytonosan melegíttetik (vízkeringéssel működő fürdő
kályha *). Ez a kályha legkevesebb teret és tüzelőt igényel és a 
fürdőt gyorsan megmelegíti. További jó oldala az is, hogy a szobát 
csak gyengén melegíti, kevés vízvezető csövet igényel és vízvezeték 
nélkül is használható s hogy végre könnyen áthelyezhető és bárhol 
felállítható, úgy, hogy a fürdőkád tartozékának tekinthető.

A kályha egy fekvő vagy álló henger vagy harangalaku víztartó 
(2247. és 2248. ábra) czink- vagy rézlemezből; belsejében van a

gyózó rézcső (1992. ábra) is használható, a mely egy kályhában 
van elhelyezve.

* J. Dann: Handbuch dor Architektur, III. rész, 5. kötető, Darmstadt 1883.
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A kályha, bármilyen alakú is, két esővel van a fürdőkádhoz 
kapcsolva; ezek közül az alsó (a), a melyen keresztül a kád hideg 
vize a kályhába áramlik, a kádfenék közelében, a felső ( f ) pedig, a 
melyen át a meleg víz a kádba visszafolyik, a kályha legmagasabb 
vízszine alatt van. A fürdő előkészítésére a kádat vagy közvetetlenül 
vagy a c csapon át hideg vízzel annyira megtöltjük, hogy a víz 
szine az f  cső torkolata fölött legyen. Ha most az összekötő (a és f )  
csövek csapjainak megfordításával a kályhát a káddal összekötjük 
és fatjük, akkor a vízkeringés a kád és a kályha között megindul 
és addig tart, míg az összekötő csöveket, ha a kád víztartalma a 
fürdésre alkalmas kőfokkal bír, ismét elzárjuk. Fürdés után a kály
hában levő víz vagy a kádba eresztetik ki vagy ott hagyatik.

Ott. a hol fáradt vagy friss gőz mindig rendelkezésre áll. pl. 
gyárakban, a víz gőzzel is melegíthető, ha a '20— 25 mm átmérő
vel biró gőzvezető csövet a fenék fölött vezetjük be akár magába 
a kádba, akár pedig — a mi jobb —  egy víztartóba, a melyből a 
meleg víz a kádba folyik. Ott ellen
ben, a hol a helyiséget meleg vízzel 
fűtik, a fürdőkádak is a középpontból 
táplálhatok meleg vízzel.

Végre vannak fűthető fürdő
kádak is (2249. ábra); ezeknél a víz
melegítő készülék a káddal szoros 
kapcsolatban van és attól el nem vá
lasztható. A fűtő készülék lehet a kád 
feneke alatt vagy valamelyik oldalán, 
rendszerint lábfelőli végén.

A fürdőszoba rendes felszerelésé
hez tartoznak még a vízcsapok, a vízvezető csövek és a zuhany.

A vízcsapok vagy olyanok, a melyek a vízvezető cső közbenső 
részében, vagy pedig olyanok, a melyek a végén vannak; az előb
biek (2246. ábra) akkor használtatnak, a midőn a vizet a fenék 
fölött vezetjük, az utóbbiak (2238. 2240. és 2250. 
ábra) pedig akkor, a midőn fölülről folyatjuk a 
kádba. A kád töltésének előbbi módja jobb, mert 
az utóbbinál a forró víz beeresztésekor sok vízgőz 
szabadul el, a mely a fürdőszobát egészen meg
tölti és a fürdőzőre nézve kellemetlen. Az alulról 
való töltésnél ellenben a forró vizet a bevezető 22;o. ábra. 

cső torkolata fölé érő hideg vízbe eresztjük, a mely a vízgőzt 
megsűríti.
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A csapok bronzból, sárgarézből vagy vasból készülnek és rend
szerint a kádnak falfelőli oldalán egy deszka segítségével a falhoz 
erősíttetnek, a mely a csöveket is magában foglalja. Elrendezésűk 
különböző lehet. Vízkeringéssel működő fürdőkályha használatánál 
csak egy vízcsap szükséges, a hideg víz beeresztésére (2247. ábra), 
máskülönben kettő (2238. és 2240. ábra); ezek közül az egyik a 
hideg, a másik pedig a meleg vizet vezető cső végén, egymás mel

lett van, úgy, hogy meleg és hideg víz 
külön-külön bocsátható a kádba. Néha 
azonban a meleg víz már a hideg víz
zel keverve jut a kádba; ebben az 
esetben a két csap egy közös csőbe 

2251. ábra. nyílik (2251. ábra). Ott végre, a hol
a fürdőszoba zuhanynyal van felszerelve, egy harmadik csapra is 
van szükség, a mely a hideg vizet a zuhanyhoz tereli (2246. ábra).

A kád kiürítésére való csapoló lyuk rendszerint a fenék láb
felőli végén van és egy kúpos szélién tyűvel van elzárva, a mely 
egy n  lánczon függ. A szellentyű a kádfenékbe illesztett, fölül kúposán 
táguló és néha szitával is felszerelt o csőtoldatban ül. a melynek 
külső vége a szagtalanúl záró szifon töltsérébe torkollik. A lecsapoló 
nyílás a hozzávaló elvezető csővel együtt rendszerint 50 mm belső 
átmérővel bir, hogy a kád 2—3 perez alatt kiürüljön és csakhamar 
ismét használható legyen (2246. ábra).

A fürdőszobák berendezésére vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
J. Durm : Handbuch der Architektur, III. rész, 5. kötete, Darmstadt 1883.
Deutsches Bauhandbuch, II. rész, 1. kötete, Berlin 1880.
L. Abel: Das gesunde, behagliche und billige Wohnen, Wien 1894.
G. Assmann: Die Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken. 

München 1893.

3. A közlekedésre szánt helyiségek.

A közlekedésre szánt helyiségek, a lépcsőházon kívül, a mely
ről a lépcsőszerkezetekről szóló fejezetben volt szó, az előterek, a 
folyosók és az udvarok.

a) A előtér lakóházakban azért szükséges, hogy a lakóhelyi
ségek ajtói ne a szabadba, de egy zárt és közős helyiségbe nyíl
janak. Kisebb, földszintes lakóházaknál az előtér egy kicsiny, alap
rajzban négyszögletes helyiség, az ú. n. benyíló vagy pitvar, a 
melybe a bejáró ajtón át juthatunk; szerényebb munkás-házaknál 
a pitvar nem ritkán konyha gyanánt is használtatik. Jobb polgári 
és urasági lakóházaknál az előtér a lépcsőházzal kapcsolatos külön
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helyiség, a melybe legalább a főhelyiségek a.jtai nyílnak s a mely 
előszobául, néha pedig nyári ebédlőül is szolgál.

b) A folyosók csak nagyobb kiterjedésű lakóházakban és 
különösen középületekben szükségesek, a hol a különféle helyisége
ket az előtér körül nem lehet kellően csoportosítani s azokhoz köz- 
vetetlenül hozzájutni csak folyosók segítségével lehetséges. Köz
épületeknél a folyosók legtöbbször az udvari, ritkán az útczai olda
lon vannak, míg lakóházaknál, a melyek —  kevés kivétellel 
kétszakaszosak, az utczai szakaszt választják el az udvari szakasz
tól. Az egyes épületszárnyak részére azután kisebb mellékfolyosó
kat szokás berendezni, a melyek rendszerint a főfolyosóból ágaznak 
ki s alárendeltebb jelentőségüknél fogva a főfolyosónál keskenyeb
bek is. Néha a folyosó az épület külsején van és nyílt folyosónak. 
illetve, ha a földszinten van, tornácznak, ha pedig az emeleten, 
függő folyosónak neveztetik.

A főfolyosók szélessége, az épület rendeltetése és a folyosó 
czélja szerint, 1*3— 3‘0 m, a mellékfolyosóké pedig 10— 2*00 m. Jó 
megvilágításuk végett vagy az egyik oldalfalban vagy legalább a 
végeken ablakokkal szereljük fel, tűzbiztosságuk végett pedig rend
szerint beboltozzuk és padozatukat kőlemezekből készítjük.

A nyilt folyosók a házak külső oldalán alkalmazott és a fal
ból kiszögellő szerkezetrészek, melyeknek segítségével a belső helyi
ségekből, illetve az előszobákból közvetetlenül a szabadba lehet 
jutni; e szerint tehát a nyilt folyosók nem egyebek, mint meg- 
nyujtott erkélyek. Alkotó részeik: a folyosó síkja, a mely a belső 
padozat folytatásában van s a melyen a közlekedés folyik, a folyosó- 
gyámok, a melyek a folyosó síkját tartják s gyámkövekből vagy 
befalazott és gyámolított vízszintes gerendákból készülnek, és a 
folyosó-korlát a folyosó külső, szabad oldalán, a rajta folyó közle
kedés biztosítására.

A folyosók készülnek fából való házakon fából, kőből épült 
házakon pedig tisztán faragott kőből, vagy vasból, kőből és fából 
vegyesen. A fából való folyosók azonban csekély tartóssággal bírnak, 
s ennek fokozására azokat lehetőleg a ház azon az oldalán kell 
akalmazni, a mely a csapó esőtől védve van, és ezen fölül erősen 
kiszögellő eresz alá helyezni. Erdei és svájczi épületeken ilyen 
folyosók gyakoriak. A folyosógyámokat rendszerint a menyezet- 
gerendák kinyúló fejei alkotják; bütüjök vagy egy gerendával van 
el födve és párkányléczczel felszerelve (2252. ábra), vagy pedig úgy, 
mint a kinyúló gerendafejeknél láttuk, kimetszve (2253. ábra). A 
gerendafejek teherbírását h hónaljfákkal fokozzák, a melyek a fal
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mellé illesztett és a falhoz srófolt vagy a falból kiszögellő gyám
köveken álló oszlopoknak feszülnek és ezekkel, valamint a tartó

gerendákkal együtt szilárd háromszögeket 
alkotnak; ezeket a háromszögeket vagy üre
sen hagyjuk, vagy kimetszett deszkával 
bélleljük ki. A tartógerendákat fülül pallók
kal beborítjuk, úgy, hogy az esővíz lefolyása 
végett 1 — 2 cm-es közök maradjanak közöt

tük; ellenkező esetben a padozatnak kifelé néző esést kell adni. Svájczi 
házakban a folyosógyámok több kiszögellő és tübbé-kevésbbé díszesen 
kimetszett gerendából állanak, a melyek mind jobban és jobban 
nyúlnak ki a falból (2254. ábra).

Tisztán kőből épített nyílt folyosóknál a gyámok egy (2255. 
ábra) vagy több egymás fölött levő faragottkőből (2256. ábra) 
készülnek. A gyámkövek homlok- és oldallapjai sokszor díszítéssel 
vannak felszerelve s g gyökerük lehetőleg mélyen nyúlik a falba 
(2255. ábra), a melyet a gyám körül mindig czémenthabarcsba 
kellene rakni. A folyosó síkját azután egyes, 15— 20 cm vastag 
faragottkő-lemezekből állítják helyre, a melyek a gyámok fölött 
vannak megtoldva és szélükkel az épület falába is beeresztve (2256. 
ábra). A gyámok egymástól való távolsága rendszerint az ablak
közökkel egyenlő, a mennyiben minden ablakpillérbe egy-egy gyámot
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falazunk be. Néha az egyes gyámok közé porosz süvegeket feszítenek 
s azok hátát vízszintesre egyengetve, kisebb kőlemezekkel burkolják.

jobb elosztására mindig egy öntött vaslapot s az alsó lap alá még egy 
faragott vánkoskövet (v) is kell tenni; czélszerű a gyám körül levő 
falat is czémenthabarcsba rakni. Ennél jobb szerkezet azonban az, 
a melynél a befalazott vasgerenda teherbírását egyszerű - vagy 
sarokvasból avagy öntöttvasból készített d dúczokkal gyámolítjuk

(2258. ábra), melyeknek talpa a nyomás jobb elosztása végett öntött 
vassaruba van ágyazva. Az egyes gerendákat /' falkapcsokkal is

Sobó: Iiözépítéátan II. 22
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lehet a falba bekötni. Könnyebb szerkezetnél a gyámok rúdvasból 
készülnek s derékszögű háromszög alakjával bírnak (2259. ábra), a 
melynek átfogója egyenes vagy hajlított. A gyám vízszintes rúdvasat 
a falon keresztül tolva, egyszerűen a menyezet-gerendákhoz erősítjük, 
úgy, mint a falkapcsoknál láttuk. iV vasgyámokra azután vagy palló
deszkákat (2257. ábra) vagy faragottkő-lemezeket (2258. ábra) vagy 
pedig rovátkolt vaslemezeket fektetünk, a melyek a folyosó síkját 
alkotják. Vasgerendák alkalmazásánál azok közé porosz süvegbolto
zatokat is lehet építeni s azokat fölül, megfelelő kiegyengetés után, 
kisebb kőlapokkal burkolni.

A folyosókorlátok készülhetnek fából, faragottkőből és vasból; 
kőből való korlátok azonban újabban ritkán készülnek, mert igen 
költségesek, fából való korlátok pedig csak fafolyosókon találhatók; 
a korlátok anyaga rendszerint kovács- vagy öntöttvas, szerkezete 
pedig olyan, mint a lépcsőkorlátoknál említettük. Magasságuk 
l'OO— 1'20 m. A korlátoszlopokat vagy közvetetlenül a gyámokra 
vagy pedig, ha a folyosó síkja kőlemezekkel van burkolva, ezek 
szélére állítjuk.

c) Néha, különösen közbeépített városi lakóházaknál, a kocsi
bejáró is az épületen keresztülmenő folyosó, a melyből az egyes 
földszinti előszobák, folyosók és a lépcsőház is megközelíthetők s a 
mely rendszerint a ház mögött levő udvarba vezet. Ilyen átmenő 
földszinti folyosó azonban díszesebb lakóházaknál és középületeknél 
gyalogközlekedés czéljára is található, ekkor azonban előcsarnoknak 
nevezzük és sokszor kétoldali oszlopsorokkal díszítjük. Ebből ágaznak 
el földszinti folyosók s ebből nyílik a lépcsőház is.

d) Az udvar végre csak akkor tartozik a lakóház alkotó részei 
közé, ha a zárt épületen belül van, vagy ha az egyes épületszárnyaknak 
világossággal és levegővel való ellátására szolgál. Minél nagyobb 
az udvar, annál jobban teljesíti ebbeli feladatát. ’ Az ú. n. világító 
udvarok, a melyek zárt épületeken belül oly czélból építtetnek, 
hogy az épület egyes részeit megvilágítani lehessen s a melyeknek 
alaprajzi területe rendszerint csak 6— 12 m2, friss levegő szolgál
tatása tekintetében nem sokat érnek, mert légáramlás, a mely a 
légcseréhez okvetetlenűl szükséges, alig van bennük. Sok esetben 
csakis megvilágítás a czéljuk, ezért fölül üvegfödéllel is felszerelhetek. 
10 m2-nél kisebb világító udvar azonban ennek a feladatnak sem 
felel meg.

Az udvar tisztántartására minden körülmények között nagy 
gondot kell fordítani, hogy a levegőt meg ne rontsa. Az udvar talaját 
ez oknál fogva kisebb területnél kővel burkoljuk, nagyobbnál
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kavicscsal beterítjük s a csapadékvíz elvezetéséről is gondoskodunk 
A kőburkolat a már ismeretes módon gránitból, kemény mészkőből, 
kvarczból, bazaltból, vagy kongó téglából, illetve keramitból, sokszor 
aszfaltból készül. A fakoczkákkal való udvarburkolat, mert rothadása 
a levegő tisztaságát megrontja, nem ajánlható. A kavicsborítás rend
szerint két rétegben készül; az alsó réteg durvább folyó vagy tört 
kavics, a felső pedig finomabb szemű kavics vagy öregszemű homok: 
mindegyiknek vastagsága 8— 10 cm.

Az udvar, hogy a csapadékvíz lefolyhasson róla, egy vagy több 
irányban lejtősre készítendő, a szerint, a mint a vizet az udvar 
szélén vagy közepén végigmenő nyitott csatorna fogja fel. vagy pedig 
az udvar közepén levő csatornaszem vezeti el. Kisebb udvarokban 
rendszerint az utóbbi berendezés szokásos; ebben az esetben a négy- 
szögletes udvar az átlók által négy háromszögre osziatik, a melyeknek 
közös csúcsában van a csatornaszem.

Az udvarok vizének elvezetéséről már az emésztő csatornáknál 
volt szó.

Az udvarnak kerületét l ’OO—1'50 m-nyi szélességben a ház
falak körül mindig kővel kellene burkolni, hogy a reáhullott víz 
a talajba ne szivároghasson, a hol a pinczefalak nedvességét okozná.

A. A helyiségek térbeli szükséglete.

A fönnebb elősorolt helyiségek méretei, úgy alaprajzi kiterje- 
désöket. mint magasságukat tekintve, változnak azok külön czélja 
és rendeltetése, valamint a családok társadalmi igényei és az egész
ségügyi követelések szerint is, a mennyiben a helyiségek űrtartalmát 
első sorban a levegőszükséglet szerint határozzuk meg. A helyiségek 
nagyságával növekszik azonban az építő-költség is, kiterjedésük meg
határozásánál ennélfogva, takarékossági szempontból, a czélszerűséget 
szem elől téveszteni nem szabad s ha a benlakók számát és élet- 
szükségleteit kellőképpen figyelembe vettük, a helyiségek további 
nagyobbítása csak hiábavaló költséget okoz és sokszor a kényelem 
rovására megy. Ott ellenben, a hol a költség nagyon szűkén van 
kiszabva, a helyiségek kiterjedése az, a melyből legkevesebbet lehet 
és szabad más czéloknak feláldozni.

A helyiségek nagyságának kiszabásánál irányadó az, hogy az 
alárendelt czélokra szánt helyiségek ne legyenek nagyobbak a főhelyi
ségeknél, hogy így a helyiségeknek egymáshoz viszonyított nagysá
gából már előre lehessen azok rendeltetésére következtetni. A kellő 
arány betartása azonban kiváló figyelmet igényel, mert a túlságosan

22*
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nagy helyiségek a kisebbekkel szemben a pusztaság benyomását 
teszik és a többi helyiséget a valódinál is kisebbnek mutatják.

Lakóházaknál az egyes helyiségek szokásos alaprajzi kiterjedése 
nagyjában a következő:

Térszükséglet m2-ben

A helyiség megnevezése munkás- polgári urasági

lakóházaknál

Egy személynek való szoba 12— 15 15-20 20— 24
Családi (nappali) szoba . . . 20— 30 25— 35 30-50
Háló-szoba............................... 15—20 25—35 30-40
Ebédlő 12 személyre . . . . 30 —

» 18—24 személyre . . — — 45— 60
Fogadó-szoba.......................... — 25-35 30—50
Gyermekszoba 2—3 gyermek

részére ............................... — 20-30 30— 50
Vendégszoba.......................... — 15-20 20-25
Úri dolgozó-szoba................. — 12—20 20-25
Dohányzó-szoba...................... — — 25— 30
Játszó (kártyázó)-szoba . . . — — 30—40
Öltöző-szoba.......................... — — 10— 15
F ü rd őszob a .......................... — 10— 15 15—20
Cselédszoba.......................... — 12—15 25—30
Konyha ................................... 10— 15 15— 25 25 —35
É lésk am ara .......................... 8— 10 15— 20 20—30
Mosókonyha.......................... — 12—15 15—20
Házi p in c z e .......................... 6 -8 12-18 20—25
Árnyékszék............................... LO— D20 1-20— 1-50 2-0— 3-0
Előtér, előcsarnok................. 4-00—8D0 12— 20 20—30
Folyosók szélessége. . . . m 1-00— 1-20 1-25—2-00 2 00—3-00
Oszlopos csarnok szélessége » — — 5-00-8-00
Kocsibejáró szélessége . . » — 300— 3-50 3-00—4-00
Lépcsők szélessége. . . . » 0-95— 1-00 1-25— 1-50 1-50— 3-00

A lakóházak udvarainak nagysága változik a szerint, a mint 
kocsival járhatók vagy nem; előbbi esetben, hogy a kocsi megfordul
hasson benne, szélessége és hosszúsága egyaránt 8— 10 m; utóbbi 
esetben ellenben, mivel az udvari helyiségek megvilágítása és levegővel 
való ellátása a czélja, kisebb is lehet.

Középületeknél a térszükségletet a bennük tartózkodó személyek száma 
szerint tapasztalati adatok alapján határozzuk meg, még pedig:
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Elemi iskoláknál 1 ülőhelyre 0-25— 040 m3, közlekedő folyosók stb. be
számításával pedig 0-90— 1-20 m-nyi alapterületet számítunk, míg középiskolák
nál a helyszükséglet 0-85-0-60 m2. folyosókkal stb. együtt szintén 0 90 -1  -20 m3, 
rajztermekben pedig 1"50— 1*70, illetve közlekedő folyosókkal stb. együtt 2"25— 
2-70 m3. A közlekedő folyosók szélessége 0-70— 1*00 m, 1—1 tanuló ülésszélessége, 
kora és foglalkozása szerint, 050-0-70 m. Az iskola terem c mellett, a rajzter
meket kivéve, ne legyen 10 m-nél hosszabb, mert különben a táblán levő Írást 
nem lehet jól elolvasni és a tanító szavát jól megérteni; míg ellenben a terem 
szélessége, mint alább látni fogjuk, az ablakmagassággal arányos s rendszerint 
úgy viszonyúk a hosszúságához, mint 2 :3, legföljebb 3 :4.

A tanító asztala, ülése, szekrénye és a tábla a tanterem hosszúságából 
egész mélységében 1"90—2"00 m-t foglal el.

Templomokban egy-egy ülőhely közlekedő folyosók nélkül 045—0-50 in3, 
ezekkel együtt pedig 0-60—0-90 m3, egy-egy állóhely pedig 0-30 m". Az ülőpadok 
egymástól való távolsága 0"85--0"95 m.

Tornaiskolákban egy-egy személyre 4—5 m2 terület esik.
Ebédlő-termekben 1—1 személyre a közlekedő folyosókkal együtt 0-75—1*00 

m3-t, táncztermekben ugyanannyit, gyüléstermekben pedig, ha mindenki ül. 050— 
0"60, ha ellenben csak egy rész ül, 040— 0*45 m3-t szoktak számítani.

Kórházakban egy-egy ágy részére a folyosókkal együtt 7 — 10 m2-t vagy 
36 m3-t számítunk, e mellett az egy sorban levő ágyak 1'00—120 m-nyire van
nak egymástól és a falakra merőlegesen állanak. Két sor ágygyal bíró szoba 
szélessége 7'50—8'00 méter.

A helyiségek magassági mérete, a melyet vízszintes menye- 
zeteknél a padozat síkjától a menyezet síkjáig függőlegesen számítunk, 
szintén a helyiségek czélja és rendeltetése szerint változik. A szobák 
magassága munkásházakban 2-80—3”0Ü m, polgári lakóházakban 
3‘20—3'70, urasági lakóházakban 4*0, ritkábban 450 m; boltozott 
szobák legkisebb magassága ellenben, a záradékban mérve, 3'00 m. 
iskolákban legalább 3’50 és legföljebb 4'50, tornatermeknél 5'00—6'00, 
kórházakban AOO-4‘50 m szobamagasság a szokásos.

5. A helyiségek alaprajzi alakja.

A helyiségek alaprajzi alakjának meghatározásánál a helyiség 
rendeltetésén kívül a belső beosztással járó elhelyezés nehézsége is 
határoz és nem ritkán a legjobb alaktól való eltérést is megokolttá teszi.

Az általánosan használt alak a négyszög, mert — habár egyenlő 
alapterület mellett hosszabb ugyan, mint a kör —  sokkal könnyebben 
szerkeszthető meg, állítható helyre és helyezhető egymás mellé, s 
azonkívül a falnyílások kiképzésére és a rendes bútorok elhelyezésére 
is kedvezőbb, mint a körvonalakkal határolt alak.

A négyszögek közül, egyenlő alapterület mellett, legnagyobb 
kerülete van a hosszúkás négyszögnek és legkisebb a négyzetnek; 
ennélfogva a hosszúkás négyszög alakjával bíró helyiség falfelülete
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is jóval nagyobb, mint a négyzetes helyiségé. Mivel pedig — a fény
űzéssel berendezett és nagy költséget igénylő nagyúri lakásokat 
kivéve —  rendszerint arra kell törekednünk, hogy a térben és a 
költségben lehetőleg takarékoskodjunk, a nélkül, hogy a szükséges 
bútorok elhelyezése nehézséggel járna: ez oknál fogva oly helyi
ségeknél, a melyekben sok bútort kell elhelyezni, általában véve a 
hosszúkás négyszögű alaknak adunk elsőséget, míg ellenben ott, a 
hol kevesebb bútor szükséges, pl. a fogadó és esetleg a nappali 
szobában is, a négyzetes alaprajzi alak is megfelel. Ott, a hol a 
négyzetes alaprajzzal bíró helyiség a szomszédos helyiségekkel van

sarok marad (2260. ábra AJ.
2260. ábra. a  négyzetes szoba továbbá, ha

36 - 40 m2-nél nagyobb, ugyanannál a magasságnál nyomottnak lát
szik és kevésbbé szép, mint a hosszúkás (2260. ábra B).

A hosszúkás helyiség azonban, ha szélessége hosszúságához 
képest csekély, folyosószerűvé válik és szintén nem szép. Ez oknál 
fogva kényszerítő okok nélkül ne tervezzünk hosszabb szobát, mint 
amilyen a szélesség iy 2-szerese, és olyan esetben, amidőn az 1: 2 
arányt kénytelenek vagyunk átlépni, igyekezzünk a hosszanti falakat 
függőleges irányban oszlopokkal vagy pilaszterekkel, a menyezetet 
pedig vízszintes szalagokkal több részre osztani, hogy a kedvezőtlen 
hatást csökkentsük.

Egyes esetekben, a midőn t. i. az építő-telek határvonalait 
kénytelenek vagyunk betartani, derékszögű alaprajz helyett ferde
szögű négyszöget kapunk. A ferdeségen egyenlőtlen vastagságú 
falakkal vagy a sarok letompításával szokás segíteni; rendszerint 
azonban erre nincs szükség, mert a ferdeség ritkán oly szembetűnő, 
hogy eltűrni ne lehetne.

A helyiségek mélységének helyes meghatározása a tervezőnek 
első és fő feladata, mert ez van befolyással a többi méretekre s 
ezzel függ össze az ajtók és ablakok beosztásának módja is. Ez a 
mélység függ egyrészt a helyiségek rendeltetésétől, másrészt pedig a 
mcnyezetszerkezettől és a szobák, illetve ablakok magasságától.

közül három ajtókkal, a negyedik 
pedig ablakokkal van áttörve, 
úgy, hogy a bútorok elhelyezésére, 
a kályha által elfoglalt saroktól 
eltekintve, csak három szoba-
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A menyezet-gerendák tudvalevőleg rendszerint a homlok- és 
az anyafalakon feküsznek vagyis a helyiségek mélysége irányában 
vannak elhelyezve és egész hosszúságukban szabadon lebegnek. 
Hosszúságukat ennélfogva faanyag alkalmazásánál 60 — 6*5, vasgeren
dáknál pedig 7'5—8-0 méternél ritkán veszszük nagyobbra s legtöbb 
esetben, a midőn t. i. a helyiségek leendő használati módja ezt 
megengedi, 4‘5—60 m-nyi hosszúsággal is megelégszünk. E mellett 
természetesen a bútorok elhelyezésére szükséges falfelület és az 
ajtók szélessége az irányadó, megjegyezvén, hogy a nagyobb bútor
darabokat, nevezetesen az ágyakat, a pamlagokat, a szekrényeket 
stb. rendszerint a választó falak mellé szoktuk állítani, úgy, hogy a 
választó falak hosszúságát s ezzel együtt a helyiségek mélységét 
ehhez képest kell a fönnebbi határok között meghatározni.

Egy-egy ágy részére, mint már emlitettük, legalább 2.10 m-nyi 
hosszúság szükséges. 6 m mély szoba választó falát ennélfogva a

2261. ábra. 2262. ábra. 2263. ábra. 2264. ábra.

2261. ábrában látható módon oszthatjuk be; e mellett a középen 
1*30 m széles kétszárnyú ajtót helyezhetünk el, a melynek egész 
szélessége — a peremdeszkákkal együtt — 060— l'SO m. Ha ellen
ben kétszárnyú ajtó helyett egyszárnyút alkalmazunk, a mely a 
választó fal közepén csak 1-30 m szélességet foglal el, akkor a szoba
mélység, mint a 2262. ábra mutatja, 5*50 m-re száll alá. Ennél 
kisebb szobaméiységnél (2263. és 2264. ábra) a választó falat már 
nem oszthatjuk úgy be, hogy az ajtó mindkét oldalán 240 m-nyi 
hosszúságú falunk legyen és az ajtót már nem helyezhetjük el a 
választó fal közepén, de vagy a homlok- vagy az anyafalhoz toljuk 
közelebb, a szerint, a mint az egyik vagy a másik falrészre van 
inkább szükségünk. Ha azután az ajtó túlsó oldalán kisebb bútor
tárgyak, pl. szekrény, mosdóasztal, tükör stb. elhelyezésére 14 m 
hosszú falat hagyunk, akkor a szobamélység kétszárnyú ajtó alkal-
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mazásánál 5*00 m (2263. ábra), egyszárnyú ajtónál pedig csak 4'50 
méter lehet (2264. ábra).

E szerint tehát lakóházaknál 4*50—5'00 m-nyi szobamélység 
a legtöbb esetben megfelel és 5*50— 6‘00 rn-nél több gazdagabban 
berendezett házaknál sem szükséges, úgy, hogy a menyezet-geren- 
dáknak más módon való elhelyezése, mint a hogy fönnebb emlí
tettük, alig fordúl elő. Kisebb középületeknél a helyiségek mélysége 
ennél nagyobb is szokott lenni s ha 6‘5— 7’0 m-nél nagyobb, akkor 

j menyezet-gerendák gyanánt erősített fagerendákat vagy hengerelt 
vasgerendákat, ha pedi'g 8— 9 m-nél is nagyobb, akkor szegecselt 
vasgerendákat vagy pedig különleges szerkezeteket kell alkalmazni.

Meghatározva ilyképpen a helyiségek mélységét és ismerve 
azoknak alaprajzt területét, hosszúságuk meghatározása már nem 
jár nehézséggel, mert a térszükségleten kivül csak az ablakbeosztásra 
kell figyelemmel lenni. E szerint vannak azután egy-, két-, három- 
négy- és többablakos helyiségek; ezeknek hosszúsága az ablakoknak 
egymástól való távolságától, ú. n. tengelyközétől függ, a mennyiben 
a választó falakat mindig valamely ablakpillér mögött, még pedig 
annak közepén vagy valamelyik ablakhoz közelebb helyezzük el 
(lásd a 2260.— 2265. ábrát).

Az ablakok tengelyközét lakóházaknál úgy határozzuk meg. 
hogy az ablakok között levő pillérek szélessége legalább is egyenlő 
legyen az ablaknyílások szélességével, a sarokpillér pedig a töb

bieknél az oromfal vastagságával 
legyen szélesebb (2265. ábra). A 
pillérek ilyen szélességét nem 
annyira a szerkezet szilárdsága, 
mint inkább a czélszerűség kí
vánja meg, mert szűk ablakpil
léreknél a szoba külső oldalán 
kisebb bútorokat sem lehet elhe- 

2265. ábra. lyezni.
A tengelyközök nagysága függ általában az épidet rendelteté

sétől és egyszerűbb vagy gazdagabb kivitelétől s egyszerű lakó
házaknál, a kicsiny szobák miatt, 2*30— 2*50 m, jobb polgári és 
urasági lakóházaknál 2*85—3’50 m, monumentális jellegű épületek
nél 3*50—4\50— 600 m. E szerint tehát ’/2-téglányi vastagságú 
választó falak alkalmazásánál, ha azok az ablakpillérek közepén 
vannak

V so
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egyszerű jobb
lakóházaknál

az egyablakos szoba hosszúsága 215— 2 35 270—3*35 m
a kétablakos » » 4*45—4*85 5*55—6*85 »
a háromablakos » » 6*30— 6*80 8*40— 10*35»

Az utóbbi méretek tehát elfogadható helyiségeket adnak, a 
3*00— 3*50 méteres tengelyközt ennélfogva kisebb középületeknél 
szokás alkalmazni. Az ablaknillérek kisebb-nagyobb szélessége szerint 
ezek a méretek is kisebbíthetők vagy nagyobbíthatók, a szerint, 
a mint a választó falat a pillér közepéből az egyik vagy a másik 
ablak felé toljuk el.

6. A munkás-lakóházak.
A munkásházak elvileg az általános értelemben vett lakó

házakhoz tartoznak ugyan és az ezekre nézve fennálló általános 
szempontok rájok is érvényesek, építések és berendezésük módját 
mindazonáltal külön kell tárgyalni, nemcsak azért, mert a munkások 
lakáskérdése manapság szocziális jelentőséggel bir, a melynek meg
oldása igen nagy fontosságú és a társadalom tevékenységét és figyel
mét nagy mértékben foglalkoztatja, de azért is, mert ezeknél a 
házaknál a lakóhelyiségek száma és nagysága tekintetében a köve
telések a lehető legszerényebbek ugyan, e helyett azonban, a mun
kások igényeinek kielégítése mellett, a legnagyobb takarékosság elve 
az irányadó. Ez oknál fogva a munkásházak egészen különálló 
helyet foglalnak el a lakóházak között.

Hogy a munkásházak lényegével tisztában legyünk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a munkásosztályhoz nemcsak a gyári, ipari és 
bányamunkások, de a különféle kézművesek, a vasúti, erdei és mezei 
munkások, valamint a napszámosok is tartoznak s hogy ennek követ
keztében a munkások megfelelő lakásáról és boldogulásáról való 
gondoskodás nemcsak a nagy gyári és bányaipari vállalatokra, de 
az erdő- és földbirtokosokra, a társadalomra és valamennyinél 
nagyobb mértékben magára az államra nehezedik.

A munkások lakáskérdése, a mely csak századunkban jutott társadalmi jelen
tőségre, szoros kapcsolatban van a társadalom művelődésével és a szocziális kér
déssel. A munkásosztály az általános művelődés terjedésével és a politikai sza
badság elnyerésével igényeivel követelőbb lett s ha azokat kielégíteni nem tudja, 
elégedetlen sorsával és a fennálló társadalmi renddel, a melynek ellenségévé válik. 
Ezt a szocziális kérdést köztudomás szerint leginkább az hozta napirendre, hogy 
a nagyban megszaporodott munkásosztály legnagyobb része ingatlan tulajdon 
nélkül van, a mely őt lakóhelyéhez kötné, a melynek megtartására és gyarapítá
sára törekedhetnék s a melynek hiányában, úgyszólván, földönfutóvá lesz. Ez és 
a munkásoknak kínálkozó és szerény eszközeikkel elérhető lakások rossz minő
sége legfőbb oka annak a folytonosan növekedő eikedvetlenedésnek és elégedet
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lenségnek, a mely a munkásosztálynál észlelhető, mert ez fejleszti ki bennök a 
háziatlanságot, az iszákosságot, a békétlenségre és a bujtogátásra való hajlamot. 
Megfelelő lakás hiányában a munkás megveti az otthonmaradást, mert a rossz, 
egészségtelen és barátságtalan szobában nem akar hosszabb ideig tartózkodni s 
inkább korcsmába megy, a hol keresetét eliszsza. Hogy ez és a rossz társaság a 
munkás testi és erkölcsi életére mily befolyással van, általánosan ismeretes.

A kérdés megoldására e szerint önként kínálkozik az, hogy a munkásnak 
méltányos árért, a mely mindennapi keresetével arányban van, jó, egészséges 
és olyan lakást adjunk, a mely szükségleteinek megfelel, a melyben jól és ottho
nosan érzi magát és ennélfogva szívesebben tartózkodik, mint másutt, s hogy 
módot nyújtsunk neki arra is, hogy kellő takarékossággal saját telket és házat 
szerezzen, azaz háztulajdonossá legyen. Az ingatlan tulajdon, a saját családi fészek, 
a mely szükségleteinek megfelel, legtöbbször az ennek megszerzésére való kilátás 
is, mindennél alkalmasabb arra, hogy őt helyhez kösse és a kivándorlástól s kó
borlástól visszatartsa. Annak tudata, hogy ő is a birtokos osztályhoz tartozik, 
hogy gyermekeinek ingatlan tulajdont és biztos hajlékot hagyhat hátra, hogy füg
getlen a háztulajdonosok kényétől és kedvétől s hogy esetleg a község ügyeinek 
rendezésénél is szava van, erős mértékben fejleszti erkölcsi tulajdonságait, fokozza 
munkakedvét, megváltoztatja békétlenségre hajló természetét s kibékíti sorsával, 
úgy, hogy nem hallgat többé a bujtogatókra s az állam és a társadalom barát
jává és hasznos tagjává lesz.

a) M u n k á sh á za k va  von a tk ozó  á lta lá n os  sz em p on tok .

Hogy a munkásházak építésére és berendezésére vonatkozó 
általános elveket megállapíthassuk, mindenekelőtt szükséges, hogy 
e lakóházak czélját és azokat a követelményeket kellően megvilágítsuk, 
a melyeket építésük által kielégíteni akarunk.

A munkásházak, mint már említettük, azért épülnek, hogy a 
munkások lehetőleg munkahelyük közelében állandó és idővel, ha 
csak lehetséges, saját birtokukba átmenő hajlékot kapjanak és a 
begyakorolt, ügyes munkások a munkahelyhez legyenek kötve. 
A munkások eme állandó letelepítése azonban, általános tapasztalat 
szerint, csak akkor sikerül, ha a munkáslakások olcsók, egészségesek 
és barátságosak s ha minél jobban megfelelnek a munkások élet
szükségleteinek és azoknak a föltételeknek, a melyek szükségesek 
arra, hogy a munkás fizikai és erkölcsi jóléte emelkedjék. Ezek a 
föltételek nagyjában a következők:

1. hogy a munkás saját és családja egészségét fentartsa és 
ápolhassa,

2. hogy szabad idejének legnagyobb részét családja körében, 
otthon tölthesse,

3. hogy rendezett, zavartalan, erkölcsös és önálló házi, illetve 
családi életet folytathasson,

4. hogy családját a szükséges élelmi szerekkel könnyen elláthassa.
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5. hogy gyermekeit neveltethesse és
6. hogy bizonyos kényelemben élhessen.
Ezeknek a föltételeknek teljesítése nemcsak a munkás, de a 

munkaadó érdekében is van, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy 
ott, a hol a munkások nincsenek megelégedve a nekik kiutalt luka
sokkal, nem is óhajtják azokat tulajdonukul megszerezni és minden 
kísérlet, a mely állandó letelepítésükre irányul, hasztalan.

Az első követelmény kielégítése végett a munkásházakat jó, 
egészséges, talajvíztől és vízáradásoktól mentes talajon és úgy kell 
építeni, hogy egyrészt az illető éghajlat viszonyainak megfeleljenek 
és a benlakót az időjárás viszontagságai ellen megvédjék, hogy 
másrészt a munkásnak elegendő tiszta vize és levegője s világos és 
—  a helyi viszonyokhoz képest — meleg lakása legyen s hogy végre 
a házi szennyes vizek és hulladékok azonnal eltávolíttassanak.

A második föltételnek akkor teszünk eleget, ha arról gondos
kodunk, hogy a munkásházak ne legyenek nagyon messze a munka
helytől, nehogy a munkás szabad idejének és testi erejének nagy 
részét az ide-oda járásra elfecsérelje és családjától s otthonától 
elvonja. A messzelakó munkás már elfáradva érkezik a munkába s 
munkabírása és keresetképessége jelentékenyen csökken. A munka
hely közvetetlen közelében levő munkásházak azonban szintén nem 
felelnek meg teljesen czéljuknak, mert szenvednek a munkahelyivel 
kapcsolatos és sokszor káros vagy legalább kellemetlen befolyások
tól, és a munkásokat a családjokkal munkaközben való érintkezés 
elvonja a munkától.

A harmadik követelmény teljesítése végett arra kell törekednünk, 
hogy minden egyes lakás szigorúan legyen a többiektől elkülönítve, 
hogy így lakását mindegyik család saját kizárólagos szükségleteinek 
megfelelően berendezhesse és használhassa, a nélkül, hogy ebben a 
szomszédok által korlátozva lenne. Az elkülönítés legjobb neme az, 
a midőn minden egyes családnak, mint az vidéken, a hol a telek 
olcsó, többnyire található, saját, különálló háza van; ott ellenben, a 
hol a telek drágasága miatt több családot kell egy födél alatt 
elhelyezni, az elkülönítés csak akkor felel meg a követelményeknek, 
ha minden lakásnak külön bejárója, folyosója, lépcsője, konyhája, 
pinczéje, padlása, udvara és árnyékszéke van. A közlekedésre és a 
házi gazdaság czéljaira szánt helyiségek közös használata, tapasz
talat szerint, nemcsak az együttlakók erkölcseire és a családias 
érzületre, valamint a családok takarékosságára van káros befolyással, 
de folytonos viszálynak és veszekedésnek is okozója, veszélyezteti a 
házi békét és az együttlakók egészségét, megnehezíti a gyermekek
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nevelését s megrontja a család önállóságát, cselekvésének szabad
ságát és zavartalan házi életét is. Az egymás iránt való tekintetek 
kielégítése és a közös jogok megbecsülése —  a mi már egymagában 
is több műveltséget és önmegtagadást kíván, mint a mennyi a 
legtöbb munkásnál feltételezhető — rendszerint az egyén saját 
jogainak rovására megy.

A negyedik és ötödik követelés csak akkor elégíthető ki, ha a 
munkás lakása lehetőleg közel van az élelmi piaczokhoz, az iskolához 
és a templomhoz, úgy, hogy az élelmi szerek beszerzése s a gyer
mekek iskoláztatása és valláserkölcsi neveltetése nem jár nehézséggel.

A hatodik követelmény végre a munkások kényelmével is számol. 
Ez ellenkezik ugyan a takarékosság elveivel, a melyeket a munkás
házak berendezésénél figyelmen kívül hagyni nem szabad és nagy
részben ellenkezik azokkal a szerény követelésekkel is, a melyekkel 
a munkások a lakóhelyiségek száma és nagysága tekintetében álta
lánosságban fellépni szoktak, a lakás berendezésénél mindazonáltal 
számolni kell a munkás életszükségleteivel és keresetképességével, 
valamint az erkölcsösség követeléseivel is. Ebből a szempontból 
tekintve a dolgot, a lakószoba mellett mindig külön hálószobát 
kellene berendezni s ha a családban felnőtt gyermekek vannak, 
kettőt is, úgy, hogy az apa a fiúkkal, az anya pedig a leányokkal 
együtt, azaz a családtagok nemök szerint elkülönítve töltik az éjszakát.

Külön lakószoba nem mindig szükséges, mert a család a kony
hában is tartózkodhatik, ha ez eléggé nagy, a hálószoba azonban a 
konyhától okvetetlenül és, ha csak lehetséges, a lakószobától is 
elkülönítendő, mert az a házi rend és a tisztaság előmozdítására 
szolgál.

A legkisebb lakóházhoz kötött kényelemhez tartozik továbbá 
a külön konyha és éléskamara, esetleg egy kis pincze és a padlás, 
valamint az is, hogy az egy lakáshoz tartozó helyiségek mind egy 
emeletsorban és úgy legyenek elhelyezve, hogy a házi asszony, a 
mig a konyhában teendőit végzi, a lakást és a gyermekeket is 
szemmel tarthassa. A munkáslakásnak két emeletsorban való elhe
lyezése, a mi városokban gyakran található, nem felel meg a mun
káscsalád házi viszonyainak, mert a közben levő lépcső az egyes 
helyiségek közt a közlekedést megnehezíti és a felügyelet nélkül levő 
kis gyermekekre is veszélyessé válhatik.

Legkényelmesebbek és a munkások által leginkább keresettek 
a földszintes lakások, a melyek leginkább felelnek meg a munkás 
viszonyainak. Emeleten a munkás nem szeret lakni, nemcsak a 
fáradságos vízhordás, de a gyakori mosással járó kellemetlenségek
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és a gyerekek miatt. Emeletes munkásházak építése ennélfogva csak 
ott van megokolva, a hol a helyi viszonyok, illetve az épülettelkek 
hiánya vagy drágasága azt megkívánja.

Vidéken, a hol a munkáscsalád megélhetését a házi állatok 
tartása nagyon megkönnyíti és a munkás családját is foglalkoztatja, 
a lakáshoz istálló s ezzel kapcsolatban sertés- és csirkeól is szükséges.

A lakás kényelmét és becsét nagyon emeli végre az, ha leg
alább 200— 500 m2-nyi területű kis kert van mellette, a mely nem
csak közegészségi tekintetben igen fontos, de a háztartásra és a 
család hasznos foglalkoztatására nézve is nagy jelentőségű.

b) A  m u n k á sh á za  A- térsz üA'séylete.

Munkásházaknál, mint már említettük, a lakóhelyiségek száma 
és nagysága a legkisebb, a melyet a viszonyok megengednek. A lakás 
nélkülözhetetlen helyiségei a lakó- és egyúttal a hálószoba, a konyha 
és az árnyékszék. Sokszor még külön konyha sincsen, mert a házi 
tűzhely a lakószobában van; ez azonban, habár takarékossági szem
pontból helyes lehet, egészségügyi szempontból nem ajánlható; ha 
nappali és éjjeli tartózkodásra külön helyiségek nincsenek, legalább 
a főzés végeztessék külön helyiségben. A különálló konyhát, ha a 
család nagyobb, hálóhelyiségül is lehet felhasználni, habár ez a rend 
és a tisztaság rovására megy.

A konyha igen sokszor a bejáró is, úgy, hogy a lakás belsejébe 
csak rajta keresztül lehet jutni. A lakás térszükséglete ezzel kiseb- 
bedik ugyan és a konyhában elfoglalt házi asszony az egész lakást 
könnyen áttekintheti és a belépőt is láthatja, egészségi tekintetben 
azonban az ilyen berendezés szintén hibás, mert a bejáróban, a 
melynek ajtaja a szabadba nyílik, rendszerint légvonás van s a benne 
való tartózkodás, különösen télen, nem kellemes. Hálóhelyiségűl az 
ilyen konyha fel sem használható. A konyha előtt tehát külön bejáró 
vagy előtér szükséges, a melyből egy ajtó a konyhába, egy pedig a 
lakószobába nyílik s a melyben a padláslépcső és esetleg a pincze- 
bejáró is elhelyezhető.

Ott, a hol a munkások kényelmével és egészségével is számol
nak és a jobb munkásoknak némileg fokozottabb életszükségleteit 
is figyelemre méltatják, a lakószobához és konyhához csatlakozik 
még egy külön hálószoba és egy kis éléskamara vagy pincze, úgy, 
hogy a család külön szobában lakik, külön szobában hál és külön 
helyiségben főz, a melynek szomszédságában az élelmi szerekből egy 
kis készletet is tarthat. Számosabb tagból álló családnál a nappali 
szoba is felhasználható hálóhelyiségül, úgy, hogy a felnőtt gyermekek
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a szülőktől, vagy a család női tagjai a féríitagoktól az éjjen át elkü
löníthetők. A külön hálószoba, ha a térszükségletben, a mennyire 
csak lehet, takarékoskodni akarunk, padlásszoba is lehet, sőt a 
padlásteret, a melynek csak egy részére van a munkásnak szüksége, 
ilyen czélra felhasználni igen czélszerű, mert a lakás kényelmét 
nagy mértékben fokozza, a nélkül, hogy a takarékosság elvét figyel
men kívül hagynék.

Az egy lakó- és egy hálószobából, valamint konyhából és élés
kamrából (esetleg pinczéből) álló lakás, a munkások átlagát tekintve, 
teljesen megfelel azok életszükségleteinek és ennélfogva normális 
munkáslakásnak tekinthető, már azért is, mert a munkások család
tagjainak változó számát és a család, mondhatni, legnagyobb szük
ségletét is figyelembe veszi. Ennek a lakásnak további jó oldala, a 
mely a munkások különleges viszonyaiból ered, az, hogy abban az 
esetben, a midőn egy kisebb vagy szegényebb családnak kisebb igé
nyei vannak és a külön hálószobát nélkülözheti, ezt nőtlen mun
kásoknak albérletbe kiadhatja és a lakást ezáltal megfelelő arányba 
hozhatja saját anyagi viszonyaival.

Két, a lakószobától elkülönített hálószoba, legalább nálunk, 
munkásoknál már a ritkaságokhoz tartozik, ha csak a konyhát nem 
tekintjük a család nappali tartózkodása helyéül, illetve lakóhelyiségül; 
ebben az esetben a rendelkezésre levő két szoba tisztán hálószobá
nak használható.

A mi már most a helyiségek alaprajzi területéi illeti, okvetet- 
lenül szükséges, hogy az a bennelakók számához igazodjék s belül- 
fűlő kályháknál, a melyek a szobát természetes módon szellőztetik, 
egy-egy egyénre átlagosan legalább 11— 12, kívülfűlő szobáknál 
14— 16 m 3-nyi szobatérfogat, illetve légmennyiség jusson. Ha a 
szobák magasságát, a jó fűtésre való tekintettel, 2*80—3*00 m-nek 
vesszük, akkor minden egyes személyre 4—5 m2-t kell a szoba 
alaprajzi területe gyanánt számítani. E szerint egészségügyi okokból 
4 tagból álló család részére legalább 16—20, öttagú család részére 
20-25  m2-nyi területű lakó- és hálószobát kell berendezni, s mivel 
a családtagok száma legtöbbnyire 4—5. a fönnebbi méretek egy 
középnagyságú család szabványos szobaterületének tekinthetők. 
Egy-egy ilyen szobában a szükséges egyéb bútorokon kívül két ágy 
helyezhető el. Nőtlen munkásnak szánt egyágyas szoba ennélfogva 
10— 12 m2-nyi területű lehet.

A konyha alaprajzi területe gyanánt 6—8 m2 rendszerint meg
felel, oly esetben azonban, a midőn a család, a konyha melegének 
jobb kihasználása végett, nappal ott tartózkodik, vagy a midőn a
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konyha 1 -2  családtag hálóhelyisége is, az megfelelően nagyobbra 
és legalább 10— 12 menyire veendő. A konyha rendszerint mosó
konyha is.

E szerint egy szerény igényű családnak szánt és magában álló 
munkásház, a melyben a konyha egyúttal bejáró is, s a melyben 
két 20—20 m2-nyi területű szoba és 6 m2-es konyha van. a külső 
és belső falak részére szükséges területtel együtt legalább 50 m2-nyi. 
egy kényelmesebb lakóház pedig, a melyben egy 25 és egy 20 m2-es 
szoba, egy 8 m'-'-es konyha és egy 4 m2-es pitvar van, legalább Go 
m2-nyi beépített területet igényel. Ha a háznak 1 \-része alá van 
pinczézve, akkor az így keletkezett 10—12 m2-nyi területű pincze- 
helyiség által a család éléskamarájáról is történt gondoskodás. Ha 
pedig az épületben még egy nőtlen munkás részére rendezünk be 
egy 10— 12 m2-nyi területű és 2‘40—2-50 m magas szobát, a mely 
esetleg a felnőtt fiúgyermekek hálószobájául felhasználható, akkor a 
munkásház minden tekintetben megfelel a munkáscsalád életszükség
leteinek és a család kényelmével is eléggé számol.

Ezenkívül szokás, a hol csak lehetséges, minden lakóház mel
lett 150—500 m2-nyi területű kis kertet berendezni, a mely a mun
kás rend- és tisztaság szeretetét, az otthon való tartózkodás kedvét, 
illetve a lakás kényelmét és kellemességét rendkívül fokozza, a 
család megélhetését megkönnyíti és legalább nőtagjainak nyújt kel
lemes mellékfoglalkozást.

c) A  munkáshá&ak építésmódja és berendezése.
Munkásházaknál, mint már említettük, a viszonyokhoz alkal

mazkodó legnagyobb takarékosság elve mindenek fölött fontos és 
megvalósítására mindig, de különösen akkor kell törekedni, a midőn 
a házak úgy épülnek, hogy idővel a munkások tulajdonába menjenek 
át. A pénzügyi szempont mellett azonban nem szabad megfeledkezni 
az erkölcsi szempontról sem, úgy, hogy a tekhnikai szempontot 
ennek a kettőnek kell alárendelni és ennélfogva szolid takarékosság 
mellett a legnagyobb egyszerűségre törekedni.

A magában álló munkásházak alaprajzi alakja tekintetében 
nincsenek ugyan általános szabályok, az építő-költségben való taka
rékoskodás tekintetében legjobb azonban a négyzetes alaprajz, mert 
egyenlő terület mellett kevesebb körülzáró falat igényel, mint a 
hosszúkás négyszög.

A belső helyiségek beosztása, a melylyel a tekhnikusok és a 
munkástelepeket építők már nagyon sokat foglalkoztak, a nélkül, 
hogy erre nézve közös mintában egyezhettek volna meg, nem
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sablonszerű és a czélszerűséget e mellett még inkább kell szem 
előtt tartani, mint jobb polgári vagy urasági lakóházak építésénél. 
A helyiségeknek egymás mellé való sorozásától függ ugyanis legnagyobb 
részben a lakáshoz kötött kényelem és ezenkívül az olcsóbb ház
tartás is.

A házi asszony a háztartás lelke és vezetője s mivel cselédet 
rendszerint nem tart, okvetetlenül szükséges, hogy a konyhában 
lévén elfoglalva, a lakás összes helyiségeit könnyen áttekinthesse, a 
gyermekeket szemmel tarthassa és a házba belépőket is azonnal 
észrevehesse. A helyiségek ilyen elhelyezése létrehozza azután az 
azok között való kényelmes közlekedést is. A lakó- és hálószobák 
továbbá, hogy könnyebben legyenek fűthetők, lehetőleg az épület 
mélysége irányában és nem a főfalak hosszában feküdjenek, hogy 
így minél kevesebb főfaluk legyen, a mely a szél és hideg befolyása 
folytán legnagyobb hőveszteséget okoz. A konyhát és a pitvart 
ennélfogva rendszerint az oromfal mellé helyezzük, úgy, hogy a pitvar 
az útczai, a konyha pedig az udvari oldalon legyen és a házi asszony 
a konyhából az udvart és az esetleg ott levő istállót is szemmel 
tarthassa. A pitvarból egy ajtó vezet a konyhába, egy pedig a lakó
szobába. a melynek ablakai az útczára néznek, mig a hálószoba 
csak a lakószobán keresztül közelíthető meg és rendszerint az 
udvarra néz.

A világtájak szerint való beosztás tekintetében szabálynak 
tekinthető, hogy a lakó- és hálószoba, egészségügyi szempontból, 
lehetőleg délnek, esetleg keletnek vagy — a mi legjobb — délkelet
nek feküdjék, míg a konyha és pitvar a nyugati, sőt az éjszaki 
oldalon is lehet. A helyi viszonyok, természetesen, nem hagyhatók 
figyelmen kivül.

A házi pinczét legczélszerűbb a konyha és pitvar alá helyezni, 
mert akkor a pinczebejáró vagy a konyhában lehet, a honnan a 
pincze a legrövidebb úton elérhető, vagy —  a mi jobb — a pitvar
ban, a padláslépcső alatt. A legrosszabb elrendezés az, a midőn a 
pinczebejárót a hálószobába helyezik, mert a rossz pinczelevegő a 
hálószobának különben is legrosszabb levegőjét megfertőzteti. A 
pinczebejáró rendszerint a pitvar padozatában levő nyílás, a mely 
egy csapóajtóval van elzárva s a melyből egy egyszerű létra vezet 
a pinczébe; a létra azonban, tekintettel a használatával járó veszélyre 
és kényelmetlenségre, lehetőleg kerülendő és a pinczebejárás egy
szerű, de szilárd és biztos lépcsővel felszerelendő.

Ha a padláson lakó- vagy hálószoba van berendezve, akkor a 
padláslépcsőt szintén a pitvarban helyezzük el és rendes módon

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



készítjük el, hogy a rajta való járás elég kényelmes és biztos legyen. 
Ha ellenben padlásszobák nincsenek, akkor a padlásfeljáró szintén 
egyszerű létra lehet, a mely a menyezetben levő és csapóajtóval 
elzárható nyíláshoz vezet; sokszor a padlásajtó kívül, az oromfalban 
van, és használatkor egyszerű létrát támasztanak hozzá.

A padlásszobát legczélszerűbb az oromfal mellé helyezni, mert 
így legkönnyebben világítható meg.

A munkásházak körülzáró falai különböző anyagból és külön
böző módon épülnek, építéseknél azonban a szükséges tartósságon 
kívül első sorban a belső helyiségek könnyű fűtését kell szem előtt 
tartani. Ez oknál fogva a falak vastagságában, legalább a mi éghaj
latunk alatt, takarékoskodni nem szabad s legkisebb falvastágságnak 
tégla használatánál 1% -tégla, terméskőnél pedig 50—60 cm tekin
tendő. Ez a vastagság a lakás, természetes szellőztetése tekintetében 
is megfelel a követeléseknek, a miről a munkáslakásnál, a hol a 
szellőztetés rendszerint hiányos, szintén nem szabad megfeledkezni, 
A falvastagságnak likacsos vagy üreges téglák használata által való 
csökkentése rendszerint nem vezet czélhoz, mert az ilyen fal a 
drágább téglák miatt annyiba kerül, mint a vastagabb tömör fal, 
ennél pedig melegtartás tekintetében alábbvaló. Favázas falak, a 
melyeknek táblái likacsos vagy üreges téglával vannak kibéllelve, 
gyakran találhatók ugyan, különösen ideiglenes czélra szánt mun
kásházaknál, de sem melegtartás, sem tartósság, sem pedig a lakók 
egészsége és a lakás tisztasága tekintetében nem felelnek meg a 
czélnak. A favázas falak melegtartását fokozhatjuk azonban, ha 
azokat kívülről zsindelylyeí, deszkával, cseréppel vagy palával be
borítjuk, ez azonban a falakat, a melyek amúgy is alig olcsóbbak a 
tömör falaknál, jelentékenyen megdrágítja.

A kőanyag megválasztásánál azonban, egészségügyi szempont
ból, szintén nagy óvatosság szükséges, mert a szilárd, de tömör 
terméskő csaknem légmentesen zárja körül az épületet, ennek követ
keztében a belső helyiségek meleg levegőjéből a víz a falak belső 
felületére csapódik le s a falakat nedvesekké és hidegekké, a lakást 
pedig egészségtelenné teszi. Ez oknál fogva a munkásházak külső 
falaiban csak likacsos anyagot lenne szabad használni, a mely a 
természetes szellőztetést meg nem akasztja és a falakat szárazon 
tartja. Egészségügyi tekintetben tehát a tégla minden más anyagnál 
előbbre való.

Ott, a hol a tégla és a terméskő drága, előnyösen használha
tók a körülzáró 'falak részére a földből és sárból vagy mészből és 
homokból, de különösen a bétonból vert falak (lásd a II, szakasz

S ob ó : Középítéstan I I . 23
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I. fejezet b) czimét), míg ellenben a vályog, habár olcsó, külső 
falaknak nem alkalmas. A bétonból öntött falak azonban belül szin
tén izzadnak és, csekély vastagságuk miatt, nehezen fűthető helyisé
geket adnak.

Fában bővelkedő vidéken a kőanyag fával pótolható, mert a 
gerendafalak igen száraz s télen-nyáron egyenletesen meleg és 
könnyen fűthető lakást adnak s tartósságuk is nagyobb, mint a 
favázas falaké, olcsóság tekintetében pedig rendszerint előbbrevalók 
a kő- és a favázas falaknál.

A belső választő falak, ha a költségekben takarékoskodni 
akarunk, a lakó- és a hálószoba között két réteg, egymást keresz
tező deszkából is készülhetnek (681. ábra B ), ha mindkét oldalon 
benádazzuk vagy beléczezzük és bevakoljuk. A pitvart és a kony
hát ellenben a lakóhelyiségektől legalább */2 " de lehetőleg 1-tégla 
vastagságú fallal kell elválasztani, e czélra azonban az agyaghabarcsba 
rakott vályog is alkalmas.

A munkásházak födélszerkezete szintén a lehető legegy
szerűbb legyen s az építés és fentartás költségeiben való takarékos
kodás végett a gerinczek, vápák, födélerkélyek, födélablakok stb. is 
mellőztessenek. A födélszék, az épület csekély mélysége mellett, 
rendszerint egyszerű torokgerendás nyeregfödél, deszkával borított 
vagy V2 -téglányira kifalazott oromoldalakkal, a melyek a padlástér 
megvilágítására való ablakokat is tartalmazzák s a padlásszobák 
elhelyezésére és megvilágítására is igen alkalmasak.

A házak fedőanyaga a zsindely, a cserép és a kátránylemez, 
a melyek megfelelő tartósság mellett olcsók; az utóbbi két anyag 
azonkívül tűzálló is; pala és fémlemez e czélra nagyon drága és 
ennélfogva ritkán használtatik. A cserépfödés azonban nehéz és a 
födélszéket megdrágítja. Kátránylemez használatánál, a födélhéj 
nagyobb tartóssága érdekében, mindig a kettős födést kellene 
alkalmazni.

A födélhéj rendszerint betakarja az oromfalakat is s azokon 
túl 0'75— F00 m-nyire kinyúlik, hogy így az oromfalak a kinyúló 
eresz alatt az esőtől védve legyenek. Ezzel a födél fölé kinyúló 
tűzfalak, a melyek mellett a födél csakhamar vizet ereszt, valamint 
azok külön befödése és párkánynyal való díszítése elesik.

Ereszcsatornák munkásházaknál rendszerint szintén hiány
zanak vagy legalább csak a bejáró fölött levő ereszrészre terjednek 
ki; az ereszről lecsepegő víz elvezetése végett azonban a ház kör
nyékét kifelé lejtősre kell készíteni és — hacsak lehet —  az eresz 
alatt kikövezni, hogy a nedvesség az alapzatfalaktól távol tartassák.
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A menyezetek, melyeket munkásházakban alkalmazunk, rend
szerint egyszerű pórmenyezetek, fölül egyszerű vagy —  a mi jobb 
kettős deszkaborítással (868.— 870. ábra); erre a padlástérben 5— 8 
cm vastag tapasztott agyagréteg vagy törmelékbe, illetve homokba 
ágyazott és lapján fekvő téglaborítás jön, hogy némileg melegtartó 
és — legalább fölülről —  tűzálló szerkezetet nyerjünk (871.—872. 
ábra). Alulról a gerendák, a melyeket leélezünk, rendszerint szaba
don hagyatnak. Ha ellenben az előbbinél jobb melegtartó szerkeze
tet akarunk, a nélkül, hogy a menyezet költségei jelentékenyen 
emelkednének, akkor a gerendákat 2— 3 cm vastag deszkával alul
ról is beborítjuk és a deszkaborítást benádazzuk vagy beléczezzük s 
bevakoljuk (878. ábra).

A helyiségek talajburkolata azok rendeltetése szerint külön
böző lehet. Azelőtt általánosan az agyagtapasztást alkalmazták, mert 
ez minden más burkolatnál olcsóbban állítható helyre és könnyen 
kijavítható. Az újabb időben általánosan érvényesülő egészségügyi 
tekintetek azonban a talajburkolásnak ezt a módját új házak építé
sénél már csaknem mindenütt kiszorították a használatból s azt 
legföljebb a pitvarban, esetleg a konyhában is alkalmazzák. Helyét 
a szobákban az egyszerű gyalult és illesztett deszkapadozat foglalta 
el, a mely súrolás és lemosás által könnyen tisztítható s vala
mennyi talajburkolat között a legmelegebb. Konyhában és pitvarban 
azonban a kőburkolatok, nevezetesen a lapján fekvő vagy élén álló 
téglaburkolat, a ezément- és a klinkerlap-kövezet, a ezément-, a 
béton-, a mészhabarcs- és az aszfaltburkolat használtatnak, a melyek 
olcsóságuk és tartósságuk mellett könnyen tisztíthatok. Lakószobák
ban ezek a burkolatok, habár a deszkapadozatnál tartósabbak, nem 
használhatók, mert nagyon hidegek.

Az ablakok a munkásházaknak igen fontos alkotó részei. 
Számuk és nagyságuk általában korlátolt, nemcsak azért, mert az 
amúgy is kis szobákban sok falterületet foglalnak el és a szoba 
czélszerű berendezését megnehezítik, de a melegtartás és az olcsóbb 
építés szempontjából is. A lakás természetes szellőztetése az ellen
kezőt kívánná ugyan, a munkás azonban, a ki egész nap a szabad 
levegőn vagy a szellős műhelyben tartózkodik, nem bir ez iránt 
érzékkel és nem szereti a nagyablakos szobát, a mely hamar lehűl. 
0*75—-0*85 m szélesség és L40 —1*60 m magasság már teljesen 
kielégíti, de sőt ennél kisebb méretekkel is megelégszik. Az ablakok 
szerkezete és vasalata a lehető legegyszerűbb (1843. ábra) s egy
szerűsítésére igen sokszor egyszárnyú ablakok használtatnak, a melyek 
jobban zárnak és, a szélesebb szemöldök és középrész elhagyásával,

23*
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a világosságot az ablaknyílás egész területén beeresztik. Könyöklő
faluk a rendesnél legtöbbnyire magasabb. 1*0— 1*1 m, ezáltal az 
ablak följebb tolatik és a szobák hátulsó fala is közvetetlen világí
tást kap. A sokszor található egyszerű ablakok (1840.— 1842. ábra) 
olcsóbbak ugyan, mint a kettősek és jobban szellőztetnek, de a 
szobát gyorsan lehűtik és a munkás háztartását megdrágítják.

Épp oly egyszerű szerkezetűek az ajtók is; ezek mindig egy- 
szárnyúak és rendszerint csak kéttáblásak (1782. és 1789. ábra), 
egyszerű gyalult bélléssel és egyszerűen hornyolt peremdeszkákkal. 
A bejáró ajtók rendszerint keretek közé fogott s egyszerű vagy 
kettős s illesztett vagy zsalús deszkaajtók (1768— 1773. ábra); ezek 
igen tartósak, nem vetemednek, csak keveset dagadnak és a mellett 
olcsók és eléggé csinosak is. A pitvar megvilágítása rendszerint s 
nem ritkán a konyháé is, a bejáró ajtó fölött alkalmazott fölülvilá- 
gítóval történik. Bejáró ajtó, természetesen, csak egy van, hogy csak 
ezen át lehessen a házba bejutni és a házat könnyen elzárni.

A szobaajtók elhelyezésénél arra kell figyelemmel lenni, hogy 
a szobák berendezését meg ne nehezítsék és a szükséges bútorzatot 
a kis szobában czélszerűen lehessen elhelyezni.

Igen fontos a munkásházra és a munkás háztartására nézve a 
tüzelő és fűtőhelyek czélszerű berendezése, hogy minél kevesebb 
tüzelőanyagot fogyaszszanak és azt jól kihasználják. Erre való tekin
tettel szokás néha a konyhatűzhelyet a szobába helyezni, hogy ennek 
külön fűtése megtakaríttassék, vagy pedig a szobakályhát úgy beren
dezni, hogy főzni is lehessen benne (1971. és 1977. ábra). Mindkettő 
azonban egészségügyi okokból elvetendő vagy legalább csak télen 
engedhető meg, míg a nyári szükségletre a konyhában kell egy 
tartaléktűzhelyet berendezni, a mely télen mosásra is felhasz
nálható.

Munkásházakban még sokszor találhatók a nyitott tűzhelyek, 
füstfogóval és mászható kéménynyel, a mely egyúttal a hús füstö
lésére is használhatik; a nyitott tűzhely mögött van azután a szoba
kályha fűtőnyílása, a melyet télen, a mikor a szobakályhát fűtik, 
főzésre is használnak. Ez a berendezés azonban sok tüzelőt fogyaszt 
s ez oknál fogva mindennél előbbre való egy kis takaréktűzhely, a 
mely úgy főzésre és sütésre, mint vízmelegítésre is felhasználható.

A lakó- és a hálószoba részére közös kályha is állítható, ez 
azonban a munkásnak sokszor nem kívánatos, mert a két szobát 
akkor is kénytelen folytonosan fűteni, a midőn csak az egyiket 
használja, a jobb munkások pedig, ha nagy családjuk nincsen, sze
retik az egyik, ú. n. jobb szobát zárva tartani.
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A kályhák szerkezete tekintetében általános szabályok nin
csenek, de nem is lehetnek, mert e mellett az éghajlati viszonyokat, 
a helyi szokásokat, a tüzelő helyi árait stb. is kell tekintetbe venni. 
A vaskályhák, ha jó szerkezetűek, épp úgy használhatók, mint az 
egyszerűbb cserépkályhák (1969.— 1972. ábra) vagy a közönséges 
téglákból épitett kályhák (1961. ábra).

A tüzelő- és fűtőhelyek berendezésénél azonban, akármilyen 
szerkezetűek azok, mindig arra kell törekedni, hogy füstcsöveiket 
lehetőleg egy kéményben egyesítsük, nehogy több kéményt kelljen 
építeni és a födelet több helyen áttörni, s hogy a munkás lehetőleg 
saját sütőkemenczével és füstölőkamarával is bírjon; ezek a már 
ismeretes módon olcsón berendezhetők és a lakás kényelmét nagyon 
fokozzák.

Az árnyékszéket nem czélszerű bent a házban elhelyezni, mert 
ez az építést megdrágítja és a szerkezetet komplikálja, de tisztasági 
és egészségügyi szempontból is elvetendő. Az épületen belül levő 
árnyékszék ugyanis, ha nem tartják folytonosan tisztán, a mi a 
munkástól nem mindig várható, megfertőzteti a kis lakás amúgy 
sem legjobb levegőjét s különféle betegségnek lehet okozója. Ez 
oknál fogva az árnyékszéket rendszerint az épületen kívül, az udvar 
egyik sarkában, legtöbbször a trágyagödör közelében és egymagában 
vagy a melléképülettel kapcsolatban, külön födél alatt szokás elhe
lyezni; e mellett csak arra kell íigyelemmel lenni, hogy — erkölcsi 
és tisztasági szempontból —  minden egyes családnak külön árnyék- 
széke legyen.

A mi végre a munkásház külsejét illeti, ennél a legnagyobb 
egyszerűség mellett a csinosságra és a tartósságra kell törekedni. 
A ház barátságos külseje, a mely több költséget rendszerint nem 
okoz, nagyban járul hozzá ahhoz, hogy a munkás meg legyen vele 
elégedve s öröme teljék benne. A tartósság tekintetében a házakat 
kividről rendszerint bevakolják, de vannak nyers téglaépítményű 
munkásházak is, ezeket azonban kitűnő és ennélfogva rendszerint 
drágább anyagból kell építeni, a melynek költségei a vakolásét jelen
tékenyen meghaladják.

d) A  rviunkáshá&ák épitő-rendszerei.

Munkásházak építésénél a kívánt siker igen fontos tényezője 
az építés rendszerének helyes megválasztása, mert ettől függ nem
csak a gazdasági, de az erkölcsi eredmény is, a melyet ily házak 
építésével elérni akarunk.
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A munkásokat kétféle módon láthatjuk el lakással, még pedig 
vagy úgy, hogy a telket a rajta levő kis házzal együtt, megfelelő 
törlesztés mellett, azonnal vagy idővel a munkás örök tulajdonába 
bocsátjuk át, vagy pedig úgy, hogy a házat, illetve az annak egy 
részét tevő lakást csak bérbe adjuk neki. Az előbbi rendszer a 
megváltás rendszere, az utóbbi pedig a bérrendszer.

A megváltás rendszerénél az ingatlannak a munkás által való 
megszerzése különféleképpen történhetik. A munkás a telket a rajta 
levő házzal együtt vagy készen veszi át a munkaadótól és értékét 
a viszonyokhoz mért módon törleszti, vagy pedig a munkaadó olcsó 
telek átengedésével és bérelőlegekkel, illetve jutalmakkal ösztönzi a 
munkást a házépítésre. Ez a rendszer, általában véve, előbbrevaló 
a bérrendszernél, mert a jó munkás, a ki ingatlan tulajdont szerez 
vagy legalább biztos kilátással bír ilyennek megszerzésére, nem 
szívesen változtatja meg lakó- és munkahelyét s háziasabbá, rend- 
szeretőbbé és munkásabbá lesz, mint az, a kinek semmije sincs, a 
mi őt munkahelyéhez kötné. Ez a rendszer azonban csak ott való
sítható meg, a hol elegendő olcsó terület van, mert feltétele a magá
ban álló családi ház, a melynek a munkás a hozzá való kis kerttel 
együtt kizárólagos tulajdonosa, s a melylyel szigorúan el van külö
nítve szomszédjai tulajdonától. Összeépült házak megváltása, tapasz
talat szerint, mindig nehézséggel jár, mert a részben közös tulaj
donnal egyik munkás sem rendelkezhetik szabad tetszése szerint, 
és érdekei nem lévén szigorúan elkülönítve a vele egy főidéi alatt 
lakó munkástársa érdekeitől, az érdekek gyakori összeütközése el 
nem kerülhető.

A megváltás rendszere tehát, kevés kivétellel, az egymagokban 
álló családi házak rendszere; ezt a rendszert, ha a házak egy 
munkástelep alkotó részei, kottéds- (cottage-) rendszernek (magányos 
házikók rendszerének) is nevezik. Az egymagában álló családi házat, 
habár, mint alább látni fogjuk, rossz oldala is van, a munkás-otthon 
ideáljának lehet tekinteni, mert ez nyújtja legtöbb biztosítékát a 
család elkülönítésének és a szomszédok közti békének, valamint a 
saját tulajdon zavartalan és önálló élvezetének; ez a lakás kényel
mének is alapja. Költség tekintetében a magában álló családi ház 
nem a legolcsóbb ugyan, a különbség azonban nem olyan nagy, 
hogy megszerezhetősége és jövedelmezősége ezáltal megnehezíttetnék. 
Mindezeknél fogva ez a rendszer vidéken, a hol a telek olcsó, álta
lánosan használtatik és mindenütt legjobbnak bizonyéit, mert leg
jobban felel meg az ember természetének s legjobban oldja meg a 
lakáskérdést egészségi, erkölcsi és társadalmi tekintetben is.
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A munkások lakással való ellátásának másik módja, a bér
rendszer leginkább nagyobb városokban és általában ott szokásos, 
a hol a telek oly drága, hogy megszerzésére a munkások nem is 
gondolhatnak. Itt ennélfogva a telket, ha a munkás lakását meg
drágítani nem akarjuk, jobban kell kihasználni, mint az magában 
álló családi házaknál lehetséges. Ilyen viszonyok között a bérrendser 
alkalmazása nemcsak a munkaadó, de a munkás érdekében is van, 
mert olcsóbb lakásokat ad, mint ha azok külön lennének építve. 
A lakásbért a munkások vagy készpénzben fizetik vagy ledolgozzák.

A bérrendszer, ha egy födél alatt több lakás van egymás 
mellett vagy egymás fölött, a melyek közös bejáróval, folyosóval, 
lépcsővel, udvarral stb. bírnak, az ú. n. kaszárnya-rendszeri alkotja; 
ez azonban a munkáslakások kérdését a legtökéletlunebbűl oldja 
meg, mert sem a közegészségügy és tisztaság, sem pedig az erköl
csösség és a családi béke megóvása szempontjából nem felel meg 
a munkáslakásokhoz kötött elvi követeléseknek. Alkalmazása ennél
fogva csak ott van megokolva, a hol a telek igen drága s a hol azt 
a czélt, hogy a munkásokat olcsó lakással ellássuk, semmi más 
módon elérni nem lehet.

A családi házak rendszere és a kaszárnya-rendszer között 
azonban a helyi viszonyok még egy harmadik rendszert, nevezetesen 
a csoportos lakások rendszerét vagy a vegyes rendszert fejlesz
tették ki. Ez a rendszer a családi házak és a munkáskaszárnyák 
előnyeit lehetőleg egyesíti, azaz a drága telek jobb kihasználása 
mellett az építés költségeit is csökkenti és egymástól teljesen elkülö
nített lakásokat is tartalmaz. Jellemzője az, hogy minden lakásnak 
egy, két vagy három főfala a szomszéd lakásokéval közös, minden 
egyes lakásnak azonban külön bejárója és udvara van, úgy, hogy a 
családok egymástól többé-kevésbbé vannak elkülönítve.

A csoportos lakások között legjobbak az ú. n. kettős házak, a 
melyekben csak két család lakik, drágább telken azonban a hármas 
és a négyes munkásházak vagy az ú. n. háznégyszögek is meg
felelnek a munkáslakásokhoz kötött követeléseknek, mert bejáróik a 
ház más és más oldalán vannak, és az egyes családokat ennélfogva 
térbelileg teljesen elszigetelik egymástól. Kevésbbé jók ellenben az 
egyszerű és a kettős házsorok; alakók ezeknél is külön bejárókkal 
birnak ugyan, ezek azonban közel vannak egymáshoz, úgy, hogy a 
családok érintkezése alig akadályozható meg.

Nőtlen munkások részére végre különálló kaszárnyákat, ú. n. 
hálóházakat szokás építeni, a melyekben egymás mellett közös 
hálótermek s ezek mellett közös konyhák vannak berendezve.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



360

Mindezek a házak lehetnek földszintesek és emeletesek, az 
utóbbiakkal azonban nem foglalkozunk részletesebben, mert építésük 
lehetőleg kerülendő s vidéken ritkán is fordulnak elő. A munkás 
nem szeret lépcsőt járni s ettől ott, a hol a viszonyok megengedik, 
meg kell őt kímélni. Egyedüli kivétel a padlásszoba, ez azonban 
rendszerint csak fiatal munkásoknak vagy a család felnőtt gyerme
keinek van szánva.

e) A z  egy m a g ok b a n  á lló  csa lá d i házak .

Az egymagokban álló családi házak, mint már említettük, csak 
ott építhetők, a hol elegendő olcsó terület van s a hol arra számí
tanak, hogy a házak idővel a munkások örök tulajdonába mennek 
át. Valamennyi között ezek felelnek meg legjobban a munkáscsalád 
életviszonyainak, különösen akkor, a midőn a ház mellett egy kis 
kert van, a mely igen jó hatással van a család egészségére, a melyben 
a munkás és felesége szabad idejét hasznosan és kellemesen eltölt- 
heti s a mely a gyermekeknek is kellemes játszó helye.

Az ilyen házak azonban valamennyi között a legdrágábbak, 
mert sok épülettelket fogyasztanak és négy körülzáró falra van 
szükségük, úgy, hogy a falak kiterjedése nincs arányban a lakó
szobák számával és területével. Ennek jó oldala ugyan, hogy a ház 
minden oldalról kap levegőt és világosságot s természetes szellőz
tetése is jó, a mi egészségi tekintetben igen előnyös, ezzel szemben 
azonban a ház minden oldalról ki van téve a szeleknek s az idő
járás egyéb viszontagságainak s nyáron nagyon meleg, télen pedig 
nagyon lehűl s aránylag sok tüzelőanyagot fogyaszt. Ezt a bajt 
vastagabb falakkal lehetne ugyan ellensúlyozni, ez azonban ismét 
az építés költségeit fokozná jelentékenyen. Ezért rendszerint a szobák 
magasságát veszik kisebbre, 2*75—2*80 m-nyire; ezáltal a fűtés 
költségei apadnak ugyan, az egészségügyi viszonyok ellenben meg
ró mlanak.

A ház terjedelme függ a munkáscsalád nagyságától és a munkás 
keresetétől, a melylyel arányban kell lennie, úgy, hogy a lakásbér 
a munkás keresetének y5— y4-részénél ne legyen nagyobb. Egy oly 
munkás tehát, a kinek évi keresete 700 korona, lakásbér fejében 
legföljebb 140 — 175 vagy kereken 150 koronát űzethet évenkint. Ha 
ezt a lakásbért egy oly tőke kamatjának tekintjük, a mely 5°/0-ot 
jövedelmez, akkor a munkásház — a telek árát s a melléképület, 
kút, kerítés, hozzájáró út stb. helyreállítási költségeit is beleértve 
legföljebb 3000 koronába, s ha ez utóbbiakra 20%-ot levonunk, 
2400 koronába kerülhet. S mivel vidéken egy ily egyszerű ház
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beépített területe m2-enkint 40—45 koronába kerül, a munkásbáz 
beépített területe 50— 60 m2 lenne.

A 2266.—2268. ábra egy egyszobás munkásházat mutat,* a mely az osztrák
magyar államvasút resiczai uradalmáról van véve; hosszúsága 8-08 m szélessége 
6’67 m, beépített területe 53-90 m3. A házban van egy lakószoba (ss) 19 54- nr,

— ............. »*>» - - .......................... v -

2266.-2268. ábra.
egy konyha (k ) 12*80 m2 és egy, félig nyitott udvari folyosó ( f )  9*84 m2 területtel; 
a padláslépcső ez utóbbinak végén van. A  konyha, mivel ajtaja a folyosóra nyi- 
lik, hálóhelyiségül is használható, a folyosó azonban, minden ok és szükség nélkül 
s a lakóhelyiség rovására, igen sok helyet vesz igénybe s megdrágítja a házat.

A beépített terület jobb kihasználását mutatja a 2269.-2272. ábrabeli mun
kásház, a melynek hosszúsága, a hozzáépített melléképület nélkül, 8‘25 m, széles-

* A. Meissner: Die Wohnungen des Volkes zu Ende des 19. Jahrhunderts. 
»Allgemeine Bauzeitung« 1890. évfolyamából.
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sége 6’40 m, beépített területe 52'80 m2. Ebben a lakószoba (ss) 22 m2, a konyha 
(k) 9*60 m2 és a külön kamara (raj, a mely akár éléskamarának, akár külön 
hálószobának felhasználható, akár pedig egy nőtlen munkásnak kiadható, 8‘50 
m2-nyi területtel bír, úgy, hogy itt a beépített területnek 76 °/0-a van hasznosítva,

2271. ábra.
míg az előbbinél csak 60 %. Padlásszoba és pincze egyik esetben sincs, a padlás
lépcső utóbbi esetben a melléképületben van. Az elrendezés rossz oldala az, hogy 
a konyha egyúttal bejáró is s hálóhelyiségnek ennélfogva nem alkalmas.

Igen jó elrendezést mutat 
a 2273.—2280. ábrabeli munkás
ház, a mely a magyar állami 
utakon alkalmazott útkaparók 
szabványos lakóháza. Hosszú
sága 11-20 m, szélessége 5-90 m, 
beépített területe 66’08 m2. Van 
benne egy lakószoba (ss) 25 m2, 
egy konyha (k ) 9 75 m2, egy 
kamara (ni) 4‘50 m2 és egy elő
tér (pitvar e), a melyben a p 
padlás- és a pinczelépcső is van, 
10 m2 területtel. A lakószoba 
hordozható takaréktűzhelylyel van 
felszerelve, úgy, hogy télen külön 
fűtésre nincs szükség és a konyha 
hálószobáéi felhasználható, nyá
ron ellenben a takaréktűzhely a 
konyhába helyeztetik át. A pincze 
(e), a melynek lejárata, éppen 
úgy, mint a padlásfeljáróé is, a 
pitvar felől ajtóval van elzárva, 
ez utóbbi alatt van elhelyezve. 

2273.—2274. ábra. A kamara részben élés-, részben
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szerszámkamara, de egy nőtlen legény hálószobája is lehet. Az elrendezés 
oldala az, hogy a beépített területből szintén csak 60 °/0 van hasznosítva s 
a háznak, hosszúkás alakja 
miatt, aránylag sok főfala 
van (32*2 m).

■ Egy igen czélszerű 
elrendezésű kétszobás mun
kásház alaprajzát látjuk a 
2281. ábrában.* Ennek 
hosszúsága 9*50 m, széles- 
s égé 5*90 m, beépített te
rülete 56*05 m2; a benne 
levő nagyobbik szoba (ss)
20*25 m*, a kisebbik szoba 
(m ) 11*98 mv, a konyha (k)  
pedig 8*47 m3 területtel bir.
A beépített területnek tehát 
72*6 ?/0-ü van hasznosítva 
s a ház mégis külön (p ) 
pitvarraE b ir -(3^35 m2), a 
melyben a padlás- és pin- 
czelépcső is ' el ván he
lyezve; a pinczebejáró egy 
(c) csapóajtóval elzárt nyí
lás, a mely a pitvar egyik 
sarkában van. A ház falai 2275.-2276. ábra.
azonban vékonyabbak, mintsem hogy a jó fűtés érdekében kivánatos lenne.

rossz
hogy

■íö
2278. ábra.

Ugyancsak kétszobás munkásházat mutat a 2282.-2284. ábra. a melynek 
beépített területe 7*85 X  7*70 =  60*44 m3; ebben van egy földszinti nagyobb szoba 
{ss) 15*38 m2. egy kisebb szoba (m) 8*30, egy padlásszoba (p ) 10*67 m2, egy 
konyha (k ) 5*17 m-* és egy pitvar ( f )  10*14 m2 területtel; az utóbbiban van a 
padlás- és a pinczelépcső is. A  ház belső falai favázas téglafalak. A terméskőből 
épült főfalak egész hosszúsága csak 27*70 m, míg az előbbinél, a beépített kisebb 
terület daczára, 32*52 m. Ha a ház főfalai 45 cm vastagsággal téglából lennének,

* Tankó S. A  lakóház tervezése és építése, Budapest 1889. 65. 1.
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a hasznos terület a jelenlegivel 
szemben, a lakószobák javára, 
kereken 5 m2-rel nagyobbodnék.

Jó kétszobás munkásházat 
látunk a 2285.-2287. ábrában is, 
a mely szintén az osztrák-magyar

2282.-2284. ábra.
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államvasút resiczai uradalmából van véve s a melynek beépített területe 8'80*X 
8-28 =  72‘86 m2; van benne egy nagyobb és egykisebb szoba (ss) 2000 és 1200 ma,
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égy konyha (k ) 17*10 m2 és egy kamara (m), a melyben a padláslépcső is van, 
6*90 m2 területtel. A konyha azonban ilyen módon hálóhelyiségül nem hasz
nálható s miután úgy is túlságos nagy, csélszerűbb lenne a bejárót kihasítani 
belőle (lásd az ábrát) vagy pedig — a mi még jobb — a bejárót a kis kamarán 
át berendezni.

Egy kisebb kétszobás házat mutat a 2288.—2290. ábra;* ennek beépített 
területe csak 7*82 X  6*40 =  50*04 m2 s két szobája (sz)  15*12 és 9*72, konyhája 
(k ) pedig 5*40 m2 területű, a háznak azonkívül külön p pitvara van, a melyben 
a padlás- és a pinczelépcső van elhelyezve. Az istálló és árnyékszék, egy külön 
melléképületben, a ház oromfalához van ragasztva, úgy, hogy a konyha kis ablakán 
át az istállóba lehet látni; a padláson az oromfalak mellett még kis szobácska van.

Alaprajzi elrendezésében más alakot látunk a 2291,—2292. ábrában;* ez a 
pitvaron kívül egy nagyobb és egy kisebb szobát (sz) 16 és 14 m2 s egy konyhát

2294.-2297. ábra.

* G. Wanderley: Die ländlichen Wirtschaftsgebäude, III. kötet, 1879. 224.1.
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(k) 13 m2 területtel tartalmaz, míg a beépítétt terület 59*85 m3. A padláson egy 
padlásszoba, a nagyobb lakószoba alatt pedig pinCze van.

Ha két szobán kívül meg egy kis éléskamarát is akarunk a házban beren
dezni, akkor az a legegyszerűbb módon a 2293. ábrában* látható módon történ

hetik meg, a hol a ház beépített 
területe csak 63*00 m3. A pitvar
ban rendes padláslépcső lévén, a 
padláson egy padlásszoba is be
rendezhető.

A helyiségeknek egy ké
mény körül való csoportosítása 
tekintetében jobb azonban a 
2294.-2297. ábrában látható 
munkásháznak a berendezése, a 
mely a fönnebbiek után minden 
további magyarázat nélkül meg
érthető. A ház hátulsó oromfalá
hoz van építve az ( i )  istálló és 
a fáskamara s ott van elhelyezve 
a padláslépcső is.

A három szobából álló 
munkásház czélszerű alaprajzi 
beosztását végre a 2298.-2299. 
ábrában mutatjuk be. A ház be
épített területe, a mely csaknem 
szabályos négyzet, 83*60 m3, a 
főfalak egész hosszúsága pedig 
csak 34*20 m. A szobák és konyha 
egyetlen kémény körül vannak 
csoportosítva. A pitvar a kony
hába beszögellő sarok, a mely a 
konyhát a külső hideg levegő köz
vetetten beáramlásától megóvja. 
A padtás és pinczelépcső a ter
jedelmes konyhában van elhe
gyezve.

f) A  kettős m u n k á s h á z a k .

Az egymagokban álló munkásházak, mint fönnebb említettük, 
sok területet igényelnek, aránylag legdrágábbak és azonkívül az 
időjárás változásait is nagyon megérzik. Ez oknál fogva és daczára 
annak, hogy az egymagában álló munkásház a családi házak eszmé
nyének mondható, az csak kedvező körülmények között építtetik és 
nagyobb munkástelepeken mindinkább a kettős háznak engedi át 
helyét. A kettős munkásház az egyszerűvel együtt a legczélszerűbb

* Tankó S. Lakóház tervezése és építése 65. 1.

í------- •---------------  -

2298.-2299. ábra.
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2300. ábra

és a leghasználtabb rendszert képviseli s a hol magában álló 
családi házakat nem lehet építeni, a kettős házzal is igen jó ered

mények érhetők el. A házcsoportok között 
ez határozottan elsőséget érdemel minden 
más rendszer fölött.

A kettős munkásház úgy keletkezik, 
hogy két egyszerű családi házat oromfalával 
-  ritkábban egyik homlokfalával — egymás 

mellé építünk, úgy, hogy az érintkező fal közös (2300. ábra). Ennek 
az egyesítésnek jó oldala, hogy a két lakásnál egy főfalat és két

ereszt megtakarítunk, s 
hogy továbbá a ház keve
sebb helyet foglal el és na
gyobb állósággal bír; mind
két lakás három oldalról 
szabad lévén, elegendő le
vegőt és világosságot kap. 
A lakószobák végre köny- 
nyebben fűthetők és szára
zabbak.

A kettős házak még 
akkor is építhetők, a midőn 
azokat a munkások tulajdo
nába akarjuk bocsátani, 
mert eltekintve némi kö
zösségtől, a mely súrlódá
sokra alig adhat okot, mind
két lakás teljesen önálló, 
úgy, hogy a munkás vele 
szabadon rendelkezhetik, a 
nélkül, hogy szomszédja, a 
kinek érdekei sértve nin
csenek, őt ebben megakadá
lyozhatná. A viszony nagy
jában olyan, mint az össze- 
épitett városi lakóházaknál.

Hogy azonban a ket
tős munkásház megfeleljen 
a munkáscsaládok életviszo
nyainak és az egymagában 
álló családi ház előnyeit2301.—2303. ábra.
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is egyesítse magában, okvetetlenűl szükséges, hogy a két lak^s 
egymástól teljesen legyen elszigetelve s mindegyik külön bejáróval, 
udvarral, árnyékszékkel és — esetleg —  kerttel bírjon. A két lakásnak
legföljebb közös kútja és kerítése lehet.

Legegyszerűbb ilyen kettős munkásházat látunk a 2301.—'2307. ábr; bán. 
Minden lakáshoz a 10-80 m2 területű konyhán kívül, a mely egyúttal bf'j.uó is, 
egy-egy 17'28 m2 területű lakószoba tartozik. A konyha egy része alá van j inczézve

J3___ ______ n  &G'

2304.-2307. ábra.

s a pinczebejáró a konyha padozatában levő és csapóajtóval lelzárt nyílás. A 
padláslépcső szintén a konyhában van, alatta egy 'kis bedeszkázott kamarával 
A két bejáró a ház hátulsó homlokzatában van. A ház hosszúsága 10-90 m, szé. 
lessége 7’00 m, beépített területe 76*3 m2, úgy hogy egy-egy lakásra csak 38 m3 
beépített terület jut. Ennél még kisebbek a zólyom-brézói m. kir. vasgyár mun
kásházai (2308.—2309. ábra), a melyeknek beépített területe csak 7‘80 X  7'60 =  
59'28 m2. Ezek homlokoldalukkal vannak egymáshoz illesztve s egy-egy lakás 
áll egy szobából 14-40 m‘2 és egy konyhából 7‘20 m2 területtel, azonkívül az épület 
mögött egy f  faszínből és egy árnyékszékből; a faszín folytatásában egy kis kert van.

Ugyancsak egyszobás kettős lakóházat mutat a 2310.—2313. ábra, a mely az 
osztrák-magyar államvasút-társaság aninai telepéről van véve * A ház beépített 
területe 13-27 X  5*53 =  73'28 m2. Minden lakás áll egy k konyhából, a mely

* A. Meissner: Die Wohnungen des Volkes zu Ende des 19. Jahrhunderts. 
»Allgemeine Bauzeitung« 1890.

24S o b ó : Kőzépítéstan I I .
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egyúttal bejáró is, 1088 m3 és egy lakószobából (ss) 15‘93 m2 területtel és azon
kívül egy-egy padlásszobából. A házak hegyoldalba lévén építve, a földszint alatt
van elhelyezve minden lakás részére 
egy-egy pincze, a melynek lejárója a 
konyhában van, és egy-egy istálló, illetve 
íakamara (p). A két bejáró itt is a 
hátulsó homlokzatban van.

2308. ábra. 2309. ábra.

2310.-2311. ábra. 2312.-2313. ábra.
Sokkal kényelmesebb és jobb berendezésű a 2314.—2319. ábrában bemuta

tott kettős munkásház, a mely a magyar állami útkaparók szabványos lakása. 
A ház beépített területe 1278 X  9 10 =  llt>’30 m3. Minden lakásban van egy 
lakószoba (ss) 2 /18 m3, egy konyha (k), a mely egyúttal bejáró is, lö'54 m3 és 
egy kamara (n i) G-91 m3 területtel. A takaréktűzhely itt is télen a szobában, 
nyáron a konyhában állítható fel. A kamarák alatt egy-egy c pincze van, a mely
nek lejárója, valamint a pádláslépcső is, egy közös, az udvarból közvetetlenűl is
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megközelíthető folyosóban van. A két bejáró az oromfalakban van elhelyezve, a 
mi a lakók elkülönítése tekintetében jobb az előbbinél.

Csekély beépített területe daczára igen czélszeríí és kényelmes berendezésű 
a 2320.— 2323. ábrabeli aninai kettős munkásház, a melynek beépített területe 
]0 ’43 X  9‘iS =  98'87 m2; mindegyik lakásához a lakószobán (s~) és konyhán (k)
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<L'2 00

kívül egy kis kamara (m ) és 
egy faszerkezetű bejáró (b\ 
valamint egy padlásszoba (p ) 
tartozik.

A 2324.-2326. ábra a 
diósgyőri vasgyár kettős mun
kásházát mutatja a hozzátar
tozó melléképülettel együtt; 
beépített területe 9-90 X  7'50= 
7425 m2. Minden lakás áll 
egy szobából (sz) [,16‘50 m3, 
egy konyhából (k) 8'82 m2 és 
egy kamarából (n i) 513 m2

S .

2320.—2323. ábra.
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területtel. A bejárók az oromfalakban vannak, úgy, hogy a lakások, a mellék- 
épületek és az udvarok egymástól teljesen el vannak különítve.

2327. ábra.

Sokkal kényelmesebb és jobb berendezésű az ugyancsak diósgyőri kettős 
munkásház, a melynek pincze-, földszint- és padlásalaprajzát a 2327.—2329. ábra 
mutatja. Ennek beépített területe 147-48 m2. Minden lakás tartalmaz egy lakó
szobát (ss)  19-40 m2, egy hálószobát (h ) 14'55 m2, egy konyhát (k) 11/87 m2, egy 
kamarát 4-42 m2 területtel, egy-egy pitvart, a melyben a padlás- és a pinczelépcső 
is van; a konyha alá van pinczézve (c), a padláson pedig padlásszobák (p ) vannak 
nőtlen munkások részére. Az árnyékszék (a) a pitvarhoz van hozzáépítve. A be
járók az oromfalakban vannak.

A 2330,—2334. ábrabeli kettős munkásháznál, a mely a németországi Han
nibal bányatelep szabványos háza, az o istálló és az a árnyékszék is az épületen
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Leiül van, a melyhez a közös g trágyagödör tartozik. Ez azonban nem ajánlható, 
mert az építed szükségtelenül megdrágítja és a lakószoba s a folyosó falait ned-

2328. ábra.

--------a j - 50 ----------- -- - - ----------- í-j

232;'. ábra.

vessé, levegőjét pedig egészségtelenné teszi. Egy-egy lakáshoz a földszinten két 
ss és U földszinti és két p  és p l padlásszoba, valamint egy c pincze tartozik.

Részarányos belső beosztást látunk a 2335. és 2336. ábrában, a melyek 
minden további magyarázat nélkül megérthetők; az utóbbi a 2281. ábrában be
mutatott egyszerű munkásház összetételéből ered.* A beépített terület mindkettő-

* Tankó S. Lakóház tervezése és építése 68. 1.
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nél egyenlő s az utóbbi berendezés csak abban tér el az előbbitől, hogy az egyes 
lakásoknak külön bejárója (pitvara) van.
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A 2837.—2342. ábrában egy erdei kettős munkásházat látunk, a mely az 
orsovai m. kir. erdőhivatal kerületéből van véve; ennek összes falai gerendafalak

2335. ábra. 2336. ábra.

2337. ábra.

módjára épültek s belül bevakoltattak. A ház beépített területe 16 2.) X  / 28 118 o.)
m2. Mindegyik lakáshoz tartozik egy nagy szoba (sz) 23'60 nr és egy kamara (>n)? 
a melybe a nyitott és közös f  folyosóból van a bejáró, 5'51 nr területtel. A 9 05 
m hosszú folyosó a ház külső homlokzatának nagy részét foglalja el s egy i észt 
a közös és nyitott tűzhelylyel felszerelt (k) konyhába és másrészt az ennek ké 
oldalán levő lakásokhoz vezet. A padlásfeljáró az oromfalban van elhelyezve.
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2343.-2444. ábra.

A 2343.-2344. ábra mutatja végre 
ú. n. munkás-havaknak* képé^

* »Allgemeine Bauzeitung« 1890.
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2345. ábra.

és alaprajzi beosztását, a mely az aninai munkástelepen használtatik és két lakást 
tartalmaz, egy k konyhával és egy sz szobával. A barak fából épült s beépített 
területe 51*68 m2. Az ilyen lakóház azonban csak ideiglenes használatra való.

A kettős munkásházaknak egy csoportban való elhelyezését és 
egymástól kerítésekkel való elkülönítését a 2345. és 2346. ábra 
mutatja; az előbbinél a házak csak egy, az utóbbinál ellenben két

sorban vannak, úgy, 
hogy homlokzatuk 

mindig egy útcza felé 
van fordítva. A háza
kat mindkét esetben a
hozzájok tartozó telek 
közös határvonala vá
lasztja el egymástól; 
a 2345. ábrában az m 
melléképület közép

vonala szintén evvel a 
határvonallal esik öss- 
sze; a 2346. ábrában 
ellenben, a hol a há
zak az utczától beljebb 
vannak tolva, úgy, 
hogy a kertek előttük 
fekszenek, négy lakás
hoz tartozó mellék- 
épület van egy közös 
kereszteznek. Minden

2346. ábra.

födél alatt, a melyet a telkek határvonalai 
lakáshoz végre egy-egy n  udvar is tartozik.

g) Az egyszerű házsorok.
Ott, a hol az építő-telekkel nagyon kell gazdálkodni és sok 

munkáslakás szükséges, az egyes lakások egymás mellett, egy zárt 
sorban is elhelyezhetők; ezáltal az egyszerű házsorok keletkeznek, 
melyeknél az egyes lakások mindig oromíalaikkal illeszkednek eg\ -

máshoz (2347. ábra). Az egye
sítés folytán a főfalakban még 
többet takarítunk meg, mint 
a kettős házaknál, mert míg 

2347. ábra. az utóbbiaknál egy-egy la
kásra 3V2 főfal esik, az előbbieknél csak 31jn, a hol n az 
egymás mellett egy sorban levő lakások száma. A lakásoknak csak
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két homlokfala szabad, úgy, hogy már csak két oldalról világíthatok 
meg és láthatók el levegővel; ez oknál fogva könnyebben is fű Iliét ők.

l . ’ä O O

2349.— 2350. ábra,
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A hozzájok tartozó kerteket, melléképületeket, az utóbbiakat ismét 
két-két lakás határvonalában, csak a lakások előtt vagy mögött lehet
0lViolvíi'7ni

Vidéken való használatra ezek a házak kevésbbé alkalmasak 
és azért ritkán is építtetnek, mert nem felelnek meg a vidéki lakó-
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házhoz kötött különleges feltételeknek. Arra hogy a munkások örök 
áron megváltsák, szintén nem alkalmasak, ennélfogva nem is foglal
kozunk velők részletesebben.

Egy ily egyszerű házsor egy részletét a 2348. ábrában mutatjuk be. Minden 
egyes lakásban van egy nagyobb szoba 18-90 m2, egy kisebb szoba 10-92 m2, egy 
konyha 6"24 m2 és egy folyosó, a melyben a padlás- és a pinczelépcső is van, 
7*60 m2 területtel. Egy-egy lakás beépített területe 55 m2. Minden lakásnak külön 
bejárója, egymástól tűzfalakkal elválasztott padlástere, esetleg padlásszobája és 
pinczéje van s minden egyes lakás egy kémény körül csoportosul. Ha a kertek 
vagy a melléképületek és a hozzátartozó udvarok a bejáróval ellenkező oldalon 
vannak, akkor a konyhát külön kijáró ajtóval kell felszerelni, a mely egyúttal 
ablak is. A 2349.-2354. ábrában* végre két cseléd-lakóházat látunk, melyekben 
minden egyes lakáshoz egy szoba (&?), egy konyha (k ) és egy kamara (m ) tar
tozik. A 2349.—2351. ábrában két-két lakásnak van egy közös konyhája és 4 - 4  
lakásnak közös bejárója és padláslépcsője, míg a 2352.—2354. ábrabeli lakásnál 
az egyes lakások egymástól teljesen vannak elszigetelve.

h) A  n égy la k á sú  m u n k á sh á za k  va gy  háznégyszögek .

Az építő-felekben és az építés költségeiben való takarékoskodás 
a munkáslakásoknak még más, az eddigiektől eltérő csoportosítására 
is vezetett. Ha ugyanis két kettős munkásházat egyik homlokzatával 
illesztünk egymáshoz, akkor a négylakású munkásházak rendszerét 
kapjuk. Ezeknek alaprajzi alakja egy szabadon álló négyszög, meg
közelítőleg négyzet, a mely két, egymást keresztező választó fallal 
négy egyenlő részre van osztva (2355. ábra). A házak mélységét 
oly nagyra veszszük, hogy legföljebb kevéssel 
maradjon azok hosszúságán alúl; ezáltal a 
körülzáró falak a beépített területhez képest 
lehetőleg rövidek s az ezzel járó csekély 
lehűlés miatt a házak könnyen fűthetők.
Ha azután a bejárót és a konyhát a sarok
ban helyezzük el, mint az legtöbbnyire talál
ható, akkor minden szobának csak egy sza
bad fala van, még pedig rendszerint a rövidebb fala, hogy a lehű
lés annál kisebb legyen (2358. és 2361. ábra).

A munkásházaknak ez a rendszere tapasztalat szerint vala
mennyi között a legolcsóbb, mert minden egyes lakásra már csak 
3 főfal esik, s mivel e mellett az elrendezés igen egyszerű, prak
tikus és minden egyes lakás egymástól való teljes elkülönítését is 
megengedi, gyakran található és a munkások is szeretik, habár az 
általok örökáron való megváltásra kevésbbé alkalmas, mint a két- 
lakású munkásház. Mindezeknél fogva ez a rendszer vidéken is

* Magyar Farmrendszer.

%

3 Jfc

2355. ábra.
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nagyon használatos, de sőt ott van igazán helye, mert a házak 
telepítése teljesen szabad teret igényel, a mi városokban ritkán áll 
rendelkezésre. Egyedüli rossz oldala a rendszernek az, hogy az egyes

0(D

2356.-2357. ábra.

lakásokat nem egyenlően éri 
a nap és a szél s hogy en
nélfogva az éjszaknak és 
keletnek fekvő lakások hide
gebbek és barátságtalanab
bak azoknál, a melyek a 
nyugati vagy éppen a déli 
oldalon vannak.

Egy igen egyszerű négy- 
lakású munkásházat látunk a 
2356.—2357. ábrában, a mely a 
salgótarján-vidéki Nemti bánya
telepen van használatban. A ház 
beépített területe 16-44 X  9*12 =  
148-93 m2, úgy, hogy egy-egy 
lakásra csak 37‘23 m2 jut. E 
mellett minden lakásban van egy 
lakószoba (sz) 20 m2, egy konyha 
(A), a mely egyúttal bejáró is, 
6-25 és egy kamara (ni) 3 35 m2 
területtel.

Sokkal jobb berendezésű 
a 2358. —2360. ábrában látható 
diósgyőri négylakású munkás- 
ház* a hozzáillesztett melléképü
lettel. Ennek beépített területe 
15*5 X  19-2 =  158*10 nr, úgy, 
hogy egy-egy lakásra 39'52 m2 
esik. Ennél is a konyha (k) egy
úttal bejáró s benne van elhe
lyezve a padlás-és a pinczelépcs ő 
ezenkívül azonban minden egyes 
lakáshoz egy padlásszoba (p ) tar
tozik. A ház 12000 forintba ke
rült s egy-egy lakás havi bére 15 
korona, az ugyanitt levő egy
emeletes négyes munkásházak 
külön bejárója és lépcsője van,ellenben, melyekben szintén minden lakásnak 

16000 koronába kerültek s egy-egy lakás havi bérc 21 korona.
Ugyancsak igen czélszerű elrendezést mutat a 2361. ábrabeli négylakású 

munkásház;** itt a lakások mindegyike a 2281. ábrában bemutatott egyszerű lakás 
2 — 2 szobával, egy konyhával és egy bejáróval.

* »Allgemeine Bauzeitung, 1889.
** Tankó S. A lakóház tervezése és építése, 69. 1.
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i
2358. ábra.

I

2359.ábra. 2360. ábra.

A négylakású mun
kásházak csoportosítá
sát s különálló mellék- 
épületekkkel és kertek
kel való felszerelését 
végre a 2362. ábra 
mutatja. E szerint úgy 
a lakások, mint a mel
léképületek legczélsze- 
rűbben a szomszé
dos négy telek határ- 2361. ábra.
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vonalába helyeztetnek, úgy, hogy e határvonalak a házak két tenge
lyével összeesnek. ,

i) A  kettős házsorok .

A kettős házsor úgy keletkezik, ha két egyszerű házsort (2347.
ábra) hátulsó homlokfalával illesztünk egymáshoz, úgy, hogy az
épület mélysége irányában két lakás van egymás mögött (2363. 
ábra), úgy, mint a négylakású munkásháznál. Ilyen egyesítéssel a 
főfalakban való megtakarítás a lehető legnagyobb, mert egy-egy

lakásra már csak 21/i -f-2/n 
főfal esik, a hol n az egy 
födél alatt levő lakások
száma; az ilyen lakások
ennélfogva a legolcsóbban 
állíthatók helyre és, mert 
csak egy szabad főfaluk van, 
a legkönnyebben fűthetők 
is. Ezzel szemben azonban 
az a rossz oldaluk, hogy ez 
az egy főfal nem elég
séges arra, hogy a lakást 
megfelelően lehessen meg
világítani és szellőztetni. Ez 
oknál fogva vidéken ilyen

236i. ábra.
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munkásházak alig fordulnak elő, legföljebb nagy gyárak közelében, 
a hol igen sok munkást lehetőleg olcsón kell elhelyezni.

Az udvarok és a melléképületek itt csak a lakások előtt 
helyezhetők el, szintén egy sorban; ez a kilátást részben elzárja 
és az ablakok előtti térről a kertet tovább tolja ki, a mi egészség- 
ügyi szempontból — tekintve az udvar kifogásolható tisztaságát 
kedvezőtlen. Ez oknál fogva, ha a helyi viszonyok ilyen házak építé
sét teszik szükségessé, legtöbb esetben czélszerűbb, a telek jobb 
kihasználására, ezek helyett inkább emeletes lakóházakat építeni, a 
hol minden egyes lakás a földszinten kap egy konyhát és egy lakó
szobát, az emeleten pedig egy hálószobát.

Egy ilyen kettős házsor berendezését a 2361. ábrában mutatjuk be. Egy-egy 
lakásra 8'50 X  6‘00 =  5EOO m2 beépített terület esik, a melyből 19'2i m'J-t a 
nagyobb, 13-00 m2-t a kisebb szoba, 832 m3-t a pitvar és a konyha, a többit 
pedig a falak foglalják el. A négy konyha egy közös kémény körül csoportosul.

k) A  m u n k á s -k a s zá rn y á k .

Kaszárnyáknak azokat a munkásházakat nevezzük, melyekben 
négynél több család lakik egy födél alatt, a nélkül azonban, hogy 
az egyes lakások oly szigorúan lennének egymástól elszigetelve, 
mint az eddig bemutatott rendszereknél láttuk, ilyen házakban 
ugyanis, takarékossági szempontból, sokszor bajos minden család 
részére külön bejárót, illetve pitvart, külön lépcsőt és külön kony
hát is berendezni; ezek ennélfogva rendszerint közösek és legföljebb 
külön konyhája van minden családnak. Könnyen belátható, hogy a 
munkáskaszárnyák az egyes munkáscsaládok szigorú elszigetelése s 
a békés és csendes családi élet ápolása tekintetében már nem 
felelnek meg azoknak az általános elveknek és feltételeknek, a 
melyeket a) alatt elősoroltunk, mert a közös folyosók és pitvarok 
megkövetelik, hogy minden egyes család az összesség és a békés 
együttélés érdekében lemondjon szabadságának egy részéről s ezek 
használatánál tekintettel legyen szomszédjaira is. Ez azonban, tekintve 
a munkások alacsonyabb műveltségi fokát, rendszerint az érdekek 
összeütközésére s a szomszédok között való czivakodásra és egyenet
lenségre vezet.

A mi továbbá a kaszárnyák egészségügyi viszonyait illeti, ezek 
a legnagyobb rend és tisztaság mellett sem lehetnek oly jók, mint 
oly csoportos munkásházaknál, a melyeknek lakásai egymástól 
szigorúan vannak elszigetelve, és különösen ragályos betegségek 
esetén lehetnek a munkásokra nézve veszélyesek.

Sobó : Ivözépítéstan II. 25
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Az említett hiányoknak tulajdonítható, hogy munkáskaszárnyák, 
különösen vidéken, ritkán építetnek s hogy építésük legföljebb olt 
lehet megokolva, a hol a rendelkezésre levő telken az összes mun
kásokat, a kiknek lakásáról a munkaadónak gondoskodnia kell, csak 
ilyen módon lehet olcsó lakással ellátni s a hol a lakásoknak meg
felelő felszerelése által azok hiányait a minimumra lehet leszállítani. 
Ilyen felszerelés a közös mosókonyhák, fürdőszobák, sütőkemenczék, 
az egyes lakásokba és a mosókonyhákba való vízbevezetés, a kellő 
csatornázás és öblítés, a jó szellőztetés stb. Mindez pedig csak 
nagyobb városokban vagy nagy ipari telepeken lehetséges. Semmi 
esetre sem szabad azonban munkáskaszárnyákat épiteni akkor, 
a midőn azt tisztán csak a munkaadó érdekei, a takarékossági szem
pontok vagy a nagyobb bérjövedelemre való kilátások megkívánják.

Hogy a munkáskaszárnyák lehetőleg megfeleljenek a munkások 
érdekeinek és az általános követeléseknek, azokat oly helyen kell 
építeni, a hol levegő és világosság minden oldalról könnyen férhet 
hozzájok, úgy, hogy a lakások könnyen és jól megvilágíthatok és 
szellőztethetek. Ugyanebből az okból sohasem engedhető meg az, 
hogy egyes helyiségek, pl. a konyhák, folyosók stb., csak közvetett 
világítást és zárt térből (pl. világító udvarból) jövő levegőt kapjanak; 
minden helyiség ablakainak közvetetlenűl a szabadba kell nyílniok.

A tisztaság és az akadálytalan közlekedés biztosítására szük
séges továbbá, hogy a kaszárnyák lehetőleg széles és kényelmes 
lépcsőkkel és folyosókkal s ezek viszont nagy ablakokkal legyenek 
felszerelve s hogy minden egyes lakás, a közös folyosótól és lépcsőtől 
eltekintve, a többitől lehetőleg elkülönítve legyen. Ez okból a lakások 
konyhái és árnyékszékei, a melyek leginkább alkalmasak a tisztátalan- 
ság és a betegségek terjesztésére, ne legyenek közösek és vízvezetékkel 
legyenek felszerelve, a mely ennélfogva minden egyes lakásba 
bevezetendő. Az egyes lakásokat lcgczélszerűbb csak egy kijárattal 
kötni össze a közös folyosóval, úgy, hogy a lakáshoz tartozó összes 
helyiségeket ezzel elzárni lehessen.

A munkáskaszárnyák épülnek 4, 6, 8, 10, 12 és 24 család 
részére, azaz rendszerint páros számú lakást tartalmaznak, mert ez 
az egyszerű, természetes és részarányos beosztást megkönnyíti. Minél 
kevesebb család lakik egy emeleten egymás mellett, annnál jobb; 
egy lépcsőre 6— 8 családnál többet nem kellene számítani.

A mi az emeletek számát illeti, egyemeletesnél magasabb 
kaszárnyák ritkán épülnek, legföljebb a padlásszobák esnek a máso
dik emeletbe; magasabb házak építését csak a nagyon korlátolt 
épület-telek okolná meg.
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A 2365.-2372. ábra a sziléziai Borsig-féle szénbánya és vasgyár, a 2373. - 
2376. ábra pedig a salgótarjáni kőszénbánya-társulat munkáskkaszárnyáját mutatja.* 
Az előbbi 1% emeletes épület, a földszinten és az emeleten 6—6, a 
padláson pedig lakással; a bejárók az oromfalakban vannak s egy 
lépcső 5 család részére való. Minden lakás áll egy nagy sz szobából 
(23'80 m2), a mely a takaréktűzhelyet is tartalmazza és egy kis m szo
bából (12‘57 m2), hozzája tartozik továbbá egy pincze, egy istálló és egy
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* Mindkettő az »Allgemeine Bauzeitung« 1889. folyamából (A. Meissner: 
Die Wohnungen des Volkes zu Ende des 19. Jahrhunderts.)
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árnyékszék; az utóbbiak a ház mögött vagy a bejárók előtt egy sorban vannak 
(2366.-2367. ábra). Ugyanilyen elrendezést mutatnak a Krupp-féle vasgyártelep 
munkáskaszárnyái is.

Sokkal egyszerűbbek a salgó
tarjáni-kaszárnyák; ezek mindegyikében 
40 család lakik, még pedig 20 a föld
szinten, 20 az emeleten. A lakások 
két sorban egymás mögött vannak s 
két-két családnak van egy közös k 
konyhája (1U33 m2), a mely egyúttal 
bejáró is, s minden családnak azon

kívül egy szobája (ss) 1544, illetve az emeleten 17’4í‘ m2 területtel. Az emeletre 
az udvari oldalon elhelyezett külső lépcsők vezetnek. Az emeleten favázas f  belső
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2375. ábra. 2876. ábra.

falak vannak. Az istállók, fakamarák és árnyékszékek az épület két oldalán, a 
kertek pedig az épület előtt vannak elhelyezve.

1) A  m u n k á s A iá ló liá z a k ,

A hálóházak csak nőtlen vagy oly nős munkások részére valók, 
a kiknek családja messzebb lakik a munkahelytől, mintsem hogy 
a munkás mindennapi munkája végeztével haza mehetne. Építésük 
leginkább ott fordul elő, a hol az üzem bizonyos évszakokban szü
netel, úgy, hogy a munkásokat nem lehet állandóan odatelepíteni 
s azok szükség esetén a távolabb fekvő községekből jönnek oda, 
valamint ott is, a hol a munkahely, habár állandó is, messze van 
a szomszédos községektől. Ilyen hálóházakra van szükség népszegény 
vidéken nagyobb vasutak építésénél is.

Rendes viszonyok között a hálóházak építését lehetőleg kerülni 
kell s e helyett a munkások családi házait kell úgy építeni, hogy 
minden családnál egy-két nőtlen munkást is lehessen elhelyezni, a 
hol a családi életet megszokja és kellő ellátásban is részesülhet. 
Erre való tekintettel igen czélszerűek a padlásszobák vagy a két
szobás munkáslakások, a hol a szobák egyikét a kisebb család 
nőtlen munkásoknak adhatja ki.

A hálóházak, a bennük elhelyezendő munkások száma szerint, 
különböző berendezéssel bírhatnak, építésüknél azonban mindenkor 
arra kell törekedni, hogy az egészségügy és a tisztaság követelmé
nyei mindenekelőtt kielégítést találjanak. Ez oknál fogva nagy gondot 
kell fordítani arra, hogy jól megvilágíthatok és szellőztethetők 
s azonkívül eléggé tágasak és kényelmesek legyenek s hogy továbbá, 
ha csak lehetséges, vízvezetékkel, közös fürdőszobával és csator
názással bírjanak.

A házakban a rend fentartása végett házszabályok szükségesek 
s azok betartása érdekében egyrészt az ott elhelyezett öregebb és
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megbízható munkások és másrészt a munkástelep tulajdonosa kelló 
felügyeletet kell hogy gyakoroljanak.

A hálóházak legjobb berendezése az, a hol minden egyes 
munkás külön hálókamarát kap, a melyben az ágyon kivü1 legalább 
egy asztal, egy szék és egy ruhaszekrény 
van. Az ilyen kamarák csak deszkafalakkal 
vannak egymástól elválasztva, ezek a falak 
azonban, jobb szellőztetés érdekében, nem 
érnek egészen a menyezetig, úgy, hogy a 
kamarák egy nagy terem részeit alkotják.
Legtöbbször ez az elkülönítés is elmarad 
és az ágyak, úgy, mint a katonai kaszár
nyákban, egymás mellett vannak elhelyezve, 
míg a közös asztal a hálóterem közepét 
foglalja el.

A hálótermek szomszédságában, ha a 
munkások élelmezéséről is gondoskodni kell, 
közös ebédlő is szokott lenni, a mely egy
úttal közös dohányzó és olvasószobáúl is 
felhasználható s megfelelő konyhával és más 
mellékhelyiségekkel van felszerelve

A lehető legegyszerűbb ilyen hálóház alap
rajzát és metszetét, a zólyombrézói vasgyárnál dívó 
berendezés szerint, a 2377.—2378. ábrában matatjuk 
be. Egy-egy kaszárnya 62’ 10 m hosszú és 7'90 m 
széles; mindegyikében 6 hálóterem (ss) van, egyen- 
kint 56 ma területtel és 14 ágygyal. Két-két termet 
egy közös konyha (k) és kamara (ni) választ el egy
mástól; az előbbi, a melyben két takaréktűzhely 
van, egyúttal a bejáró is. A kamarában a munkások 
szekrényei vannak; ez a munkások mosdó helyisége 
is, a meleg vizet a takaréktűzhelyek nagy víz
kazánjai szolgáltatják, ezen keresztül lehet az épület 
mögött levő (a) árnyékszékekhez is jutni. A termek 
menyezete a padlástérbe vgji feltolva, egészen a 2377.-2378. ábra. 
torokgerendákig, úgy, hogy ezáltal a helyiségek magassága, a mely különben csak 
3'2Ü m lenne, 4'80 m-nyire növekszik.

7. Tisztviselői lakóházak.
A lakóházakat általánosságban munkás-, polgári- és urasági lakóházakra 

osztottuk fel s a munkásházakat, mint ezeknek külön ossztályát, a fönnebbiekben 
külön is tárgyaltuk. Ez az általános osztályozás azonban nem felel meg azoknak 
a követelményeknek, a melyeket a gazdasági ágak és ezek között nevezetesen az 
erdőgazdaság használatára szánt Építéstannak kell kielégíteni, a mennyiben ennek
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nőm lehet feladata, hogy az általános értelemben vett polgári és urasági lakóhá
zak építésének különféle módjait tárgyalja. E helyett azonban a gazdasági ágaknál 
alkalmazott személyzetnek megfelelő lakással való ellátásának módjai könyvünk 
keretébe tartozván, ennek megfelelően a munkásházakon kívül a tisztviselői lakó
házak építése és berendezése módjait is meg kell ismertetnie.

A tisztviselői lakóházakhoz tartoznak úgy az al-, mint a fő
tisztviselők lakóházai. Ezeket egymástól szigorúan elkülöníteni alig 
lehet, mert a különböző kezelési ágaknál alkalmazott különböző tiszt
viselők képesítése és ehhez képest igényei is oly különbözők, hogy 
azokra nézve általános szabványokat éppen úgy nem lehet felállítani, 
mint arra nézve, hogy hol végződnek a polgári és hol kezdődnek az 
urasági lakóházak. Általánosságban véve, az altiszti és a tisztviselői 
lakóházak megfelelnek a polgári és az urasági lakóházak közt fel
állított fokozatnak, mert míg az alsóbb rendű altisztek lakóházai 
alig különböznek a jobb módú munkásházaktól s alsóbb rendű tiszt
viselőké a jobb polgári lakóházaktól, de sőt sokszor alább valók, addig 
a jobb altisztek lakásaira nézve már nagyjában olyan mértéket kell 
alkalmazni, mint a polgáriakra, a főbb tisztviselőkére pedig olyant, 
mint a jó polgári vagy az egyszerűbb urasági lakóházakra.

Az állami tisztviselők és altisztek között a különbség az, hogy az előbbiek 
a törvényben megállapított fizetési osztályok valamelyikébe tartoznak, az altisztek 
ellenben ezek egyikébe sem tartozhatnak. Magán szolgálatban levő tisztviselőkre 
nézve ilyen megkülönböztetés nincsen s a teendők szerint sem lehetséges, mert 
oly teendőkre, a melyeket az államnál altisztek végeznek, a magán szolgálatban 
sokszor tisztviselőket alkalmaznak és megfordítva.

Ebből kifolyólag a tisztviselői lakóházak a helyiségek száma és 
nagysága tekintetében oly nagy változatosságot mutatnak és a szük
ségletek minden egyes esetben oly különbözők, hogy az ezekre vonat
kozó példák bemutatásától már előzetesen is le kell mondanunk s 
meg kell elégednünk azzal, hogy az ilyen lakóházak elrendezésére 
nézve csak néhány specziális példát mutassunk be.

A tisztviselői lakóházak, a bennők levő lakások számát tekintve, 
lehetnek, úgy, mint a munkásházak, szabadon álló, illetve, városok
ban, közbeépített családi házak, a melyek csak egy család részére 
valók, és csoportos lakóházak, melyekben több tisztviselő-lakás van. 
Az utóbbiak elrendezése igen különböző lehet. Ha ugyanis két tiszt
viselő-lakást egymás mellett, a földszinten helyezünk el, akkor föld
szintes, ha pedig egymás fölött, két emeletsorban, akkor emeletes 
kettős tisztviselőházat kapunk, s ha több lakást teszünk egymás 
mellé, úgy, hogy oromfalaik közösek, akkor házsorokat. Néha egy- 
egy emeletsorban egynél több lakás is van, úgy, hogy a tisztviselő
ház kaszárnyává változik át és a városi bérházat utánozza.
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A tisztviselői lakás ideálja, természetesen, szintén csak az egy- 
lakású, szabadon állő családi ház lehet, a mely kerttel van körül
véve s a melyben a tisztviselő egészen önállónak és függetlennek 
érzi magát. A ház lehet azután, ha elég tér áll rendelkezésre, föld
szintes, a mely a kényelem s a helyiségek czélszerű beosztása és 
összeköttetése tekintetében legjobbnak mondható, vagy pedig, ha az 
épülettelek szűkén van kiszabva, egyemeletes; ebben az esetben a 
a leginkább használt helyiségek, nevezetesen a lakószoba, az ebédlő, 
a konyha és az éléskamara a földszinten, a háló- dolgozó- és ven
dégszobák pedig az emeleten helyezhetők el. Az utóbbi a jó meg
világítás és szellőztetés tekintetében jobb ugyan, mint a földszintes, 
de jobban is hűl le és ennélfogva nehezebben is fűthető s azon
kívül rendszerint drágább is. Ez az elrendezés mindazonáltal az ú. n. 
villaszerű lakóházaknál, a melyek a szoros értelemben vett villák
tól csak abban különböznek, hogy télen-nyáron lakatnak, igen gyakori 
s különösen városokban vagy azok közelében szeretik alkalmazni.

A hol az épülettelck csekély kiterjedése miatt tisztviselők részére 
is csoportos lakóházakat kell építeni, szintén arra kell törekedni, 
hogy azok egymástól lehetőleg elszigetelve legyenek. A tisztviselők, 
műveltségök nagyobb fokánál fogva, könnyebben férnek meg egy
mással, mint a munkások s rendszerint inkább is keresik egymás 
társaságát, ott azonban, a hol a háznál gyermekek és cselédek vannak, 
az egyenetlenség és viszály itt is, habár talán ritkábban, zavarólag 
fog hatni a szomszédok közti jó viszonyra, és a lakás, a mely külön
ben teljesen megfelel a tisztviselő igényeinek, veszít értékéből s 
hozzájárúi a tisztviselő elégedetlenségéhez. Azért, akár egymás mellett 
vannak a szomszédos lakások, akár egymás fölött, azok lehetőleg 
külön bejáróval, udvarral, melléképülettel és kerttel legyenek fel
szerelve. Kettőnél több lakást nem is kellene egy emeletsorban 
berendezni, mert az elszigetelés már nehézséggel jár.

A tisztviselői lakástól szintén megkivánjuk, hogy megfeleljen 
azoknak a feltételeknek, a melyeket a munkásházakra nézve előso
roltunk s a melyek szükségesek arra, hogy a tisztviselő fizikai és 
erkölcsi jóléte s ezzel megelégedettsége is emelkedjék. E tekintetben 
különösen a vidéken lakó tisztviselő lakása igényel különös gondot, 
azért, hogy az valódi otthona lehessen, a melyben szivesen tartóz
kodik, s a melyben kárpótlást talál mindazért, a mit a városban 
lakó tisztviselő részben a házon kívül is felkereshet és megszerez
het, A vidéki lakóházak nagyobb kiterjedése és kényelme ennélfogva 
a kedvezőtlenebb helyi viszonyok gondos figyelembevételének az 
eredménye.
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A tisztviselői lakóházak építésmódját tekintve, azok berende
zése és külseje lehetőleg egyszerű, de minden ízében szolid, szilárd, 
tartós és czélszerű legyen s a munkáslakásokkal szemben kellő 
érvényre juttassa a tisztviselők magasabb szépségi és kényelmi 
érzékét is. A munkásnak a tisztviselő lakására külseje után kell ta
lálnia, ha az még oly egyszerű is.

A házban elhelyezendő helyiségek számát és nagyságát illető
leg figyelembe kell venni a tisztviselő állását s ezzel kapcsolatos 
kisebb-nagyobb igényeit. Sok szoba rendszerint nem szükséges s azok 
berendezése és használata csak hiábavaló költséget okoz, a meglevők 
azonban eléggé tágasak s egymással czélszerűen és kényelmesen 
összekötve legyenek. Két szobából, valamint konyhából és éléskama
rából álló lakás vidéken a legkevesebb, a mit az altiszti lakás 
magában foglalhat; jobb altiszti lakások rendszerint egy harmadik 
szobával és pinczével is vannak felszerelve. A főtisztviselő legkisebb 
szükséglete három szoba, nevezetesen egy nappali, a mely egyúttal 
ebédlő is, egy hálószoba és egy harmadik jobb szoba, a mely egyúttal 
a vendég-, esetleg a gyermekek hálószobája is lehet, megjegyezvén, 
hogy a három szoba közül legalább kettő ú. n. nagy szoba legyen, 
azaz olyan, a melynek alaprajzi területe 20 m2-nél nagyobb; a har
madik szoba ú. n. kis szoba is lehet, 15—20 m2-nyi területtel.
Magasabb tisztviselők lakásában már legalább négy szobát kell be
rendezni, s vidéken, a hol a tisztviselőnek gyakrabban kell vendé
get fogadnia vagy hol a család nagy, ötöt is. Ez a szám azonban a 
magasabb tisztviselő igényeit is teljesen kielégíti s ennél több szo
bára csak oly tisztviselőnek (igazgató stb.) lehet szüksége, a kinek 
kötelességei közé a reá bizott kerület vagy főhivatal méltó képvise
lete (reprezentálása) is tartozik.

Ott, a hol a tisztviselő hivatalos teendőit otthon végzi, e czélra 
lakása mellett külön hivatalos helyiséget, illetve dolgozó-szobát 
s ezzel kapcsolatban szükség esetén a segédszemélyzet dolgozó 
szobáit is kell berendezni; ezek azonban a tulajdonképpeni lakástól 
úgy legyenek elkülönítve, hogy a felek és alkalmazottak könnyen 
bejuthassanak, a nélkül, hogy a tisztviselő lakásán kellene keresztül 
menniük s annak családját háborgatniok.

Oly vidéki vagy kisebb városi tisztviselők lakóházaiban, a hova 
hivatalos teendőkben a középponti és más tisztviselők gyakran 
ellátogatnak, igen sokszor külön hivatalos szálló-szobát is szokás 
berendezni, a melyben a vendégtisztviselők megszállhatnak, a nélkül, 
hogy ezzel a tisztviselő családjának alkalmatlanságot vagy költséget 
okoznának. Ez a szoba is úgy legyen elhelyezve, hogy a vendég

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



395

szabadon járhasson-kelhessen, a nélkül, hogy a családot zavarná 
vagy önmagát feszélyezve érezné.

A helyiségek alaprajzi beosztására nézve általános szabályokat 
felállítani nem lehet, mert ez a helyi viszonyoktól és a tervezőktől 
függ; arra azonban a tervezőnek mindig tekintettel kell lennie, hogy 
a helyiségek czélszerűen legyenek egymás mellé helyezve és egy
mással összekötve s kényelmesen legyenek használhatók. A helyi
ségeknek egy középpont körül való csoportosítása által ez a czél 
könnyen elérhető s ez a csoportosítás, mert az épületnek többé- 
kevésbbé négyzetes alaprajzi alakját vonja maga után, rendszerint 
gazdasági szempontból is ajánlható, mert kevesebb főfalra van 
szükség s kisebb az építő-költség. A középpont, a mely körül a többi 
helyiség csoportosul, lehet a lakás lakószobája vagy pedig az elő
szoba, illetve pitvar. Az utóbbinak alaprajzi területét, a városi lakó
házak építésénél alkalmazott elveket követve, vidéki lakóházaknál 
is a lehető legkisebb mértékre szeretik szorítani, illetve ezt a helyi
séget alárendelt jelentőségűre leszállítani, mert csak arra valónak 
tekintik, hogy a fűtött szobából ne kelljen közvetetlenűl a szabadba 
kilépni. Ez a felfogás azonban nem egyeztethető össze a vidéki 
lakóházak jellegével és természetével, melyeknél a nagyobb számban 
összegyűlő vendégek első fogadása, illetve búcsúzása megfelelő nagy
ságú előszoba hiányában, a lépcsőházba, illetve az udvarba tétetik 
át, a mi sem egészségi, sem udvariassági szempontból nem czélszerű 
s rendszerint egyik félre sem kellemes. Vidéki lakóházaknál ennél
fogva egy nagyobb előszoba vagy pitvar, illetve tágasabb folyosó 
gyakorlati szempontból szükséges, s tekintve az olcsóbb építkezést, 
jelentékeny többköltséggel sem jár, mert czélszerű beosztás és 
csoportosítás mellett a többköltség a főfalakban elért megtakarítás 
által megtérül. Oly tisztviselői lakóházakban, a milyenek az erdész
lakóházak, melyekben vadászatok idején, de más alkalmakkor is? 
rendszerint nagyobb társaság szokott összegyűlni, egy nagyobb elő
szoba, a mely a lakásnak mintegy középpontja, egyáltalában nem 
nélkülözhető.

Az árnyékszék tisztviselői lakóházaknál rendszerint az épületen 
belül van, oly helyen, a hol könnyen észrevehető, a nélkül, hogy 
nagyon szembeszökő lenne.

Az épületen kívül, az udvarban kell elhelyezni végre az istállót, 
esetleg a fáskamrát, a lóistállót és a kocsiszint a hozzátartozó 
helyiségekkel.

Ezek után áttérhetünk a tisztviselői lakóházaknak néhány példában való 
bemutatására.
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Igen egyszerű s czélszerű beosztású altiszti lakást mutat a 2379.-2382. ábra*
A ház alaprajzi alakja közel négyzetes,

□ o|— ---ina nn

úgy, hogy főfalainak egész hosszúsága 
csak 44* 10 m. A ház beépített területe 
131*15 m'h A lakás földszintjén van egy 
szoba (ss) 30*52 m3, egy hálószoba (h) 
22*35 m2, egy konyha (k) 21*92 m2, és 
egy éléskamara (e) 12*3 m2, a padláson 
két padlásszoba, a pinczesorban pedig 
a házi pincze, a mosókonyha és a fás
kamara.

A 2383.—2384. ábra a zólyom- 
brézói vasgyár egyszerűbb altiszti laká
sait mutatja, a melyeknek beépített terü
lete a melléképülettel együtt csak 95*20 m2.

237:?.—2382. ábra. 2383.-2384.

* Wanderley: Die ländlichen Wirthschaftsgebäude, Ili. kötet, Leipzig 1879. 
70. lap.
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Ezek a házak két lakószobát (ss) 20’00 és 1425 m2, egy konyhát (A:), a mely 
egyúttal pitvar is, 12 90, egy éléskamarát (e) 7'G5 m2 területtel s azonkívül, a ház 
hátulsó oromfalához építve, egy fakamarát ( f )  és egy istállót (s) tartalmaznak.
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Sokkal kényelmesebb lakásuk van a m. kir. kincstári erdőőröknek, a mely-

£ f l Ä T  •“  képé‘ “  2386- 2S89' ábrában « * * *  be. A ház beépített 
területe 125 46 m», a nyitott, de födött f  folyosóval együtt pedig, a melynek végén

az árnyékszék van, 141-45 m2. A lakás
hoz tartozik két szoba (sz) 2678 és 
28-17 m2, egy konyha (k) 16'87 és egy 
éléskamara (e) szintén 16 87 m3 terület
tel. Mindezek a helyiségek egy tágas p 
pitvar körül csoportosulnak, a mely a ház 
hátulsó szakaszában van s a padlás- és 
a pinczelépcsőt is tartalmazza. A nyitott

251)0.-2382. ábra.
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folyosó az udvarra néz, a hol a 2122.—2421. ábrában bemutatott melléképület a 
lakóházzal párhuzamosan áll (lásd a 238;). ábrát). A ház építőköltsége a mellék- 
épület nélkül 4730, a melléképülettel, kerítéssel és kúttal együtt pedig 5910 korona.

Egy háromszobás zólyom-brézói altiszti lakóházat látunk a 2390.—2392. 
ábrában. Ennek beépített területe 116'80 m2, a hozzáépített faszínnel és istállóval 
együtt pedig 152‘20 m2. A lakáshoz tartozik egy nagyobb szoba (se)  22\ö0, egy 
hálószoba (h) 12‘00 m2 és egy különálló szoba (/), a mely esetleg egy nőtlen 
altisztnek kiadható, 13‘76 m2, azonkívül egy pitvar (£>) 1012 m2. egy konyha (A) 
1242 m2 és egy éléskamara (e) 13-76 m2 területtel. A ház hátulsó, kert felé néző 
oromfalához csatlakozik a faszin, (f ) az istálló (cs), az árnyékszék (a) és a 
sertésól (o).

Egy kettős altiszti lakást látunk végre a 2393. — 3396. ábrában, am ely a diós
győri altiszti lakások mintája. A kettős ház beépített területe 159'80 m3. A két lakás 
oromfalával van egymás mellé illesztve s mindegyikök tartalmaz egy nagyobb 
szobát (ss) 20’52 m2, egy kisebb szobát (li) 13-08 m2, egy különálló (b) szobát 
8‘03 m2, egy konyhát (k) 8-03 m2, egy éléskamarát (m)' 4‘67 m2 területtel s végre 
egy pitvart (p ) és egy árnyékszéket (a). A ház falai favázas szerkezetűek, még
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1: 3.00

2393.-2394. ábra.
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pedig a külsők 032, a belsők pedig 016 m vastagsággal, és csak a két lakást 
egymástól elválasztó fai van teljesen kőből. A ház beosztása teljesen részarányos.

x - i o o  1

Háromszobás tisztviselői lakást, a mely egy dolgozó szobával is van meg- 
bővítve, mutat a 2397. — 2400. ábra.* A ház alaprajzi alakja megközelíti a négy
zetet, beépített területe 109‘25 m2. Van benne három ss szoba, egy d dolgozó- 
szoba, a mely szükség esetén negyedik lakószobául is felhasználható, egy k konyha, 
egy e éléskamara, egy p  pitvar, egy n pincze és két padlásszoba.

2397. — 2400. ábra.

* G. \\ anderlei/: Die ländlichen Wirtschaftsgebäude, III. kötet, 271. 1.
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Igen csinosak és kényelmesek a m. kir. kincstári erdészetnél épített szab
ványos erdőgondnoki (erdészi) lakások, melyeknek alaprajzát, hosszúsági szel
vényét, elülső és hátulsó homlokzatát, valamint látóképét a 2401.—2405. ábrában 
mutatjuk be. A ház beépitett területe, a hátulsó homlokzatán végighúzódó nyitott, 
de födött folyosóval együtt, 336'10 m2. Az udvarra néző hátulsó homlokzat nyi
tott f  folyosójából, a melynek egyik végén van az árnyékszék (o) és a padlás-

m

2401. ábra.

200

2402. ábra.

SoIjó: Középítéstan I.I 26
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feljáró, másik végén a dolgozószoba előszobája (e), egy tágas p pitvarba vagy 
előszobába lépünk, a melynek területe 19-00 m2; ennek jobb oldalán van a k 
konyha és a cs cselédszoba, baloldalán pedig az l éléskamara és a c pinczelépcső.

a . l o o

A ház elülső homlokzatát 4 szoba foglalja el; ezek közül három 2236, 81-20 és 
31’20 m2 területtel az erdőgondnok lakásául, a negyedik pedig (h sz), a melynek 
területe 22 36 m2, hivatalos szállószobáúl van szánva. A dolgozószoba (d) a szál
lószoba és az e előszoba között van, úgy, hogy csak az előszobán keresztül lehet 
hozzájutni, míg a hivatalos szállószoba akár a dolgozószoba, akár a lakószobák 
felöl hozzáférhető. A lakás tartozéka a 2418.—2421. ábrában bemutatott mellék-
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-épület, a mely az udvar hátulsó részén, az épület udvari homlokzatával szemközt 
fekszik (lásd a 2405. ábrát). A lakóház építő-költsége 12635. a melléképületé pedis 
a telek bekerítésével és a kúttal együtt, 4975, összesen tehát 17610 korona.

o
§CM

26*
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Végre a 2406.—2417. ábrákban bemutatjuk a m. kir. földművelésügyi minisz
térium által 1893. évben kiadott »Magyar farm-rendszer« nyomán a 300, 700
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és 1000 kát. hold terjedelmű farmgazdaságok (földbirtokbérletek) részére kidol
gozott lakóház-tervezeteket. A 300—500 holdas birtokok részére tervezett épület
ben (2406.—2109. ábra), a melynek beépített területe 250 m2, van három lakó-

2408. ábra.

szoba (ss) 29’68, 2703 és 2474 m2, egy előszoba (e ss), a mely ebédlő is lehet, 
2716 m2, egy vendégszoba (v ss) 17‘85 m2, egy cselédszoba (cs ss) 1417 m2, egy 
konyha (k) 1903 ma, egy éléskamara (e) 9-00 m2 területtel, azonkívül egy folyosó 
(/■), a melynek bejárója az oromfalban van, és 2 árnyékszék. A pincze áll egy 
b bor- és egy s zöldségpinczéből. A  lakóház építő-költsége 10000 korona.
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A 700 holdas bérleten építendő lakóházban (2410.—0413. ábra), amelynek 
beépített területe 340 m2 s beosztása nagyjában megegyezik a 2401.—2404.

------------------------------------------------------------------- 0<^HT

ábrában bemutatott erdőgondnoki lakáséval, van 4 lakószoba (sz) 31*92, 32*48, 
31*92 és 17*64 m2, egy vendégszoba (y sz) 17*61 m2. egy előszoba (e sz) 21*20 m*. 
egy cselédszoba (cs sz) 14 00 m2. egy dolgozószoba (d) 21*80 m3, egy konyha (k) 
27*28 m2 és egy éiéskamara (e) 16*1*2 m2 területtel s végre '2 árnyékszék (n), a 
mely az u világító aknából kap megvilágítást. A ház udvari homlokzata hosszá
ban egy tágas folyosó húzódik. Az épület, melléképületek nélkül, 17130 koronába 
kerül.
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Az 1000 holdas birtokokra tervezett lakóház végre (241 4.— 2417. ábra) 
372 00 m2 beépített területtel bir s tartalmaz egy nappali szobát (n sz) 45*90 m*,

egy hálószobát (Ji sz) 38*34 irr, #gy fogadószobát { f sz, szalon) 31*05 m2. egy 
ebédlőt (b sz) 29*12 m2, egy dolgozószobát (d sz) 37*80 m2, egy vendégszobát (v sz)
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18-72 m2, egy cselédszobát (cs ss) 15-31 m2, egy előszobát (e ss) 18-20 m2, egy 
konyhát (&) 20‘8 m2 és egy éléskamarát (e) 7-65 m2 területtel, végre 2 árnyék

széket. A pinczesorban van végre 2 borpincze (b) és 2 zöldségpincze (s). A lakó
ház építőköltsége 19710 korona.
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A lakóházakra vonatkozó irodalom  és forrásmunkák:
Tankó S.:A lakóház tervezése és építése, Budapest 1889.
Magyar Farm-rendszer, kiadja a földművelésügyi m kir. minisztérium, 

Budapest 1893.
F. Engel: Ausgeführte Familienhäuser für die arbeitenden Klassen, Berlin

1856.
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Dr. Freiherr v. Goltz: Ländliche Arbeiter-Wohnungen, Königsberg 1865.
F. Bömches: Die Arbeiterhäuser auf d. Pariser Weltausstellung, Wien 1868. 
Dr. E. Sax: Die Wohnungen der arbeitenden Klasse etc., Wien 1869.

eS—Xi
-eS
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Dr. F. Göttislieim: lieber Kost- und 
Logierhäuser etc., Basel 1870.

R. Manega: Die Anlage der Arbeiter- 
Wohnungen etc., Weimar 1871.

J. Benischek: Arbeiterhäuser in Böhmen 
(»Technische Blätter«, Prag 187-4).

Klette: Leber Arbeiterhäuser - Frage
(»Zeitschr. für Bauhandwerker«, Halle. 1874.)

J. W ist: Das Arbeiter-Wohnhaus auf 
der Wiener Weltausstellung, (»Zeitschrift des 
österr. Ingenieur- und Architekten-Yereines«
1874. -1877).

Behr-Schmoldow: Das Haus des länd
lichen Arbeiters, Berlin 1875.

E. D ittm ar: Sammlung von Plänen 
ausgeführter Arbeiter-Wohnungen etc., Aachen
1875.

Hittenkoffer: Das freistehende Familien- 
Wohnhaus, Lepzig 1875.

G. Wanderleg: Die ländlichen W ir t 
schaftsgebäude, III. kötet, Leipzig 1879.

I
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Die Einrichtungen sum Besten der Arbeiter auf d. Bergwerken Preussens, 
Berlin 1876.

Deutsches Bauhandbuch, II. kötet, IV. rész, Berlin 1881.
L. Klasen: Die Arbeiter-Wohnhäuser und Arbeiter-Kolonien etc., Leipzig

1879.
A. Meissner: Die Wohnungen des Volkes zu Ende des 19. Jahrhunderts 

(»Allgemeine Bauzeitung« 1889. és 1890.)
L. Klasen: Grundrissvorbilder von Gebäuden für die Zwecke der Land-, 

Garten- und Forstwirtschaft, Leipzig 1892.
L. Abel: Das kleine Haus mit Garten, Wien, Pest, Leipzig 1893.
H. Malachowssky: Anlage, Einrichtung u. Bauausführung ländlicher Arbeiter

wohnungen, Berlin 1891.

II. FEJEZET.

A melléképületek.

Jellemzés. Melléképületek alatt a lakóházak ama tartozékait 
értjük, a melyek részben a házi gazdaság czéljaira, nevezetesen a 
házi állatok eltartására és esetleg tenyésztésére s a mezei és kerti 
termények (széna, szalma, gabona stb.) elhelyezésére és raktáro
zására szükségesek, részben pedig a házi gazdaság ellátásához és 
a különféle életszükségletek kielégítéséhez megkivántató eszközök, 
szerszámok és anyagok befogadására valók. A melléképületek 
ennélfogva csak a házi gazdaság és a háztartás eszközei és nem 
tévesztendők össze a szoros értelemben vett gazdasági épületekkel, 
a melyek csak a mezőgazdasággal kapcsolatban építtetnek, lakó
házakkal együtt vagy a nélkül.

A melléképületekhez számítjuk a marha- és a lóistállókat, a 
sertés- és a baromfiólakat, a fáskamarákat, a kocsiszíneket, a trá
gyagödröket, a különálló árnyékszékeket és szerszámkamarákat, a 
szénapajtákat, a fészereket és & jégvermeket. A melléképületekhez 
tartozó kutakról már a 111. szakasz VII. fejezetében volt szó.

1. Az építés általános elvei.
A melléképületek helyreállításánál és építésmódjuk megválasz

tásánál egyedül csak azok czélja és rendeltetése lehet mértékadó, 
a melynek minden egyebet alá kell rendelni. E mellett tekintetbe 
kell venni azt is, hogy a melléképületek tisztán csak mellékhasz
nálatra valók s hogy közvetetlen jövedelmet, úgy, mint a lakóházak, 
nem hoznak, a beléjök fektetett tőkét nem törlesztik, de idővel, a 
mely tartósságukkal arányos, teljesen felemésztik s jókarban tar
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tásuk is évenkint kisebb-nagyobb összeget fogyaszt. Helyreállításuk
nál ennélfogva csak az elkerülhetetlen szükségre és a lehető leg
nagyobb egyszerűségre kell törekedni, hogy építésük költségei minél 
kevesebbre rúgjanak. A szükséges melléképülettel felszerelt lakóház 
nagyobb értékkel bir ugyan, mint az, a melynél a legszükségesebb 
is hiányzik, úgy, hogy ez az értéknövekvés tekinthető a mellék
épületbe fektetett tőke ellenértékének és jövedelmezőségének, a szük
ségtelen, fölösleges vagy a kellőnél diszesebben épített melléképülettel 
való felszerelés azonban a lakóház értékére nincs befolyással s a 
ház eladásakor az anyagi érték megbecslésénél figyelembe sem 
vétetik.

A melléképületek elhelyezése s egymáshoz és a lakóházhoz 
viszonyított fekvése bizonyos általános elvekhez igazodik, a melyeket 
egyrészt a háztartás és a használat gyakorlati követelései s másrészt 
a lakók és marhájuk egészsége, valamint a lakás kellemessége álla
pítanak meg. Minél távolabb van ugyanis a melléképület, különösen 
pedig az istállók, az ólak és a trágyagödör a lakóháztól, annál jobb 
ez utóbbinak és közvetetlen környékének levegője s annál csinosabb 
az elhelyezés, de egyúttal annál nehezebb, kényelmetlenebb és 
hiányosabb a marha és baromfi ápolása és felügyelete; annál nehe
zebb és drágább a házi gazdálkodás s annál több kellemetlenséggel 
és nehézséggel jár, különösen télen, a melléképület használata. A 
lakóházhoz csatlakozó melléképület az utóbbi bajokon segít ugyan s 
használata a lehető legkényelmesebb, a lakóház környékén azonban 
a levegő megfertőztetik, az istállógázok legtöbbször a lakásba is 
behatolnak s ha az istálló közvetetlenül csatlakozik a ház falához, 
az utóbbit nedvessé és a lakást egészségtelenné teszik. Egészségi 
szempontból ennélfogva csak az előbbi elrendezés ajánlható. Hogy 
azonban a melléképület használata kényelmesebb legyen, azt a lakó
házhoz tartozó udvarban rendszerint úgy helyezik el, hogy a lakó
háztól, ha csak lehetséges, 8— 12 méternél távolabb ne legyen 
továbbá a hozzávezető utat kikövezik vagy más módon burkolják, 
hogy a két épület közti közlekedés bármilyen időjáráskor lehetséges 
legyen. Legjobb elhelyezés az, a midőn a melléképület a ház udvari 
homlokzatával és az ebben elhelyezett bejáróval szemben fekszik, 
mert az ugyanazon oldalon levő pitvarból és konyhából látható és 
szemmeltartható (2324.— 2326., 2389. és 2405. ábra). Oly esetben, 
a midőn a bejáró az egyik oromfalban van, a melléképület, a mi 
legjobb, ezzel szemben (2367. ábra), megfelelő hely hiányában azon
ban a ház mögött levő udvarban is lehet; ha ellenben a bejáró az 
elülső homlokfalban van és hátul egy másik, udvari kijáró hiányzik,
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az udvart a benne levő melléképülettel csak a ház oromoldalán 
lehet czélszerűen elhelyezni, mert az elül levő udvar elfödi a lakó
házat s elzárja a kilátást, a hátul levő pedig igen nagy mértékben 
megnehezíti a kezelést és a felügyeletet.

Ha a mellékhelyiség a lakóház egyik falához, legtöbbnyire 
oromfalához, csatlakozik (2271., 2288., 2297., 2309., 2358. és 2384. 
ábra), akkor közvetetlenűl a ház mellé kell tenni a fáskamarát és 
a baromfiólat, az istállót és a sertésólat ellenben, melyekben sok a 
nedvesség, a melléképületnek a háztól elfordított külső végére; itt a 
trágyagödör is, a mely a levegőt megfertőzte!]', kevésbbé hátrányos. 
Ott ellenben, a hol ez nem lehetséges, legalább arra kell törekedni, 
hogy az istálló lakószobával ne legyen határos s hogy az oromfalnak 
az istállóba néző részét jó czémenthabarcscsal bevakoljuk.

Legrosszabb és lehetőleg kerülendő elrendezés az, a midőn az 
istálló magában a lakóházban van, mert a lakás belsejét alig lehet 
az istálló gázaitól és nedvességétől megvédeni. Azokat a falakat, a 
melyek az istállót a lakóház többi helyiségeitől elválasztják, okvetet- 
lenül 2-téglányi vastagságban s üreges falak módjára kell rakni, 
hogy a falon belül izoláló réteg maradjon.

A mi a melléképületek csoportosítását illeti, czélszerű azokat 
úgy elhelyezni, hogy az istálló más helyiség közé legyen fogva és 
melegebb legyen. Ha tehát a melléképület helyiségei egy födél alatt 
vannak, a mi kisebb háztartásnál legjobb és legszokásosabb, akkor 
az istállót a középen helyezzük el s egyik oldalára fáskamarát, a 
másikra kocsiszint vagy más helyiséget teszünk (2324. és 2419. 
ábra). Ugyanebből az okból kisebb istállóknál az istálló, a sertés- 
és a baromfiól rendszerint egy helyiségben van, úgy, hogy csak egy 
bejáróval bir (2366., 2367. és 2419. ábra); a fáskamara ellenben 
ekkor is külön van.

Kettős, négyes stb. munkásházaknál a melléképületeket páro
sával (2345. ábra), négyesével (2346. ábra) vagy többesével (2366. 
és 2367. ábra) állítjuk egy födél alá, úgy, mint a lakásokat is; ez 
által építő-költségök csökken s az istállók is melegebbek. Az egyes 
melléképületeket természetesen úgy, mint az udvarokat és a trágya- 
gödröket is, szigorúan kell a szomszédokétól elszigetelni.

A melléképületek anyaga változik a helyi viszonyok és szo
kások, valamint a rendelkezésre levő építő-költség és az elérni szán
dékolt kisebb-nagyobb tartósság szerint. Mindenesetre azonban szük
séges az, hogy az istállók a bennök levő házi állatokat az időjárás 
káros befolyásaitól megvédjék. Az anyag megválasztására első sorban
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az olcsó építésre irányuló törekvés foly be, a melynek legtöbb eset
ben a tartósságot is részben alárendeljük.

oo-L
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Legnagyobb tartóssággal birnak s úgy a körlég viszontagságai, 
mint a tűzvészszel járó szerencsétlenségek ellen legjobban védik meg 
a bennök elhelyezett marhát a tömör kőfalakkal és boltozatokkal 
biró melléképületek, a melyek jobban épült lakóházaknál rendszerint
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találhatók is. A falak rendszerint a közelben található terméskőből, 
téglából, vályogból vagy pedig földből, sárból, habarcsból, bétonból

stb. vert falak módjára épülnek, mert megfelelő tartósság mellett 
is aránylag olcsók. A vályogból épült és a vert falak rendszerint 
jobb melegtartók is, mint a kőfalak; ez különösen ott jön tekintetbe, 
a hol a tél aránylag hosszú.

Sok esetben azonban a tömör falakkal biró melléképület nem 
felel meg a háztulajdonos követelményeinek, mert az. nem tekintve 
a kisebb tartósságot, valamely olcsóbb építésmóddal is megelégszik, 
a mely talán a helyi viszonyoknak és szokásoknak is jobban meg
felel. Fával bővelkedő vidéken, példáúl nálunk, a melléképületek, az 
istállók is, egészen vagy részben fából épülnek, még pedig az istállók 
a jobb melegtartó gerendafalak, a fa- és kocsiszínek stb. deszkafalak 
módjára is. Az utóbbiaknál a fafalak teljesen megfelelnek a czélnak, 
mert a bennük elhelyezett tárgyak nem képviselnek nagyobb értéket, 
istállókat azonban egyáltalában nem kellene fából építeni, mert tűz
veszély esetén a házban lakó egyén vagyonának sokszor legjelen
tékenyebb része a marhája megy tönkre. Az istállókat ennélfogva 
mindig tűzálló anyagból, tömör kőfalak módjára kellene helyreállí
tani, mert ezek a marha biztossága és egészsége tekintetében is 
minden más anyagnál előbbre valók és teljesen ellensúlyozzák azt a 
költségkülönbözetet, a mely az építésnél az olcsóbb fa és a drágább 
kőanyag között felmerül, habár a helyben beszerezhető kőanyagból 
épült falak legtöbb esetben nem drágábbak, de sőt a tölgyfával 
szemben olcsóbbak is, mint a fafalak, a melyeknek tartóssága hatá
rozottan kisebb. A fafalakat igen sokszor alkalmazzák a kőfalakkal 
vegyesen, úgy, hogy a gerenda- vagy deszkafalakat falazott pillérek 
közé fogják, a melyek a menyezetek és födelek súlyát önállóan 
hordják (2296., 2297. és 2384. ábra). Az ilyen épület könnyű és 
olcsó, de nem tűzálló.
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A favázas téglafalak, a melyek vályoggal is béllelhetők, a marhát 
nem védik meg eléggé a külső hőmérsék változásai ellen, ennélfogva 
istállókra nem ajánlhatók, egyéb czélra azonban, ha aránylag csekély 
tartósságuk nem jön számba, igen jól felhasználhatók. Vályogból 
agyaghabarcsba rakott falnál különben a faváz tartóssága nagyobb, 
mint mészhabarcsba rakott égetett tégla alkalmazásánál; a fal 
továbbá gyorsabban szárad ki és jobb melegtartó is.

A melléképületek menyezetei, különösen istállókban, lehetőleg 
tömör és rossz hővezető anyagokból készítendők, hogy az istállót 
télen melegen, nyáron pedig hűvösen tartsák. Rendszerint fából, 
közönséges gercnda-menyezet módjára készülnek, habár marha
istállókban és disznóólakban tartósságuk a nedves istállógőzök miatt 
csekély; lóistállókban és juhaklakban ez a baj kevésbbé jelentkezik. 
Marhaistállókban ennélfogva a boltozott, öntött vagy más módon 
helyreállított tűzálló és tömör menyezetek alkalmazása takarékossági 
szempontból is ajánlható, eltekintve attól, hogy a marha biztossága 
és az istálló tűzállósága is ilyen menyezetek alkalmazását teszi 
megokolttá. Gerenda-menyezetek alkalmazásánál a gerendákat alulról 
is elfödni nem szükséges, de nem is lenne jó, mert tartósságuk még 
inkább csökkenne; sárgerendák gyanánt továbbá mindig tölgyfát 
kellene alkalmazni, hogy a gerendáknak a falon fekvő végei, a melyek 
különben istállókban igen gyorsan elkorhadnak, tartósabbak legyenek. 
Ha a takarmány az istálló padlásán van elhelyezve, akkor a gerenda- 
menyezeteket fölül vagy 8— 10 cm vastag tapasztott agyagréteggel 
vagy törmelékbe, illetve homokba ágyazott és habarcsba rakott 
téglaburkolattal, illetve öntött bétonréteggel kell felszerelni, hogy 
tömörebbek legyenek s a nedves és ammoniákot tartalmazó istálló
gőzöket, a melyek a takarmányt elrontanák, át ne ereszszék.

A melléképületek födélhéja rendszerint a helyi viszonyokhoz 
igazodik és szalma-, zsindely- cserép-, pala-, faczément-, kátrány- 
és fémlemezes födelek egyaránt találhatók. Legczélszerűbb födélhéj 
az, a mely lehetőleg olcsó, legjobban védi az épület belsejét a légkör 
viszontagságaitól és lehetőleg tűzálló is. Végre a födélsikok hajlása 
is figyelembe veendő, mert a meredek födelek aránylag drágábbak 
és kevésbbé szépek, mint a laposabbak. Igen jók a szalma- és a 
nádfödelek s melléképületeken gyakran találhatók is, mert igen 
könnyűk, tömörek, jó melegtartók s a takarmány igen jól tartható 
el alattok; nagy tűzveszélyességök miatt azonban lehetőleg kerü- 
lendők. Nagyjában ugyanezt lehet mondani a zsindelyfödelekről is. 
A cserépfödelek tűzállók és igen tartósak, de nehezek, nem elég 
tömörek és izzadásuk miatt az alattok levő takarmányra nézve

Sobó: Kőzépíté-ítan I I . 27
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hátrányosak, ha pedig deszkaborításra fektetjük, drágák. Ugyanez 
vonatkozik a czémentlapokból készült födélhéjra is. Igen jó ellenben 
a léczes kátránylemezfödés, mert olcsó, tartós és tűzálló, de állandó 
gondozást, illetve 3 - 5  évenkint utánmázolást igényel. Még jobb a 
faczément-födél, mert szintén tűzálló és csak kevéssel drágább az 
előbbinél s kevesebb fentartást és gondozást kiván. Legjobbak a 
fémlemezes födelek, de egyúttal legdrágábbak is, úgy, hogy mellék
épületeken legritkábban találhatók.

A melléképületek födélszéke bármily szerkezetű lehet, csak 
arra kell ügyelni, hogy a padlástér lehetőleg szabad és olyan legyen, 
hogy a takarmánykészlet elférjen benne. Ebből a szempontból a 
magas födél czélszerűbb, mint az alacsony; az építés költségeit 
tekintve azonban, jobb elrendezés az, a melynél a födél a székfalak 
közé nyúlik le és daczára annak, hogy lapos és olcsó, tágas padlás

teret ad, a mely a székfal
ban levő ablakokon át jól 
megvilágítható és szellőz
tethető.

A melléképületek pad
lását rendszerint a száraz 
takarmány (széna, szalma 
stb.) elhelyezésére használ
juk fel és ennek behozata
lára a födeleket 12— 13 m- 
nyire egymástól födélerké
lyekkel felszereljük (2418.-- 
-2421. ábra); az erkélyek 
szélessége 1 '0 m, magassága 
2'0 m, s azokat, ha oly ma
gosán feküsznek, hogy a 
szénás szekérről el nem ér
hetők, megfelelő felhúzó ké
szülékkel szereljük fel (1256. 
ábra). Kisebb épületeknél a 
padlásajtót az egyik oromfal
ban lehet elhelyezni (2422.— 
— 2424. ábra).

A padlást nem czél- 
szerű az istállóval közvetet - 

lenül összekötni, mert az istállógázok elrontják a takarmányt.
24:22.—2421. ábra.
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A fönnebb mondottak illusztrálására bemutatjuk a 2418.— 2421. 
ábrában a m. kir. erdőgondnoki lakáshoz (2401.—2405. ábra), a 
2422.—2424. ábrában pedig a m. k. erdőőri lakáshoz (2385— 2389. 
ábra) tartozó szabványos melléképületet, melyeknek beosztása és 
felszerelése minden további magyarázat nélkül megért hető.

2. Az istállók és ólak.
Az istálló a házi állatok rendes lakása, a melyben a nap 

kisebb-nagyobb részén át tartózkodnak. Az istállóktól ennélfogva 
éppen úgy megköveteljük, mint az emberek lakóházaitól, hogy a 
bennük elhelyezett házi állatokat az időjárás viszontagságai, a meleg 
és a hideg, a szél és az eső ellen megvédjék, nekik kényelmes és 
jó fekvőhelyet nyújtsanak, életökre, egészségükre és fejlődésükre a 
lehető legjobb befolyással legyenek s úgy legyenek építve és beren
dezve, hogy az állatok etetése, ápolása és felügyelete nehézséggel 
ne járjon.

A házi állatok életműködése, egészsége és jólléte, éppen úgy, 
mint az emberé, igen nagy mértékben függ a jó, száraz, meleg, 
világos, szóval az egészséges lakástól és a jó, tiszta levegőtől, a 
melyben tartózkodnak. Jó istállónak ennélfogva csak azt tekinthetjük, 
a mely száraz és jó fekvésű, elég meleg és világos, megfelelően van 
szellőztetve s kiterjedése a benne elhelyezett állatok számának és 
nemének megfelel.

A száraz istálló első feltétele a benne lakó állatok egész
ségének és jólétének. A nedves falak ugyanis, akár talajvízből, akár 
más okból ered a nedvesség, épp oly egészségtelenek, mint a nedves 
lakóházak, különösen oly állatokra nézve, a melyek a nap nagyobb 
részét az istállóban töltik. Az istállók talaja ennélfogva mindig a 
talaj általános felszíne fölött legyen, falai jó anyagból legyenek építve 
és szükség esetén mindazzal felszerelve, a mi a nedvesség távol
tartására szükséges (lásd a Ili. szakasz II. fejezetét A. 3. czim alatt). 
Ugyanez oknál fogva istállóépítésre kevésbbé alkalmasak a jó meleg
vezető gránit, szienit, gnájsz, porfir és bazaltkövek, mert nedves 
levegőben izzadnak.-.

Az istállók fekvése olyan legyen, hogy a benne levő állatokat 
a közelben ,levő lakóháztól könnyen szemmel lehessen tartani, a 
takarmányt és vizet könnyen beszerezni s a trágyát czélszerűen 
elhelyezni és elszállítani. Az istállóknak a világtájak szerint való 
fekvése rendszerint az éghajlattól függ, úgy, hogy főhomlokzatuk, a 
melyben az ajtók és ablakok vannak elhelyezve, hideg éghajlat alatt 
lehetőleg délnek, kevésbbé hideg vidéken keletnek vagy északkeletnek,
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meleg éghajlat alatt pedig éjszaknak vagy éjszakkeletnek legyen 
fordítva. Legrosszabb a nyugatnak való fekvés, mert az istálJó a 
délután oda tűző naptól nagyon felmelegszik és az állatok éjjeli 
pihenése kárt szenved. A legyek és rovarok is az istálló legmelegebb 
oldalát keresik fel, úgy nappal, mint különösen éjszakára, és szintén 
igen kellemetlenekké válhatnak az állatokra nézve.

Az istállók megfelelő megvilágítása szintén igen lényeges fel
tétele az állatok fejlődésének és jólétének. A világos istálló éltető 
és erősítő hatással van az állatokra, míg a sötétség lehangolja, 
eltompítja és ellustítja őket. Ez oknál fogva a hízó marhának szánt 
istállókat, hogy a marha minél kevesebbet mozogjon s minél jobban 
táplálkozzék, a zsírképződés érdekében csak félig világítják meg. 
mig ellenben a gazdasági és haszonállatok, de különösen a lovak 
istállói lehetőleg világosak kell hogy legyenek. A nagyon világos 
istálló azonban bántja az állatok szemét és elősegíti a legyek 
beözönlését.

Az ablakok nagysága az istálló nagyságához igazodik s terü
letük az istálló alapterületének 1/12— V14--részére vehető. A túlságos 
nagy ablakterülettel biró istálló nyáron nagyon meleg, télen nagyon 
lehűl, pedig az istállóktól azt követeljük, hogy télen melegek, nyáron 
pedig hűvösek legyenek. Az ablakok ennélfogva lehetőleg szélesek, 
de alacsonyak és magasan fekvők legyenek, hogy a behatoló fény
sugarak ne érjék közvetetlenűl az állatok szemét s azok a légvonás
tól is mentve legyenek; az ablakok könyöklőfala rendszerint 1*50—
2-00 m magas. Az ablakok szélessége 1,00—l '20 m, magassága 
ellenben csak 0*50—0*60 m, az ablakközök nagysága 3*50—4*75 m.

Az ablakok természetesen annál nagyobbak lehetnek, minél 
alacsonyabb s minél mélyebb az istálló; 3'00 m-nél magasabb 
istállóknál az ablakok magassága LIO— L25 m is lehet.

Az ablakokat rendszerint az istálló főhomlokzatában helyezzük 
el, a melyben az ajtók is. vannak s a mely, ha csak lehetséges, a 
fönnebb elősorolt világtájaknak van fordítva. Elhelyezésüknél mindig 
arra kell figyelemmel lenni, hogy a fénysugarak ne essenek az álla
tok szemébe, mert felizgatják őket, különösen a lovakat. Legjobb 
elrendezés az, a midőn az ablakok az állatok háta mögött s ha ez nem 
lehetséges, oldalt vannak. Oly állatoknál, a melyek nappal nincsenek 
az istállóban, ez a szempont természetesen ügyeimen kivid hagyható.

Az ablakok szerkezete a lehető legegyszerűbb. Készülhetnek 
fából vagy pedig öntött-, illetőleg kovácsvasból. A vasanyag különö
sen akkor használtatik, a midőn az ablakokat az istálló szellőzteté
sére is használják és csappanó ablakok módjára készítik. Tartós-
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ságuk miatt sokkal olcsóbbak a faablakoknál, mert ezeket az istálló
nedvesség csakhamar tönkreteszi. Az öntött vasablakok valamivel

242.3. ábra.

olcsóbbak, mint a kovácsvasból valók s kevésbbé is rozsdásodnak, 
de merevebbek s nagy melegben vagy fagyok idején könnyen meg
rekednek. A kovácsvasból való ablakok keretei és bordái a 2425. 
ábrában látható ú. n. ablakkeret-vasból készülnek, az ablakok pedig 
laposvasból.

A csappanó ablakok vagy a függőleges keresztszárak közepén 
levő vízszintes tengely, illetve csapok körül forognak (2426. ábra), 
úgy. hogy felső hevederük az ablaktok belső, alsó hevederük pedig 
annak külső részéhez ütközik, vagy pedig az ablakszárny alsó 
hevederével összeeső tengely körül (2427. ábra), tehát csak befelé 
nyílnak. Utóbbi esetben az ablakszárny mindkét végén levő p  lemez
pofák arra valók, hogy a kívülről befelé irányuló légáramlást fölfelé 
tereljék,, az istálló menyezete felé, a hol a legmelegebb levegővel
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érintkezik és az állatok a légvonástól mentve maradnak. Az ablakok 
mozgatása a felső hevederről lelógó kötéllel vagy rúddal történik.

Az istállók hóm érseke igen nagy fontosságú az állatok fejlő
désére és a takarmány jó értékesítésére nézve. Hideg istállóban a 
marha több takarmányt fogyaszt, mint a melegben, hogy teste 
hőmérsékét fentartsa; a nagyon meleg istálló azonban szintén nem 
jó, mert, ha a marha izzad, oly anyagokat választ ki testéből, a 
melyeket takarmánynyal kell pótolni. Minél silányabb a takarmány, 
annál melegebb legyen az istálló, hogy az állat a takarmányt tisz
tán csak táplálkozására fordítsa, legmelegebbek pedig a fejős és az 
anyatehenek istállói, mert a tej kiválasztás sok meleget fogyaszt. A 
hízó marha istállója ellenben hűvös lehet, mert a takarmány, a mely 
az állat zsiradéktartalmát fokozza, növeli testi melegét és az istálló 
hőmérsékét is.

Rueff kísérletei szerint a szarvasmarha akkor fogyaszt leg
kevesebb takarmányt, ha az istálló hőmérséke legalább 16° G; 
ennél kisebb hőmérséknél, 16— 10° G között, fokonkint 2 — 3%-kai, 
10° G alatt pedig már 5— 6%-kal több takarmányra van szüksége. 
Rueff szerint

hátas vagy kocsilovaknak szánt istállóban 20° G
igás lovaknak » » 15° »
anyakanczáknak és csikóknak» » 20° »

20° » 

20° » 

19° » 
12° » 

18° » 
12° » 
18° »

igás ökröknek » »
fejős teheneknek » »
üszőknek »
hízó marhának » »
hízó sertésnek szánt ólakban
anyasertéseknek és malaczoknak 
hízó baromiinak » »
fejlődő » » »

hőmérsék szükséges.
A meleg forrása az istállókban a takarmány, a mely oly meleget fejleszt, 

hogy azt a benne levő állatok érdekében szellőztetéssel kell szabályozni. Lgy czel- 
szerűen táplált hizó ökör ugyanis naponkint 42086, egy igás ökör 26364, egy lejős 
tehén 24459, egy ló 27090 és egy hízó sertés 10194 hőegységet fejleszt;* ezzel 
szemben a hőveszteség úgy számítható ki, mint azt a lakószobákra nézve a intés
nél megemlítettük.

Az istállók szellőztetése oly követelmény, a mely az istállóbeli 
hőmérsék szabályozása érdekében nem mellőzhető, a mely azonban 
a közönséges házi istállóknál csak ritkán talál kielégítést. Az isi állók—

* Ti. T iedem ann: Das landwirtschaftliche Bauwesen, Halle 18.) 1. 2/3. 1.
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bán elhelyezett és jól táplált állatok, a fönnebbiek szerint, oly sok 
meleget fejlesztenek, hogy jól épített istálló szellőztetés nélkül 
igen meleg lenne. Egyrészt tehát az istállóbeli hómérsék leszállítása, 
másrészt pedig az állatoknak friss és jó levegővel való ellátása, a 
mi az állati életnek éppen úgy alapfeltétele, mint az emberinek, az 
istállók szellőztetését követeli meg, mert a természetes hőmérsék- 
különbségen alapuló az a szellőztetés, a mely az ajtókon, ablakokon 
és falakon keresztül megy végbe, rendszerint, de különösen a kicsiny 
házi istállókban nem elegendő arra, hogy az állatok kellő mennyi
ségű friss levegőhöz jussanak.

Egy öreg, körülbelül 500 kg nehéz marhának, vagy 5 darab 
sertésnek 30—40, egy lónak 50— 60 m3 levegő is kell óránkint.

Jó szellőztetés különösen a fejős marhánál igen fontos, mert 
a tej elést előmozdítja.

Az istállók szellőztető berendezése rendszerint igen egyszerű. 
Legtöbb esetben a szellőztetés az ablakok kinyitása által történik, 
habár ez a legtökéletlenebb. Az ú. n. csappanó ablakoknál, a melyek 
e czélból berendeztetnek, a kinyitott ablakszárny vagy két egymás
tól elkülönített légáramot hoz létre, úgy, hogy fölül az istálló meleg 
levegője kifelé, alúl pedig a külső hideg levegő befelé áramlik (2426. 
ábra), vagy pedig csak egy légcsatornát állít helyre (2427. ábra), 
melyen át, a szél iránya szerint, az egyik oldalon a külső hideg 
levegő befelé, a másikon pedig a belső meleg levegő kifelé tódul. 
Mindkét berendezés azonban, különösen szeles időben, rövid idő 
alatt túlságos sok hideg levegőt ereszt az istállóba, úgy, hogy azt 
helyenkint nagyon lehűti és az állatokra nézve is káros lehet; csen
des időben ellenben a szellőztetés nagyon gyenge, úgy, hogy az 
istálló melegét nem szabályozza.

Oly istállókban, a melyeknek ablakai nem nyithatók, a me- 
nyezet alatt a körülzáró falakban alkalmaznak 15—20 cm bőségű 
négyzetes vagy körszelvényű vízszintes szelelő csatornákat, a melyek
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könnyen kezelhető csappantyúkkal vagy tolókákkal vannak felszerelve 
és deszkával vagy égetett agyagcsővel (alagcső) kibéllelve. Ez az 
ú. n. vízszintes szellőztető rendszer. A csatornák egyenes (2428. és 
2429. ábra) vagy törött vonalúak (2430. és 2431. ábra) és henger- 
(2428. és 2430. ábra) vagy töltséralakúak (2429. ábra), e mellett 
pedig egyszerűek (2428.— 2430. ábra) vagy szétágazók (2431. ábra) 
úgy, hogy a nyári szellőztetés a menyezet alatt, a téli ellenben mélyeb
ben történik, hogy a hideg levegő nedvessége a meleg menyezetre 
le ne csapódjék. A csatornáknak czélszerű kifelé való esést adni, 
hogy a bennük megsűrűdő viz lefolyhasson; a fal megvédésére a 
csövek nehány cm-rel a falból kinyúlnak.

A szellőztetés e módja szintén az időjárástól függ és szeles 
időben túlságos erős, csendes időben pedig gyenge.

Ennél jobb az ú. n. függőleges szellőztetés, a melynél a menye- 
zettől kiin dúlva, a taréj fölé nyúló, kéményszerű tömlőket alkalmaz
nak, négyzetes keresztszelvénynyel. A tömlők rendszerint deszkából 
vannak összeróva és a padlástéren keresztül rossz hővezető anyag
gal körülvéve vagy kettős deszkafallal felszerelve (2436.— 2437. 
ábra); rendszerint csak 01 m2-nyi, nagy istállóknál azonban 0*5—07 
m2-nyi bőséggel is birnak. Egyenletes szellőztetés érdekében 
azonban a szűkszájú tömlők előbbre valók. A tömlőknek felső vége 
vagy czinklemezből készült süveggel vagy pedig — ha a szél erejét 
a légvonás fokozására akarjuk felhasználni — oly szívó toldalékok
kal szerelhető fel, mint a kéményeknél leírtuk.

A függőleges szellőztetés rossz oldala az, hogy az istálló rossz 
levegőjét elvezeti ugyan, friss levegővel azonban nem pótolja; az 
utóbbinak ennélfogva az ajtó- és ablaknyílásokon, valamint a falakon 
keresztül kell beáramlania. Ez oknál fogva legjobb az ú. n, vegges 
rendszerű szellőztetés, a mely az előbbi kettőnek egyszerű kombi- 
nácziója, úgy, hogy a függőleges tömlők a rossz levegő elvezetésére, 
a vízszintes csatornák pedig a friss levegő bevezetésére valók. Ennek 
hatása olyan, hogy egy O'l m2-nyi bőségű tömlő és csatorna oly 
nagyobb istállónak is elégséges, a melyben 6 darab öreg marha van.

Az istállók térnagysága függ a bennük elhelyezendő állatok 
számától, nemétől, állásától és ápolásmódjától. Túlságos nagy istálló 
nem jó. mert hideg. Különösen fontos az állatok egészségére és az 
istálló hömérsékére az utóbbinak magassága, a mely szintén az 
állatok neme szerint különböző. A magassággal szabályozzuk egyúttal 
az istállók hőmérsékét is, úgy, hogy oly állatok részére, a melyeknek 
hűvös istállóban kell állaniok, magasabb istállót építünk, a nélkül, 
hogy alaprajzi területét kellőnél nagyobbra vennők. Nagyobb istállóknál,
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a hol több marha van együtt, a melegebb istállót igénylő anya
állatokat és a fiatal marhát külön e czélra helyreállított rekeszekbe 
álhtjuk, a melyeket a szükséghez képest felmelegíthetünk.

Az istállóknak fönnebb elősorolt általános kellékein kívül 
minden istállónál figyelembe kell még venni a különféle állatnemek 
sajátságait, a melyeknek megfelelően az istállók belső berendezése 
is különböző. E tekintetben, figyelmen kívül hagyva a gazdasági 
istállókat, a közönséges házi istállók lehetnek:

a) Marhaistállók.
b) Lóistállók.
c) Sertésólak.
cl) Baromfiólak.

a) A marhaistállók.

Az istállók belső berendezése és méretei változnak a beállítandó 
állatok számával és állásmódjával. A marhaistálló ugyanis állásokra 
van osztva, a melyek mindegyike egy állat elhelyezésére való. Egy 
borjúra, a melyet nem szokás a jászolhoz kötni, B40— 1*60 m2-nyi 
területet, egy üszőre 0'95— BOG m szélességet és 2-30—2*40 m hosszú
ságot, egy öreg marhára pedig (tehénre vagy ökörre), a szerint, a 
mint kis-, közép- vagy nagytermetű, 140—B25— B40 m szélességet 
és 235 —2*50—2’80 m hosszúságot szokás számítani. Az állássorok 
között vagy mögött levő folyosó végre B25— B90 m szélességet 
foglal el.

A marhaistálló magassága rendszerint 2'80— 3’00 m, nagyobb 
istállóké/ melyekbe sok állat van beállítva, 3*50 m is; minél magasabb 
azonban az istálló, annál hidegebb.

A marhák állásmódja rendszerint olyan, hogy az állatok feje 
a falnak van fordítva, a melynek hosszában van a v jászol; az állatok 
állhatnak e mellett egy sorban (2432. ábra) vagy két sorban (2433. 
ábra), utóbbi esetben az f  középfolyosó mindkét sor részére közös. 
Az egy sorban való állásnál nagyobb istállókban a v jászol mögött 
külön e etető folyosót is alkalmaznak (2434. ábra), mig abban az 
esetben, a midőn a marhákat két sorba állítva, fejjel egymás felé 
fordítják, a két jászol között szintén egy e etető út szükséges (2435. 
ábra). A 2432. ábrabeli elrendezésnél ennélfogva az istálló mélysége 
a következő: a marhaállás (a ) hosszúsága 235— 2'80 m, a jászol 
szélessége 0'50 - 0 60, az oldalút (f ) szélessége pedig B0—B90 m, 
összesen tehát 3'85— 5'30 m, a jászol mögött etető folyosó alkal
mazása esetén (2434. ábra) ez a méret 0*60—1*00 m-rel nagyob
bodik, úgy, hogy az istálló mélysége 4‘45—6‘30 m. Ha a marha-
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állások két sorban vannak, akkor az istálló mélysége is csaknem 
kétszer akkora, még pedig, ha az állatok fejjel a falnak állanak és

2432. ábra. 2433. ábra.

2435. ábra.
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a közép folyosóra itt is 1*0— 1*90 m szélességet számítunk (2433. 
ábra), 6*70—8*24 m, ha ellenben a marhák fejjel egymásnak vannak 
fordítva, a hol az etető folyosó szélessége ismét 1*20 -1 5 0  m,

hol a jászol szélessége 0*70—0*808‘50— 11*50 m. Ököristállókban, a
méter, mindezek a méretek 0*20 
m-rel nagyobbítandók. Az utóbbi 
elrendezés a leggyakoribb (2430- 
-2438. ábra,).

Mihelyt az istálló mélysége 
6*00 m-t meghalad, a menyezet- 
gerendákat, a melyek istállókban 
rendszerint a födélszék kötőgeren
dái is, szabadon lebegő részük
ben gyámolítani kell. A gyámo- 
lítás vagy úgy történik, hogy a 
födélszéket egyszerű vagy kettős 
függesztő mű módjára szerkeszt
jük s arra a menyezetgerendákat
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felakasztjuk, vagy pedig úgy, hogy a gerendákat 1—2 mestergeren- 
dával s ezeket ismét fa- vagy vasoszlopokkal alulról megtámasztjuk 
(2437. és 2438. ábra), a melyek két-két állás között állanak. Az 
utóbbi elrendezés gyakoribb, mert szabadabb padlásteret ad és a 
gyámolítás is jobb.

Igen nagy istállókban a marhaállások az istálló hosszúsága irányába is 
állíthatók; e mellett 2—2 sor marha fejjel egymás felé fordítva, az istálló mély
sége irányában menő etető folyosót, s a marhák háta mögött közös tisztitó folyo
sót kap; egy-egy sorba azonban legföljebb 10 marha állítható.

Az istálló hosszúsága változik az egy sorban elhelyezett állatok 
számával. Az istállók egyik vagy mindkét végén azonban legtöbbnyire 
egyes mellékhelyiségek is szükségesek, a melyek az épület hosszúságát 
nagyobbítják. Az istálló egyik végén szokás elhelyezni az ú. n. takar
mány őst (2432.-2435. ábra tk) vagyis egy kamarát a mely részben 
bizonyos takarmánykészlet elhelyezésére, részint annak készítésére 
való; itt helyezhető el a szecskavágó stb. gép is. A takarmányos terü
lete az istálló nagyságától függ, a mennyiben minden marhára 04 -05 
m2 alapterületet szokás számítani. A takarmányosból rendszerint 
egy lépcső vezet a padlásra, a hol a takarmánykészlet van elhelyezve.

Az évi szénaszükséglet egy borjú részére 250—3C0 kg; egy 
üsző részére 500—600 kg, egy öreg marha részére pedig — nagy
sága szerint — 1200—1500 kg. ICO kg széna elhelyezésére, a pad
láson való rakásolás mellett, 1‘50— U60 m3-nyi tér, egy öreg marha 
részére ennélfogva 18-24 ma-nyi padlástér szükséges. Asztagokba 
vagy kazlakba rakott szénánál ellenben 100 kg csak U20 ma-nyi teret 
foglal el.

Ugyancsak az istálló végein szokás elhelyezni a szerszám- 
kamarát is. Nagyobb istállóknál a tehenes részére egy kamara s a 
borjúk részére is külön istállórész szükséges.

Az istállók talaja különféle szerkezetű lehet, de mindig lehe
tőleg vízálló, szilárd és tartós, sima, száraz, lehetőleg meleg, köny- 
nyen tisztítható és olyan legyen, hogy a marha kényelmesen áll
hasson rajta. A vízátbocsátó talaj átereszt] a trágyáiét s ezáltal 
nemcsak a legjobb trágyaanyag vész el, de a talaj és a levegő is 
megfertőztetik. Olcsósága miatt igen gyakran használtatik a terméskő
kövezet, homokba vagy bétonba ágyazva, vagy pedig közönséges, de 
jól kiégetett téglából készült és váltakozó hézagokkal habarcsba 
rakott, kettős fekvő vagy egyszerű álló téglakövezet, újabb időben a 
klinkerkövezet is, valamint az öntött és sulykolt bétonkövezet, a 
czémentburkolat, jobb istállókban a czémentlap-, a keramitlap-, vagy 
pagy pedig faragottkő-kövezet; e kövezetek mindegyikét czément- 
habarcscsal kell hézagolni, hogy vízálló legyen.
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Fában bővelkedő vidéken nálunk leggyakoribb a 10— 15 cm 
vastag és négyzetes vagy lapos gerendából (1888. ábra) vagy 
8— 12 cm vastag pallóból (1889. ábra) homokba vagy —  a mi jobb — 
agyagba ágyazott s tompán vagy horonynyal összeeresztett padozat, 
az ú. n. istdllő-hídlás. A gerendák vagy pallók egyik végét a jászol 
alatt levő a ászokfába, másik végét pedig a trágyalé-csatornát tar
talmazó g gerendába eresztjük s odaszegezzük (2439. ábra). Az ilyen

2439. ábra.

padozat puha és meleg, úgy, hogy a marhának jobb álló- és fekvő
helyet biztosít, mint a kövezetek, de a trágyalét magába szíva, 
állandóan nedves és egészségtelen, gyorsan és egyenetlenül kopik és 
nem tartós, ha pedig tölgyfából vagy erdei fenyőből készítjük, rend
szerint drágább is, mint a terméskő- vagy a téglakövezet.

Az állások kövezete vagy padozata a mögöttük húzódó 
trágyalé-csatorna felé csekély esést kap, hogy a trágyalé az 
állásokról lefolyhasson. Az esés nagysága változik az anyag érdes
ségével s közönséges terméskő- és tégla-kövezetnél és gerendapado
zatnál 1*50— 1*75%, klinker-, keramitlap és faragott kő-kövezetnél 
1*00— 1*25%, ezément és bétonburkolatnál 075— 1*00%.

A trágyalé-csatorna szintén eséssel bír a kivezető nyílás felé-; 
az utóbbi lehet a csatorna közepén vagy végén. Síma csatornánál 
elégséges 0*3—0*5, érdes anyagnál ellenben 2*0— 2*50"/0-nvi esés.

A trágyalé-csatorna rendszerint ugyanolyan anyagból készül, 
mint az istálló kövezete vagy padozata és vagy nagyobb mélységgel 
és kisebb szélességgel bír vagy pedig lapos és szélesebb; az utóbbi 
jobb, mert a marha könnyebben mehet át rajta. Rendes szélessége, 
az összegyűlő trágyalé mennyisége szerint, 25 - 50 cm, mélysége 
5— 10 cm.

Középfolyosó alkalmazása esetén a trágyalé-csatorna sokszor 
födött, hogy fölötte járni lehessen.

A folyosók kövezete ugyanolyan anyagból készülhet, mint az 
állásoké, sokszor azonban egészen is elmaradhat; magassági fekvése 
rendszerint olyan, hogy a trágyalé el ne áraszthassa (2437. ábra)*

Az istálló ajtaja 1*40 -1*60 m széles és legalább 2*20 m magas 
legyen, kisebb istállóknál azonban 1*00— 1*20 m széles egyszárnyú 
ajtók is találhatók. A borjúistálló ajtaja rendszerint csak egyszárnyú, 
0*95—1*10 m szélességgel. Az ajtók mindig kifelé nyíjanak. Az istálló
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homlokzatában alkalmazandó ajtók száma függ az istálló nagyságá
tól, a mennyben 10— 12 darab marha részére egy ajtó szükséges. 
Az ajtók szerkezete a lehető legegyszerűbb; lehet egy, léczekkel 
merevített (17(36. ábra) vagy két, egymást keresztező deszkaréteg, 
leélezett vagy zsalúk módjára egymásra boruló deszkákból (1766. 
ábra). Ajtótokok rendszerint nem szükségesek, mert gyorsan tönkre 
mennek, a sarokvasakat közvetetlenűl az ajtókávába lehet befalazni. 
Legtöbbször az ajtók felülvilágítókkal vannak felszerelve, hogy az 
istállót zárt ajtó mellett is szellőztetni lehessen.

Az istállók jászolberendezése különböző lehet, az állatok állás
módja szerint. A jászol a marha száraz és nedves táplálékának fel
vételére való és ennélfogva ott, a hol etető folyosó van, ennek, 
máskülönben a falnak hosszában van elhelyezve. A jászol lehet 
azután a folyosó szintjének magasságában (2434. ábra) vagy szaba
don álló asztalon, illetve falazott alapzaton (2432.— 2433. ábra) 
vagy végre —  a mi azonban ritkább — az istálótalaj szintjében.

Berendezése szerint a jászol végigfutó vályú, a mint az leg- 
többnyire található (2432.— 2435. ábra), vagy pedig — külön-külön 
való etetésnél egy-egy marhának való jászoltál, illetve kagyló; 
ez azonban ritkább. A jászol keresztszelvénye szélesebb alapjával 
.fölfelé forditott trapéz vagy félkör; az előbbi gyakoribb, mert köny- 
nyebben lehet helyreállítani és tisztítani.

A trapézalakú jászol felső szélessége kis állatoknál 025—030 
méter, rendszerint 0'40—O'öO m, ökröknél 0'6Ü—0*80 m, alsó széles
sége 0*18—0*25 m, mélysége 0*20— 0*25, ritkán 0*30 m; félköralakú 
jászolok szélessége 0*40— 0 50 m, mélysége ennek fele. A jászol 
felső széle legalább 0*60. de legtöbbnyire 0*70—0*75 m-nyire van 
az istállótalaj fölött.

A legegyszerűbb jászol az. a melyet megfelelő vastagságú 
fatörzs kivájása által állítanak helyre; rendszerint azonban a jász

lat pallókból készítik. Az ilyen jászol leg
egyszerűbb alakját a 2440. és 2441. ábra 
mutatja; mindkettő három egymásba eresz
tett, 6 cm vastag pallóból készül (a fenék
palló 8 cm is lehet), s hézagait vagy ragasz- 
szal betapasztják vagy háromszögű léczek
kel tömörítik. Néha csak az elülső fal lej
tős, a hátulsó ellenben függőleges (2442. 
ábra), néha megfordítva (2443. ábra). Hosz- 
szabb jászlat 2*5— 3*0 m-enkint beillesztett, 
6—8 cm vastag keresztfallal lehet merevíteni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



431

Ilyen fajászlak rendszerint 2*0—2*50 m-nyi közökben elhelyezett 
bakokon feküsznek. Fal mellé állított jászlaknál a bakok egy, függő

legesen vagy ferdén földbe ültetett s fölül s süvegfával összefoglalt 
o oszlopokból és h hevederekből állanak; az utóbbiak egyik vége 
fecskefarkkal az oszlopokra van. lapolva, másik vége pedig a falba 
nyúlik (2440. és 2441. ábra). A 2435. ábrabeli elrendezéshez tartozó

2446. ábra. 2445. ábra.
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és az előbbi módon készült kettős jászlat a köztük levő etető folyosó
val együtt a 2444. ábra mutatja. Sok esetben azonban a jászol, a 
bakok elhagyásával, tömör falazaton nyugszik, állandósítására azon
ban a jászlat 2‘0—2\5 m-enkint elhelyezett oszlopok közé kell 
fogni (2445. ábra).

Jobb istállókban, különösen pedig ott, a hol a marhát inkább 
folyékony takarmánynyal etetik, a jászlat czémentöntvényből (2446. 
ábra), faragottkőből vagy öntöttvasból, az utóbbi zománczozva, készí
tik. Végre a jászol jól kiégetett téglából is készíthető, ha belsejét 
czémentréteggel bevonjuk; czélszerűbb azonban e czélra alakos téglát 
használni, úgy, hogy a jászol keresztszelvénye 2—3 darab téglából 
áll, a melyeket czémenthabarcscsal ragasztunk össze.

Oly istállókban, melyekben a trágyát hónapokon át állani hagyják, a jász
lak rendszerint fából készülnek és fel vannak akasztva, úgy, hogy a trágyaréteg 
emelkedésével emelhetők.

Egyszerűbb istállókban a jászol fölött, a szénatakarmány elhelyezésére, 
szénarácsot is alkalmaznak, úgy, mint a lóistállókban.

b) A  ló is tá lló k .

A lakóházak melléképületét alkotó lóistállók berendezése, habár 
a helyi viszonyok és szokások erre is befolyással vannak, a lehető 
legegyszerűbb s a házi úr vagyonosságától és a benne elhelyezendő 
lovak minőségétől függ, megjegyezvén, hogy a lótenyésztésre és ú. n. 
lukszuslovak tartására szánt istállókkal e helyütt nem foglalkozunk.

Az istálló nagysága függ a beállítandó lovak számától és állás
módjától; az egyes lovak részére szükséges terület azonban mindig 
nagyobb annál, a melyet a marhaistállókban kell egy-egy állat részére 
kiszabni, mert a lovak állásait mozgó vagy szilárd választó fallal, 
illetve rekeszrudakkal el kell különíteni egymástól, nehogy a lovak 
egymást rúgják és harapják. A lónak azonkívül több helyre is van 
szüksége, hogy kényelmesen lefeküdhessen, mint a marhának. Az 
állások nagyságában azonban itt is takarékoskodni kell, mert külön
ben az istálló hideg s mert széles állásokban a lovak keresztben 
állva, egymást izgatják. Igás lovak részére, a melyeknek állásai 
legtöbbször nincsenek egymástól elválasztva, elegendő 1*25— 1*50 m 
széles és a jászollal együtt 2*50—3‘00 m hosszú állás, mig ellenben 
hátas és kocsilovaknak állásai 1'60— 2’00 m szélességgel és 3'00—3'50 
m hosszúsággal bírnak. Anyakanczák állásai, ha a csikó mellettük 
van, 3'00—3’75 m szélesek és 375—5'00 m hosszúk, a mén állása 
pedig 2*20—2*5Q m széles és 350—4*00 m hosszú.

Kis, 2— 6 darabnak való lóistállók magassága' 2‘80—340 m, 
nagy istállóké ellenben, a melyekben 10-nél több ló van, 3'40—4’00m.
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Egy csikó részére, a melyet- nem szokás odakötni, 10 m--nyi 
terület szükséges. •

A • lovak ' állásmodja, úgy, mint a marhaistállókban, vagy 
olyan, a melynél a lovak, egy- vagy két sorban állva, fejjel az istálló 
homlokfalának vannak fordítva (2432. és 2433. ábra), vagy pedig 
olyan, a melynél az állások az istálló mélysége irányában nyúlnak 
(2419. ábra). A lovakat fejjel egymásnak állítani, mint a 2435. ábra 
mutatja, nem szokás, mert ez izgatólag hat az egymással szemben 
álló lovakra.

A lovak mögött levő folyosó szélessége, ha a lovak csak egy 
sorban állanak, 1*50—2‘00 m, ha pedig két sorban, 250 3*00 m. 
Előbbi esetben tehát az istálló egész mélysége 4*00 -5*50— 6 00 m, 
utóbbi esetben pedig 7\50— 10*00 m. Ilyen szélesebb istállónál azután 
a menyezetgerendákat vagy a födélszékre akasztjuk fel vagy — a 
mi jobb és gyakoribb — két mestergerendával és faoszlopokkal 
gyámolítjuk (2437. ábra).

Az istálló térszükségletét a fönnebbiek szerint, a beállítandó 
állatok számához és minőségéhez képest megállapítva, arról is kell 
gondoskodni, hogy az istálló mellékhelyiségei is-megfelelő elhelyezést 
nyerjenek. Ilyen mellékhelyiségek az esetleg külön csikóistállón kívül 
az abrak- és a zabkamara, a takarmányos, a szerszámkamara és a 
kocsisszoba.

A takarmányos az abrakkamarát is magába zárhatja, ha az 
abrakot a padláson vágják és úgy eresztik le. Itt vannak elhelyezve 
a különféle takarmányszekrények is, a melyekben a kocsisok a nekik 
napjában egyszer kiadott zabkészletet is elcsukva tarthatják. Külön 
takarmányos hiányában azonban ezek a szekrények az istállóban is 
elhelyezhetők. Egy-egy ló részére 0*6 m2-nyi területet számítanak a 
takarmányos térszükségletének megállapításánál.

A szénapadlás, a mely a takarmányossal egy lépcsővel van 
küzvetetlenül összekötve, oly nagy legyen, hogy minden ló részére 
mintegy 40 m2-nyi padlástér álljon rendelkezésre, a hol a száraz 
takarmány elhelyezhető. Egy lóra ugyanis évenkint 28 m3 szénát, 
6 m3 szecska- és 7*5 m3 alomszalmát szokás számítani.

A zabkamara vagy a padláson vagy a földszinten van és oly 
nagyra szabandó ki, hogy minden egyes lóra, az évi zabszükséglet 
befogadására, 10 m2-nyi alapterület essék.

A szerszámkamara a lószerszám és a nyergek elhelyezésére 
való; közönséges istállóknál rendszerint hiányzik, mert a szerszám 
vagy a kocsiszínben vagy magában az istállóban akasztható fel; a 
finomabb szerszám csiszolt vasalatát azonban az istálló gázai meg

S ob ó : Kőzépítéstan I I . 28
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támadják. A szerszám külön e czélra való fogasokon szabadon függ, 
hogy a levegő átjárhassa és, ha nedves volt, kiszárítsa; a szerszám
kamara ennélfogva szellős legyen, nehogy a szerszám penészedjék.

A kocsis- vagy szolgaszoba az istálló közvetetlen közelében 
legyen, hogy a lovakat szemmel lehessen tartani. Egy kocsis vagy 
szolga részére 0—8 m2-nyi alapterület elégséges. Sokszor a kocsis 
fekvőhelye magában az istállóban van, a melytől csak lécz- vagy 
deszkafallal van elkülönítve.

A lóistállók talaja is kell hogy megfeleljen azoknak a felté
teleknek, a melyeket a marhaistállókra nézve megemlítettünk, szi
lárdsága tekintetében azonban többet követelünk tőle, mert a nyug
talan lovak megpatkolt patái jobban veszik igénybe. Közönséges 
istállókban az istálló padozata vagy hidlása, úgy, mint a marha
istállóké, 8— 10 cm vastag pallóból vagy —  a mi jobb — 10— 15 
cm vastag lapos gerendákból készül, mert puha, meleg, rugalmas 
és eléggé tartós is. A hidlást azonban egy réteg kátránylemezre és 
erre terített homokra kellene fektetni és hézagait faczémenttel 
kikenni, hogy a nedvességet át ne ereszsze. Az egyes gerendákat 
vagy pallókat továbbá az állások szélessége irányában kellene lefek
tetni és vánkosfákhoz szegezni, legtöbbször azonban a hidlás a 2439. 
ábra szerint készül.

A hidlás esése ne legyen igen nagy, hogy a lovak egyenesen 
állhassanak rajta. Mének alatt 2—3%-os esés elégséges, mig kanczák 
alatt a hidlás elülső felében egészen vízszintes lehet és csak a trágya- 
lécsatorna közelében kell neki 4 5 %-os esést adni. A folyosók
vagy vízszintesek vagy —  a mi jobb — csekély eséssel bírnak a 
trágyalécsatorna felé.

A trágyalécsatorna, a mely az állásokat hátulról határolja, 
úgy készül, mint a marhaistállókban, csak még inkább kell arra 
ügyelni, hogy alakja lapos teknő legyen, a melyen a lovak könnyen 
átmehetnek; 3—5 cm mélységgel és 8—10 cm fenékszélességgel bíró 
csatorna kisebb istállókban rendszerint megfelel. A csatorna, hogy a 
szívós trágyalé lefolyhasson, lehetőleg síma felülettel és legalább 
l° 0-os eséssel bírjon.

A lóistállók ajtai 1*30— 1*60 m szélességgel és 2'30—2*50 m 
magassággal bírjanak, kis testalkatú igáslovaknál azonban 1*25 m 
szélesség és 2 20 m magasság is megfelel. Az ajtószárnyak, a melyek 
P30 m szélességig egyszerűek, azontúl kettősek, mindig kifelé nyíl
janak. és úgy, mint a tokok is, lehetőleg simák legyenek, nehogy a 
ló szerszámával megakadhasson rajtok. Kiálló kilincsek, fogantyúk 
és egyéb vasalatok ennélfogva keriilendők. Az ajtóküszöb ne feküdjék
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8— 10 cm-nél magasabban a külső talaj felszínénél, a mely a küszöb 
felé lassan emelkedik; belülről ellenben a küszöb lehetőleg egy 
magasságban legyen a folyosóval.

Az egyes állások elkülönítése lóistállókban rendszerint szük
séges és legföljebb az elcsigázott igáslovaknál hagyható el. Legegy
szerűbb berendezés az, a midőn az egyes állások között r  rekesz- 
rudakat (2447. ábra) alkalmazunk, a melyek 90—95 cm magasságban

2449. ábra.

vagyis a ló küzépmagasságában vízszintesen vannak felakasztva és 
simára gyalult gömbölyű rúdfából készülnek. A rudak elülső végét 
rövid lánczczal a jászoloszlophoz, hátulsó végét pedig a menyezet 
mestergerendáit tartó vagy külön e czélra felállított o állásoszlophoz 
kötjük, úgy azonban, hogy a heverő ló, ha felugrik, könnyen fölemel
hesse s hogy könnyen lehessen kiemelni, ha a ló egyik hátulsó 
lábával átlépte. A rúd ilyen felakasztását a 2448. és 2449. ábra 
mutatja. A rudak végei gyűrűkkel vannak megvasalva.

28 *
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Az állásoszlop 20 cm átmérővel tölgy- vagy fenyőfából vagy 
vasból készül s külső, szabad oldalán rendszerint a szerszám felakasz
tására való akasztó horoggal van felszerelve.

Ha az egymás mellett álló lovak rágósak, akkor, hogy kárt ne 
tegyenek egymásban, a rekeszrudak hátulsó végére szalmagyéké
nyeket, béllelt matráczokat vagy könnyű léczrácsot akasztanak, a 
melyék lazán lógva, az ütéseket felfogják.

Igen nyugtalan vagy olyan lovak állásait végre, a mélyeknek 
nagy nyugalomra és kiméletre van szükségük, szilárd deszkafalakkal

különítik el egymástól; ezek 
a falak l -30— l'5ü m maga
sak és 4 cm vastagok s 
egyik végükkel az állásosz
lopba, másikkal a falba van
nak bekötve. A deszkafal 
elülső vége, hogy a lovak 
ne haraphassák egymást, 
rendszerint magasabb és vas- 
vagv farács alakjában ké
szül (2450. ábra).

A lóistállók jászlai szintén fából, czémentböl, homokkőből, 
márványból vagy öntöttvasból készülnek. A rendes házi istállókban 
használt jászlak rendszerint végigfutó vályúk, a melyek úgy, mint a 
marhaistállókban, pallókból készülnek és befalazott vagy a falhoz 
erősített bakokon feküsznek (2410. és 2441. ábra). A jászlat kereszt
falak által részekre is lehet osztani, úgy, hogy minden lónak külön- 
külön jászol jut. A jászol éleit vaslemezzel kell megvasalni, hogy a 
lovak ne harapják.

A jászol magassága az istállótalaj fölött nagyobb, mint a 
marhaistállókban, rendszerint 10— I*30 m, a jászol belső bősége 
pedig 35—40 cm. '

A jászol fölött s ettől 35 — 45 cm-nyire van a végignyúló széna- 
rács (2447. ábra s), a mely Iából vagy vasból készül. Előbbi esetben 
a rács 2 darab 8— 10 cm vastag rácsrúdból áll, a melyek 60— 70 
cm-nyire vannak egymástól; ezekbe vannak csapozva az egymástól
9— 10 cm-nyire elálló és 20—25 mm vastag rácsfogak, s azok közé az 
egyes állások határán 5 cm széles és 1*5—2 cm vastag lapos kap
csoló fák vannak közbeiktatva. A rács a fallal 32— 40°-nyi szöget 
zár be s alsó rúdjával a falba bevert vaskampókon fekszik, fölül 
pedig vasrudak tartják megfelelő állásban. Tehénistállókban, a hol a
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teheneket szráraz szénával etetik, sokszor szintén ilyen szénarácsot 
alkalmaznak.

Díszesebb istállókban a végignyúló jászól helyét 
minden egyes álláson egy zománezozott, .'öntöttvasból 
vagy fayenceből készült. 45—60 cm hosszú. 40— 50 cm 
széles é r  20—25 enr n<h‘ly etető- kagyló (k), a széna
rács helyét pedig egy-ogy öntött vagy kovácsolt vas
ból készült., szénakgsár (s j~foglalja el. Az utóbbit._kő- 
csavarokkal akasztják a falra, az előbbit pedig vagy 
aláfalazzák vagy egy tölgyfaasztalba akasztják és ezt a 
harapdáíás ellen szalagvassal megvasalják (2451. ábra).

c) A  sertés ólak,
A lakóházak rendes sertésólai vagy az udvarban 

álló és rendszerint fából épült kis ólak vagy pedig 
nagyobb sertésállománynál — falazott épületbe zárt «451. ábra. 

ólcsoportok, mindkét esetben azonban a lehető legegyszerűbb szerke
zetűek., A sertéstenyésztő és liizlalótelepek ólai ellenben, a melyek 
könyvünk keretébe nem tartoznak, mindig falazott istállók, a czélnak 
megfelelő berendezéssel.

A sertésól legtöbbször- nem részesül abban a figyelemben, a 
melyet a sertéstartás és hizlalás sikere megkíván, mert általában 
kicsiny, hideg' és piszkos szokott lenni. Ez azonban csak a sertés 
természetének félreismeréséből ered és rendszerint a tulajdonos 
kárával jár, mert a sertés, egészségtelen lakása káros befolyással 
van annak fejlődésére és a zsírképződésre. A sprtés fejlődését csak 
tiszta, száraz, jól szellőztetett és 13— 15 C foknyi hőmérsékű ól 
mozdítja elő.

A sertésól nagysága függ a benne elhelyezendő állatok számától
minőségétől és ^tetésök módjától. Tenyészállatokat és hízókat(■
magában az ólban etetnek, más sertéseket ellenben inkább deszka
fallal bekerített nyílt udvarokban, az ú. n. szállásokban, a melyek 
az istállókat körülfogják s. a melyekben a sertések szabadon járhatnak.

A sertésól, rendes körülmények között, legalább 3‘00— 3'50 m2-nyi 
alapterülettel bir. Egy malacznak O’40̂ —060, egy süldőnek, a szerint, 
a mint egy- vagy kétéves, 0‘80 — 140, egy hízónak, ha egyedül van, 
1*60—2-00, ha pedig párosával vagy hármasával van az ólban 
1*20— D60 m2-t szokás számítani. A koczát malaczaival együtt a 
szoptatás ideje alatt az ól egy külön osztályában kell elhelyezni, a 
melynek alapterülete 3‘50—4’00 m2. Hasonlóképpen külön osztályban 
kell elhelyezni a kant is, a melynek ugyanannyi területre van szűk-
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sége. A többi sertés ellenben, még a hízók is, rendszerint kettesével 
hármasával vannak egy ólban.

A fából való ólak magassága, jó szellőztetést feltételezve, 
1’bO— 2*00, falazott ólaké ellenben, amelyek melegebbek, 2'20—2 50 m

2452.—2453. ábra.

is. Az alacsony ólak 
egészségtelenek, mert 
a sertés és a nagy 
mennyiségű trágyalé 
kipárolgása megrontja 
ben nők a levegőt.

Ha az ólak egy 
falazott istállón belül, 
sorokban vannak el
helyezve (2452.— 2454.

2454. ábra. ábra), akkor az egyes
ólsorok között 1'25— 150— 2*00 m széles folyosót kell hagyni.

A sertésőlak fa la i lehetőleg jó melegtartó anyagból készíten
dők, hogy az ólak nyáron hűvösek, télen pedig melegek legyenek; 
helyreállításuknál továbbá arra is kell figyelemmel lenni, nehogy a 
sertések széttúrhassák. Vályog- és sárfalak ez oknál fogva sertés
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ólaknál csak akkor használhatók, ha belül 7,-téglányi vastagságban 
égetett téglával vagy pallódeszkával kibélleljük. Favázas falak e

czélra szintén nem jók, mert sem nem 
elég tartósak, sem nem elég melegek. 
Nálunk a szabadban álló házi sertésólak 
rendszerint deszka-, ritkábban gerenda
falakkal birnak (2455. és 2456. ábra), 
habár az előbbiek a melegtartás tekinte

tében csak akkor felelnek meg a czélnak, ha kettősek és a két desz
kafal között levő tér valamely rossz hővezető anyaggal kitölt
hető.

Ha a sertésólak egy istállón (2419. ábra) vagy külön e czélra 
emelt épületen belül vannak (2452.—2454. ábra*), akkor falaik egy
szerű deszkafalak módjára állíthatók helyre (2457. ábra).

A sertésőlak menyesete rendszerint közönséges gerenda
mennyezet, ezt azonban az ól egyenletes hőmérséke érdekében fölül 
agyaggal kell betapasztani és a padlásteret az alom elhelyezésére 
felhasználni. Ha a sertésólak egy istállóban vannak elhelyezve, akkor 
annak menyezete (f ) egyszersmind a sertésólaké is; a mennyiben

* Magyar Farm-rendszer.
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azonban a sertésól (s) magassága kereken csak félakkora,, mint az 
istállóé, czélszerű azt külön gerendamenyezettel felszerelni és a

fölötte maradt teret beléczezve, baromfiéinak (2458. ábra b) fel
használni. Baromfiéi nélkül a sertésól falait csak 1*20—1*40 m 
magasságban építjük fel és az ólat fölülről nyitva hagyjuk (2457. ábra)

A  sertésól talaja lehetőleg vízálló és olyan legyen, a mely a 
nagyrészt folyékony takarmányból nagy mennyiségben képződő trá
gyáié maró hatásának, valamint a sertések túrásának jól ellenáll- 
Legjobb a ezément- és az aszfaltburkolat, jó a vízbenkütő habarcsba 
rakott tégla-kövezet s legkevésbbé jó a fapadozat, mert nem lelel 
meg a tisztaság és a tartósság követeléseinek. Az utóbbi mindazon
által közönséges sertésólakban leggyakrabban található, mert a 
sertéseknek legmelegebb fekvőhelyet nyújt.

Az istálló talaja, bármilyen anyagból készült is, 20— 30 cm- 
rel fekszik a talaj általános felszíne fölött és, hogy a trágyalé lefoly
hasson róla, mindig jelentékeny eséssel bir a trágyalécsatorna, 
illetve a bejáró csatorna felé. A kövezet esése 5— 10° 0, a lapadozaté 
15-20%  is lehet. A fapadozatot nem ágyazzuk törmelékbe, de
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szabadon lebegni hagyjuk, hogy a levegő alulról is hozzáférhessen 
(2455.-—2458. ábra).

Ha a padozatot vízszintesre akarjuk készíteni, akkor a palló
deszkákat átlyukasztjuk vagy 2 cm-es hézagokkal eresztjük egymás
hoz, hogy a trágyalé átfolyva, a padozat szárazon tartassák. Ekkor 
természetesen az alatta levő talajt kell az elvezető csatorna felé 
megfelelő eséssel felszerelni vagy teknőalakúra készíteni és kikövezni. 
Kövezett talajjal bíró ólakban ellenben a sertéseknek, a melyek 
lehetőleg távol az ajtótól szoktak feküdni, az ól hátterében készí
tenek 3 — 4 cm-es deszkából száraz fekvőhelyet (2458. ábra m), a 
mely 6— 10 cm-rel fekszik magasabban a kövezetnél és, hogy az 
alom le ne hulljon róla, köröskörül léczekkel van szegélyezve.

A trágyalécsatornát' (2457.—2458. ábra c) rendszerint az 
etető vályú előtt alkalmazzák, a hol a legkönnyebben szemmel tart
ható és tisztítható.

A sertések be- és kibocsátására az ól elülső falában, rend
szerint az etető vályú mellett, kifelé nyiló és 0'70 —0'80 m széles 
ajtó szükséges, a mely 3—4 cm vastag deszkákból készül és heve
derek által tartatik össze. Tömör ajtó helyett czélszeríí nyáron lécz- 
ajtót béakasztani, a mely az ól szelőztetését zárt ajtó mellett is 
megengedi.

Falazott ólaknál ablakokról és megfelelő szellőztetésről is kell 
gondoskodni. Az ablakok lehetőleg kicsinyek és úgy legyenek 
elhelyezve, hogy a napsugarak ne érjék közvetetlenűl az istállóban 
összegyűlő trágyát, mert az hamar felbomlik és veszélyezteti a 
sertések egészségét. A szellőztetés a már ismeretes módon történik. 
Közönséges ólaknál a szellőztetés egy igen egyszerű módja az, ha 
az ól elülső falában, közvetetlenűl a menyezet alatt, egy d deszkát 
nyithatónak készítünk, hogy felnyitása után a keletkező r  résen át 
a szükséges légcsere létrejöhessen (2458. ábra).

Az etető vályú, a mely az ólban etetett sertések részére szük
séges, rendszerint az ól elülső falában van állandóan elhelyezve; 
szélessége az állatok nagysága szerint 30—40 cm, mélysége 20—25 
centiméter. A vályú nem fekszik közvetetlenűl a padozaton, de 
5—20 cm-rel magasabban, úgy, hogy felső széle az anyakoczák és 
malaczaik részére 20—-25, máskülönben 25— 35 cm-rel feküdjék az 
ól talaja fölött. A vályú hosszúsága alkalmazkodik az egy ólban 
levő sertések számához, mert egy nagy sertés részére 30—45 cm, 
két együttlakó sertés részére 60—80 cm, kettőnél több sertés részére 
fejenkint 3Ö—35 cm és egy malacz részére 20 — 30 cm-nyi hosszú
ság szükséges.
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Az etető vályúk készülnek, a már ismeretes módon, fából, 
betonból, öntöttvasból és kőagyagból. Legrosszabbak a favályúk, mert 
nem elég tiszták s nehezen is tisztíthatók; készülhetnek akár pallók
ból (2456. ábra), akár egy fatörzs kivájása által (2455. ábra).

A vályúk egész szélességűkkel (2455. és 2456. ábra) vagy pedig 
csak részben (2457. és 2458. ábra) nyúlnak be az ólba és mindkét 
esetben csappanó ajtókkal vannak elzárva. Az előbbi elrendezésnél 
a vályú az óltól igen könnyen elzárható, ha a csappanó ajtót a 2456 
ábrában pontozott vonalakkal jelölt állásba hozzuk és a leeresztett 
reteszszel a vályú belső oldalához támasztjuk. A sertések ilyen 
módon a vályútól elzáratván, az utóbbi könnyen tisztítható és takar
mánynyal megtölthető. Az utóbbi elrendezésnél ellenben a csappanó 
ajtó csak kifelé nyílik.

d) A  b a rom fió la k .

A lakóházakhoz tartozó baromfiólak csak a rendes háztartáshoz 
szükséges baromfi elhelyezésére valók és ennélfogva sokkal egysze
rűbbek azoknál, a melyek a baromfi állandó tenyésztésére vannak 
rendeltetve.

A házi baromfihoz tartoznak a libák, kacsák, pulykák, tyúkok 
és a galambok. Az ezek részére való ólak vagy az udvarban vannak, 
a hol rendszerint a sertésól padlását foglalják el (2455. és 2459. —

2462. ábra), vagy pe
dig az istállóban, il
letve más melléképü
letben, a hol szintén 
rendszerint a menye- 
zetek alatt vannak el
helyezve (2458. ábra). 
Kivételt csak a galamb
ólak tesznek, a melyek 
vagy az épület padlá
sán vagy az eresz 
alatt vannak vagy 

végre különálló ga- 
lambdúczokat alkot- 

2459. ábra. nak. Rendes baromfi-
tenyésztésnél a baromfi külön e czélra emelt épületben helyeztetik 
el, a melynek homlokzata délnek vagy délnyugatnak néz s a mely 
jó melegtartó falakkal és menyezetekkel bir.
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A baromfiól nagyságát a benne elhelyezendő baromfi számá
hoz szabjuk, úgy, hogy egy pulykára 030, egy libára 0'25, egy kacsára

2460. ábra. 2461. ábra.

- H 015, egy tyúkra 042 és egy 
pár galambra 012 m*-nyi 
alapterületet számítunk.

A baromfi egy részét, 
nevezetesen a nehézkes libá
kat, kacsákat és pulykákat 
a baromfié] földszintjén he
lyezzük el, a tyúkokat fölöt
tük, a galambokat pedig a 
padláson. Az ólak alap
területe ennélfogva a föld
szint térszükségletéhez iga
zodik.

A baromfiólak magassága kisebb ólaknál 1*40— L60, nagyob
baknál 1*75 — 2‘00 m. Talajuk 0‘30— 0'50 m-rel legyen a külső talaj 
felszíne fölött és szilárd anyagból legyen helyreállítva, hogy a pat
kányok, görények, egerek stb. alulról se jöhessenek az ólba. Legjobb 
a bétonburkolat vagy a czémenthabarcsba rakott kövezet, ha fölül 
homokot és erre ismét szalmát terítünk reá.

A baromfiólak általában véve világosak, szárazak s télen me
legek legyenek. Az udvarban szabadon álló vagy a sertésólak fölött 
levő és rendszerint csak deszka- vagy léczfalakkal bíró ólak csak 
nyári használatra valók, mert a baromfi igen érzékeny a hideg iránt. 
Azért jók az olyan baromfiólak, a melyek ló- vagy marhaistállókban 
a menyezet alatt vannak elhelyezve (2458. ábra), mert az istállók 
melege javukra esik.
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Az ólak 0'20 -  030; m széles és- 0*30 -0*50 m magas deszka
vagy léczajlókkal szerelendők fel;- az emeleten elhelyezett tyúkólak 
ajtaihoz e mellett a talajról felvezető és ferdén fekvő létrákat vagy 
legalább deszkákat kell támasztani (2461. ábra l), a melyeken a 
tyúkok fölmehetnek.

Pulyka- és tyúkólakban továbbá ülőpóznákat (kakasülőket) kell 
alkalmazni 040—050 m magasságban a padozat fölött; e czélra 
jobbak az 5—6 cm széles és fölül kissé legömbölyített léczek, mint 
a gömbölyű rudak.

A baromfiól körül végre mindig egy baromfiudvart kellene 
berendezni, a melyben a baromfi nappal szabadon járhat-kelhet s 
â  mely 2-0—3‘0 m magas kerítéssel van körülvéve. Libák és kacsák 
részére megfelelő víztartókról is kell gondoskodni.

3. A trágyagödrök.
Az istállókkal és ólakkal kapcsolatban a. trágya megfelelő elhe

lyezéséről is kell gondoskodni. A trágya, ha jól kezeltetik, képes a 
felhasznált takarmány értékének egy jelentékeny részét megtéríteni, 
mert oly anyagokat tartalmaz, a melyek a föld termőképességét 
nagy mértékben fokozzák. A trágyának a szabadban való egyszerű 
felhalmozása és legértékesebb részének, a trágyalének elfolyat ása, 
a mint az még sok helyütt található, nemcsak jelentékeny gazdasági 
kárral jár, de egészségügyi szempontból sem engedhető meg, mert 
úgy a talajt, mint a levegőt megfertőzted.

A trágya csaknem egészen elveszti értékét, ha folyékony alkotó 
részei elfolynak vagy a talajba beszivárognak s ha gázalakú alkotó

részei (nitrogén, szénsavas 
ammóniák stb.), a melyek 
a trágyának khémiai bom
lása következtében folyto
nosan fejlődnek, elpárolog
nak. A trágya a benne vég
bemenő khémiai proczesz- 
szus s az ezzel kapcsolatos 
hőfejlődés következtében 

csaknem teljesen felemész- 
tetik, úgy, hogy csak érték
telen tömeg marad vissza 
belőle. Ezt a hőfejlődést 
ennélfogva lehetőleg korlá
tozni és lassítani s a fejlődő.24-63. ábra.
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gázok eíillanásák megakadályozni kell. Ez elérhető azáltal, ha. a trágyát 
lehetőleg nedves állapotban tartjuk vagyis a trágyalét elfolyni vagy 
a talajba beszivárogni nem engedjük és a levegővel való érintke
zéstől is lehétőleg védjük.

A jól készített trágyagödör egy négyzetes vagy hosszúkás négy- 
szögletes mélyedés, 050—rO'60. m mélységgel, a mely vízáthatatlan 
fallal van béllelve; a gödörnek ugyancsak vizet át nem bocsátó 
feneke 2— 4°/0-os eséssel bir az egyik oldal felé (2463. ábra). Egy
szerűbb trágyagödör lejtős oldalakkal és agyúgtöltés gyanánt készült 
fenékkel is helyreállítható. A gödörből kiemelt földet czélszerű kifelé 
való eséssel a trágyagödör körül feltölteni, hogy a külső felszíni vizet 
a gödörtől távol tartsa. Ugyanebből az okból a gödör falait a talaj 
felszíne fölé is szokás emelni. A gödör feneke, ha a talaj vizet ál 
nem bocsát, egyszerű terméskő-kövezet, ellenkező esetben alatta 
20 — 30 cm vastag ö agyagtöltést kell alkalmazni vagy a feneket 
bétonból önteni.

A trágyagödör azon oldalán, a mely felé a fenék eséssel bir, 
k trágyalé-kút van; mélysége 1‘60—3-00 m, átmérője 000—2*00 m. 
Egy-egy öreg marha részére Engel szerint 0'42 m3 térfogatot kellene 
számítani. A kút falai teljesen vízáthatatlanok legyenek, azokat 
ennélfogva czémenthabarcsba kell rakni és belül czémenttel beva
kolni vagy — a mi jobb — forró hegyikátránynyal (goudron) és 
azután kátránylemezzel bevonni, a mely faczémenttel ragasztható a 
falra. Az igy bevont falat végre még V2-téglányi vastagságú fallal 
kell kibéllelni és ezt czémenttel bevakolni, hogy teljesen vízáthatatlan 
legyen.* A kutat végre erős pallóval kell befödni.

A kútból a trágyalét időnkint ki kell emelni vagy kiszivattyúzni 
és a trágyára vezetve, azon egyenletesen felosztani, hogy nedvesség- 
tartalma fentartassék. A kiemelés megkönnyítésére a kútnak a gödör 
egyik oldalán keli lennie és nem a közepén, a hol nehezen lenne 
hozzáférhető.

A trágyagödröt födéllel befödni nem szükséges, mert az eső, a 
mely úgyis csak a felső rétegen hatol át, nem árt a trágyának. 
Czélszerű azonban és a trágyát is javítja, ha azt földdel, de külö
nösen láptőzeggel vékonyan befödik, mert a levegőt elzárva tőle, a 
khémiai bomlást késleltetik. A légvonás csökkentésére czélszerű 
továbbá a trágyagödröt alacsony fallal vagy fákkal körülvenni.

A trágyagödör rendszerint az istálló közvetetten közelében van 
(241 9. és 2425. ábra), hogy a trágya áthordása megkönnyíttessék;.

* L. Tieclem ann: Das landwirtschaftliche Bauwesen, Halle 18dl. 255. L
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közte és az istálló fala között azonban, a könnyű hozzáférés miatt, 
1—2 m-nyi köz maradjon.

A trágyagödör nagysága függ a marhaállomány nagyságától 
és attól az időtől, a mely a trágyának a gödörben való tartásához 
szükséges. Az alomhoz felhasznált szalmát is beszámítva, egy lónak 
évi trágyatermelése 10 m3, egy szarvasmarháé 13 m3, egy sertésé 
3'50 m3; ha tehát a trágya a gödörben négy hónapig hever és a 
rakás magassága LO— L40 m, akkor a szükséges trágyatér felülete 
gyanánt egy öreg marhára vagy lóra átlagosan 3 m M  és egy sertésre 
rOO má-t szokás számítani.

4. A különálló árnyékszékek.

Alárendelt jelentőségű épületek, pl. munkásházak, istállók stb., 
valamint a házi cselédség részére az árnyékszékeket, mint már 
említettük, rendszerint a házon kívül, az udvarban, még pedig egy- 
magokban vagy —  a mi jobb — valamely melléképülethez csatolva, 
szokás elhelyezni. Legjobb elhelyezés az, a hol az árnyékszék az 
istállóval kapcsolatos és közvetetlenül a trágyagödör, illetve a trágyalé- 
kút fölött áll, a mely a pöczegödröt is helyettesíti.

Az ilyen szabadon álló árnyékszék rendszerint egyszerű deszka
falakkal van határolva és félereszű födéllel 
födve; magassága 1'80—2‘00 m, hosszúsága 
1*40 - L50 m, szélessége 0*80— L00; közve
tetlenül alatta van a pöcze-, illetve, ha 
istállóval kapcsolatos, a trágyagödör.

Egy ilyen árnyékszéket, a mely a sertés- 
és csirke-ólat, valamint egy szerszámkamarát 
tartalmazó melléképülettel van összekötve 
és az állami útkaparók szabványos mellék- 
épülete, a 2459.— 2462. ábra mutatja. A 
pöczegödör, a mely kettős csappanó ajtóval 
van elzárva, az árnyékszék alá nyúlik és a 
sertésól trágyagödrét is alkotja. Az árnyék
szék szomszédságában levő sertésól kettős
deszkafalakkal van körülzárva s fölül baromíi- 
óllal betetőzve.

Egy egymagában álló árnyékszéket 
továbbá, a mely egy trágyagödür trágyalé-kútja fölött áll, látunk a 
2464. ábrában.
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5. A kocsiszínek és fészerek.
A ló- és ököristállókkal kapcsolatban az udvarban kocsiszín. 

ha pedig a háztartáshoz mezőgazdaság is tartozik, fészer szükséges. 
Az előbbi a kocsik, szekerek és szánok, az utóbbi pedig a gazda
sághoz való egyéb eszközök és gépek, valamint a nagyobb lakó
házaknál rendszerint meglevő tűzoltó-szerek stb. elhelyezésére való. 
A tűzi- és az esetleg készletben tartott épületi- és szerszám fa végre 
az ú. n. faszínben helyeztetik el.

A kocsiszínek és fészerek a lakóházak legegyszerűbb mellék- 
épületei, rendszerint többé-kevésbbé nyitott pajták, legtőbbnyire 
fából készítve; belsejük nem nyújt védelmet az időjárás különféle 
viszontagságai s legföljebb csak az eső és a közvetetlen napsugarak 
ellen. Egyszerűbb lakóházaknál ezek a melléképületek egészen is 
hiányzanak, mert az egyszerű szekereket és a tűzifát a szabadban 
helyezik el.

A kocsiszín és fészer vagy az udvart körülzáró falhoz, illetve 
kerítéshez támaszkodik és rendszerint félereszes épület (2465. ábra),-

vagy pedig egészen szabadon áll az udvar közepén és minden 
oldalról hozzáférhető (2466.-2468. ábra); mindkét esetben azonban 
különálló épület, a melynek neve fészer. Kisebb polgári és urasági 
lakóházaknál ellenben a kocsiszín és a faszín (fáskamara) az istállónak 
vagy más melléképületnek egy-egy helyisége is lehet, a mely a közös
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épület egyéb helyiségei közé vagy végére van helyezve s azokkal 
közös födél alatt van (2419. és 24-23. ábra). Ennek ez elrendezésnek jó 
oldala, a melynek elérésére különben is mindig törekedni kell. az,

te
GS
GO
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>-íp

hogy a kocsiszín az istállók, 
illetve a vonóállatok közelé
ben van. Legjobbak a telje
sen szabadon álló fészerek, 
mert a szekereket végig le
het húzni rajtok s azok be
állítása ennélfogva kevesebb 
időt és munkát igényel; 
ilyenek azonban csak igen 
tágas gazdasági udvarokban 
építhetők.

A különálló fészerek 
rendszerint nyitottak és fö
delük falazott pilléreken 
vagy faoszlopokon áll, a melyek 2-5 0 -4 ’C0 m-nyire vannak egy
mástól, úgy, hogy egy, esetleg két kocsi kényelmesen átmehes
sen közöttük. A faoszlopok méretei a rendes magasság mellett 
1G/i6 — 20/2o cm, a falazott pillérek hosszúsága 0'80— l'ÖO m, vastag
sága 060—0'75 m. A faoszlopok vagy a talajba vannak beül
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tetve (2467. ábra) vagy pedig falazott alapzaton nyugvó öntött vas
sarukban állanak (2465. ábra). Jobb fészerek oldalai bedeszkáztatnak 
vagy beléczeztetnek s ugyanilyen módon elkészített és a fészer két 
oldalán egymással szemben levő kapukkal vannak felszerelve. Ugyan
így kell elzárhatóvá tenni a szerszám- és gépkamarát is, a melyet 
vagy a fészer közepén, vagy — ha az épület hosszabb — két végén 
helyezünk el (2466. - 2467. ábra), hogy állóságát fokozzuk. Ezek a 
kamarák sokszor tömör falakkal bírnak. A faszín is rendszerint ház
falakkal van határolva, hogy el lehessen zárni.

Az ilyen szabadon álló fészerek rendszerint zárt padlással 
bírnak, a mely a takarmány elhelyezésére igen jól felhasználható s 
a melybe vagy az épület oldalán levő födélerkélyeken vagy az orom
falban alkalmazott ajtón át lehet jutni. Ebben az esetben, hogy a 
padlás lehetőleg tágas legyen, a födelet meredekebbre készítjük 
(2466.— 246 A ábra). Ha ellenben a fészer padlásterére nincs szük
ségünk, akkor a födél is lehetőleg lapos lehet s a legegyszerűbb 
szerkezettel bírhat (2465. ábra). Az ilyen könnyű födelet azonban a 
pillérekhez vagy oszlopokhoz kell kötni, nehogy a szél fölemelje. 
Fedőanyag gyanánt az ilyen lapos födeleknél legjobb a kátrány
lemez, mert könnyű és olcsó.

A falhoz támaszkodó kocsiszínek rendszerint csak egy, a teljesen 
szabadon állók pedig két szekérsor befogadására valók, a melyek 
egymás mögött vannak. Mélységüket is ehhez képest kell kiszabni; 
egyszerű kocsisor részére elegendő 5’00—5’50 m, két kocsisor részére 
pedig 8-00—9*50 m, míg rendes magasságuk, a talaj felszínétől az 
ereszvonalig számítva, 3'00— 3*25 m. ritkábban (magas szekerek 
részére) 3'80 -  4'40 m. A magas fészerek, ha nyitottak, nem védik 
meg kellően a bennük levő tárgyakat a csapó esőtől.

Az istállókkal egybeépített fészerek vagy egészen falazva van
nak, úgy, mint magok az istállók is (2418.— 2419. ábra) vagy pedig 
fafalakkal bírnak (2423. ábra) és szintén vagy a melléképület köze
pén vagy pedig egyik vagy mindkét végén vannak elhelyezve. A 
kocsiszín rendszerint a lóistálló mellett van, a nélkül azonban, hogy 
az istállóval közvetetlenül lenne összekapcsolva, mert különben az 
istállógázok behatolva, megtámadják a szerszámokat és impregnál
ják a kocsik vánkosait és béllését.

Az ilyen közbeépitett kocsiszínben a kocsik és szekerek rend
szerint csak egy sorban állanak egymás mellett, mert a kocsiszín 
hátul szilárd fallal bir, a melyben nincsen kapu. A kocsiszín elülső 
oldalán is szilárd vagy fából való fallal bir, úgy, hogy a szín a 
kapuval elzárható. Az ilyen szín ennélfogva nemcsak a csapó eső,
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de részben az időjárás viszontagságai ellen is megvédi a benne 
elhelyezett tárgyakat és jobb, mint a teljesen nyitott fészer, de sok
kal drágább, mintsem hogy a nagy területet igénylő egyszerű szekerek 
és szerszámok elhelyezésére is lehetne használni; az utóbbiak részére 
ennélfogva, ha a szabad ég alatt nem akarjuk hagyni, külön nyitott 
fészer szükséges.

Kocsiszíneknél különösen arra kell törekedni, hogy szárazak és 
légvonástól mentesek legyenek, mert a nedvesség és a légvonás 
éppen úgy hátrányos a kocsik fájára, vánkosaira és lakkal bevont 
részeire, mint a napsugarak köz ve tétlen behatása.

A kocsiszín nagysága függ a benne elhelyezendő kocsik szá
mától és minőségétől, megjegyezvén, hogy a kocsikat, a rúd levétele 
után, rendszerint háttal szokás a színbe betolni. Ha ellenben a kocsit 
a rúddal együtt tolják be, az utóbbi sokszor a kapu megfelelő nyílá
sán át a szabadba nyúlik ki. A kocsik rendes hosszúsága rúd nél
kül 3’00—3'80 m, rúddal együtt 565—6*30 m, szélessége 1*55—2'2ü 
méter, magassága 2*80 m, a szénás szekér hosszúsága ellenben rúd 
nélkül 3’75— 5-00 m, rúddal együtt 6-30—7’50 m, szélessége 1*80— 
2‘20 m, a trágyaszekér hosszúsága rúd nélkül 250—3‘10 m, rúddal 
együtt 6‘3— 6'6 m, szélessége 1'80—2-00 m, a szán hosszúsága 
1*85—2*50 m, szélessége 1*10— 1’30 m; a tűzi fecskendő mindig 
rúddal együtt helyeztetik el, hosszúsága ennélfogva 5*30—6'50 m, 
szélessége H60 m. Iíét-két kocsi között 0‘50— 0‘70, a kocsik és a 
falak között pedig 0'60 -  0’80 rn-es közt kell hagyni.

A kocsiszín kapuja 2*20—3‘20 m széles és 3'20—3'80 m 
magas; a fecskendőhelyiség kapuja legalább 2*50 m széles. A kapuk 
rendszerint deszka- vagy léczkapuk, a melyek mindig kifelé nyílnak 
és erős vasalattal vannak felszerelve.

A faszín nagysága függ a benne elhelyezendő famennyiség
től; 1‘0 m 3 hasábfa felaprítva 125 m3-t és 1*90— 200 m magasan 
rakásolva, 0‘65 m2 alapterületet foglal el. Ha a faszínben épületi 
fát és fürészanvagot is akarunk elhelyezni, akkor hosszúságát leg
alább 8’0 m-nyire kell kiszabni.

Munkásházaknál a fáskamarák 4—8 in2, polgári és urasági 
lakóházaknál pedig, a szerint, a mint az egész évi vagy csak bizo
nyos időszakra szánt tüzelőt kell bennük elhelyezni, 12*0—35'0 m2 
területtel bírnak.

A faszín mindig száraz és szellős legyen.
A fészerek talaja különböző módon készül, a fészer rendel

tetése szerint. Kocsiszínekben a tisztaság és a pormentes levegő a 
főkellék, talajukat ennélfogva élén álló téglakövezeftel,* aszfalt- vagy
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fakoczkaburkolattal, egyszerűbb színeknél legalább közönséges köve
zettel kell felszerelni vagy kipallózni. Közönséges szekérszinekben 
kövezet helyett 25 cm vastag és sovány agyaggal kevert sulykolt 
kavicsréteget, vagy agyagtapasztást szokás alkalmazni, míg faszínek
ben a közönséges vagy — szükség esetén — tömörített talaj is 
megfelel.

Ha a kocsikat a színben tisztítják, akkor talajukat lehetőleg 
vízáthatatlanra kell készíteni és a víz lefolyása végett kifelé való 
eséssel felszerelni.

A zárt fészerek megvilágítására és szellőztetésére vagy abla
kokat alkalmazunk a körülzáró falakban vagy pedig egyszerű nyíláso
kat a kapukban.

6. A jégvermek és jégpinczék.
Jégvermek és jégpinczék alatt olyan üregeket, illetve kamarákat 

értünk, a melyekben nyáron át is lehet jeget eltartani. Ilyen jégtartó 
kamarák nemcsak sörös pinczék, vágóhidak, kórházak stb., de 
— különösen vidéken, a hol jeget szükség esetén venni nem lehet — 
gyakran egyes lakóházaknál is szükségesek, hogy az egyes ételeket 
és italokat, különösen pedig a tejet és a húst, frissen és épen 
eltarthassuk.

Kórházaknál, nem számítva az olvadásból eredő kisebb-nagyobb 
veszteségeket, évenkint minden 10 betegre 0‘60—0'70 m3 jeget 
számítanak, míg nagyobb gazdaságoknál, a hol különösen a tej 
eltartása fogyaszt sok jeget, évenkint 75— 100 m3, kisebb gazdaságok
nál 25— 30 m3, egyes lakóházaknál 15— 20 m3 jég szükséges; 15 — 
12 m3-nél kisebb űrtartalommal biró jégpinczékct egyáltalában nem 
kellene építeni, mert ilyen kis tömegben a jég nyáron nehezen 
tartható el.

Egy m3 szilárd jég elhelyezésére, a jégdarabok között elkerül
hetetlen hézagok miatt, 125— 130 m3-nyi térfogatot kell számítani; 
egy köbméter jég súlya 910—920 kg.

A jégnek legnagyobb ellensége a melegen kívül a víz és a 
levegő, ezeknek távoltartása ennélfogva a jól épített pinczének fő 
feladata. A meleg eredhet a levegőből vagy a talaj természetes 
hőforrásából, a víz pedig lehet felszíni víz, talajvíz vagy a jégkészlet 
olvadásából eredő víz; különösen az utóbbi az, a melynek a jéggel 
való érintkezését gondosan kell megakadályozni.

A meleg távoltartására a jégpinczét, lehetőleg hűvös és árnyékos 
helyen, a hegyek éjszaki lejtőjén, lombos fák árnyékában kell 
elhelyezni, a ‘melyek a közvetetlén napsugaraktól megóvják s a

í9*
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talajt nedvesen tartják. Ez utóbbinak folytonos párolgása a jégpinczét 
is hűvösen tartja. Árnyékadó fák hiányában a jégpincze köré fákat 
és bokrokat ültetünk vagy pedig a pinczét árnyékot adó fészer alá 
állítjuk.

A jégpincze bejáróját továbbá mindig az éjszaki oldalon helyez
zük el és kettős vagy hármas, jól záró ajtóval szereljük fel, hogy 
a külső levegő beáramlását a pincze használatakor, a mi nyáron 
csak reggel és este van megengedve, lehetőleg kikerüljük. Az ajtók 
060— LOO m-nyire vannak egymástól, hogy nyáron az egyik ajtót 
bezárhassuk, mielőtt a következőt kinyitjuk. Az ajtók lehetnek egy
szerű keretek, a melyeket mindkét oldalon deszkával beborítunk és 
a két deszkaborítás között levő űrt szecskával, fűrész- vagy tőzeg
porral stb. kitöltjük. Ezenkívül czélszerű az összes ajtókat belülről 
(m ) szalmamatráczokkal vagy náddal burkolni (lásd a 2470. és 
2473. ábrát).

A meleg távoltartását azonban első sorban a pincze körül
záró falai biztosítják; ezeket ennélfogva nemcsak rossz hővezető 
anyagokból kell készíteni, de, hogy czéljuknak teljesen megfeleljenek, 
izoláló rétegekkel is felszerelni. Ezt akkor sem szabad ügyeimen 
kívül hagyni, a midőn a jégpincze részben vagy egészen a talajba 
van sülyesztve, mert a talaj természetes melege az egyszerű falakon, 
de különösen a fenéken keresztül hatol. Az izolálás történhetik 
nyugvó légrétegekkel, a melyeket az üreges körülzáró falak belsejébe 
zárunk (lásd a 2473. és 2474. ábrát), vagy pedig sok nyugvó levegőt 
tartalmazó anyagokkal, melyekkel a kettős körülzáró falak közeit 
kitöltjük (lásd a 2475. és 2576. ábrát). Az izolálás előbbi módját 
különösen kőfalaknál, az utóbbit ellenben fafalaknál alkalmazzák. 
Az izoláló anyagok első sorban a szalma, a nád és a tőzeg, a 
melyeknek likacsaiban sok levegő van, továbbá a szecska, a poz- 
dorja, a fűrészpor, a faszén, a hamu, az infuzóriaföld stb. Legrosszabb 
esetben, az üreges vagy kettős falak mellőzésével, a jégpinczét belül
ről jó vastagon szalmával kibélleljük. Csak félig a talajba sülyesz- 
tett jégpinczéket végre földhányással védjük a külső levegő 
hőmérsékétől.

A körülzáró falak anyaga lehet terméskő, tégla és fa. A meleg 
távoltartása tekintetében legjobb a fa, legrosszabb ellenben a terméskő, 
különösen pedig a jó hővezető gránit, szienit, homokkő és mészkő. 
Földbe sülyesztett pinczék határolására legjobb a kőfal, a melyet 
mindig üregesen építünk (2474. ábra); kőfal helyett azonban sokszor 
vízszintesen egymásra rakott tölgyfagerendából készítik a falakat 
különösen homokos, kavicsos földben. Agyagos, magában is megálló
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földnél a jégverem kettős deszkafalakkal is béllelhető, a melyeknek 
közeit rossz hővezető anyaggal töltjük ki. Oly falazott jéggödröket 
végre, a melyek csak egyszerű falakkal vannak határolva, belül 
egyszerűen vagy kettősen fával béllelünk ki. hogy a falat a nedves
ségtől óvjuk és a talaj melegének behatolását jobban megakadályozzuk. 
Az ilyen, földben levő fabéllés azonban 5—6 év alatt tönkremegy- 
Szabadon álló jégpinczék ellenben rendszerint kettős favázas falakkal 
vannak határolva, a melyek, ha közeik rossz hővezető anyagokkal 
kitöltetnek, a meleget igen jól távoltartják és a mellett olcsók. Rossz 
oldaluk ezzel szemben csekély tartósságuk és az, hogy a nedvesség 
állandó jelenléte és a zárt levegő miatt könnyen megfogja a gomba, 
a mely azután a szomszédos épületeket is megtámadhatja.

A pinczék feneke szintén kettős szokott lenni. Az alsó lehet 
falazott teknő vagy pedig természetes száraz, vízátbocsátó talaj, a 
felső pedig vagy egyszerű rozsé, illetve fülül szalmaréteg, a melyet 
végre deszkával is beboríthatunk, vagy pedig —  a mi jobb és állandó 
használatra szánt pinczéknél rendszerint található —  az alsónál 
30—60 cm-rel magasabban fekvő és erős léczekből összerótt r  rács 
(lásd a 2471., 2472. és 2474.—2476. ábrát), a melyet ismét rozsé vei 
és szalmával teríthetünk be. Ez a második fenék alkotja a jégnek 
száraz fekvőhelyét, mert az olvadásból eredő víz, rajta keresztül- 
menve, vagy a talajba szivárog vagy — vizet át nem bocsátó 
talajnál — az alsó fenék legmélyebb helyén gyűl össze s onnan 
csöveken vagy falazott csatornákon át elvezethető.

A pinczék födele végre, ha a jégpincze csak félig van a talajba 
beeresztve, rendszerint 50— 60 cm vastag szalma- vagy nádfödél 
(lásd a 2470.— 2472. ábrát), vagy pedig, ha ennek használata, a 
szomszédos házak közelsége miatt, meg nem engedhető, faczément- 
födél, a melyet jó vastagon terítünk meg kavicscsal. Ha a pinczének 
a födél alatt külön menyezete van, akkor ez vagy kettősen készül, 
úgy, mint az oldalfalak, és rossz hővezető anyaggal van kitöltve 
(2471., 2475. és 2476. ábra), vagy pedig egyszerűen; utóbbi esetben 
azonban legalább 30 cm vastag szalma- vagy nádréteggel kell 
befödni. Nagyobb részökkel földbe nyúló jégpinczék végre rendszerint 
beboltoztatnak; a boltozat azonban üreges és 1‘5—2*0 m magas
ságban be van földelve. Beföldelés előtt a bolthajtást aszfaltréteggel 
kell bevonni, a földhányás lejtős tetejét pedig, a viz gyors le
vezetésére, kővel burkolni vagy begyepesíteni. Sokszor a föld- 
hányás alatt 0 5—0'6 m vastag tőzegréteget alkalmazunk, a mely 
sokkal rosszabb hővezető, mint az agyagos föld, a melyet reá 
terítünk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



454

A jégpincze vízmentesítése lényeges föltétele a jég eltartásának. 
A jégpinczét ennélfogva első sorban száraz helyen s lehetőleg magas
laton kell építeni, hogy úgy a talajvíztől, mint a vízáradástól és a 
felszíni víztől mentve legyen s hogy a jég olvadásából eredő vizet 
elvezetni lehessen. Földbe sülyesztett jégpinczéknél arra kell ügyelni, 
hogy fenekök magasabban legyen a talajvíz legmagasabb színénél; 
nedves, vízjárta talajon csak a föld fölött szabadon álló jégpinczét 
lehet építeni, mert a talajvíz távoltartása, habár alkalmas eszközökkel 
lehetséges, sokba kerül és megnehezíti a jég olvadásából eredő víz 
elvezetését. Földbe sülyesztett jégpinczék körülzáró falait mindazon
által czémenthabarcsba rakjuk, hogy teljesen vízállók legyenek. 
A felszíni vizet legegyszerűbben nyitott és kővel burkolt csatornákkal 
fogjuk fel, a melyek a jégpincze helyét körülveszik és a födélről 
vagy a földhányásról lefolyó vizet is elvezetik (lásd a 2470. és 2473. 
ábra).

A jég olvadásából eredő víz gondos levezetése a legfontosabb 
feladat, mert a jégnek, hogy eltarthassuk, teljesen szárazon kell 
feküdnie. A jégverem feneke lehet egyszerű kőhányás is, a mely a 
vizet átbocsátja (lásd a 2470. ábrát) s a melyet fölül szalmával és 
—- esetleg — deszkával is beterítünk. A laza kőrétegen át a jég 
olvadásából eredő víz a pinczc legmélyebb helyére folyik le s onnan 
elvezethető. Jobban épített jégpinczéknél a jég, mint már fönnebb 
említettük, egy r  léczrácson fekszik, a melyet szalmával beterítünk 
(lásd a 2472. és 2474.—2476. ábrát); a rács alatt azután egy falazott 
fenék van, a mely közepe felé, a hol egy kis vízgyűjtőt készítünk, 
lejtős; a vízgyűjtőből a vizet csöveken vagy falazott csatornákon át 
elvezetjük; a csövek, hogy a külső levegőt befelé ne bocsássák, víz
zárókkal vannak felszerelve (lásd a 2í74. és 2475. ábrát). Vízát
bocsátó talajnál a víz a kis gyűjtőből közvetetlenűl a talajba szivá
roghat be; sok esetben a falazott feneket is elhagyhatjuk (lásd a 
2471. ábrát).

A külső levegő távoltartása szintén igen fontos föltétele a jég 
eltartásának. A jég olvadása a felülettől halad befelé s annál nagyobb 
mértékben következik be, minél nagyobb a jégtöltés felülete, a 
melylyel a levegő érintkezhetik. Ez oknál fogva már a jégtartó 
alakját is úgy választjuk meg, hogy felülete térfogatához képest 
lehetőleg kicsiny legyen. Erre való tekintettel a jégpinczék legjobb 
alaprajzi alakja a kör, legjobb keresztszelvénye a henger, a melynek 
magassága egyenlő átmérőjével vagy ennél csak kevéssel nagyobb 
(2472. és 2474. ábra). Hengeralak helyett azonban sokszor egyszerű 
vagy kettős csonka kúpot (2470. és 2471. ábra), illetve hasábot vagy
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gúlát (2473. és 2475— 2476. ábra) alkalmaznak, mert ezek könnyebben 
állíthatók helyre, mint a henger; az utóbbi leginkább csak falazott 
pinczéknél fordul elő. A lefelé szűkülő jégvermek jobban állanak 
ellen a föld nyomásának, mint a hengeresek, ezeknél a körülzáró 
falakat fölülről lefelé vastagítani kell.

A jég beraktározásánál továbbá arra kell ügyelni, hogy a jég
darabok között minél kevesebb hézag azaz minél kevesebb levegő 
legyen, mert a jég olvadását előmozdító felület ezáltal is kisebbedik. 
A jeget ennélfogva 20—30 cm vastag és lehetőleg szabályos alakú, 
50—80 cm-es oldalakkal bíró koczkákban kell termelni és a pinczébe 
rétegenkint és lehetőleg szorosan egymás mellé helyezni; e mellett 
hogy a levegő átjárását megakadályozzuk, a hézagok szabályszerűen 
váltakozzanak, úgy, mint a falazásnál. Ha ellenben ily nagydarabos 
és szabályos alakú jéggel nem rendelkezünk, akkor azt a berak
tározáskor lehetőleg kis darabokra kell törni, hogy tömören rakódjék. 
Ha a jéghez berakás közben konyhasót keverünk s a kész jégtöltést, 
erős fagyok idején és nyitott ajtók mellett, néhányszor vízzel leöntjük, 
akkor az tömör tuskóvá fagy össze és igen tartóssá lesz. Egy 
köbméter jégre 8— 9 kg só szükséges (100 kg jégre kereken 
1 kg só).

A jég csak akkor kezd a veremben olvadni, ha 0°-nál melegebb 
levegővel jön érintkezésbe, ha ellenben ajég hőmérséke kisebb 0°-nál, 
akkor az a levegő befolyása alatt csökken ugyan, olvadás azonban 
még nem következik be. Ez oknál fogva a jégpinczét hideg időjá
ráskor, erős fagy idején és lehetőleg alacsony hőmérsékű jéggel kell 
megtölteni s megtöltés előtt jól lehűteni. E czélból a pinczeajtókat 
és a töltőnyílásokat erős fagyok idején nyitva tartjuk, hogy a bele
zárt nedves és melegebb levegő helyét a külső hideg és száraz 
levegő foglalja el.

A jégpinczék szellőztetése és a bennök levő nedves levegő 
eltávolítása szintén fokozná a jég tartósságát, a szellőztetés azonban 
csak télen, erős fagyok idején engedhető meg, a midőn a külső 
levegő hidegebb a belsőnél. A szellőztetés a fönnebbi módon, az 
ajtók és töltőnyílások felnyitásával történik. Nyáron a külső melegebb 
levegőt a leggondosabban kell a jégpincze belsejétől visszatartani. 
A bejáró ennélfogva, a melyet, mint már említettük, csak reggel és 
este kellene használni, többszörös ajtóval van elzárva, lehetőleg 
kicsiny és rendszerint a jégpincze felső részén (lásd a 2471., 2473. 
és 2475. ábrát), lehetőleg a menyezetben (2472. és 2476. ábra) van 
elhelyezve, hogy a nehezebb nedves levegő el ne illanhasson, mert 
helyébe melegebb levegő áramlanék be.
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Fekvésökre és szerkezetökre nézve a jégpinczék négyfélék, még 
pedig: a jégrakás, a jégverem, a jégpincze és a szabadon álló jégház.

Valamennyi között legegyszerűbb és legolcsóbb jégtartó a jég- 
rakás, ez azonban inkább csak ideiglenes használatra való. Készí
tésénél a talaj felszínét, a mely vízátbocsátó homok vagy kavics, 
megegyengetve, lehetőleg vastagon rőzsével, majd szalmával meg
terítjük és végre deszkával beborítjuk. Erre fektetjük a piramisalakú 
g jégrakást és azt azután 30—40 cm vastagságban s szalmával,

fölül pedig agyagos vagy 
tőzegfölddel (f) befödjük, 
úgy, hogy a fedőréteg egész 
vastagsága 0’75— LO m le
gyen (2469. ábra). A rakás
ban, ha jól van elkészítve, 
a jég igen jól eltartható, 
mert a jég fogyásával a 

fedőréteg is süpped és a rakáson belül légüregek képződését meg
akadályozza. Használatánál, a mi csak éjjel engedhető meg, a fedő
réteget át kell törni és a jégszükséglet kiszedése után újra helyre
állítani.

Állandó használatra sokkal jobb jégtartót kapunk, ha azt rész
ben vagy egészen a talajba beeresztjük és fölül állandó födéllel 
felszereljük. Az utóbbi rendszerint sátorfödél, a mely erős, többnyire

faragatlan szarufákból készül; rendes és legjobb fedőanyaga a szalma 
vagy nád. így keletkezik a jégverem. Legegyszerűbb alakja egy lapos
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és sekély töltsér (2470. ábra), a melynél az oldalak hajlása a talaj 
természetes rakodó szögétől függ. A verem oldalai kavicscsal s erre 
szalmával vannak beterítve és végre ócska deszkával befödve. A 
szarufák megszenesített végei a talajba vannak beeresztve és a 
verem egy vízfogó a árokkal körülvéve. A verem tehát lényegileg 
csak abban különbözik a jégrakástól, hogy állandó födele és bejá
rója van.

A talaj hőmérséke, mint a nyáron is hűvös házi pinczék bizo
nyítják, nyáron bizonyos mélységben kisebb, mint a felszínen, a 
mely a levegővel érintkezve felmelegszik. A talaj hűsítő befolyását 
ennélfogva, ha száraz, jobban használhatjuk ki, ha a jégvermet 
mélyebben eresztjük a földbe, de csak annyira, hogy feneke maga
sabban legyen a talajvíz felszínénél. A jégverem meredekebb oldalait 
azonban, hogy le ne csúszszanak, kő- vagy fafallal kell kibéllelni. 
Ilyen egyszerű s félig a talajba sülvesztett, félig pedig t földhányással 
körülvett, töltséralakú, falazott jégvermet, a melyet kívülről még egy 
50— 70 cm vastag z tőzegréteg vesz körül, a 2471. ábra* mutat; a 
verem falai 1 V2-tégla vastagságúak s kissé a földhányás fölé is érnek, 
hogy a felszíni víz a 
verembe ne hatolhas
son. A veremfalazat 
azonban, ha közvetet- 
lenűl érintkezik a jég
gel, állandóan nedves; 
ennek elkerülésére, a 
falak, valamint a sza
rufák is deszkával van
nak borítva. A födélür 
csaknem teljesen sza
bad, úgy, hogy szintén 
a jég elhelyezésére felhasználható. A jég egy r  léczrácson fekszik, a 
melynek léczei 8 óm vastagok és 5 cm-nyire vannak egymástól. 
A jég olvadásából eredő'vlz közvetetlenüt a talajba szivárog. A 
födélhéj szalmából van s a bejáró fölött levő s padlásür is szalmával 
van kitöltve.

Ehhez hasonló jégvermet, a melynek belseje szintén fával van 
béllelve, látunk a 2472. ábrában.** A verem 8-oldalú szekrény 15 
cm vastag oszlopokkal, a melyek belül 4 cm vastag deszkával van
nak borítva; a szekrény és a verem falazata között mintegy 20 cm

* G. W and erley : Die ländlichen Wirthschaftsgebäude, Leipzig 1878. 220. 1.
** Ugyanott.

' \—lo o

2471. ábra
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széles izoláló köz van. A faszekrény egy csonka piramissal van 
lezárva, a melynek kettős deszkaborítása van és c csappanó ajtóval

2472. ábra.

van felszerelve. Az r  léczrács alatt, a mely tömör pilléreken nyug
szik, van a falazott vízgyűjtő. A verem csak mintegy 2 m-nyire 
van a talajban s kinyúló felső része földhányással van körülvéve; 
ezen a földhányáson áll a három ajtóval biró bejáró, ennek két cx 
és c2 előtere igen jó szigetelő légréteget tartalmaz és hűvösen tar
tandó élelmi czikkek elhelyezésére is felhasználható.
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A 2473. ábrában* látható jégverem falai tisztán fenyőfából 
valók s kettős deszkaborításból állanak, a melynek közei fenyőfa-

fűrészporral vannak kitöltve. 
A verem magasságának 
2/3-áig van a talajba be
eresztve s fölül földhányás
sal körülvéve.

A jégvermek fabéllését, 
hogy tartósságát fokozzák, 
rendszerint karbolineummal 
itatják meg.

Ha a jégvermet fölül 
porosz vagy cseh süveg
boltozattal, illetve kupolá
val, vagy — ha az alap
rajz sokszögű —  kolostor
boltozattal zárjuk el és ezt 
azután 10— D5 m magasan 
beföldeljük, akkor jégpincze 
keletkezik (2474. ábra). Ez 
is, éppen úgy, mint a jég
verem, részben vagy egé
szen a talajba van be
eresztve, a szerint, a mint 
azt a talajvíz állása meg
engedi.

A boltozat rendszerint téglából készül és úgy, mint az oldal
falak is, üreges. A kész boltozat hátát, mielőtt beföldelnők, asz

faltréteggel vonjuk 
be, hogy a felszini 
vizet át ne bocsássa. 
Ugyanebből az ok
ból a földhányás 
felületét begyepesit- 
jük vagy kővel bur
koljuk vagy végre 
a pincze fölé könnyű 
födelet épitünk. 

Ugyancsak jég-
2374. ábra pincze építhető fá b ó l

J. D u rm :  Handbuch der Architektur, III. r., 6. k., Darmstadt 1884. 165. 1.

A ' 500
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is ; ebben az esetben úgy falazata, mint menyezete gerendákból 
készül és lehetőieg kettős, hogy a pincze izolálva legyen. A pinczét 
azután éppen úgy beföldeljük, mint a boltozottat. Az ilyen pincze 
jóval olcsóbb, mint a falazott, de kevésbbé tartós.

Oly esetben végre, a midőn a talajvíz magas állása miatt a 
jégpinczét a földbe sülyeszteni nem lehet, nem marad egyéb, mint 
hogy a pinczét, szabadon álló épület alakjában, a föld fölött épít
sük fel. Az ilyen jégpinczét azután, hogy a földalattitól megkülön
böztessük, jégháznak vagy —  ha teljesen fából készül — amerikai 
jégpinczének nevezzük. Síkságon, a hol, ha a pincze földbe van 
sülvesztve, a jég olvadásából eredő víz elvezetése a szükséges 
esés hiányában mindig nehézséggel jár, csak ilyen jégpincze épithető.

A teljesen falazott, de szabadon álló jégházakat szintén jég
pinczének nevezzük, mert rendszerint földdel vannak betemetve. 
Ezek azonban ritkán találhatók és a szabadon álló jégházak rend
szerint amerikai módra, kettős favázas falat kapnak, a melynek 
közei rossz hővezető anyagokkal vannak kitöltve. Tartósságuk 
csekély ugyan, mert a rothadás és a házi gomba néhány év alatt 
tönkre teszi, de még így is olcsóbbak és jobbak, mint a falazottak.

Egy igen egyszerű amerikai jégpinczét látunk a *2475. ábrá
ban*). Itt g a tulajdonképpeni jégtartó, 2110 m;i-nyi térfogattal, a 
mely kissé a talajba is benyúlik. A jégtartót körülzáró belső b fal

* G. W and erley : Das landwirthschaftliche Bauwesen, Leipzig 1878. 2E0. 1.
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mindkét oldalról van deszkával borítva és rossz hővezető anyaggal 
kitöltve, éppen úgy, mint a külső k fal is. A két favázas fal között
0.90 m széles elszigetelő 
légréteg van. A pinczehejáró 
két e, és ex előtérből áll, a 
hol hűvösen tartandó élelmi 
szereket lehet elhelyezni. A 
favázas falak falazott alap
zatokon állanak. Az adagoló 
ajtó a jégtartó egyik keskeny 
falában van. A jégtartó 
menyezete szintén kettős 
deszkaborítással bir s fölötte 
a padlástér szalmával van 
kitöltve.

Ehhez hasonló szer
kezetű amerikai jégpinczét 
mutat végre a 2476. ábra.
Ez a berlini katonai kór
ház pinczéje és csak abban 
különbözik az előbbitől, 
hogy a két favazás fal kö
zött levő 75 cm széles köz 
teljesen van szecskával ki
töltve s hogy a jégtartó me
nyezete is úgy készült, mint 
az oldalfalak. Ez utóbbi azért 
szükséges, mert az adagoló 
nyilás fönt a menyezetben 
van, úgy, hogy a padlásteret szabadon kell tartani. A padlásra egy 
külső l lépcsőn lehet feljutni. Az ilyen pincze legnagyobb magas
sága, hogy fölülről lehessen megtölteni, 5 méter.

Az amerikai jégpinczét kivülről vagy szalmával burkolják vagy 
olajfestékkel mázolják be, míg a belső favázas falat, hogy nagyobb 
tartóssága legyen, karbolineummal kell megitatni.

Újabb időben jégpinczék 5 cm vastag és egymástól 15 cm- 
nyire elálló kettős, Monier-féle czément-béton vasszerkezetű falakkal 
is épülnek, a melyek közé hamut töltenek. A pincze hengeralakú, 
s fölül kupola-alakú boltozattal van födve; a boltozatot, ha a pincze 
a talajba van sülyesztve, ismét be lehet földelni. A pincze azonban 
szabadon is állhat.

\ 2oo

2176. ábra.
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A melléképületekre vonatkozó iroclatom és forrásmunkák:
F. Jummerspach: Die landwirtschaftliche Baukunde, Wien 1860.

C. Leuchs: Anweisung zum Bau oberirdischer Eisgebäude, Nürnberg 1862. 
F. fFmesgr: Die Anlegung der Eiskeller, Weimar 1864.
J. Schlesinger: Eter Eiskeller in Massiv- und Holz-Construction etc., Berlin

1864.
B. és E. Harres: Die landwirtschaftliche Baukunst, 1868. és 1880.
F. C. Schubert : Entwürfe von Stairgehüttden, Halle 1868.
Goltz-Kinzel: Anleitung zur Errichtung guter Düngerstätten, Leipzig 1868. 
A. W olf: Der Bindviehstall und seine ländliche Anfager Leipzig 1868.
C. A. Menzel: Der Bau des Eiskellers, Halle 1872. és 1883.
C. Swobocln: Die Anlegung und Benützung transportabler und stabiler Eis

keller, amerikanischer Eishäuser etc., Weimar 1874.
A. Rueff: Bau und Einrichtung von Stallungen und Aufenthaltsorte unserer 

nutzbaren Hausthiere, Stuttgart 1875.
B. Liebold: Neuere landwirtschaftliche Bauten etc., Halle 1875. 
Gauss-Oettel: Der Hühner- oder Geflügelhof, Weimar 1876.
F; Engel: Der Pferdestall und seine Einrichtung, Berlin 1876.

— Der Viehstall, Bau und Einrichtung der Ställe für Bindvieh,
Schafe und Schweine, Berlin 1877.

G. Wanderleg: Die ländlichen Wirtschaftsgebäude, II. és IV. kötet, Leipzig 
1878. és 1886.

F. Engel: Handbuch des landwirtschaftlichen Bauwesens, Berlin 1879.
P. Gehrlicher: Der Bindviehstall in seiner baulichen Anlage u. Ausführung, 

Leipzig 1879.
Deutsches Bauhandbuch, II. rész, 1. és 2. kötet, Berlin 1880. és 1884.
J. D um i: Handbuch der Architektur, Darmstadt 1884. (III. rész, 6. kötet. 

E. Spüler: Besondere Constructionen von Eisbehälter. — IV. rész, 8. félkötet: 
Gebäude für landwirtschaftliche Zwecke.)

F. Engel: -Entwürfe landwirtschaftlicher Gebäude, Halle 1891.
L. v. Tiedemann: Das landwirthschäftliche Bauwesen, Halle 1891.
L. Klasen: Grundriss-Vorbilder von Gebäuden für die Zwecke der Land-, 

Garten- und Forstwirtschaft,* Leipzig 1892.
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VI. SZAKASZ.

Tervezés, építés és fentartás.

Mind azok a munkálatok, a melyek szükségesek, hogy vala
mely épületet megvalósítsunk, építkezés név alatt foglalhatók egybe; 
ennek mindaz, a mit eddig tárgyaltunk, csak segítő eszköze, előis
merete. Ez az épitkezés áll:

1. az épület tervezetének kidolgozásából, a mely az épületet 
külsőleg és belsőleg úgy állítja elénk, hogy megfelelő voltát már 
előre is megítélhetjük és annak alapján az építést is végrehajthatjuk;

2. költségvetésből, a mely a tervezet alapján az épitőköltségre, 
és az építésnél szükséges anyagokra nézve ad felvilágosítást;

3. a végrehajtásból, a mely egyrészt a munkát és a munka 
vezetésének módozatait és feltételeit és másrészt az építő-költségek 
kiadásának és elszámolásának, valamint a kész épület megbecs
lésének és átvételének módját ismerteti.

I. FEJEZET.

A tervezés.

1. A tervezés általános szempontjai.
Egy szerves egészet tevő épület megalkotása, a melynek min

den egyes része a maga helyén van és teljesíti az egésznek érdeké
ben azt a feladatot, a melyre hivatva van s a melyre alakjánál 
fogva alkalmas, sok tapasztalatot és gyakorlatot kíván, a melyet 
könyvből meríteni nem lehet. Mindazonáltal erre nézve is léteznek 
általános törvények, a melyeket figyelmen kívül hagyni nem szabad, 
s oly általános gyakorlati utasítások, a melyek tekintet nélkül a 
specziális helyi viszonyokra, a tervezőnek feladatát nagyon meg
könnyítik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



464

Hogy valamit megtervezhessünk, tudnunk kell, mit akarunk. 
Tisztába kell tehát jönnünk mindenekelőtt az építeni szándékolt 
épület czéíjával és rendeltetésével, hogy ennek megfelelően megálla
píthassuk egyrészt a benne elhelyezendő helyiségek számát, nagy
ságát, alakját, térbeli elrendezését és felszerelésének módját s hogy 
figyelembe vehessük másrészt azokat a követelményeket, a melyeket 
az épülethez a czélszerűség és kényelem, a szilárdság és tartósság, 
valamint a szépség és a megengedhető költség tekintetében támasztunk.

A czélszerűség és kényelem követelményeit akkor elégítjük ki. 
ha az egyes helyiségek száma, nagysága és alakja a kitűzött czélnak, 
egymáshoz való elhelyezése és felszerelése a leendő használat mód
jának s az egész épület az általános és az illető időbeli Ízlésnek is 
megfelel. A czélszerűség megköveteli továbbá, hogy az építő-helyet 
okszerűen megválaszszuk és kihasználjuk, a kínálkozó helyi viszo
nyokat kellőképpen számba vegyük, az éghajlat, valamint az illető 
hely előnyeit az épület javára kihasználjuk, kellemetlen vagy káros 
befolyásától pedig lehetőleg megóvjuk s hogy végre az egészségügyi 
követelményeket is már a tervezésnél érvényre juttassuk. Ezért az 
épületet úgy igyekszünk elhelyezni és felszerelni, hogy úgy a nyári 
hőség, mint a téli hideg, úgy az eső és a szelek, mint a talajned
vesség és a talaj tisztátalanságai és kipárolgásai ellen lehetőleg védve 
legyen s elégséges levegőt és világosságot, vizet és meleget kapjon. 
Gondoskodnunk kell továbbá a házi szennyes folyadékok, a csapa
dékvíz és a hulladék gyors eltávolításáról s figyelembe kell vennünk 
az épitő-hely éghajlati viszonyait is, a mennyiben meleg éghajlat 
alatt magas, térés és szellős, hidegebb éghajlat alatt ellenben alacso
nyabb, kisebb s könnyebben fűthető helyiségeket s jól záró és a 
fagynak ellenálló szerkezeteket alkalmazunk.

A szilárdság és tartósság követeléseinek eleget teszünk, ha 
az épitő-anyagokat helyesen megválasztjuk, szilárdságukra és fagy- 
mentességökre nézve megvizsgáljuk, természetüknek megfelelően 
alkalmazzuk és a sztatika törvényei szerint szerkezetekké össze
kötjük. E mellett természetesen nemcsak a tűzbiztosság, az épület
nek hoszszabb vagy rövidebb időre szánt tartóssága, valamint a 
helyi viszonyok, szokások és építésrendőri szabályok az irányadók, 
de az építő-anyagok árai, a rendelkezésre levő építő-költség és az 
illető szerkezet fekvése is. Az időjárás viszontagságainak alávetett 
szerkezeteket jobb anyagból és nagyobb méretekkel készítjük, mint 
azokat, a melyek az épület belsejében vannak. E mellett, tekintve 
az anyagok különböző minőségét és azt, hogy szilárdságuk és össze
függésük idővel kisebb lesz, a teljes biztosságot tartjuk szem előtt
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es a szerkezeteket —  különösen kő és fa alkalmazásánál — nagyobb 
méretekkel szereljük fel azaz nagyobb tömegeket alkalmazunk, mint 
a sztatika megköveteli. Ez okozza, hogy az építmény külsőleg is a 
szilárdság és tartósság benyomását teszi reánk és a biztosság érzetét
kelti fel bennünk.

A szépségi igényeknek végre egyrészt azáltal teszünk eleget, 
hogy a czélszerűséget és szilárdságot tartjuk szem előtt, a melyek 
egymagokban is a szépnek egyszerű hatását keltik fel bennünk, és 
másrészt azáltal is, hogy az építő-anyagokat eszthétikai tulajdon
ságaiknak megfelelően alkalmazzuk és a szerkezeteket oly arkhitek- 
tonikus formákkal szereljük fel, a melyek az épület czéljának és 
rendeltetésének s az épülethez kötött egyszerűbb vagy linomabb 
igényeknek megfelelnek. E mellett tekintetbe veendő az építő-összeg 
nagysága és az épületnek föld- és helyrajzi fekvése is, azaz hogy 
az épület falun, kis vagy nagy városban, melegebb vagy hidegebb 
éghajlat alatt és szabadon vagy más épületek közé szorítva fekszik-e.

Ha az épület valamely stílusban épül, akkor azt úgy az anyag 
megfelelő alkalmazása, mint a szerkezetek világossága által kell 
érvényre juttatni, e mellett az egyszerűséget, mint a mely eszthé
tikai igényeinket leginkább elégíti ki, szem elől téveszteni nem 
szabad. Törekedni kell továbbá arra is, hogy az épület anyaga és 
szerkezetei a szemlélőben az igaznak és természetesnek érzetét 
keltsék fel s az épület egyes részei bizonyos egyensúlyt és rész- 
arányosságot mutassanak. Nem szabad tehát a szerkezeteket díszí
tésekkel túlterhelni vagy azokat úgy alkalmazni, hogy az épületet 
egyhangúvá, unalmassá tegyék, kerülni kell oly szerkezeteket, a 
melyeknek sem czélja, sem értelme, sem jelentősége nincsen, de 
igyekezni kell arra, hogy a szerkezet teljesen érthető s különleges 
feladata észrevehető legyen. A szerkezetek méretei továbbá az 
anyagnak megfelelően, a melyből készültek, legyenek kiszabva, úgy 
hogy az illető anyag jogosultsága külsőleg is kifejezést nyerjen; e 
mellett az anyagot másnak mutatni, mint a mi valóban, nem szabad, 
mert ez ellenkezik az igazsággal. A részarányosság végre nem a 
szerkezetek és tagok abszolút egyenlőségében, de abban van, hogy 
az épület alkalmazkodjék a körülötte levő tárgyakhoz, alkotó részei 
egymást külsőleg is ellensúlyozzák, természetszerűen sorakozzanak 
egymás mellé és vagy az épület súlypontja vagy egy más középpont 
körül csoportosuljanak. E mellett természetesen a czélszerűséget és 
kényelmet, valamint az igazságot szem elől téveszteni nem szabad, 
s ennek kedvéért, különösen alárendeltebb épületeknél, inkább a 
részarányosságot áldozzuk fel. Ilyen épületeknél legtöbbször a hosz-
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szúsági és a szélességi méretek, valamint az emeletek magassága 
az, a mi egymással és a szerves egészszel helyes arányba hozva, a 
részarányosság követelményeit is kielégíti.

2. Az építő-telek és a helyszinrajz.
Az építő-telek jó megválasztása nem csak annak jó kihasz

nálása, de az épület helyzetének és fekvésének meghatározása vé
gett is igen fontos követelmény, a melyet sokszor nem becsülnek 
meg igazi értéke szerint. Az építő-telek helyzete, kiterjedése és al
kata határozza meg ugyanis mindenek előtt, hogy az épület egyál
talában elhelyezhető-e és elfér-e rajta, hogy igenlő esetben meg
felel-e a jó megvilágítás, a levegőnek szabadon való hozzáférése, a 
rajta lakók egészsége stb. tekintetében az általános követelmények
nek, s hogy megengedi-e az épületnek szükség esetén való kibőví
tését, a czélszerű belső beosztást és megfelelő külső kiképzést, a 
melynek úgy az épület tömege, az egyes részek arányai és méretei, 
mint az egyes tagok kiképzése tekintetében alkalmazkodnia kell a 
helyhez és annak sajátságaihoz.

Ha a telek, a melyen építeni akarunk, szabadon választható, 
arra fogunk törekedni, hogy oly telket válaszszunk, a mely lehető
leg száraz és sík, talaja nem fertőzött és költséges alapozást nem 
igényel; a telek azonkívül lehetőleg napos, viharoktól, árvizektől és 
terhes szolgalmaktól mentes és olyan legyen, a mely az utaktól, 
utczáktól vagy más lakóhelyektől nincs távol, levegője tiszta, por- 
és füstmentes s a melyen vagy szomszédságában jó viz van.

Ha ellenben az építő-telek adva van, legalább arra kell töre
kednünk, hogy azt a lehető legjobban és az épület fekvésére nézve 
a legkedvezőbb módon kihasználjuk, és a helyi viszonyokat kellő
képpen tanulmányozza, a tervezésnél lehetőleg kiaknázzuk. Korlá
tolt kiderjedésű és fekvésére nézve kevésbbé kedvező telken is lehet 
minden tekintetben megfelelő épületet létesíteni, ha a tervezésnél 
a telek fekvését és alakját valamint a talaj alkatát kellőképpen 
számba vettük.

Ha a telek, a melyet megválasztottunk vagy kijelölve kaptunk, 
teljesen szabad és rajta semmiféle épület nem áll, akkor azt részletes 
és pontos felméréssel és lejtszintezéssel felveszszük s ennek alapján 
megszerkesztjük a kein színrajzot. A helyszínrajz arra való, hogy 
az épület elhelyezéséről és a telek alkalmas voltáról tiszta képet 
adjon és a tervezet megvizsgálását és megbirálását azoknak is 
megkönyítse, a kik a helyi viszonyokat nem ismerik. Ennélfogva 
nem csak magát az építő-telket és annak felületét, de a legköze-
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lebbí környezetet is kell, hogy mutassa. Kitüntetjük tehát benne 
a határos telkeket és azok határait, a szomszédos házak pontos fek
vését, a házszámmal és az udvarral együtt, úgy, hogy a bejáró 
ajtó és az ablakok helye is kiolvasható legyen. Ha a szomszédság
ban gyalog- vagy kocsiutak, vasutak, vizfolyások, utczák vagy köz
terek vannak, í'elveszszük és berajzoljuk azok szélességét, területét 
és nevét is. Ez a felvétel arra való, hogy annak alapján megha
tározzuk az épület fekvését, úgy, hogy a szomszédos birtokosok 
jogait ne sértse, a lejtméres pedig, a melyet a szomszédos telkekre 
is kiterjesztünk, arra, hogy meghatározhassuk, mely irányban vezetjük 
le az eső- és a szennyes vizet, mely irányban és mily hosszú
ságban lesznek épitendők az emésztő csatornák, milyen magasan 
helyezzük el a földszint padozatát a szomszédos házakhoz és utak
hoz képest s mennyi költséget fog okozni a telek kiegyengetése és 
feltöltése vagy a fölösleges föld eltakarítása. A felvétel alkal
mával továbbá, legczélszerűbben kútásás útján, meggyőződünk arról 
is, hogy milyen a talaj alkotása s milyen mélyen kell az alapot 
megvetni.

A helyszínrajzot kisebb területnél 1 : 250, nagyobbnál 1 : 500 
viszonyban, a telek keresztszelvényét pedig, a melyben a lejtmérés 
adadait feldolgozzuk, a hosszúság 10-szeres mértékében, azaz 1 : 25, 
illetve 1 : 50 viszonyban szerkesztjük meg. Legtöbbször azonban 
keresztszelvényre nincs szükség és elégséges, ha a térszín domború- 
lati viszonyait rétegvonalakkal ábrázoljuk vagy —  még egyszerűbb- 
ben — a legfontosabb magassági kótákkal megvilágítjuk, hogy azok
ból a főbb színtkülönségeket, valamint a szomszédos vizek legma
gasabb állásait kiolvasni lehessen.

A helyszínrajzban a földrajzi déllő (meridián) vonala is min
denkor kitüntetve legyen, ha ellenben ez a vonal a delejes déllőt 
mutatja, az a helyszínrajzon megjelölendő.

Ott, a hol a telekről kész térképek, illetve nagyobb területet 
magában foglaló helyszínrajzok kaphatók, a mi a legtöbb hivatal
nál és minden nagyobb rendezett gazdaságban előfordúl, elégséges 
ennek vagy az illető kataszteri térképnek megfelelő részét lemásolni 
és felhasználni, csak a térképnek a természetes nagysághoz való 
viszonyát kell láthatóvá tenni.

A helyszínrajzok megszerkesztése és kiszínezése a térképrajzo
lás utasításai szerint történik. A határvonalak és a telken meglevő 
építmények vagy tárgyak, általános szokás szerint, tusvonalakkal, 
mind az pedig, a mi a tervezetre vonatkozik, élénk-piros vonalakkal 
rajzolandó meg, míg a vízfolyások határvonalait kékkel is lehet jelölni.

30 *
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A helyszínrajzba e mellett a tervezett épületnek egyes állandó pon
toktól való távolsága is bejegyzendő és természetesen magok az 
állandó pontok is berajzolandók.

A tervezett épületet rendszerint csak egyszerű határvonalak
kal ábrázoljuk s azokon belül a területet színezett rajzokon piros
sal befestjük, tusrajzokon pedig vörös vonatozással kitöltjük.

Ha a megválasztott telken egy régi épület áll, a melyet le 
kell bontani vagy átalakítani, akkor azt részletesen és pontosan fel- 
veszszük s alaprajzokat és metszeteket készítünk róla, hogy a lebon
tás vagy átalakítás költségeit és a lebontásból nyert anyagmennyi
séget meghatározhassuk. Ha az épület teljesen lebontandó, igyekezni 
fogunk legalább alapzatát s a vízvezető és emésztő csatornákat, a 
a mennyire lehetséges az új épületnél felhasználni, ellenkező esetben 
az alapzatot, ha eltávolítása nem jár nagyobb költséggel, mint a 
mennyi a belőle nyert anyag értéke, kibontjuk, a régi csatornákat 
pedig, ha lehetséges, betemetjük, ha nem, feltárt végeit befalazzuk 
vagy betömjük. A meglevő kutat kitisztítjuk s ha jó vizet ad, meg
tartjuk, ellenkező esetben, vagy ha útban van, betemetjük.

3. Az építő-program megállapítása.
Az épület tervezetének kidolgozása előtt tisztában kell lennünk 

a megoldandó feladattal, mert e nélkül tervezve valamit, ha az még 
oly alárendelt jellegű és csekély kiterjedésű is, nem fog megfelelni 
a kivánalmaknak, s már az építés közben is oly nehézségek fognak 
felmerülni, a melyeknek leküzdése sok költségbe és még több kelle
metlenségbe kerül és az építést is megakaszthatja. A tervezés elvál
lalása vagy megkezdése előtt meg kell tehát állapítani az építő- 
programot, a melyhez azután a tervezésnél szigorúan kell ragasz
kodni.

A program megállapitása az építtető' feladata ugyan, mert ő 
tudja legjobban, hogy mit akar építeni s ő adja az építő-költségeit, 
a melynél fogva különleges kívánságainak számba vételét is meg
követelheti: tekintve azonban azt, hogy az építtető nem mindig 
tudja, hogy milyen adatokra van a tervezőnek szüksége s milyen 
nehézségek merülhetnek fel a felállított kívánságok megvalósítása 
ellen, legczélszerűbb, ha a programot az építtető a tervező közre
működésével állapítja meg, a kinek feladata lesz, hogy az építtető 
minden jogosúlt kívánságának megfelelő tervezetet dolgozzon ki. Ha 
ellenben az építtető még nincs tisztában az iránt, kire fogja a ter
vezés munkálatát bízni, továbbá oly esetben is, a midőn a terve
zetet nyilvános versenypályázat útján akarja elkészíttetni, czélszerű,
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ha a program megállapítására egy szakértő közreműködését veszi 
igénybe.

Az építő-program megállapítja:
1. az épület czélját és rendeltetését, a melyhez a tervezetnek 

alkalmazkodnia kell,
2. az épületben berendezendő helyiségek czélját, számát, fek

vését, nagyságát, egymással való összeköttetését és esetleg alakját is,
3. az építő-telek nagyságát, fekvését s azzal kapcsolatban a 

különleges helyi viszonyokat, akár kedvezők az építésre, akár nem, 
továbbá a telekre telekjegyzőkönyvileg bejegyzett szolgalmakat és 
idegen jogokat, valamint az építtetőnek a telek felhasználására és 
az épület fekvésére nézve netalán létező különleges kívánságait,

4. az építő-költség megközelítő vagy túl nem léphető összegét és
5. az épület arkhitektonikus kiképzésére vagy a díszítés mérté

kére vonatkozó kívánalmakat.
Bevehető a programba az is, hogy milyen alkotású a talaj, a 

melyen építeni kell, hogy ehhez képest a tervező meghatározhassa 
az alapvetés módszerét és mélységét, továbbá felsorolhatok benne 
az építő-hely közelében található vagy az építtetőtői beszerzendő 
építő-anyagok, pl. épületi fa, szerkezeti vasanyag stb.

Minél határozottabb és világosabb a program, annál könnyebb 
a tervezés, annál megfelelőbben oldható meg a feladat, mert a ter
vezőnek annál több adat áll rendelkezésre. Az utóbbinak azonban 
ezenkívül is meg kell tennie a szükséges előtanulmányokat és kuta
tásokat, a melyek a feladat megoldását elősegítik, s a melyekre a 
program nem ad, mert nem adhat felvilágosítást.

Igen fontos az egyes helyiségeknek a programban való pontos 
meghatározása, mert az építtető ritkán érti a dolgot és a rajzot, 
ennélfogva nem alkothat magának helyes fogalmat azok nagyságá
ról és beosztásáról és csak utólagosan látja a hiányokat, a melyek
ért rendszerint a tervezőt teszi felelőssé. A helyiségek nagysága és 
elhelyezése továbbá legnagyobb befolyással van az építő-költségre 
is, a mely a beépített területtel arányosan nagyobbodik és sokszor 
nincs arányban ez utóbbival. Ilyen esetben a tervezőnek kötelessége 
az építtetőt már előzetesen felvilágosítani, és megjelölni a módot is, 
a mely, az építő-költség betartása mellett, az építtető kívánságait 
is kielégítheti.

Meg kell továbbá a tervezőnek, különösen közbeépített épüle
teknél, már a program megállapítása előtt győződnie arról, hogy a 
kijelölt építő-telek elég nagy-e arra, hogy azon a kívánt kiterjedésű 
épületet elhelyezni lehessen, nehogy a helyiségek számát vagy nagy
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ságát illetőleg később kelljen változtatásokat ajánlani vagy az épü
letet az építtető szándékától eltérően elhelyezni.

Végre az építőköltség megengedhető nagyságát szintén már 
előzetesen összehangzásba kell hozni nemcsak a térbeli szükséglettel, 
de az épületnek arkhitektonikus kiképzésével és díszítésével is, mert 
elégtelen költség esetén vagy az egyik vagy a másik tekintetben 
kell engedményeket tenni, ez pedig csak az építtetővel egyetértve 
történhetik meg. Általánosságban a díszítő szerkezetek azok, a melyek
nek egy részét az épület szükséges kiterjedése érdekében elhagyjuk 
vagy egyszerűsítjük; az építtető kívánságára azonban ennek ellen
kezője is történhetik.

Mindezeket a közös megállapodásokat és feltételeket szabatosan 
írásba kell foglalni s úgy az építtetőnek, mint a tervezőnek aláírni, 
mert csak így kerülhetők el az utólagos véleménykülönbségek és 
kellemetlen magyarázatok.

Állami vagy magántársulati építkezéseknél a tervező vagy 
följebbvaló hatóságától kapja a programot, a melyhez a tervezéskor 
szigorúan kell ragaszkodnia, vagy pedig a helyi viszonyok és az 
ismeretes szükségletek alapján ő dolgozza ki azt és terjeszti elő az 
engedelmező hatóságnak, a mely azt elfogadja s a további munká
latokat elrendeli vagy pedig annak megváltoztatására ad utasí
tásokat.

Oly esetben végre, a midőn az építtető az épület tervezetét 
nyilvános tervpályázat útján akarja elkészíttetni, a programban, a 
mely a tervpályázat alapja és minden egyes tervezőnek készen át
adandó, az elősorolt szempontokon és kellékeken kívül meg kell 
jelölni azokat a határokat is, a melyeket a megjelölt szempontok 
figyelembevételénél túllépni nem szabad. Meg kell tehát állapítani, 
hogy a program szigorúan betartandó-e vagy pedig a tervező azon 
belül bizonyos szabadsággal járhat-e el, valamint és főképpen azt, 
hogy a megnevezett építő-összeg túllépése megengedhető-e vagy sem. 
Meg kell továbbá szabatosan jelölni a tervezet benyújtásának helyét 
és határidejét, az ezzel járó feltételeket, a tervrajzok kívánt léptékét 
és azt, hogy a benyújtandó tervezet csak általános vázlat vagy pedig 
részletesen kidolgozott, sztatikái és súly-kiszámításokkal és költség- 
vetésekkel felszerelt tervezet legyen-e. Végre szokás a programban 
megnevezni a tervezet leendő bírálóit s —  korlátolt pályázat esetén — 
a pályázatra felhívott szakfériiakat is és végre megjelölni a tisztelet
díjakat, a melylyel a legjobb s az utána következő egy vagy két 
tervezetet jutalmazni fogják. Az első tiszteletdíj legalább olyan 
legyen, mint a mennyit egy elismert szakember hasonló minőségű
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és terjedelmű munkáért az erre vonatkozó szabályok szerint munka- 
díj fejében felszámíthatna.

4. A tervezetre befolyó hatósági határozatok és
jogi viszonyok.

Az építő-programon és a helyi viszonyokon kívül a tervezet 
kidolgozásánál figyelembe veendők az építő-telekkel kapcsolatos jogi 
viszonyok és bizonyos hatósági építő-rendszabályok is, mert e nélkül 
helyes tervezetet készíteni és annak megvalósítására a hatósági 
építő-engedelmet kieszközölni nem lehet.

a) Az állam költségén végzendő építkezések tervezetének ki
dolgozására nézve hatósági építő-utasítások léteznek és mindazokat 
a szabályokat tartalmazzák, a melyek minden építő-ügyletnél, neve
zetesen a tervezet és a költségvetés kidolgozásánál és előterjeszté
sénél, valamint az építés végrehajtásánál is irányadók. Egyes 
nagyobb birtokosok, ipari és vasúti vállalatok stb. szintén ilyen 
utasításokkal szabályozzák építkezéseiket.

b) A legtöbb kerületben, megyében és városban ú. n. építő- 
szabályrendeletek vagy építésrendőri szabályok vannak, a melyek 
a területükön végrehajtandó építkezéseket szabályozzák s az azoknál 
figyelembe veendő és a közegészségügyre, a közbiztosságra, az épület 
tartósságára, a köztisztaságra, az építés engedelmezésére stb. vonat
kozó utasításokat tartalmazzák. Ezek a szabályrendeletek a helyi 
viszonyok szerint különbözők ugyan, de rendszerint mindazt tartal
mazzák, a mit a tervezésnél és építésnél a szomszédok érdekeinek 
megóvása, az épületek külső magassága, falvastagsága és önálló
sága, a belső helyiségek, valamint a folyosók, lépcsők, kapuk, ajtók 
és ablakok legkisebb méretei, a pinczehelyiségeknek lakásúl való 
felhasználása, az árnyékszékek, pöczegödrök és emésztő csatornák, 
a fűtők, tűzhelyek és kémények stb. elrendezése és méretei, a kerí
tések, erkélyek, tűzfalak stb. építése, az egyes szerkezeteknél alkal
mazandó építő-anyagok, az udvarok nagysága, a kutak berendezése, 
a melléképületek elhelyezése és anyaga stb. tekintetében figyelembe 
venni és betartani szükséges.

c) Az ú. n. tűzrendőri szabályok, a melyek szintén minden 
megyében és városban léteznek, mindazt előírják, a mi az építésnél 
a tűzveszély elhárítása és a keletkező tűz gyors eloltása érdekében 
figyelembe veendő s a mire ennélfogva már a tervezésnél is tekin
tettel kell lenni. Sokszor az építésrendőri szabályok tartalmazzák a 
tűzrendőri szabályokat is.
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d) A tervezésnél figyelembe veendő jog i viszonyok olyanok, 
a melyek a szomszédok érdekeinek megóvását vagy a tőlük kapott 
engedmények kihasználását czélozzák. Az építő-telket és a fölötte 
levő légoszlopot a telek tulajdonosa az építésrendőri, tűzrendőri stb. 
szabályok keretén belül tetszése szerint felhasználhatja, nem törődve 
azzal, hogy abból közvetetlen szomszédjára haszon vagy kár, illetve 
kellemetlenség háramlik-e. Telke határain túl azonban semmi
féle joga nincsen, és a szomszédos telket vagy épületet az építő
anyagok elhelyezésére, az építő-állványok felállítására, a födélvíz 
levezetésére, a víz vezető, emésztő vagy más csatornák keresztül- 
vezetésére, szerkezeteinek a határos épületbe vagy falba való bekö
tésére stb. fel nem használhatja, és a közvetetlenül szomszédos telek 
felé néző falban ajtót, ablakot vagy erkélyt nem alkalmazhat. Ha 
ellenben mindezekből valamire szüksége van, akkor az arra való 
engedelmet, illetve jogot meg kell szereznie és —  ha használata 
hosszabb időre való —  telekkönyviig biztosítania.

Sokszor előfordúl az az eset is. hogy az építő-telek, a mely a 
tervezetnek alapja, telekkönyvileg biztosított vagy hosszú és zavar
talan használat (uzus) által megszerzett szolgalmakkal (servitutum) 
van megterhelve, a melyeket a tervezésnél figyelembe kell venni. 
Ilyen szolgalom tárgya lehet a telken levő kút vagy gyalogút, a 
melyet ennélfogva betemetni, illetve a közhasználattól elvonni vagy 
elzárni nem szabad; ilyen lehet továbbá a szomszédnak az a joga, 
melynél fogva a telek beépítését vagy azon oly magas épület eme
lését, a mely előle a levegőt, világosságot vagy a kilátást elzárná, 
vagy végre az ott levő épület lebontását stb. eltilthatja, illetve a 
hatóságok közvetítésével megakadályozhatja.

5. Az épület tervrajzai.
Ha az építő-program alapján megállapodtunk az épületben el

helyezendő helyiségek számára, nagyságára és rendeltetésére nézve 
és tisztában vagyunk az iránt is, miképpen fogjuk az épületet az 
építő-telken elhelyezni, hozzáfoghatunk az épület részletes tervrajzai
nak kidolgozásához, tizeknek a tervrajzoknak feladata, hogy az 
épületet valamennyi emeleten át alaprajzban és metszetekben és 
azonkívül nézetben is bemutassák, illetve úgy az építő-helyről és a 
szintviszonyokról, mint a belső és külső elrendezésről részletes és 
minden kétséget kizáró felvilágosítást adjanak s hogy azok alapján 
úgy a részletes költségvetést megszerkeszteni, mint az építést is 
végrehajtani lehessen. A tervrajzoktól megkívánjuk ennélfogva, hogy 
pontosak, hibátlanok és egymás között megegyezők legyenek, hogy
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a szerkezetek könnyű megértéséhez szükséges méretekben legyenek 
megszerkesztve, hogy a szükséges méretekkel, a melyek a valóság
nak megfelelnek, bőven felszereltessenek és azonkívül is mindazt 
tartalmazzák, a mi az egész épületnek és az egyes részleteknek meg
értéséhez okvetetlenül szükséges.

A tervrajzok a helyszínrajzon kívül, a melyről már fönnebb 
volt szó, lehetnek egyszerű vázlatok, a melyeket, úgy szólván, csak 
futólagosán készítünk el, hogy az épület elrendezését és az egyes 
részek összeillesztését megpróbáljuk; ezek azonban csak akkor bír
nak értékkel, ha a szükséges méretekkel is fel vannak szerelve. A  
részletes tervrajzok vagy építőtervek ellenben, a melyek megfelelő rajz- 
teklmikai kivitelben és mértékben, tisztán és rendesen kidolgozva, az 
egész épületnek és a részeknek alakját, elrendezését és beosztását mu
tatják, magánál az építésnél is könnyen és kényelmesen felhasználhatók.

A vázlatok nemcsak azért szükségesek, mert az építésre telje
sen alkalmas terv, különösen nagyobb épületeknél, ritkán sikerül 
azonnal, s néha kemény munkát és sokszoros próbálgatást igényel, 
míg teljesen meg vagyunk vele elégedve és minden egyes része a 
maga helyén van, de legtöbbször arra valók, hogy az építtetőt szán
déka megvalósításának lehetőségéről és a költségek megközelítő nagy
ságáról meggyőzzük és elhatározását megkönnyítsük. Egy teljesen 
és rendesen kidolgozott tervezet ugyanis, ha nagyobb épületről van 
szó, jelentékeny költséggel jár az építtetőre nézve, úgy, hogy azt 
megkoczkáztatni nem akarja, mielőtt teljes bizonyságot nem szerez 
az iránt, hogy a tervezet kívánságainak és az ezek megvalósítására 
szánt költségeknek nagyjában megfelel.

Állami és hatóságok vagy nagyobb birtokosok, iparosok és 
társaságok által foganatosítandó építkezéseknél, mihelyt azok költsége 
előreláthatólag 2000—3000 forintot meghalad, a részletes tervezet 
kidolgozása előtt a helyszínrajzzal és egy általános, de minden lénye
ges dologra kiterjedő felvilágosító jelentéssel, valamint általános, 
megközelítő költségvetéssel együtt egy vázlatos tervet szokás előzetes 
megvizsgálás és hozzájárulás végett előterjeszteni, a mely egyszerű, 
de tiszta kivitelben és a szerkezeti részletek mellőzésével mindazt 
tartalmazza, a mi a tervezet megértéséhez, a megközelítő költség- 
vetés megszerkesztéséhez és az általános áttekintéshez szükséges. 
A részletes tervezet kidolgozásához csak a vázlatos terv elfogadása, 
illetve megfelelő módosítása után lehet fogni.

A részletes tervrajzok állanak az alaprajzokból, a metszetek
ből, a homlokrajzokból és —  szükség esetén —  az egyes szerkezetek 
részletrajzaiból.
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a) Alaprajznak nevezzük azt a metszetet, a melyet kapunk, 
ha az épületet, minden emeleten külön-külön, az ablak és ajtó
nyílásokon át fektetett vízszintes síkkal metszszük. Ezek az alaprajzok 
mutatják az egész épület és az egyes emeletek alaprajzi alakját, a 
beépített terület nagyságát, az épület körülzáró és belső választó 
falait s azok hosszúságát és vastagságát, az épületben tervezett helyi
ségek alakját, területi nagyságát, elrendezését és egymással való 
összekötését, szóval a belső beosztást, a lépcsők alakját és méreteit, 
az ajtók és ablakok elhelyezését és szélességét, a fűtő- és tűzhelyek 
elrendezését és alakját, a kémények tágasságát és szelvény alakj át 
stb. és azonkívül kiegészítik a metszeteket és a homlokrajzokat.

Az alaprajz külön-külön készítendő a pinczesorról, a földszint
ről, az egyes emeletekről és a padlássorról. A pinczesor az az 
emeletsor, a mely részben vagy egészen a talaj felszíne alatt fekszik. 
Alaprajzában ennélfogva az összes alapfalak, a pinczék alaprajzi 
alakja, mérete és elrendezése, a pinczelépcső, a házi csatornák és 
vízvezetékek, az emésztő- és szemétgödrök, a kutak és a csatlakozó 
utczai főcsatornák, a hozzávaló keresztszelvényekkel együtt, kitünte- 
tendők. A padlássor alaprajzában ellenben az összes padlásfalazat, 
nevezetesen a szék- és tűzfalak, a kémény- és az oromfalak stb., a 
padlássor helyiségeinek beosztása, egymással való összekötése és 
megvilágítása, továbbá a födélkötők beosztása és kiváltása s a födél
szék összes vízszintes gerendái láthatók s fekvésök, hosszúságuk és 
vastagságuk szerint leolvashatók. Összetett épületek tervezésekor, ha 
szükséges, a födéltervezést is külön alaprajzban mutatjuk be.

Egyszerűbb s különösen vidéki épületeknél vagy olyanoknál, a 
melyek alápinczézve nincsenek, a pinczesor alaprajza elhagyható és a 
netalán meglevő csatornák a helyszínrajzba berajzolhatok.

b) A metszetek az épületen át fektetett függőleges síkok és 
azért szükségesek, mert csak ezekből olvashatjuk ki az alapfalak 
mélységét, az egyes emeletsorok, valamint az ajtók és ablakok 
magasságát s a padozatok, menyezetek, födélszékek, lépcsők szerke
zetét és méreteit. Eme szerkezetek aránylag kis méretei miatt a 
metszeteket, mint alább látni fogjuk, rendszerint nagyobb méretek
ben szoktuk megrajzolni, mint az alaprajzokat, hogy az egyes átmet
szett szerkezeteket jobban megérthetővé tegyük.

Metszetet a szerint, a mint a metsző függőleges síkot a homlok
falakra merőlegesen vagy azokkal párhuzamosan fektetjük, kétfélét 
lehet szerkeszteni, nevezetesen a keresztmetszetet és a hosszúsági 
metszetet.
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A keresztmetszetet rendszerint a bejárón és a lépcsőházon 
keresztül fektetjük, néha azoban több keresztmetszet is sziikséges, a 
melyeknek helyét és számát az épület különféle szerkezetei hatá
rozzák meg. Összetett épületnél rendszerint minden szárnyon át 
fektetünk egyet. Néha az átmetszést nem egy, de két, sőt három 
síkkal is eszközöljük, azért, hogy egymástól eltérő szerkezeteket is 
bemutathassunk, a nélkül, hogy több kereszt metszetet kellene meg
szerkeszteni. A metszet megjelölésére ekkor törött vonalat haszná
lunk (2486. ábra ab— cd metszet).

Hosszúsági metszetet rendszerint nem szokás készíteni s ez 
csak akkor szükséges, a midőn a keresztmetszetek nem teszik a 
tervrajzot eléggé érthetővé.

c) A homlokrajzok az épület külső képét és díszítését tüntetik 
elő, mert ezekből szerezhetünk tudomást az épület és az egyes részek 
szélességéről és magasságáról, az ajtók és ablakok alakjáról és nagy
ságáról, a födél alakjáról, a kéményekről s a párkányok és egyéb 
külső díszítések alakjáról és elrendezéséről, szóval az arkhitektonikus 
hatásról.

Homlokrajzot szoktunk készíteni közbeépített épületeknél az 
utczai oldalról, szabadon álló épületeknél pedig, a melyeknek hom
lokzatai egymástól eltérők, külön-külön minden egyes oldalról; ez 
alól csak akkor van kivételnek helye, a midőn az elülső és hátulsó 
homlokzat, valamint a két oromfal nagyjában egyenlő képet mutat, 
mert ekkor csak két homlokrajz szükséges, még pedig egy az épület 
homlokzatáról és egy az oromfal oldaláról (oldalnézet). Sarokházak
nál rendszerint szintén két homlokrajz szükséges, mert azok az épí
tésnél állandó zsinórmértékül szolgálnak, a mely szerint az ajtók és 
ablakok, a födél, a kémények, az összes díszítések stb. egészben és 
részleteikben is kidolgozhatok.

d) Részletrajzok csak akkor szükségesek, a midőn az épületen 
különleges szerkezetek fordulnak elő, a melyeket nagyobb mértékben 
vagy — ha igen kicsinyek — természetes nagyságban kell bemu
tatnunk, hogy szerkezetüket vagy arkhitektonikus díszítésüket vilá
gosan megérteni lehessen. Ilyen részletrajzokat készítünk rendszerint 
a díszesebb ajtó- és abiakvasalatokról, az ablakrácsokról, a bejáró 
kapuról és ajtóról, az erkélyről, az ablak-, ajtó-, választó és főpár
kányok keresztszelvényéről, valamint a pillérek és oszlopok lábáról 
és fejéről, hogy azok alapján a szükséges sablonokat és magokat a 
szerkezeteket is természetes nagyságban helyreállítani lehessen.
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6. A tervrajzok elkészítése és mértéke.
A tervrajzokba, hogy czéljuknak megfeleljenek, az összes hosz- 

szúsági, szélességi, magassági és vastagsági méreteket tisztán és jói 
olvashatóan kell beírni és azonkívül minden egyes rajzot helyesen 
megszerkesztett léptékkel felszerelni, a melyhez a kisebbítés aránya 
vagyis a rajznak a természetes nagysághoz való viszonya is hozzá
írandó. Mértékegységül mindig a méter használtaik és a tervrajzok 
mértéke a méternek V2, «/„ Vitt), V t; ’/ko, Vit so), Uoo
és Y100a-része.

Az alaprajzokat kisebb épületeknél rendszerint 1:100, nagyob
baknál 1 :200 viszonyban szoktuk elkészíteni, mig a metszetek és 
homlokrajzok vagy ugyanolyan vagy kétakkora, tehát 1 :50, illetve 
1:100 mértékben készülnek, hogy az egyes szerkezeteket világosab
ban és érthetőbben mutassák. A részletrajzokat végre, a részletek 
nagysága szerint, 1/.,0, yi0, Y5, Y2 vagy pedig természetes nagyság
ban rajzoljuk.

A rajzokba beírt méreteket nem a rajzról való leniérés, de 
pontos kiszámítás szerint kapjuk, mert a rajz teljes pontosságában 
akkor sem szabad bíznunk, ha azt a legnagyobb gonddal készítettük. 
Különösen pontosak kell hogy legyenek azok a méretek, a melyekre 
a költségvetés, illetve a munkakimutatás szerkesztésénél vagy pedig 
magánál az építésnél, illetve a kitűzésnél van szükségünk s ezeknek 
hiányozniok nem szabad, nehogy azokat a rajzból kelljen lemérni.

A méretek Leírásánál két tizedes pontossággal járunk el s a nagyobb mére
teket méterekben, pl. 472, a falvastagságokat pedig cm-ekben, pl. 45, 60 stb a ge
rendákat pedig cm-ekben és közönséges tört alakjában fejezzük ki, pl. 13/19, J124 stb.

A méretek beírása csak oly rajzoknál hagyható el. a melyek 
nem költségvetés vagy építés czéljaira, de bemutatásra készülnek, 
a léptéknek és a kisebbítési viszonynak azonban ekkor sem szabad 
hiányoznia s a főbb méretek beírása az áttekintést ekkor is meg
könnyíti.

A tervrajzokat rendszerint tussal húzzuk ki; e czélra sem 
nagyon híg, sem nagyon sűrű tust kell használni. A vonalak vastag
ságát legjobb ugyan a rajz nagyságához szabni, az igen linóm vona
lakat azonban általában kerülni kell, mert többnyire szakadozottak 
és rontják a rajz szépségét.

A rajzok színezésére nézve megjegyzendő, hogy az alaprajzo
kat és metszeteket mindig, a homlokrajzokat pedig ritkán szokás 
befesteni. A színezésre nézve irányadóul szolgál, hogy a színezés, 
nehogy a rajz megértését zavarja, lehetőleg kevés színnel és általá
ban véve nem fedő-, de lazúrfestékkel történjék, hogy a méreteket
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be lehessen írni. A fedőfesték legföljebb az átmetszett szerkezetek 
festésére használható, a melyeknek méreteit oldalt lehet feljegyezni. 
A színkeverék mindig lehetőleg világos, átlátszó és enyhe legyen; az 
erős, kirívó színezés kerülendő.

A befesetés rendszerint csak az átmetszett szerkezetekre szorít
kozik, s a szín az illető anyag jellemző színének lehetőleg meg
feleljen.

Új épületek tervrajzain az összes átmetszett falakat vékony 
kárminnal vagy indiai vörössel, az átmetszett terméskőfalakat czinó- 
berrel is szokás festeni, legtöbbször azonban mindkettőhöz egyenlő 
festéket használunk, tehát kármint, czinóbert vagy indiai vöröset; a 
kárminhoz, hogy élénk piros színét enyhébbé tegyük, kevés gummi- 
guttit is lehet keverni. Új faszerkezetek metszetei, az évgyűrűk és 
bélsugarak kitüntetésével vagy e nélkül, sziéna-sárgával, oldalai pedig 

ha befestetnek — vagy sziénának és czinóbernek vagy pedig 
gummiguttinak és sziénának keverékével festendők.

A faragottkő színe világos neutrális téntának és kárminnak 
a keveréke s metszetben sötétebbre, az oldalakon pedig világosabbra 
veendő. A metszetet e mellett tussal is lehet vonalozni.

A föld átmetszetét rendszerint szépia és sziéna keverékével 
szokás festeni, az alap világos sziénával készíthető.

Az ú. n. sraffir-mődszer szerint készített rajzoknál a színezést 
általában véve kerüljük és az anyagok jellemzésére kizárólag csak 
tust használunk. így az átmetszett faiakat vagy egészen sötét tussal 
festjük be (2260.— 2424. ábra) vagy pedig tusvonalozással jelöljük, 
e mellett a terméskő rendszerint ritkább (1473.— 1474. ábra), a 
téglafalazat sűrűbb (1477. --1482. ábra), a faragottkő pedig felváltva 
folytonos és szaggatott vonalozást (1473.— 1474. ábra) mutat; néha 
azonban mind a három anyag folytonos, de különböző sűrűségű, 
vastagságú vagy irányú vonalozást kap (163.— 164., 1705. stb.
ábra).

Átmetszett faszerkezeteken tussal és tollal az évgyűrűket és 
bélsugarakat tűntetjük ki (659.-663., 883. stb. ábra), a földet pedig 
egyszerű és szabálytalan tollrajz segítségével jelöljük (2260.— 2424. 
stb. ábra).

Az átmetszett öntöttvasat színezett rajzoknál neutrális téntával, 
a kovácsvasat pedig berlini kékkel festjük be, vonalozott rajzoknál 
ellenben vagy teljesen sötét tussal bevonjuk (1698., 1701., 1716. stb. 
ábra) vagy pedig vonalozzuk (1708.— 1715. stb. ábra); ez a vonalo
zás a kovácsvasnál sűrűbb és íinomabb, az öntött vasnál pedig 
ritkább és vastagabb lehet.
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Régi épületek átalakításánál vagy kibővítésénél az új szerkeze
teket a régiektől félreérthetetlenül kell megkülönböztetni és a le
bontandó szerkezeteket is felismerhetőkké tenni. Ez oknál fogva a 
meghagyott falazatot sötét tussal vagy sötétszürkével, a lebontandót 
világossárgával, az újat pedig, a fönnebbi módon, vörössel színezzük; 
faszerkezeteknél ellenben a meghagyott szerkezetet az átmetszésben 
barnára, a lebontandót világossárgára, az újat pedig, a fönnebbi 
módon, sziénasárgára festjük.

A homlokzatok, ha festetnek, rendszerint olyan színezést kap
nak, mint a milyen színűre az épületet tényleg befesteni akarjuk; a 
falak befestése után az ablak- és az ajtókereteket, valamint az ajtó
kat is megfelelő színűre lehet festeni. Legtöbbször azonban csino
sabb rajzot kapunk, ha az egész homlokzatot, valamint az ajtókat 
s az ajtó- és ablakkereteket is világos, átszűrt tussal vonjuk be. 
Ez különösen a sraffir-módszer szerint készített rajzoknál szokásos.

Ha a homlokrajzokat árnyékolni akarjuk, akkor az a befestés 
előtt világos, átszűrt tussal eszközlendő; e mellett, inkább egészen 
világos tust használva, a bevonást többször ismételjük, mintsem 
hogy sötét tus használatánál foltos rajzot kapjunk.

Árnyékolt homlokzaton az ablaktdblákat világos tusnak és 
neutrális téntának a keverékével festjük be, még pedig vagy úgy, 
hogy az ablak felső baloldali sarka sötétebbre és a szemben levő 
sarok világosabbra vagy pedig úgy, hogy az ablak felső része egész 
szélességében sötétebbre, lefelé pedig, elmosás által, mind világo
sabbra és világosabbra festetik; az ablaknyílás mindkét esetben 
rendes árnyékolást kap. A sraffir-módszer szerint készített rajzoknál 
az ablakokat az 1519.— 1521. vagy az 1836.— 1837., 1843. és 1846t 
ábrában látható módon, tussal való vonalozással árnyékoljuk.

Az épületek födélhéját, ha vaslemezből készült, czinóbernek, 
kárminnak és tusnak, ha cseréppel van födve, czinóbernek és kár- 
minnak, ha a fedőanyag pala. neutrális téntának, kárminnak és tus
nak, ha pedig zsindely, világos gummiguttinak és világos tusnak a 
keverékével festjük be; az árnyékolás, a melyet elmosással állítunk 
helyre, rendszerint fölülről lefelé halad. A sraffir-módszer szerint 
készített rajzoknál a födélhéj, akármilyen anyagból készült, hasonló 
árnyékolással, világos tussal festetik be vagy pedig, a taréjtól az 
eresz felé ritkítva, tussal vonaloztatik (lásd az 1496. és 1511. áb
rákat).

Ha a tervrajzokba a víz-, gőz- és gázvezető, valamint a házi vízlevezető 
csöveket, továbbá a légfűtés és szellőztetés czéljából szükséges csatornákat stb. 
is berajzoljuk, akkor azoknak különböző rendeltetését különböző színezéssel lesz-
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szűk érthetővé, a vezeték anyagának megjelölését ellenben rendszerint figyelmen 
kívül hagyjuk. A csatornákat emellett, mint az 1983, 1984., 2008., 2009,, 2232. és 
2>'35 ábrák mutatják, úgy az alaprajzban, mint olyan metszetekben is, a hol a 
csatornák átmetszve nincsenek, kettős, a csővezetékeket pedig egyszerű pontozott 
vagy teljes színes vonallal jelöljük, példáéi: a hideg levegőt vezető csatornákat, 
valamint a hidegvizet vezető csöveket vörössel, a meleg levegői vezető fűtőcsa
tornákat és a forró vizet vezető csöveget sárgával, a meleg és hideg levegőt kö
zösen vezető csatornákat és a gőzvezető csöveket kékkel, a szellőztető csatorná
kat és a meleg vizet vezető csöveket zölddel, a gázvezetéket pedig barnával vagy 
feketével. A csatornákat e helyett, ha nincsenek átmetszve, pontozott fekete vona
lakkal, ha pedig metszetben láthatók, teljes tusvonalakkal is szokás kihúzni és az 
átmetszett részt azután az illető színnel teljesen bevonni, az át nem metszett 
csatornákat pedig ferdén keresztben vonalozni.

Ha a házban csak egy csővezeték van, a melynek egyes részei különböző 
anyagból készültek, akkor azokat szintén különböző színezéssel lehet megkülön
böztetni, pl. az öntöttvasat neutrális kék, a kovácsvasat berlini kék, az ólmot 
zöld, az agyagot vörös vagy sárga, a czéméntet pedig barna színnel stb.

Az alaprajzokba továbbá minden egyes helyiség rendeltetése 
(pl. ebédlő, hálószoba, konyha stb.), valamint hosszúsága, szélessége 
és alaprajzi területe világos tussal vagy barna színnel jól olvasható 
módon beírandó. A terület kiszámításánál a boltozott fali fülkék 
vagy a helyiségtől boltívekkel elválasztott kiszögellések ligyelembe 
nem vétetnek. Minden egyes helyiség azonkívül, hogy a költségvetés 
szerkesztésénél és a felülvizsgálatnál könnyen és gyorsan megtalálni 
lehessen, czinóberrel vagy kárminnal beírandó és ugyanilyen színű, 
körbefoglalt folyószámot kap; a számozás a pinczesortól kezdve a 
padlássor felé, az egyes emeletekben pedig balról jobbfelé és az 
udvari szakasztól az elülső szakasz felé halad (2485.— 2487. ábra).

A metszetek helyét mutató és rendszerint szaggatott vonalakat 
végeiken egymást követő nagy vagy kis betűkkel jelöljük meg (2486. 
ábra ab- cd)] ezek szerint az illető metszeteket megnevezhetjük és 
megtalálhatjuk.

A tervrajzok mindegyike végre az épület rendeltetését jelző 
felírást kap s az egyes alkotó részek még azonkívül is közelebbről 
megjelöltetnek, pl. pinczesor alaprajza, 1. emelet alaprajza, A— B  
metszet, főhomlokzat stb.

A tervrajzokat a tervezőnek saját aláírásával felszerelve s 
eredetiben vagy — a becsomagolás és elküldés megkönnyítésére —  
szalmapapírra lemásolva kell az építtetőnek előterjeszteni. A nagy 
rajzlapok általában véve kerülendők s 45— 53 cm-nél szélesebb és 
70—75 cm-nél hosszabb rajzlapokat csak elkerülhetetlen szükség 
esetén használjunk. Nagyobb terjedelmű épületeket ennek megfelelő 
kisebb mértékben kell rajzolni és a fontosabb szerkezeteket nagyobb 
részletrajzokban bemutatni.
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A rajzokat végre az elküldéskor nem kell tekercsekbe össze
göngyölni, de a kisérő okmányok nagyságára egymásba hajlítani.

7. Az alaprajz megszerkesztése.
A tervrajzok megszerkesztésénél első teendőnk, hogy az alap

rajzot kidolgozzuk, mert a homlokzat kidolgozásához csak akkor 
foghatunk, ha az épület alaprajzi kiterjedése és alakja meg van 
határozva.

A megszerkesztésnél az építő-programból, valamint az épület 
helyzetéből és fekvéséből indulunk ki, a melyet a helyszínrajz állít 
elénk. A helyzetrajzban az épület kiterjedése és alakja megközelítő
leg körvonalozva van, és azt, ha az alaprajz a részletes kidolgozás
nál változást szenvedett, később megfelelően módosítjuk. Ezzel kap
csolatban tehát első dolgunk, hogy a beépítendő területet meghatá
rozzuk.

A beépítendő terület nagyságát az épületben elhelyezendő és 
az épitő-programban részletezett helyiségek ismeretes alapterülete, 
az ú. n. hasznosított terület alapján kapjuk, ha annak összegéhez 
hozzáadjuk a falak és a közlekedés közvetítésére szánt helyiségek 
(lépcsők, csarnokok, terek, folyosók stb.) területét. Ez utóbbinak 
nagysága változik a szerint, a mint egyszerűbb vagy finomabb igé
nyeket kell kielégíteni. Minél kisebb az egyes helyiségekhez való 
hozzáférés czéljából szükséges eme terület a hasznosított területhez 
képest, annál kisebb lesz a beépítendő terület s annál olcsóbban 
állítható helyre az épület, de egyúttal annál többet veszít kényel
mességéből és szépségéből. Munkásházaknál, a hol az építő-költséggel 
lehetőleg takarékoskodunk és a lakók kényelmét csak másodsorban 
veszszük tekintetbe, 18—20"/0-ot, szerényebb polgári lakóházaknál, 
a kisebb-nagyobb épület-költség szerint, 25— 30°/0-ot, jobb polgári 
és úri lakásoknál vagy oly épületeknél, a melyekben kevés, de nagy 
helyiség és ehhez képest kevés előtér és folyosó van, pl. iskoláknál, 
a kisebb-nagyobb fényűzés szerint, 35—45%-ot, míg egyszerű és 
összefüggő középületeknél különösen, ha a folyosók valamely homlok
fal hosszában vannak, 50—70%-ot adunk hozzá a falak és közle
kedő helyiségek czímén az építő-programban megállapított haszno
sított területhez.

Példa: A program szerint szabadon álló, egyemeletes tisztviselői lakás épí
tendő, minden emeletsorban egy-egy lakással, a mely egy nappali, egy háló-, egy 
gyermek- és egy fogadó-szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségekből és árnyék- 
székből áll; mindegyik lakáshoz megfelelő pinczehelyiségek tartoznak.

A programnak megfelelően megválasztjuk a nappali szobát, a mely egyúttal 
ebédlő is, kereken 53, a hálószobát 40, a gyermekszobát 30, a logadószobát 30,
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a konyhát 16, az éléskamarát 12 és a kettős árnyékszéket 9 nr-rel, úgy, hogy 
a hasznosított terület 190 m2. Ha ehhez a területhez a falak, folyosók és lépcső
ház czímén 45 °/0-ot azaz 85 m2 adunk hozzá, akkor a beépített terület kereken 
280 m2.

Ismerve a beépítendő terület nagyságát, meghatározzuk kör
vonalakban az épületnek alaprajzi alakját, Erre nézve első sorban 
a rendelkezésre levő építő-telek méretei, alakja, fekvése és környéke, 
valamint a tervezett épület mélysége az irányadó.

Az épületszárnyak mélysége különböző a szerint, a mint azok 
egyik vagy mindkét oldalról szabadok és megvilágíthatok, mert a 
belső beosztás ehhez képest egyszakaszos vagy kétszakaszos lehet. 
Oly épületeknél, a melyek egyik hosszfalukkal a szomszédos telekre 
vagy épületre támaszkodnak, csak egyszakaszos beosztás lehetséges 
(2260. ábra). Ehhez képest az épületszárny mélysége, tekintettel a 
szobák mélységénél szokásos és az 1157. lapon említett méretekre 
s a szerint, a mint folyosóval bir vagy nem, 6— 10 m lehet. Szabadon 
álló épületeknél ellenben, melyeknek helyiségei mindkét oldalról 
megvilágíthatok, mindig kétszakaszos beosztást alkalmazunk, vagyis 
a helyiségeket a homlokfalak hosszában két sorban egymás mögött 
helyezzük el (2486. és 2487. ábra), közbenső folyosóval vagy a nél
kül. Az épület mélysége ennélfogva, tekintettel arra, hogy a hátulsó 
sor mélysége, az ott elhelyezett alárendeltebb helyiségek miatt, rend
szerint kisebb, mint az elülsőé, 12— 16 m.

Ismerve már most a beépítendő területet és az épület mély
ségét, kapjuk az épület hosszúságát, ha a beépítendő területet a 
mélységgel elosztjuk. Könnyen belátható, hogy az épület hosszúsága, 
ha a beépítendő terület kicsiny, egyenlő vagy kisebb lehet a mély
ségnél, úgy hogy közel négyzetes alaprajzi alakot kapunk, mig ellenben, 
ha a beépítendő terület nagy és azt egy emeletsorban kell elhelyezni, 
az épület alaprajza igen hosszú négyszög lesz.

Más házak közé épített és csak homlokzatban látható épület
nél a négyzetes alaprajzi alak is megfelel a czélnak, ha az épület 
magassága nem nagyobb hosszúságánál és belső beosztása nem 
kíván más alakot. Szabadon álló épületnél ellenben a hosszúkás 
négyszögű alaprajzi alak érdemel elsőséget, mert a négyzetes 
alakú épület szekrény formájú és nem szép. Hogy ilyen alaprajzi 
alaknál milyen legyen a szélességnek a hosszúsághoz való viszonya, 
arra nézve általános érvényességű szabály nincsen, a nagyon hosszú 
épületek azonban tapasztalat szerint igen aránytalanok, kedvezőtlen 
hatásúak, unalmasak és egyhangúak, különösen akkor, ha teljesen 
szabadon állanak. Ez oknál fogva a hosszúságot nem szívesen vesz-

Sobó : Középítóstan I I . 31
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szűk nagyobbra a szélesség iy 2- és legföljebb 2-szeresénél (2477. 
ábra). Ha ellenben ennél hosszabb négyszöget kapunk, akkor köz- 
beépitett épületeknél, a hol a homlokzat hosszúsága adva van, a 
homlokzatot ú. n. rizalitokkal tagozzuk, azaz egyes részeit a 
többiekkel szemben kissé kiszöge]Ítéljük, hogy önállóknak látszas-

2477. ábra. 2478. ábra. 2479. ábra.

sanak (2478. és 2479. ábra). E mellett azonban, kellő változa
tosság czéljából, arra kell törekednünk, hogy a kiszögellő részek 
határozottan szélesebbek vagy keskenyebbek legyenek a beszögellők- 
nél. Ez a tagozás kiterjedhet az épület mindkét vagy legalább a 
főhomlokzatára.

Példa: A beépítendő terület nagyságát fönnebb kereken 280 m2-rel állapí
tottuk meg. Válaszszuk meg az elülső szobaszakasz mélységét, tekintettel a fából 
való menyezetekre, kereken 60, a hátulsó szakaszét ellenben csak 4 5 m-rcl, a 
köztük levő folyosó szélességét pedig kereken P60 m-rel. Tekintve, hogy a hom
lokfalak vastagsága a földszinten 60 cm, a főanyafalé, a famenyezetek és a benne 
levő kéményüregek miatt, 60 cm, a másik anyafalé pedig 45 cm, az épület egész 
mélysége 6-00 -f- 4 50 -f- l -60 -)- 0‘60 -f- 060 -f- 0’60 -|- 045 =  14'35 m, az épület

280
hosszúsága ennélfogva =  19‘50 m. Ez a hosszúság az épület mélységéhez

képest olyan, hogy az épület alaprajza, mint hosszúkás négyszög, elfogadható, a 
nélkül, hogy azt rizalittal kellene tagozni

Teljesen szabadon álló és különösen az utaktól távol vagy 
magaslaton fekvő épületeknél, a melyek távolról láthatók, a hosszú 
négyszögű alaprajzi alak akkor is kedvezőtlen hatású, ha homlokzata 
a fönnebbi módon van tagozva. Ilyen esetben azután az ú. n. tagozott 
alaprajznak adunk elsőséget. Ezt kapjuk, ha a hosszú négyszöget

2480. ábra. 2481. ábra.
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rövidebb négyszögekre bontjuk s azokat úgy illesztjük egymáshoz, 
hogy az épület alaprajza, az építő-hely alakjához alkalmazkodva, 
sarokalakot (2480. ábra), T-alakot (2481. ábra, U- vagy Salakot

(2482. ábra) vagy pedig zárt négyszöget (2483. ábra) mutasson 
Az előbbi három alaprajznál az egyes szárnyak minden oldalról 
kapnak levegőt és világosságot; 
azokat ezért nyitott alaprajzok
nak is nevezik, megkülönbözte
tésül a 2483. ábrában látható 
zárt alaprajzoktól. Minél erő
sebben van tagozva az alaprajz, 
annál hatásosabb. Szabadon álló 
épületeknél a tagozás részará
nyossága sem kívántatik, sőt a 
szabad tagozás még változato
sabb külsőt ad nekik. Az egyes
szárnyak mélysége is különböző i
. . . 2483. ábra.
lehet.

Lakóházakra nézve az egyszerű négyszög, tagozott homlokzattal vagy a 
nélkül, elsó'séget érdemel a tagozott alaprajz fölött, mert összefüggőbb, olcsóbban 
építhető és fentartható, és jobban fűi; a tagozott alaprajz ellenben a térszükség
letet jobban elégíti ki és esetleg kisebb beépített területet is ad. külseje is festőibb, 
árnyékosabb és szabadabb, ennélfogva az inkább nyári tartózkodásra szánt villák
nak alkalmasabb, mint az egyszerű négyszög. Hogy tagozott alaprajzzal az építő
telek különleges alakja, illetve domborulata és egyéb természeti szépségei is jobban 
kihasználhatók, bizonyításra nem szőrűi. További változatosságot még az egyes 
szárnyak különböző magasságával és különböző födélszerkezetével lehet elérni.

Hasonlóképpen járunk el az alaprajzi alak meghatározásánál 
akkor is, a midőn a közbeépített épület homlokzat-hosszúsága kisebb, 
mintsem hogy az összes kivánt helyiségeket egy egyszerű négyszög
ben elhelyezhetnek. Ilyenkor az udvari oldalon ismét egy vagy két

i
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épületszárnyat helyezünk el, s azokba osztjuk el azokat a helyisé
geket, a melyek az elülső épületszárnyban el nem fértek. A különb
ség csak az, hogy a sarkot vagy £7-alakot, a melyet előbb inkább 
csak az épület hatásos külseje miatt választottunk, most kényszerű
ségből kell alkalmazni, hogy a beépítendő területet, a mely egy 
egyszerű négyszögben a homlokzat rövidsége miatt el nem fér, elhelyez
hessük. Azt, hogy az adott területet egyszerű négyszögben elhelyez
hetjük-e vagy sem, könnyen megtudhatjuk, ha a beépítendő terüle
tet a homlokzat adott hosszúságával elosztjuk; a talált maradvány 
adja egyúttal a szárnyak területét is, a melyből azok mélysége és 
hosszúsága a már ismeretes módon meghatározható. Meg kell e 
mellett jegyezni, hogy az udvari szárnyak ilyen közbeépített épüle
teknél csak az udvar felől világíthatok meg azaz rendszerint csak 
egyszakaszos beosztást engednek meg.

Oly esetben végre, a midőn a rendelkezésre levő építő-telek 
oly kicsiny, hogy a beépítendő területet rajta egy emeletsorban el
helyezni nem lehet, nem marad egyéb, mint hogy a helyiségeket 
egymás fölé helyezzük, azaz egy- vagy többemeletes épületet ter
vezzünk; ennek alaprajzi alakja lehet ismét egyszerű négyszög vagy 
tagozott alak.

Meghatározva nagyjából az épület alaprajzi alakját, következik 
annak a helyse inrajzban a vílágtáják szerint való elhelyezése, 
mert ehhez igazodik majd az épület belső beosztása. Ha az épület 
szabadon áll, akkor azt legtöbbször tetszés szerint bármely világ
táj felé fordíthatjuk homlokzatával, úgy, hogy az egyes helyiségek, 
a melyeket a programból ismerünk s a melyeknek legjobb helyzete 
a tapasztalásból ismeretes, ama világtáj felé legyenek fordítva, a 
mely azoknak legjobban megfelel. A keleti oldal bármely helyiség, 
de különösen a háló- és dolgozószobák elhelyezésére alkalmas, mert 
a délutáni nap kellemetlen hevének nincsen kitéve; a nyugati oldal, 
egyrészt a délutáni nap miatt és másrészt, azért, mert leginkább 
van kitéve az uralkodó szeleknek és az esőnek, e czélra nem alkal
mas, a kevésbbé használt helyiségek azonban elhelyezhetők benne. 
A déli oldalon, a mely általában a legegészségesebb, helyezzük el a 
lakószobákat, a melyeket a nyári nap ellen faültetvényekkel vagy 
zsalúkkal védünk meg, az éjszaki oldalra végre, a mely legegészség
telenebb és zord, az alárendeltebb és a ritkán használt helyiségeket, 
nevezetesen a konyhát, éléskamarát, cselédszobát, fürdőszobát, és 
esetleg a vendégszobát is. Az egyes világtájak többé-kevésbbé kedvező 
hatását általánosabbá tehetjük azáltal, hogy az épület homlokzatát 
nem fordítjuk egyenesen az egyik világtáj, de ha a térszín dombo
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rulata-és a telek jó kihasználása ezt megengedi, lehetőleg két vílágtáj 
felé azaz átlósan helyezzük el.

Közbeépített házaknál a világtájak jó és rossz oldala, mint 
alább fogjuk látni, csak a belső beosztásnál vehető figyelembe, mert 
a homlokzattal kénytelenek vagyunk a szomszédos épületekhez, 
útczákhoz vagy közterekhez igazodni.

Ismerve már most az épület alaprajzi alakját és elhelyezésének 
módját, következik az épület belső beosztása a programban meg
állapított helyiségeknek megfelelően. Ez kétségkívül a legnehezebb 
feladat, sok gyakorlatot kíván s rendszerint többszörös próbálgatást 
tesz szükségessé. A próbálgatást addig folytatjuk, a míg minden 
egyes helyiség a maga legjobb helyén s kényelmes és a használat
nak megfelelő összefüggésben van a többi lakó- és a közlekedésre 
szánt helyiségekkel, s az utóbbiak is megfelelően vannak megvilá
gítva és a szándékolt forgalomnak megfelelően kiszabva.

Kezdő tervezők legjobban teszik, ha a belső beosztást valamely kisebbített 
mérték szerint ú. n. milliméterpapiroson próbálgatják; e mellett az alaprajzot, 
tekintettel az ismételt próbálgatásra, munka-megtakarítás végett csak egyes vona
lakkal kell tervezni, mert ezeknek helyzetét tervezés közben könnyebben változ
tathatjuk meg, mint ha teljes vastagságú falakkal lenne dolgunk.

A tervezés megkönnyebbítésére szolgáljanak a következők:
Az épület külső határoló falai és —  kétszakaszos beosztásnál - 

a két szakaszt elválasztó anyafal, a fönnebbiek szerint meg vannak 
jelölve. A további feladat már most, hogy az épület középvonalait, 
ú. n. tengelyeit kijelöljük. Szabályos alaprajzokban mindig van egy 
középvonal, a mely a főhomlokzatra merőleges, az alaprajzot két 
egyenlő félre osztja és legtöbbnyire a bejáró középvonalával is ösz- 
szevág (lásd a 24-77.— 2483. ábrát), míg az épület hosszúsági tengelye 
a főhomlokzattal párhuzamos. De még szabálytalan alaprajznál is 
lehet az egyes részek tengelyeit megjelölni.

Ismerve az épület homlokfalának középvonalát és tudva azt, 
hogy a helyiségek megvilágítása első sorban irányadó az alaprajzi 
alakra és a belső beosztásra: egyszerű vagy tagozott, de szabályos 
alaprajzoknál a középvonaltól jobbra és balra beosztjuk az ablak
közöket; e mellett az ablakok tengelyközeit, az 1159. lapon említett 
módon, gyakorlati szempontból, de a belső térkiképzést szem előtt 
tartva, állapítjuk meg, úgy, hogy az ablakközök, ha valamely fontos 
ok az ellenkezőt nem követeli, egy-egy épületrészben egyenlők 
legyenek. Ezáltal egy egész tengelyrendszert kapunk, a mely a belső 
beosztást nagyon megkönnyíti, mert az egyes helyiségek szélességét, 
mint az 1160. lapon említettük, a homlokoldalakat alkotó 1, 2 vagy 
3 ablakköz szerint határozzuk meg. Az ablakok tengelyeit e mellett
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csak egyszerű rövid vonalakkal jelöljük, a melyek a falak irányára 
merőlegesen állanak (2484. bra).
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2484. ábra.

Az ablakközök beosztásánál mindig a részarányosságot kell 
szem előtt tartanunk; ez azonban nem abban van, hogy az ablak- 
közök a homlokzat egész hosszúságában egyenlő szélesek — habár 
ez nagyon megkönnyíti a tervezést —  de abban, hogy az épület 
tengelyének k t oldalán levő ablaknyílások ettől egyenlő távolság
ban legyenek, eltekintve attól, hogy az ablakküzök egvenlők-e vagy sem 
(2484. ábra). Az ablakközökben való eme eltérést azonban legtöbb
ször utólagosan, a belső beosztással kapc ólaiban hozzuk létre, a 
midőn az egyenlő ablakközök a beosztásnak útjában vannak. Ilyen 
esetben azután, ha másképpen nem lehet, ikerablakok alkalmazásá
val (2484. ábra a) is segíthetünk a bajon, a melyek néha még a 
homlokzat díszítésére is felhasználhatók. Ha ellenben az ablakok 
részarányos kiosztása mindezek daczára nehézséggel járna, illetve 
czélszerűllen belső beosztást eredményezne, akkor a homlokzatot 
ismét rizalitokkal tagozzuk (2478., 2479. és 2481.—2482. ábra) s 
azokban az ablakokat a többitől eltérően osztjuk ki (lásd a 2486. 
és 2487. ábrát). A beosztás azonban ekkor is a rizalit közepén át 
fektetett melléktengelyhez igazodik, és ismét részarányosán csopor
tosul körülötte. Ezeket a kiszögelléseket rendszerint a fontosabb 
belső helyiségeknek megfelelően helyezzük el, hogy azokat külsőleg 
is kiemeljük.

A hátulsó homlokzat ablakbeosztása vagy az elülsőéhez iga
zodik, úgy, hogy a tengelyek egybeesnek va y —  a mi leggyakoribb 
a belső beosztáshoz alkalmazkodik és rendszerint eltérő az elülső 
szakasz beosztásától (2486. ábra).

Kisebb vagy nagyon szabálytatlan, illetve erősen tagozott alaprajzoknál 
legtöbbször czélszerűbben járunk el és a tervezessél könnyebben boldogulunk, ha 
először a belső helyiségeket csoportosítjuk és sorozzuk egymás mellé és csak 
azután, midőn a választófalak helye már ismeretes, osztjuk be a fönnebb mondottak 
szerint az ablakokat.

Emeletes épületeknél az ablakokat egymás fölött úgy kell el
helyezni, hogy tengelyök egy függőlegyes vonalba essék. Az emeletek
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ablakközeinek kiosztásával tehát a földszint ablakközei is meg
vannak állapitva.

Az ablakközök kiosztása után, mielőtt a belső beosztáshoz 
fognánk, arról kell gondoskodnunk, hogy az épület belsejét és annak 
minden részét megfelelően hozzáférhetővé tegyük. A belső beosztást 
és a helyiségeknek egymással való összekapcsolását leginkább be
folyásolja a bejáró helye s ezzel kapcsolatban a lépcsők, csarnokok, 
folyosók és előterek elrendezése, mert első sorban ezektől függ az 
épület czélszerűsége és kényelmessége, nem ritkán használható
sága is.

A közlekedésre szánt mindeme helyiségek a bejáróval lévén 
kapcsolatban, első feladatunk, hogy a bejáró helyét meghatározzuk.

A bejárót, ha szép és részarányos épületet akarunk vagy ha 
az épület hosszú homlokzattal bir. az elülső vagy — közbeépített 
épületeknél — az útczai homlokzat közepére tervezzük, mert a 
földszint mindkét fele külön-külön is elég nagy arra, hogy benne 
egy egész lakást elhelyezhessünk vagy azt valamely más különleges 
czélra felhasználhassuk. Ha ellenben az épület teljesen szabadon 
áll. akkor bejáróját bármelyik főfalban elhelyezhetjük. Erre nézve, 
különösen vidéki lakóházaknál, rendszerint az udvar helyzete az 
irányadó, a melyben a gazdasági és más melléképületek vannak. 
Ha tehát az épület hátulsó homlokzata az udvarra néz, akkor a 
bejárót, az udvarnak könnyebb szemmeltartása és a vele való jobb 
kapcsolat végett, a hátulsó homlokzat közepére teszszük és az 
elülső homlokzatban bejárót nem csinálunk.

Kisebb épületeknél, akár más házak közé vannak építve, akár 
pedig szabadon állanak, a középen elhelyezett bejáró a belső helyi
ségek czélszerű beosztását és kényelmes összekapcsolását megnehe
zítené, mert az egy lakáshoz tartozó vagy más czélra szánt helyi
ségeket két külön csoportra osztaná. Ilyen esetben tehát a bejárót 
közbeépített házaknál az elülső homlokzatban oldalt helyezzük el; 
szabadon álló házaknál ellenben e czélra a hátulsó homlokzat vala
melyik oldala vagy pedig az oromfalak valamelyike is felhasznál
ható, a melyben a bejárót akár a középre, akár oldalt teszszük 
(lásd az 2486. ábrát).

A bejáró által emeletes épületeknél a lépcső helye is ki van 
szabva, mert ezt tudvalevőleg rendszerint a bejáró közelében szok
tuk elhelyezni, hogy a belépő könnyen rátalálhasson. A lépcső helye 
rendszerint az udvari szakaszban (2486. ábra) vagy valamelyik oldal
szárnyban van, hogy az emeleti és esetleg a földszinti helyiségeket 
egymástól el ne válaszsza; tengelye vagy az épület tengelyével esik
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össze, azaz a lépcső úgy, mint a bejáró is, az épület közepén van, 
vagy pedig —- kisebb épületeknél — oldalt (2486. ábra.) Nagy vagy 
összetett épületeknél a főlépcsőn kivül, a melyet lehetőleg az épület 
közepén helyezünk el, az oldalszárnyak egyike vagy mindegyike külön 
melléklépcsőt is kaphat s ezzel kapcsolatban külön bejáróval is bir. 
Ha pedig a lépcső az udvari szakaszban, ennek csekély mélysége 
miatt, el nem fér, akkor azt részben vagy egészen az udvar felé 
toljuk ki, úgy, hogy a lépcsőház az épület külön kiszögellését alkotja 
(2482. ábra L).

A bejáróval és lépcsővel kapcsolatban a csarnokok, folyosók 
és előterek helye is meg van határozva; ezek elhelyezésénél csak 
arra kell törekedni, hogy könnyen és jól megvilágíthassuk s hogy 
áltatok az épület minden része kényelmesen legyen hozzáférhető. E tekin
tetben legjobb elrendezés az, ha a folyosók, mint az középületeknél és 
különösen iskoláknál szokásos, az udvari homlokzat hosszában végig 
futnak (lásd 2482. ábra f), úgy, hogy jó megvilágításuk és levegővel 
való ellátásuk az udvar felé néző ablakokon át történik s a belső 
helyiségek csak egy oldalról sorakoznak körülöttük. Lakóházaknál 
ellenben a folyosók ilyetén elhelyezése a belső beosztást és az egy
máshoz tartozó helyiségek jó csoportosítását megnehezítené és, mert a 
hasznosított területhez képest aránylag sok területet venne igénybe, az 
építést is megdrágítaná, végre pedig a fűtés rovására is menne. Ez 
oknál fogva lakóházakban a folyosókat csaknem kivétel nélkül az 
épület belsejébe, még pedig rendszerint az elülső és az udvari 
szakasz közé, a homlokfalakkal párhuzamosan helyezzük el (2486. 
ábra). A helyiségek czélszeríí csoportosításától és a folyosónak meg
világításától függ, hogy a folyosó az épület egész hosszúságán át 
nyúlik-e, vagy annak csak egy részén keresztül. Könnyen belátható 
azonban, hogy az így elhelyezett folyosó a jó megvilágítás és szellőztetés 
tekintetében határozottan rosszabb az előbbinél s e czélból nem ritkán 
fölülvilágítást igényel, a melyet akár födélablak, akár az emeletekbe 
is lenyúló világitó akna segítségével biztosítunk.

Összetett épületeknél a folyosóból mellékfőiyősök vezetnek az 
egyes szárnyakba; ezeknek jó megvilágítása rendszerint még több 
nehézséggel jár, mint a folyosóé.

Berajzolva az alaprajzba a főfolyosók határvonalait ama szé
lesség szerint, a melyet már előbb az épület mélységének meghatá
rozásánál megállapítottunk, következik a programban megjelölt belső 
helyiségeknek a bejáró és a folyosók körül való csoportosítása 
vagyis a helyiségek belső beosztásának tulajdonképpeni munkája. 
Ez a feladat annál könnyebb, mennél kevesebb helyiség van egy-egy
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emeletsorban és minél szabadabbak vagyunk azoknak egymáshoz 
való sorozásában. Egyenlő nagyságú és rendeltetésű helyiségeket 
igen könnyen helyezhetünk el úgy egymás mellett, mint egymás 
fölött (2482. ábra E— 9.), sok és különféle czélra szánt helyiségek 
elhelyezése ellenben, ha azoknak helyes méreteket akarunk adni és 
köztük czélszerű összeköttetést létesíteni, néha sok fejtörést okoz es 
nagy gyakorlottságot kíván. Általános szabályokat erre nézve felál
lítani éppenséggel nem lehet, mert a helyi viszonyok és a tervezés
zésnél figyelembe veendő specziális kívánalmak oly változatosak s 
oly számos elrendezést engednek meg ugyanazokra a helyiségekre 
nézve is, hogy erre nézve még irányadó sablonokat sem lehet alkotni. 
A következő általános szempontok figyelembe vétele azonban nagy
ban megkönnyítheti a munkát.

a) Minél fontosabb valamely helyiség, annál feltűnőbb helyet 
kell neki kiszabni az alaprajzban s annál inkább kell azt külsőleg 
is kifejezésre juttatni; minél alárendeltebb ellenben, annál alárendel- 
tebb helyet kell neki, az egésznek egysége érdekében, a szervezet
ben kijelölni s annál inkább kell azt a fontosabbnak alárendelni.

b) A nagyjában hasonló rendeltetésű vagy ugyanegy czél szol
gálatában levő helyiségeket lehetőleg egymás mellé kell sorozni, 
míg ellenben azok a helyiségek, a melyeknek rendeltetése eltérő 
vagy különleges, külön csoportba sorozandók vagy külön állítandók.

E két követelésnek megfelelően tehát mindenekelőtt, a prog
ram alapjára helyezkedve, meg kell vizsgálnunk, melyek a fő- s 
melyek az alárendelt helyiségek, továbbá azt, melyek tartoznak a 
szervezetben egymás mellé s melyek lehetnek távolabb egymástól.

Példa: A fönnebbi programban meghatározott tisztviselői lakás legfonto
sabb része, a mely körül az egész család összepontosul, s a melyben a nap leg
nagyobb részén át tartózkodik, a nappali szoba, a mely ily kisebb lakásnál ebédlő 
is. Ezt tehát lehetőleg az épület középpontjába helyezzük, mint legfeltűnőbb helyre, 
és egy kiszögelléssel (rizalittal) külsőleg is kifejezésre juttatjuk (2486. ábra).

A nappali szobán kívül a lakás a program szerint 1 háló-, 1 gyermek- és 
1 fogadószobából kell hogy álljon. Ezt tehát úgy kell a nappali szoba körül cso
portosítanunk, hogy az együvé tartozók egymás mellé, a kevésbbé használtak 
pedig külön kerüljenek s mindegyikök megfelető kapcsolatban legyen egymással 
és a közlekedésre szánt folyosóval. Az 1104. lapon mondottak szerint a háló- és 
a gyermekszobák egymás mellé állítandók s legközelebb is vannak a nappali szobá
hoz, míg a fogadószoba ezektől teljesen független s lehetőleg távol kell, hogy 
legyen. Ennek megfelelően a fogadószobát, a melyet a folyosóból közvetetlenül 
kell hozzáférhetővé tenni, a nappali szobától balra és a bejáró közelébe helyez
zük; ez a hely, eltekintve az épület közepétől, az épület legszebb és a fogadó
szobára nézve legkényelmesebb és legjobb helye, mert a látogatókat a ház bel
sejétől távoltartja. A háló- és a gyermekszobát ellenben a ház jobb oldalára tesz 
szűk, a mely a bejárótól legtávolabb van és legcsendesebb s hol e helyiségek úgy-
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egymással, mint a nappali szobával és a folyosóval rendeltetésűknek megfelelően 
összeköthetők. A lakóhelyiségek elhelyezése és összekapcsolása tehát megfelel 
mindazoknak a föltételeknek, melyeket a lakóházaknál az illető helyiségekre nézve 
felállítottunk.

A lakáshoz tartozik továbbá 1 konyha, 1 éléskamara, 1 pincze és 2 árnyék
szék. A konyha és az éléskamara egymás mellé és a pincze közelébe, a lakó- 
helyiségektől ellenben lehetőleg külön állitandók; azokat ennélfogva, az egész szer
vezetben elfoglalt alárendeltebb jellegökhöz képest, az épület hátulsó szakaszában 
helyezzük el és a folyosóval közvetetlenül kötjük össze, a lakószobákkal ellenben

2485. ábra.

nem, úgy, hogy különálló és alárendeltebb szerepök azonnal szembe ötlik. A 
pinczebejárót az éléskamara közelébe az emeleti lépcső alá, az árnyékszékeket 
pedig, a melyek a lakástól lehetőleg elkülönítendők, a lépcsőn túlra, a bejáró 
mellé teszszük s közéjök és a folyosó közé az e előteret iktatjuk, hogy a lakás 
a rossz gázoktól mentve maradjon; az árnyékszék kellő szellőztetéséről két ablak 
berendezésével gondoskodunk.

A folyosó végre, habár nem sok helyet toglal el, az összes helyiségeket, a 
hálószobán kívül, a melyet a folyosóval összekötni nem szokás, könnyen hozzá
férhetővé teszi, s a bejáró ajtó fölül világítója és a lépcsőn levő ablak segítségével 
eléggé van megvilágítva.
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Ha az épület emeletes, az emelet beosztása természetesen a földszintihez 
alkalmazkodik (2487. ábra), ha pedig alá van pinczézve, a pinczefalak a föld
szinti falak egyszerű meghosszabbításai (2485. ábra).

Lttöo. ábra.

A 2486. és 2487. ábrabali alaprajzot összehasonlítva a 190 m2-nyi haszno
sított terület alapján kiszámított beépítendő területtel, a mely kereken 280 m2, 
azt látjuk, hogy a tervezet hasznosított területe a földszinten 189-95 m2, az eme
leten pedig — a vékonyabb falak miatt — 19842 m2; a falakra és közlekedő 
helyiségekre esik tehát a földszinten kereken 90 m2 vagyis a hasznosított terület 
474 %-a, az emeleten pedig 81*60 m2, azaz 41 %.

c) Ha egy vagy több helyiségnek (pl. a dolgozó-szobának, az 
irodának, a bolti helyiségnek stb.) helye már a programban van 
megállapítva, azt első sorban kell ennek megfelelően elhelyezni, a 
fönmaradt teret pedig a fönnebbiek szerint kihasználni.

d) A beosztásnál általában véve arra kell törekedni, hogy a 
helyiségek mélysége nagyobb legyen hosszúságuknál, vagyis keskenyebb 
oldaluk essék az épület homlokzatába (lásd a 2486. ábra 5., 6., 8. 
és 10. helyiségét). Ennek jó oldala ugyanis az, hogy a helyiségek 
v i kony \ álasztó falainak hosszúsága sokkal nagyobb, mint a vastag
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fő- és anyafalaké s hogy az épitő-kültség ennélfogva kisebb, magok 
a helyiségek pedig, mint már említettük, kényelmesebben és köny- 
nyebben bebútorozhatók.

e) Szabadon álló épületnél a helyiségek belső beosztásával 
lehetőleg a világtájakhoz igazodunk s a háló- és esetleg a dolgozó- 
szobákat keletnek, a lakó- és a dolgozó-szobákat délnek, a ritkábban 
használt vagy kevésbbé fontos helyiségeket nyugatnak, az alárendelt 
helyiségeket végre éjszaknak helyezzük el.

fj Közbeépített lakóházaknál, a melyek homlokzatát a világ
tájak szerint elhelyezni nem lehet, mert azt a szomszédos házak 
homlokzatvonalába kell állítani, a lakó-, a fogadó- és esetleg a 
hálószobákat is az útczai oldalon, a többi helyiségeket ellenben az 
udvari oldalon, a mellékhelyiségeket pedig, nevezetesen a konyhát 
és tartozékait szükség esetén a pinczesorban helyezzük el.

g) Ha valamely lakás különböző helyiségei, az építő-telek csekély 
kiterjedése miatt, emeletes épületben azaz egymás fölött vannak 
elhelyezve, akkor a földszintre teszszük a nappali tartózkodásra 
szánt és a fogadó-szobákat, valamint a konyhát tartozékaival együtt, 
az emeletre pedig a háló-, dolgozó-, gyermek- és vendégszobákat.

h) A csoportosítást tekintve, a beosztás lehet részarányos, ha 
a helyiségeket az épület tengelye, illetve a középen levő bejáró két 
oldalán egyformán helyezzük el, vagy pedig olyan, melynél a rész
arányosságra nem vagyunk tekintettel. A részarányosság, melyre, a 
mikor lehet, törekszünk, nem feltétlenül szükséges és ha a czél- 
szerűség rovására megy, határozottan kerülendő, oldalt levő bejáró 
esetén pedig nem is lehetséges.

i) Emeletes épületeknél az emeleti beosztásnak, egészben véve, 
a földszintihez kell alkalmazkodnia, mert a belső választó falaknak 
az emeletsorokon végig kell nyúlnia (2487. ábra). Ha azonban az 
emeleten egyes nagyobb helyiségekre van szükségünk, azokat a 
kevébbé fontos (kémény-üregeket nem tartalmazó) választó falak 
kiküszöbölése által könnyen helyreállíthatjuk. A földszintieknél kisebb 
helyiségek alakítása ellenben már nem oly könnyű, mert a választó 
falakat, a melyek alatt a földszinten megfelelő falak nincsenek, ki 
kell váltani.

Befejezvén a belső beosztást, a mely közben a belső falakat 
is csak egyes vonalakkal jelöljük meg, az épület külső és belső 
falait teljes vastagságukban megrajzoljuk, s ennek megtörténte 
után az ajtók és ablakok egész szélességét is felrakjuk és a fal- 
nyilásokat a kávákkal, könyöklőfalakkal stb. megszerkesztjük.
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Az ajtók elhelyezésénél ahhoz igazodunk, a mit erre nézve a 
helyiségek czélszerű bebútorozását és használatát illetőleg mondottunk. 
E mellett szabályúl tekintjük azt, hogy a ház belsejében az egyes 
szobák között levő'ajtók lehetőleg egymással szemben legyenek és, 
ha az anyafalban vannak, az ablakok tengelyeivel is összeessenek 
(lásd a 2486. ábrát), a választó falakban pedig, ha a középen 
nincsenek, legalább a perem négyszeres szélességére legyenek a fő
vagy anyafaltól. Hálószobában továbbá az ajtó ne legyen közel az 
ágyhoz, nehogy felnyitásánál léghúzás jöjjön létre; ugyanebből az 
okból nem czélszerű az ajtót a kályha közelébe helyezni.

Az ajtók szélességével az egyes helyiségek nagyságához és 
rendeltetéséhez alkalmazkodunk. Kétszárnyú ajtóknak meg nem 
felelő helyen és különösen kis helyiségekben való alkalmazása 
nemcsak a falfelület pazarlásával jár, de a helyiségek kihasználását 
és bebútorozását is megnehezíti és lakályosságukat megrontja, a 
nélkül, hogy szép és czélszerű lenne. Kis lakásoknál továbbá az 
ajtók számát, habár ez a kényelem rovására megy, lehetőleg csökken
teni kell, mert sok helyet vesznek igénybe és léghúzást okoznak.

A konyha ne legyen a lakószobákkal közvetetlenűl összekötve, 
csak a folyosóval; fűtött szobákat hitetlenekkel ajtókkal összekötni 
szintén nem czélszerű, mert az előbbiek fűthetőségét megrontja.

, A bejáró-ajtók mindig befelé, a belső ajtók közül pedig mind
azok, melyek előszobából vagy folyosóból a helyiségekbe vezetnek, 
szintén legtöbbnyire befelé nyílnak.

Az ablakok, illetve a világító felület nagyságát tudvalevőleg 
a helyiségek nagyságához szabjuk, úgy, hogy területük a megvilá
gítandó helyiségek alaprajzi területének 3/7— V5 részét tegye. E szerint 
és az ablaknak a szobamagasság által adott magassága szerint
határozzuk meg azután az ablakok szélességét. E mellett jól meg-«
világítottnak csak azt a helyiséget tekinthetjük, a mely közvetetten 
világosságot kap, a melynek ablakai tehát a szabadba nyílnak. 
Sokkal rosszabb a közvetett megvilágítás: ez akkor következik be, 
a midőn a helyiségek oldalfalában elhelyezett ablakok valamely 
szűk utczára vagy udvarra vagy —  a mi még rosszabb —  valamely 
körülzárt és csak fölülről megvilágított világító udvarra, aknára vagy 
lépcsőházra néznek. Ilyen esetben czélszerű a világító felületet a 
fönnebbinél nagyobbra venni és —  szükség esetén —  egyszerű 
ablakok helyett ikerablakokat alkalmazni. Világító udvarból, aknából 
vagy lépcsőházból egyáltalában csak alárendelt helyiségeket, pl. élés
kamarát. előszobát, folyosót stb. szabad megvilágítani.
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Ha az épület belsejében levő fontosabb helyiségeket a többieknél 
nagyobb vagy eltérő alakú ablakokkal akarjuk megvilágítani, akkor 
azok elhelyezésére a homlokzatot ismét rizalitokkal kell tagozni.

A belső beosztással ilyen módon elkészülvén, következik végre 
a kályhák, a tűz- és fűtőhelyek, valamint a kémények és füst- 
csövek helyének meghatározása.

^/2,00

2187. ábra.

A kályhák elhelyezésénél a helyiségek czélját és a hozzájok 
tartozó kémények, illetve füstcsövek elhelyezésének módját kell szem 
előtt tartani. A kályhákat lehetőleg úgy igyekszünk elhelyezni, hogy 
a helyiségeket díszítsék, de használatukat ne korlátozzák. Ez oknál 
fogva a kandallókat, mint már említettük, rendszerint a hosszú fal 
közepére, a kályhákat ellenben hálószobákban leginkább az anyafal 
és valamelyik választófal által alkotott sarokba, lakó-, dohányzó
úri és fogadó-szobákban pedig inkább az anyafal vagy a választó 
fal közepére teszszük, mert itt a falak kevesebb meleget vonnak el 
tőlük és a kályhák, közelebb lévén azokhoz, a kik a szobában tar
tózkodnak, télen a társaság középpontjai lehetnek.
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A kályhákkal szorosan függ össze a kémények és füstcsövek 
elhelyezése. Ezeket tudvalevőleg rendszerint az anyafalakban helyez
zük el, nehogy a vékony választó falakat a szobák felé kelljen meg
vastagítani. Az épület homlokfalai tudvalevőleg kémények elhelye
zésére nem alkalmasak.

A kémények számát és csoportosítását tisztán a gyakorlati 
szempontok határozzák meg, mert azok nagyobb száma manapság, 
a midőn csaknem kivétel nélkül orosz kéményeket építenek, az

*Aoo

elhelyezést és a költségtöbbletet illetőleg nem okoz nehézséget; 
ezáltal a tervezés sokkal könnyebb, mint ha bújható kéményeket 
kellene építeni.

A kívülről fűlő kályhák fütőhelyeit a 2027.—2020. ábra szerint 
állítjuk helyre.

Ha ezek után az alaprajzokban ott, a hol boltívek vagy 
bolthajtások vannak, ezeket is pontozott vonalakkal megjelöljük, úgy, 
hogy alakjukat felismerhessük (2485. ábra), akkor az alaprajz telje
sen meg van szerkesztve.
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A fönnebbi példákban említett lakóháznak a fönnebbiek szerint kidolgozott 
alaprajzait, még pedig a pinczesor alaprajzát a 2485 , a földszint alaprajzát a 2486.,. 
az emelet alaprajzát a 2487. és a padlássor alaprajzát a 2488. ábrák mutatják.

8. A keresztmetszet megszerkesztése.
Az alaprajz elkészítése után, mielőtt annak tekhnikai kidolgo

zásához és teljes elkészítéséhez fognánk, el kell készítenünk az épü
let homlokzatának és keresztmetszetének legalább vázlatos terveze
tét, mert ezek alapján az alaprajzon legtöbbször még némi módo
sításokat kell tenni.

A szerkesztés megkönnyítésére a keresztmetszet rajzolásánál 
meghúzzuk mindenekelőtt azokat a vízszintes vonalakat, a melyek 
a pincze- és a padlástalaj, valamint a földszinti és az emeleti padozat 
színét, illetve egymáshoz való magassági fekvését mutatják, továbbá 
a természetes talaj felszínét ábrázoló vonalat, a melyhez képest 
egyrészt a földszinti padozat és másrészt a pinczetalaj magassági 
fekvését meghatározhatjuk. Ennek megtörténte után megrajzoljuk a 
homlok- és anyafalaknak az alaprajzból átvett vastagságát, illetve, 
megfelelő távolságban egymástól, függőleges határvonalait és meg
határozzuk minden egyes emeletben azoknak emeletenkint változó 
vastagságát. Ezekből a vízszintes és függőleges vonalakból egy hálózat 
keletkezik, a mely az egész keresztmetszetet magában foglalja és 
annak megszerkesztését épp úgy megkönnyíti, mint az alaprajzét 
annak tengelyei. E hálózat kiegészítésére meghúzzuk végre a választó
falakban levő ajtók középvonalait is az alaprajznak megfelelően.

A hálózat két-két szomszédos vízszintes szála e szerint az egyes 
emeletsorok magasságát mutatja, a pinczesortól kezdve egészen a 
padlássorig; ez a magasság az illető emelet szobamagasságán kívül 
a menyezet-szerkezet magasságát is tartalmazza. A szobák magas
ságáról már az 1155. lapon megemlékeztünk, megjegyezvén, hogy e 
magasság lakóházakra nézve a közölt határokon belül állandónak 
és általánosan elfogadottnak tekinthető. Egyes esetekben azonban, 
nevezetesen akkor, a midőn az egyes emeletsorokban a rendesnél 
nagyobb kiterjedésű helyiségek vannak, pl. iskolákban, középületekben 
stb., a szobamagasságot is a rendesnél nagyobbra kell venni, mert 
különben a helyiségek nyomottak, alacsonyak és nem szépek.

E magasság kiszabására nézve többféle régi szabály van; pl. hogy a szoba 
magassága

1. a mélység a/3 — aA-i*észe,
2. a mélység és hosszúság összegének ‘/a-része, vagy
3. az alapterület átlójának V2-része legyen.

Ezek a szabályok azonban nem tekinthetők általános érvényességueknek és a
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rendes viszonyokra alig alkalmazhatók, mert egyrészt igen nagy és másieszi a 
különböző nagyságú helyiségek részére különböző szobamagasságokat adnak, a 
melyeknek betartása legtöbbször gyakorlati okokból nem lehetséges, mert az egy 
emeletsorhoz tartozó helyiségek magasságát rendszerint egyenlőre szoktuk venni. 
Ez oknál fogva ily helyiségek magasságának kiszabásánál legjobb gyakorlatilag 
eljárni és a helyiségek jó megvilágítását tartani szem előtt.

A mély helyiségek megvilágitása az ablakoktól távol eső 
részükben annál hiányosabb, minél kisebb a magasságuk; az utóbbi! 
ennélfogva addig kell nagyobbítani, míg az ablakokkal szemközt le\ó 
anyafal is jól meg van világítva, azaz a világitó sugarak ennek alsó 
részét is küzvetetlenül érik. E tekintetben a világítás megfelelő, ha 
az anyafalhoz támaszkodva, álló helyzetben a szabad eget látjuk. 
Ez különösen udvarokból megvilágított helyiségeknél sziikséges. 
Könnyen belátható azonban, hogy erre nézve a szobamagasságon 
kívül befolyással van az ablakok, illetve azok szemöldökének magas
sága, mert a megvilágítás, különben egyenlő körülmények között, 
annál hatásosabb, minél magasabban van az ablakok szemöldöke. 
Mély helyiségeknél tehát, ha azoknak jó megvilágítására törekszünk, 
az ablakok szemöldökét egészen a menyezet alá toljuk lel (2491. 
ábra); ezzel kapcsolatban azonban a menyezet-gerendákat nem 
helyezhetjük el a homlok- és anyafalakra merőlegesen, mint rendesen 
szokás, de azokkal párhuzamosan, mert alátámasztásukra a szemöl
dökfal, a mely rendszerint 40—45 cm magas (2489. ábra) hiányzik. 
Ha ellenben az ablaknyilásokat vasgerendákkal hidaljuk át, a melyek 
a menyezetgerendák terhelését az ablakpillérekre átviszik, akkor a 
menyezetgerendákat ismét a szokásos módon helyezhetjük el.

Ha egy és ugyanazon az emeletsoron különböző mélységű 
helyiségek vannak, akkor a magasságot a legnagyobbnak alapján 
határozzuk meg, s az azután a kisebb helyiségekre is érvényes. Ez 
alól rendszerint csak a legfelső emeleten teszünk kivételt, a hol az 
egyes helyiségek magassága különböző is lehet, a mennyiben a 
magasabbat a padlástérbe toljuk fel, úgy, hogy menyezete magas-
sabban van a többieknél.

Különböző magassággal bírhatnak továbbá az egyes emeletek 
is. Erre nézve rendszerint az első emelet az irányadó, a mely vala
mennyinél kiválóbb és magasabb s a melylyel szemben a földszint 
és a felső emeletek alacsonyabbra vétetnek (2489. ábra).

Tisztában lévén az alkalmazandó szobamagassággal, kapjuk az 
illető emeletmagasságot, ha a szobamagassághoz hozzáadjuk a 
menyezet szerkezeti magasságát. Ez utóbbit azok után. a mit a 
menyezeteknél elmondottunk, könnyen kiszámíthatjuk ugyan, a 
kiszámításra azonban csak rendkívüli szerkezeteknél van szükség és

Sobó : Középítéstan I I . 32
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közönséges viszonyok között, a, midőn t. i. a helyiségek mélysége 
nem nagyobb 6 -8  m-nél, a terv megfogalmazására nézve elégséges 
pontossággal járunk el, ha a menyezet magasságát, előzetes kiszá
mítás nélkül, 40—45 cm-re veszszük.

Ismerve az emelet és megrajzolva a menyezet magasságát, 
következik az ablaknyílások megrajzolása. Ezeknek magasságát 
rendes viszonyok között a szobamagassághoz képest úgy határozzuk 
meg, hogy a padozat fölött 80—85 cm magas könyöklőfal, a menyezet 
alatt pedig — ha a helyiségek mélysége, a melyről fönnebb volt 
szó, azt megengedi —  40—45 cm magas szemöldökfal maradjon 

• (lásd a 2489. ábrát). A könyöklőfal magassága különben, a helyi
ségek megvilágítását illetőleg, keveset határoz és iskolákban, tem
plomokban stb., a hol az ablakból kihajolni nem szükséges, jóval 
nagyobbra, 1*0— 1*5 sőt 2'0 m-nyire is vétetik, hogy a hallgatók 
fejmagasságában légvonás ne legyen.

Az ablakok kiszabása után megrajzoljuk a választó és az 
anyafalakban levő ajtókat, kiszámítjuk és megszerkesztjük a már
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ismeretes módon az emeletről emeletre vezető lépcsőkarokat (lásd 
a 2489. ábrát), a pincze talajától kezdve egészen a padlásig, és meg
szerkesztjük a födélszék keresztmetszetét, s elkészítjük a födélszék, 
illetve a padlássor alaprajzát (2488. ábra) is. Mindezek után meg 
kell végre szerkeszteni a metszetben látható vízszintes párkányok 
élrajzát az épület két külső oldalán, ez azonban legnagyobbrészt 
csak a homlokzat kidolgozása után történhetik meg, mert a homlok
zatok tagozását és a tagoknak méreteit csak ott állapíthatjuk meg.

9. A homlokrajz kidolgozása.
A homlokrajz kidolgozása, illetve az épület külsejének kikép

zése a lényegében elkészített alaprajzhoz igazodik és, legalább főbb 
vonalaiban, azzal egyidejűleg történik, mert a belső beosztásra a 
homlokzat külseje is befolyással van. A kettőnek együtt való meg
fogalmazása — a formák lényegét illetőleg — még azért is szük
séges, mert mindkettőnek az épület rendeltetése adja meg külön
leges jellegét, a mennyiben egy középület, pl. egy templom, iskola 
stb. más s legtöbbször hatásosabb külsőt és egészen más beosztást 
igényel, mint a lakóház, a melytől első sorban kellemes és tetszetős 
külsőt kivánunk. A homlokrajzzal kapcsolatban állapíthatjuk meg 
végre az emeletek magasságát és a födél szerkezetét, a melyekre a 
keresztmetszet kidolgozásánál van szükségünk.

A homlokrajz kidolgozásánál úgy, mint az alaprajzénál is, 
főfigyelmünket arra kell fordítani, hogy az egyes részek egymással 
szerves kapcsolatban legyenek és együttvéve egy teljes, lezárt egészet 
alkossanak. Ez oknál fogva a főhelyiségeket már a homlokzatban is 
kellőleg érvényre kell juttatni és az alárendelt helyiségeket lehetőleg 
részarányosán köréjök csoportosítani, a mi a részeknek egy főtengely 
körül való elhelyezése által könnyen elérhető. A homlokrajz elkészí
tésénél tehát az alaprajznak már ismeretes tengelybeosztásához 
igazodunk és ennek megfelelően mindenekelőtt az épület főtengelyét, 
azután pedig a kapu, bejárók és ablakok középvonalait függőleges 
vonalakkal ábrázoljuk; ehhez csatlakoznak az épület jobb és baloldali 
határvonalai és az esetleg alkalmazott rizalitok szélső vonalai (2490. 
ábra). Ha most, a keresztmetszet kidolgozásánál említett módon, 
tisztába jöttünk az egyes emeletmagasságok és a földszint padoza
tának a talaj felszinétől való távolsága, szóval a padozatok szín
vonalainak a talaj felszínéhez viszonyított magassági fekvése iránt, 
akkor az ezeknek megfelelő vízszintes vonalakat, úgy, mint a kereszt- 
szelvénynél tettük, a függőlegesekre keresztben rajzoljuk. Ez által 
ismét függőleges és vízszintes vonalakból álló hálózatot kapunk, a

32 *
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mely a homlokzat elkészítését nagyon megkönnyíti, mert annak 
segítségével úgy az ajtó- és ablaknyilásokat, valamint azok párkányait, 
mint a vízszintesen menő faltő- övező- szalag- és főpárkányokat, 
a melyek rendszerint a padozatok színvonalaival összeesnek, és az 
ezek közé eső falsíkokat könnyen megrajzolhatjuk.

A homlokzat kiképzésében, illetve díszítésében, a különféle 
díszítő elemeket tekintve, számtalan variáczió lehetséges, úgy, hogy 
a homlokzat részletes megtervezése, az épület rendeltetésén és az 
építő-költségen kívül, főképpen a tervező ügyességétől és a szép 
iránt való érzékétől függ, a melynél fogva a számtalan díszítő elem

2490. ábra.

közül azt választja ki, a mi a helyi viszonyoknak és az épület 
rendeltetésének nézete szerint legjobban megfelel.

Ahhoz, hogy az épület szép és vonásaiban jó hatással legyen, 
nem kell ugyan sok díszítés, mert az egyes szerkezetek részarányos 
és könnyen felfogható elrendezése, a tervezésnél ügyeimen kívül 
nem hagyható renddel és szabályossággal kapcsolatban, már egy
magában is a szépnek és a tetszetősnek érzetét kelti fel bennünk: 
a díszítő szerkezetek hiánya azonban az épületet egyhangúvá, unal
massá és legtöbbször közönségessé is teszi. A díszítő szerkezeteknek,
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habár takarékos alkalmazása ennélfogva, az épület szebb külseje 
és a szemlélőre gyakorolt hatás érdekében, a legritkábban mellőz
hető és csak egészen közönséges lakóházaknál maradhat el, meg
jegyezvén, hogy a takarékos, de jól megválasztott díszítés az építő
költséget csak alig észrevehetően növeli, mert közönséges és főképpen 
vidéki lakóházaknál, a hol kevés kivétellel leginkább csak vakolt 
párkányokat és faltagozást találunk, csak kevés anyag- és munka
többletet okoz.

A különféle díszítésekre nézve a részletesen tárgyalt díszítő 
szerkezetek adnak felvilágosítást. A díszítések lényegükben kétfélék, 
még pedig vagy olyanok, a melyek az épület homlokzatának ajtó- 
és ablaknvilásokkal áttört felületét egyes vízszintes részekre osztják 
s az épületnek kezdetét, befejezését és koronázását mutatják, vagy 
pedig olyanok, a melyek az egyes vízszintes részeket ismét függő
leges irányban tagozzák. Az előbbiekhez tartoznak a faltő-, szalag-, 
övező és főpárkányok, az utóbbiakhoz pedig az ablakok és azoknak 
párkányai, továbbá a homlokzaton alkalmazott oszlopok, falpillérek 
(pilaszterek) és függőleges falszalagok (lezénák), s végre az erkélyek 
és a falkiszögellések (rizalitok). Hogy eme díszítő szerkezetek közül 
az egyes esetekben melyeket alkalmazzuk, arra nézve általános 
szabályokat, mint már említettük, felállítani nem lehet, az alábbiakban 
elősorolt általános szempontok azonban a homlokrajz elkészítését 
nagyon megkönnyítik.

a) A homlokzat, bizonyos távolságból nézve, szilárd, szabályos 
és jól elrendezett egészet mutasson. Ennek megfelelően minden 
homlokzaton tisztán kell megkülönböztetni a faltővet, a függőleges 
falakat és a koronázó szerkezetet.

b) Az épület legalsó része, látható kezdete, a mely az épületet 
a vízszintes talajjal összeköti és talpát szélesbíti, a fa ltő , a melyen 
az egész épület mint egy szilárd táblán áll; magassága tudvalevőleg 
különféle lehet, de legalább 50—60 cm. Általában véve alacsonyabb 
kell hogy legyen, mint a fölötte levő emeletsorok függőleges falazata, 
de viszont magasabb, mint a koronázó vagy főpárkány, úgy, hogy 
hatalmas talp gyanánt jelenjék meg és az épületnek a szilárdság 
jellegét adja. Ennek megfelelően megszerkesztésénél a legnagyobb 
egyszerűségre kell törekednünk, vagyis a díszítéseket mellőznünk; 
díszesebbé tehetjük azonban szükség esetén azáltal, hogy ugyanolyan 
három részből illesztjük össze, mint az egész épületet, nevezetesen 
a talpból (a), a szárból (ó) és a koronázó vagy fedőlapból (c) (1405. 
és 24-90. ábra). A szilárdság megfelelő jellegét jobban kidomborít
hatjuk, ha külsejét nagy és széles lapjukkal egymáshoz illesztett
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faragott kövek módjára képezzük ki és esetleg támasztófalszerűen, 
hátrafelé dűlőnek szerkesztjük (1401. ábra). Alápinczézett épületeknél 
a faltőben helyezzük el a pinczeablakokat, a melyeknek széles
ségüknél rendszerint kisebb magassága a faltő magasságához, tengely
köze pedig a földszint ablakközéhez alkalmazkodik, megjegyezvén, 
hogy a pinczeablakok párkányai a lehető legegyszerűbbek legyenek.

A faltő felső vonala, a mely rendszerint a földszinti padozat 
színvonalával vág össze, mindig vízszintes, lábvonala ellenben a 
talaj felszínéhez és oldaithajlásához alkalmazkodik, úgy, hogy oldalt- 
hajló területen a faltő magassága is különböző.

c) A homlokzat függőleges falainak magassága változik az 
emeletsorok száma és magassága szerint, külső kiképzésük ellen
ben különféle lehet. Szabálynak tekintendő, hogy az egyes emeletek 
párkányokkal legyenek egymástól elválasztva, a melyeknek felső 
határvonala rendszerint az illető emeleti padozat színvonalával vág 
össze, magassága pedig a belső gerendasor (menyezet) magasságát 
mutatja. Az emeleteknek eme szétválasztása nemcsak az épület 
külsejét díszíti, de annak a szilárdság jellegét is adja. Ezek a pár
kányok teljesen vízszintesek legyenek, az épület egész hosszúságán 
végig nyúljanak és mindvégig egyenlő méretekkel, de különösen 
egyenlő magassággal bírjanak. Ha a homlokzat oly oszlopokkal 
vagy pillérekkel van tagozva, a melyek egy emelet sornál magasab
bak, akkor a párkányok az oszlopokon keresztül nem vezethetők, 
azok között azonban végignyúlók kell hogy legyenek.

d) A fő- vagy korondáző párkány a falból kiszögellő fedő
lapot ábrázol, a mely az épületet, mint egészet, fölülről lezárja és 
arkhitektonikus módon határolja s a melynek folytatása és betető
zése a födél. A főpárkány, ellentétben a faltővel, gazdagabb díszí
tésű, de lehetőleg könnyű legyen, a szarufejekkel, fogakkal stb. tagolt 
párkányok ennélfogva előbbrevalók a teljesen tömöreknél.

e) A homlokzat egyes vízszintes részei, nevezetesen a faltő és 
az egyes emeletsorok ugyanazt a hármas tagozást tüntethetik fel, 
mint az egész homlokzat (lásd a 2490. ábra «, b. c, ax, c,. és 
a2, ó2, Cg, részeit), ezek azonban az egészre kiterjedő tagozással 
szemben alárendelt jellegűek és ennélfogva szerényebb méretekkel 
bírnak, nehogy a főtagozást, a melynek az egész fölött kell ural-

elhomályosítsák.
Az épület tetszős külsejét, díszítések hiányában is, első sor- 
jől megválasztott emelet magassá gok biztosítják. Egyenlő 

magasságú emeleteket csak közönséges lakóházakon találunk, ez 
azonban azokat még akkor is egyhangúvá és aránytalanná teszi, ha

kodnia,
f )

bán a
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megfelelően vannak díszítve. Minden helyesen megszerkesztett é]»il
letnél ellenben, mint már a keresztmetszetnél is említettük, az első 
emelet a főemelet és ezért valamennyi emeletsornál magasabb. 
Ezzel szemben a földszint mintegy 1.5-részszel alacsonyabbra, a 
második emelet pedig a földszintnél valamivel magasabbra veendő 
(lásd a 2490. ábrát).

g) A falakban sem nagyon sok, sem nagyon kevés ablak ne 
legyen, mert előbbi esetben az épület elveszti a szilárdság jellegét, 
utóbbi esetben pedig nehézkes, lakatlan és komor külsőt mutat; 
a belső helyiségek hiányos megvilágítására már az épület külsejéből 
lehet következtetni. Az ablakok sűrűbb elhelyezése továbbá kisebb 
belső helyiségekre és több lakóra mutat, mig ellenben a gyérebben 
levő ablakok és a köztük levő szélesebb ablakpillérek kevés lakóra, 
de kényelmesebb lakásra engednek következtetni. A szélesebb sarok
pillérek az épületet erősebbnek, a nagyon szélesek azonban eset
lennek mutatják.

h) Az ablakok alakja is különböző befolyással van a homlok
zatra. A magas és széles ablakok a jó megvilágítás és szellőztetés 
feltétele, a kettő között azonban a helyes arány, hogy t. i. a magas
ság körülbelül kétszer akkora legyen, mint a szélesség, a homlok
zat szépsége érdekében mindenkor betartandó. Az ablakok magas
sága továbbá ne legyen oly nagy, hogy a választó vagy éppen a 
főpárkányig érjen; e tekintetben a legjobb arány, a melyet a 
főemeleten lehetőleg betartani igyekszünk, az, a midőn a szemöldök
párkány és a választó vagy főpárkány között ugyanolyan széles 
sima falszalag van, mint két-két szomszédos ablak párkánya között. 
Oly esetben tehát, a midőn az ablak egészen 
a menyezet alá ér, a szemöldökpárkányt, a 
mely a választó párkánynyal összeesnék, el 
kell hagyni (2491. ábra).

Az ablakok legjobb alakja, melyet ezért 
lakóházaknál, a hol a jó megvilágítás a fő- 
czél, leg többnyire alkalmazunk, a négyszög, 
mert egyenlő magasság és szélesség mellett 
több világosságot ad, mint a félkörrel lezárt 
ablak; a lapos körívvel lezárt ablak sem sokkal 
jobb a félkörűnél és e mellett kevésbbé szép-

i )  Az összes ablakok, oszlopok és pillérek, 
a melyek a különböző emeleteken egymás 
fölött vannak, közös függőleges tengelylyel 
birjanak, azaz pontosan egymás fölött legyenek, úgy, hogy az egyik
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a másikon állónak látszik. Ha pedig az oszlopok, pillérek és fal
szalagok az alattuk levő emeleten nem folytatódnak, akkor az 
utóbbit úgy kell kiképezni, mintha a felső emeletnek talapzatát 
alkotná (lásd a 2490. ábrát).

k) A homlokzat minden egyes alkotó része magában is egy 
egész szerkezet legyen; minden oszlopnak, pillérnek vagy falszalag
nak ennélfogva lába és feje s minden ablak- és ajtónyilásnak körítő 
párkánya legyen, mert különben puszta és befejezetlen szerkezet
nek látszik.

l)  Az ajtó- és ablakpárkányok, hacsak függőleges és vízszintes 
vonalakból állanak, a homlokzatot egyszerűvé, de kellemessé teszik; 
a díszítést azonban változatossá tehetjük, ha egyes ablakok fölött 
háromszögű (2490. ábra) vagy körszelet-alakú betetőzést alkalmazunk.

m) A bejáróajtó az ablakokkal szemben előbbre való lévén, 
arányaiban jelentőségleljesebb és díszítéseiben gazdagabb legyen 
azoknál. Szemöldöke mindig egyenlő magasságban legyen az abla
kokéval.

n) Nagyobb hosszúsággal biró homlokzatot malitokkal kell 
több önálló részre osztani, a melyek mindegyike egy középvonallal 
bírjon; a középső rész középvonala azonkívül mindig az épület fő
tengelyével essék össze (lásd a 2490. ábrát). Az egyes homlokzat- 
részeket mindig függőleges vonalakkal és esetleg fegyverzett sarkok
kal (650. és 2490. ábra) kell határolni, a melyek a falból 2—5 cm- 
nyire kiállanak, az egyes részeknek nagyobb szilárdság jellegét 
adják s árnyékukkal a homlokzat hatását emelik.

o) A sima falfelületek, ha kiterjedésük nem nagy, és kellően 
tagozott szerkezetek között vannak, a homlokzat hatását emelik és 
a szemnek mintegy pihenőt nyújtanak, ha ellenben nagy kitérje- 
désűek, akkor az épületet egyhangúvá teszik. Ezeket azután a föld
szinten, több emeletes épületeknél néha az első emeleten is, víz
szintes rétegzéssel tagozzuk, a mely a függőleges falak belső, réte
ges alkotását ábrázolja és árnyékával a homlokzat hatását emeli 
(651. és 2490. ábra). A faltőben és a földszinten az egyes rétege
ket függőleges hézagokkal egyes kövekre is lehet osztani (lásd az 
1401. ábrát). A rétegzést vagy kőmetszést azonban az egész épületre 
kiterjeszteni nem szabad, mert nehézkessé válik, s egyemeletes épü
leteknél az csak a földszintre terjedhet ki, az emeleten pedig leg
följebb a sarkokra (2490. ábra).

p) Az épület profilját kiegészíti végre a födél: ez a főpár
kánynyal együtt vagy a nélkül az épület arkhitektomkus határolása 
és ennélfogva, ha jól van kiképezve, szépségét és hatását nagyban
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emeli és az épület különleges jellegét és rendeltetését is kifejezi. 
A födél határozott czélja, hogy az épületet a légköri csapadék és 
befolyások ellen megvédje; azért nincs értelme annak, hogy a föde
let, mint azt gyakran találni, egy karzat (attika) mögé egészen el
rejtsük, de igen természetes, hogy azt lehetőleg az épület díszíté
sére felhasználjuk.

A födelek hajlása, tudvalevőleg, a fedőanyagon kívül az éghaj
lathoz igazodik s e szerint többé—kevésbbé lapos vagy meredek 
lehet. Általáben véve a lapos födél az ő könnyű arányaival és 
szabad profiljával kellemesebb hatást gyakorol, mint a meredek, a 
mely nehézkes és félelmetes. Nagyon emeli továbbá a födél ha
tását és változatosságát a homlokzat megtörése, illetve a tagozott 
alaprajz, a mely minden egyes épületrész számára külön födelet és 
minden fontos tér fülé külön födélrészt igényel, továbbá az egyes 
épületrészeknek különféle magassága, a mely azáltal keletkezik, 
hogy egyes részben több emeletet vagy magasabb emeletsorokat 
alkalmazunk, mint a többiekben, s a mely ehhez képest különböző 
magas-ságú és alakú födeleknek egymás mellé való helyezését teszi le
hetségessé.

*

Ha a keresztszelvény és a homlokzatok kész vázlatait össze- 
hangzásba hoztuk az épület alaprajzaival és a szükségesnek látszó 
módosításokat megtettük rajtok, következik végre a tervrajzoknak 
tekhnikai kidolgozása és elkészítése, úgy, mint azt a 6. czikk- 
ben leírtuk.

A tervezésre vonatkozó irodalom  és forrásmunkák:
Bau-Instruction für die k. k. Berg-, Hütten- u. Salinen-Werke, Wien 1S58.
Deutsches Bauhandbuch, II. kötet, 2. rész, Berlin 1884.
J. Durm : Handbuch der Architektur, IV. rész, I. félkötet, Darmstadt 1883.
H. Diesener: Das Voranschlägen u. Entwerfen v. Hochbauten, Halle 1888.
Tankó S .: A  lakóház tervezése és építése, Budapest 1889.
L. Abel: Das elegante Wohnhaus, Wien, Pest, Leipzig 1890.
L. Abel: Allgemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1893.

II. FEJEZET.

A költségvetés.
1. A költségvetésről általánosságban.

A tervrajzok elkészítése után ki kell számítani azt, mennyibe 
kerül a tervezett épület felépítése az adott helyi;viszonyok között, azaz, 
el kell készíteni az épület költségvetését. A tervrajzok csak ezzel
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a költségvetéssel és a hozzátartozó műszaki leírással együtt alkot
ják a teljes tervezetet.

A költségvetés nem egyéb, mint a tervezett építkezéshez 
szükséges munka- és anyagmennyiség részletes kiszámítása, s ennek, 
valamint a helyi anyagárak és munkabérek alapján az épitőköltség 
kipuhatolása. Pontos és megbízható költségvetés e szerint csak 
pontos és méretekkel felszerelt részletes tervrajzok, valamint a 
helyi munkabérek és anyagárak ismerete alapján szerkeszthető. A 
tervrajzok alapján meghatározzuk ugyanis azt, milyen és mennyi 
munkára és építőanyagra van szükség, hogy a tervezett épületet 
helyreállítani lehessen, a helyi viszonyokból folyó egységárak alapján 
pedig kiszámítjuk a kipuhatolt munka- és anyagmennyiség pénzbeli 
értéket.

A költségvetés e szerint felvilágosítást és áttekintést nyújt 
a tervezet végrehajtásához szükséges munkálatok minőségéről és 
mennyiségéről, az anyag- és munkaerőszükségletről, a helyi anyag
árakról és munkabérekről, valamint ez épitőköltség miként való 
felosztásáról. Ennek következtében a költségvetés — ha eléggé 
pontos és megbízható —  nemcsak magának az építtetőnek van 
hasznára, de az építőnek vagy vállalkozónak, illetve az építésveze
tőnek is, mert csak ennek alapján lehet az egyes munkák pontos 
költségeiről tájékozást szerezni, az építőanyagokat beszerezni, a 
munkaerőt szerződtetni vagy a munkálatokat vállalatba kiadni, és 
csak ennek segítségével számolható el és ellenőrizhető a pénz- és 
anyagkiadás s vehető át a kész épület.

A költségvetés megszerkesztésénél mindig a tényleges szük
ségletet kell szem előtt tartani, a legmegbízhatóbb adatokkal szá
mítani és a legjobb beszerzési forrásokat és árakat kipuhatolni, hogy 
ennek alapján úgy az építtető, mint az építő-vállalkozó mentve 
legyen a csalódásoktól és az ebből származó perlekedéstől. A 
munkamennyiségek kimutatásánál és az egységárak kiszámításánál 
tekintettel kell lenni egyrészt az építtetőre, nehogy az építkezésből 
kifolyólag olyan költségekkel megterheltessék, a melyek őt meg nem 
illetik és a vállalkozónak jogtalan hasznot nyújtanak, de másrészt 
arra is, hogy a költségek oly magasságban legyenek előirányozva, 
hogy azokért a vállalkozók vagy a kézművesek a munkálatokat át
veszik és tényleg el is készíthetik, a nélkül, hogy pótkövetelésekkel 
álljanak elő és az építtető utólagosan oly költségekkel terheltessék, 
a melyekre nem számított. E tekintetben elvül fogadható el, hogy 
a költségvetés tételeit inkább valamivel magasabbra, mint alacso
nyabbra vegyük, mert az előirányzott költség túllépése mindig kel
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lemetlen, míg a megtakarítás szükség esetén ama túllépések fedezé
sére fordítható, a melyek különféle, előre nem látható körülmények 
folytán csaknem minden építkezésnél előfordulnak.

A részletes költségvetés alapja az építő-vállalkozókkal és a 
kézművesekkel való tárgyalásoknak, ennélfogva úgy legyen meg
szerkesztve, hogy úgy az építtető, mint a vállalkozó előzetesen 
szerezhessen belőle tájékozást a munkamennyiségről és az egységárak
ról, valamint arról a munkáról is, a melyet a megjelölt árért teljesíte
nie kell. Ez természetesen csak akkor lehetséges ,ha a költségvetés nem 
kerek összegekben, de lehetőleg részletesen és tételesen s azonkívül 
világosan, alapos rövidséggel és könnyen áttekinthető módon van 
megszerkesztve és mindenre kiterjeszkedik, a mi a létesítéshez szük
séges és a miből a költségek összege adódik össze. S mivel az 
építés czélja és az okok, a melyek az építkezés módját, méreteit 
és terjedelmét megvilágítják, továbbá a szükséges magyarázatok és 
felvilágosítások, a vezérlő szempontok, az anyagok beszerzési helye 
és minősége stb. a műszaki leírásban, a mely a részletes költség- 
vetést mindig követi, részletesen leiratnak: a költségvetésben minden 
fölösleges magyarázattól és részletezéstől, a mely világosságát és 
megérthetőségét károsan befolyásolhatná, tartózkodni kell. E helyett 
inkább a műszaki leírás legyen lehetőleg részletes, alapos és olyan, 
a mely a szerkezetek minden részletébe behatol és a költségvetés 
megértését könnyűvé teszi.

A költségvetés megszerkesztésénél általánosságban követjük 
a munkálatok sorrendjét, a melyben az egyes munkák az építés 
közben tényleg követik egymást. Ezeket a munkálatokat a hozzájok 
tartozó anyagokkal és költségekké] együtt egy-egy fejezetbe foglal
juk össze és minden fejezetet külön-külön lezárunk, úgy, hogy a 
költségvetés annyi fejezetből áll, a hány féle munka vagy költség 
az építkezésnél előfordul. Hogy azonban az összes épitő-költséget 
könnyen áttekinthessük, az egyes fejezeteket a költségvetés elején 
vagy végén a munkanemek czimei szerint egy összesítésbe (sommá- 
zatba) foglaljuk össze. Az egyes fejezetek, illetve munkacsoportok 
czimei rendszerint a következők:

I. Föld- és kőműves-munka,
II. Kő-, gránitterazzó és aszfaltburkolati munka,
III. Kőfaragó-munka,
IV. Vasszerkezeti-munka,
V. Ács-munka,

VI. Cserép- és palafedő-munka,
VII. Bádogos-munka,
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VIII. Asztalos-munka,
IX. Padlózati-munka,
X. Lakatos-munka,

XI. Mázoló-munka,
XII. Üveges-munka,

XIII. Szobafestő- és falkárpitozási-munka,
XIV. Szobrász-munka,
XV. Kályhás-munka,

XVI. Vízvezetéki, csatorna- és légszeszvezetéki munka,
XVII. Lég-, víz- és gőzfűtési, valamint szellőztetési berendezés,

XVIII. Villamos világítási és munkaátviteli, valamint távjelző- 
és villámhárító berendezés.

A részletes költségvetés alakja és rovatbeosztása mindenütt 
más és más. a nálunk használatos eljárás szerint azonban a ren
desen szerkesztett költségvetés, a mely a helyi viszonyokat is kellő
képpen számba veszi, négy részből áll. A költségvetés alapja ugyanis:

1. a munkakimutatás vagy előméret, a mely a részletes terv
rajzok alapján a létesítendő munkálatok nemét, méreteit és mennyi
ségét sorolja elő, és

2. a munkabérek és anyagárak jegyzéke vagy röviden árjegy
zék, a mely a helyszínén gyűjtött adatok alapján a helyi munka- 
és fuvarbéreket, valamint a felhasználandó építő-anyagok helyi árait 
mutatja ki.

Az árjegyzék és az ú. n. »Építési Tanácsadók« vagy »Építési 
Illetékkiszabás« alapján készül azután

3. az árelemzés; ez megállapítja, illetve levezeti azt, hogy meny
nyi anyag és mennyi munkaerő szükséges minden egyes munka
nem egységének (pl. t m3 falnak, 1 in2 födélhéjnak, 1 m eresz- 
csatornának, 1 drb. ajtótoknak stb.) helyreállításához és mennyibe 
kerül az a helyi egységárak szerint.

4. A költségkimutatás végre, a melyet röviden költségvetésnek 
is neveznek, a munkakimutatást és az árelemzést összevetve, az 
előbbiben felsorolt munkanemek összes építő-költségét mutatja ki 
tételenkint és fejezetenkint.

A négy rész egy teljes egészet alkotván, az árelemzés és a 
költségkimutatás minden egyes tételénél hivatkozás történhetik az 
árjegyzék, illetve a munkakimutatás megfelelő tételeire, inig ellen
ben a munkakimutatás adatai a tervrajzokból kerülnek ki. Hogy 
tehát az ezek között levő összefüggés külsőleg is látható legyen, a 
helyszinrajzot rendszerint A  czimbetűvel, a tulajdonképpeni terv
rajzokat B, illetve J5l3 B.1: B 3, stb. betűvel, a munkakimutatást (\
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az árjegyzéket D, az árelemzést E  és a költségkimutatást F  czim- 
betűvel jelöljük.

2. A munkakimutatás vagy elöméret.
A munkakimutatás az építkezésnél előforduló összes munká

latokat és tárgyakat mennyiségileg és részletes méreteik szerint, 
egymás után és külön-külön tételekben [sorolja elő. Hogy pedig a 
különféle munkálatok között az áttekintést megkönnyítse és mére
teiket azonnal láthatóvá tegye, a munkakimutatás mindig rovatos és 
különféle alakkal bírhat.

A nálunk leggyakrabban használt alak a következő:

, 
T

ét
el

 s
z. Darab

vagy
súly

A tárgy megnevezése
M é r t é k

folyó- négyzet- köb-

m cm m cm | m cm

6

A szokásos hat rovat közül az első tartalmazza a tételek 
folyószámát. Ez a számozás igen fontos kellék, mert a munkakimu
tatás sok tétele között az áttekintést megkönnyíti és a költségkimu
tatás szerkesztésekor, a mely a munkakimutatást tételre">l-tételre 
követi, a reá való hivatkozást egyszerűvé teszi.

A második rovat, a mely sokszor egészen is hiányzik, a darab
szám vagy súly szerint felszámított tárgyak mennyiségének feltün
tetésére való. A munkamennyiséget ugyanis, a munka természetéhez 
képest, vagy hosszúság, terület, illetve térfogat szerint számítjuk fel. 
a szerint, a mint az illető szerkezet vagy tárgy egy, két vagy három 
irányban való kiterjedés szerint számolandó el, vagy pedig súly, 
illetve darabszám szerint veszszük fel, a szerint, a mint a 
szerkezet vagy tárgy értékét az anyag tömege (súlya) vagy pedig a 
helyreállításához szükséges munka határozza meg. Minden egyes 
munkát természetesen oly egységekben kell felsorolni, a minőkre az 
egységárak vonatkoznak. A tárgyak számát a tervrajzokból olvassuk 
ki, súlyukat pedig szokásos vagy fölvett méreteik szerint számítjuk ki.

A harmadik, széles rovat a felszámított munkálatok vagy 
tárgyak rövid leírását és jellemzését tartalmazza. Ez a rovat termé
szetesen annyi fejezetből áll, a hányféle munka az építkezésnél 
előfordúl; a fejezetek a fönnebb említett sorrendben következnek 
egymás után és a munkanemet, illetve a munkacsoportot jelző
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czímmel (pl. föld- és kőműves-munka, kőfaragó-munka, ácsmunka 
asztalos-munka stb.) bírnak. Egy-egy fejezetben tehát mindazt elő 
kell sorolni, a mi egyneműsége miatt együvé való és ugyanazok 
által a kézművesek (pl. kőművesek, kőfaragók, ácsok, asztalosok stb.) 
által szokott végeztetni. Mivel azonban az egy fejezetbe tartozó 
munkálatok helyreállításuk módjára vagy költségeire nézve egy
mástól nagyon eltérők lehetnek, a különnemű munkálatokat, minden 
egyes fejezetben ismét külön-külön csoportba foglaljuk. így pl. a 
kőműves-munka fejezete alá tartozik az alap-, a pincze-, a földszinti, 
az emeleti és a padlás-falazat, a melyek mindegyike más és más 
helyreállítási költséget és sokszor más és más anyagot is igényel. 
Minden egyes emeletsorban állhat továbbá a kőműves-munka fala
zásból, boltozásból, párkányrakásból, vakolásból stb. Ezeket a külön
féle munkálatokat tehát a fejezet czíme alatt természetes sorrendben 
— a melyben az építésnél is követik egymást — és külön-külön 
fő-, illetve alcsoportokban s mineműségöket jelző külön czímek 
alatt soroljuk elő. Minden egyes alcsoportnál az együvé tartozó 
munkák bizonyos sorrendben és külön-külön tételszám alatt követik 
egymást. Hogy pedig az utóbbiak közül semmi se maradjon ki. a 
a munkákat vagy természetes sorrendjük vagy pedig kisebb-nagyobb 
fontosságuk szerint, sorozzuk egymás alá. Igv pl. a kőműves-munkánál 
először a falrakást, azután a boltozást, erre a vakolást stb., a fal
rakásnál pedig ismét először az alapozást, azután a pincze-, erre a 
földszinti stb. falakat, s ezek között végre először a főfalakat, azután 
az anyafalakat és végre a választó falakat soroljuk elő. Minden 
egyes falazatnál továbbá a vastagabb falak megelőzik a vékonyab
bakat (lásd az alább következő munkakimutatást). Minden alcsoport 
munkamennyiségét végre, a mely ugyanabból az anyagból és ugyan
olyan egységárban készítendő, egy-egy összegbe foglaljuk össze.

A tárgyak megnevezése lehetőleg rövid, de velős, érthető és 
kimerítő legyen. Főfigyelem fordítandó arra. hogy az egyes munkák 
terjedelmét és nemét pontosan leírjuk és mindazt a munkateljesítést 
felsoroljuk, a melyet az illető kézművesektől az ezen munkáért 
megállapított egységárért követelünk. A szövegezésben tehát mind
azokat a részleteket, a melyek az egységárra befolyással vannak, 
fel kell említeni, hogy abból a végrehajtásnál alkalmazandó anya
gokat és a létesítendő munkák minőségét félremagyarázhatatlanúl 
megítélni lehessen.

A munkakimutatás utolsó három rovata azoknak a munkála
toknak méreteit és mennyiségét sorolja fel, a melyek nem darab- 
szám vagy súly szerint, de hosszúságuk, területük vagy térfogatuk
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szerint számíttatnak fel. Az egyes munkálatok méreteit ismét a 
tervrajzokból veszszük át, illetve a méreteket úgy tüntetjük ki. 
hogy azok a tervrajzokban is feltalálhatok és szám szerint ellen
őrizhetők legyenek. A feltalálás megkönnyítésére az egyes munká
latokat a Tárgy rovatában, szükség esetén, betűkkel vagy folyó
számokkal jelöljük meg.

Az egynemű munkálatok méreteit, pl. az egyenlő vastagsággal 
bíró körülzáró falak hosszúságát, egv-egy összegbe foglaljuk ugyan 
össze, az ellenőrzés, illetve a szám szerint való megvizsgálás meg
könnyítésére azonban a részletes méreteket, a melyek az összeget 
eredményezik, a Tárgy rovatában láthatóvá teszszük (lásd az alábbi 
munkakimutatást). Hosszú és esetleg több sorra kiterjedő szám
sorokat azonban kerülni kell, mert az ellenőrzést megnehezítik. 
Hasonlóképpen kerülendő ugyanazoknak a számbeli adatoknak ismételt 
elősorolása; a megelőző tételre való hivatkozás rendszerint elég
séges.

Méretegységül a munkálatok méretezésénél és kiszámításánál 
a métert, a tárgyak súlyának a kitüntetésénél pedig a kilogramot 
használjuk. A pontosság fokát, gyakorlati szempontból, a métermér
téknél két tizedesre, a kg-nál pedig egy tizedesre szabjuk. Oly esetben 
tehát, a midőn —  a terület vagy térfogat kiszámításánál —  két 
vagy három méret összeszorzásából 4 vagy 6 tizedest kapunk, azokat 
a harmadik tizedestől kezdve egyszerűen elhagyjuk és a megtartott 
második tizedest csak akkor nagyobbítjuk egy egységgel, ha az 
elhagyott harmadik tizedes nagyobb 5-nél. Ez alól csak fémből 
készült tárgyaknál teszünk kivételt, a melyeknek vastagságát rend
szerint mm-ekben, azaz három tizedessel fejezzük ki.

A tizedesek kikerekítése azonban nem az egyes méreteknél, illetve a ténye
zőknél, de mindig az összegekben vagy szorzatokban hajtandó végre; azokat a 
méreteket továbbá, a melyekkel egy más méretet szorzunk vagy osztunk, nem 
szabad előzetesen kikerekíteni, nehogy az ebből származó hiba megsokszorozódjék. 
Oly esetben tehát, amidőn — a terület vagy térfogat kiszámításánál — 2 vagy B ténye
zőt, a melyek mindegyik e 2 tizedessel bir, kell összeszorozni, a két tizedesre való ki
kerekítés csak két-két tényező összeszorozása után engedhető meg. Ugyancsak a 
kikerekítésből származó hiba csökkentésére három tényező összeszorzásánál előbb 
a két nagyobbal szokás végezni a szorzást és az igy kapott szorzatot azután a 
harmadik legkisebb mérettel megszorozni, mert a hiba annál kisebb, minél kisebb 
volt a harmadik tényező.

Nagyobb építkezésnél a munkakimutatás több ívre terjedő 
munkálat; ebben az esetben minden oldalt külön-külön összeadunk 
és az összeget, a melynek folytatása a következő oldalon van, oda 
átviszszük, úgy, hogy ennek első sora legyen. A megelőző oldal
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összegét áttétel, a következő oldal első sorát pedig átvétel szóval 
jelöljük meg.

Az összefűzött és lapszámozott munkakimutatás kívül Munka
kimutatás felírást és C betűt kap s ezzel kapcsolatban az építkezés 
nemét és helyét is megnevezzük.

A munkakimutatásnak nálunk igen gyakran a következő alakja is haszná
latos, a mely az előbbitől csak abban tér el, hogy a munkálatoknak hosszúság
ban, szélességben (vastagságban) és magasságban (mélységben) való kiterjedését 
külön-külön rovatban tünteti ki, míg a negyedik méretrovat az előbbi rovatok 
összeszorzásából eredő területet vagy térfogatot mutatja. Rossz oldala csak az, 
hogy a hosszúság, a terület és a térfogat elkülönítése nem oly szembetűnő, mint 
az előbbi alaknál.
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Ehhez hasonló végre a munkakimutatásnak alább következő alakja, a mely 

a Németországban használatos minta után indul s nálunk is, habár ritkábban 
található. Ez az alak abban tér el az előbbitől, hogy a mértékek részére öt rovat 
van s a terület a térfogattól el van különítve.
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A munkakimutatás megszerkesztésének módját az alábbi teljes 
Munkakimutatás teszi megérthetővé. a mely a 2485.—2490. ábrában 
bemutatott tervrajzokhoz tartozik és mindenre ad felvilágosítást. 
Hogy miként kell benne az egyes munkálatokat részletesen tárgyalni, 
alább lesz látható.
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G. Munkakimutatás (Előméret)
a Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóházhoz szükséges munkákra. 

(2485. — 2490. ábrabeli tervrajzok alapján).

1

IT l

>

2.

II

M é r t é k

A tárgy megnevezése
fol^Tó- négy zet- köb -

m cm m cm m cm

I. Föld- és kőművés-munka
anyaggal, munkabérrel, szerszámmal és

állványokkal együtt.

Földásás. pinczék és alapzatok részére,
tekintet nélkül a minőségre és mély-
ségre. a földnek 100 m távolságig való
talicskázásával

Földkiásás a pinczetömb részére
7'90 -(- ü'9ü -)- 0'60, hosszú 19 80

széles 9 40 186 12
400 16mély 2 15

Földkiásás a pinczelépcső részére
2-45 -f- O’GO -\- 0'45, hosszú 4 35

széles 3 50 15 23
mély 2 00 30 46

Földkiásás a pöczegödör részére
2'65 -(- 0-45 -j- 0 45, hosszú 3 55

széles 3 00 10 65
mély 2 50 26 62

Alapárkolás a pincze alatt
a íőfalak 19‘Í80 —j— (7'90 —(— U‘60) 2, hosszú 36 80

széles 1 O.i 38 64
a vastagabb anyafal . . . hosszú 12 70

széles
a 60 cm-es falak,

O 90 11 43

l9 -80 -j- G'OO -j- 7*90 4- 435 hosszú 38 05
széles

a lépcső orsófala . . . .  hosszú
0 75 28 50
4 35

széles 0 GO 2 61
Alapárkolás a bejáró lépcső alapzata
reszere 530-f- (0 45+1*40)2 hosszú 9 50

széles 0 45 4 28
összesen m2 85 46

mély
Alapárkolás a pincze nélküli rész

0 60 51 28

alatt 16'55 -(- 435 -j- 4'35, hosszú 22 25
széles 0 90 20 03

3 X  435, hosszú 13 05
széles 0 45 5 87

összesen m2 2 j 90
mély 1 00 25 90

Földkiásás összesen m:t 534 42
Alapfalasat és szabad alapok az alá 
nem pinczézett részben, 16 cm-nyire a 
földszinti padozat alá, románczément-

Sobó: Középítéstan I I . 38
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4.

A tárgy megnevezése

habarcsba rakva, a városi kőbányából 
fejtendő legjobb minőségű fekvőlapos 
kőből.

A pinczefalak alapzata az első tétel
s z e r i n t ......................................m:i

Alapfalak a pincze nélküli rész alatt 
az első tétel szerint . . . m'J

magas
összesen m3

Vegyes pincze falasat románezément- 
habarcsba rakva, ’/5-rész legjobb minő
ségű, mészmentes, vízbemártott téglá
ból, 4/5-rész a városi kőbányából fej
tendő legjobb minőségű fekvőlapos kő
ből, a látható részek simitatlan vako
lásával, a pincze talajától 16 cm-nyire 
a földszinti padozat alá számítva.

A körülzárófalak
2 X  7*9 -j- 19 8 - j-1*2, hosszú

széles
A körülzárófalak 19*80 4- 4*35, hosszú 
a választó falak

12*70 -j- 7*90 -f- 6*00, hosszú
összesen hosszú 

széles
a lépcső orsófala . . . .  hosszú

széles
összesen m2 

magas
A bejáró lépcső oldalfalai

6*00 -j- 1*40, hosszú
széles 
magas 

összesen mn
Pöcsegödör falazata legjobb minőségű, 
mészmentes, vízbemártott téglából, ro- 
mánczément-hábarcsba rakva, a látható 
részeknek románczémenttel való va
kolásával együtt
a pöczegödör falai (2*65-f-2*20)?, hosszú

széles
magas

» » feneke hosszú
széles
magas 

összesen m::
Vegyes földszinti falazat fehérmész
habarcsba rakva, lja-rész legjobb minő
ségű, mészmentes téglából, a/3-rész a 
városi kőbányából fejtendő, legjobb

M é r t é k

folyó- J négyzet- köb-

m cm m cm m cm

51 28

25 90
2 04 52 84

104 12

36 80
0 93 34 22

24 15

26 60
50 75
0 63 31 97
4 35
0 48 2 09

68 28
3 04 207 57

7 40
0 48 r* rO.)

1 20 4 26
315 95

9 70
0 48 4 66

2 50 11 65
2 65
1 75 4 64

* i 33 1 53
13 18

1
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A tárgy megnevezése
folyó- négyzet- köb-

m lem m cm m cm

minőségű fekvőlapos kőből, fehérmész- 
habarcscsal való sima vakolással és 
tiszta meszeléssel.

A négy főfal
(19-50 +  13-164-0-60) 2, hosszú 66 50

vastag 0 63 41 90
magas 4 00 167 60

összesen m3 167 60
Földszinti falazat legjobb minőségű,
mészmentes téglából, fehérmészha
barcsba rakva, fehérmész-habarcscsal 
való sima vakolással és tiszta mesze
léssel.

Az anyafalak 13"00 +  18*30 hosszú 31 30
vastag 0 48 15 02

A választó falak 2X4-50 +  2-05, hosszú 11 05
33vastag

» » (4-50-{-6 "00) 2, hosszú
0 3 65

21 00
vastag 0 18 3 78

összesen ni“ 22 15
magas 4 00 89 80

Levonandó 4 nt2-es és ennél nagyobb 
nyilasok.

A lép csőn y ilá s ......................hosszú 0 70
széles Ö 48 1 30

magas 3 00 3 90
marad m3

Első emeleti téglafalazat legjobb minő-
85 90

ségű, mészmentes téglából, fehérmész- 
hnbarcsba rakva, ugyanilyen habarcs
csal való sima vakolással és tiszta
meszeléssel. 

A négy főfal
(19'50 —j— 13"4í5 —j— 0'60) 2, hosszú 67 10

Az anyafalak 13*15 —}—18*60 hosszú 
összesen hosszú

31 75
98 85

vastag
A választó falak

0 48 47 45

2 X  4-65 +  2-20, hosszú 11 50
vastag

A választó falak (4-65 +  6-15)2, bosszú
0 33 3 80

21 60
vastag 0 18 3 89

összesen m2 55 14
magas

Levonandó) 4 m2-es és ennél nagyobb 
nyilasok.

4 46 245 93

A lépcsőnyilás, a 6. tétel szerint . 3 90
marad m3 242 03

33*
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9.

A tárgy megnevezése

M é r ; é k

folyó- négyzet- köb -

m cm m cm m cm

Padlásfalazat legjobb minőségű, mész-
mentes téglából, fehérmész-habarcsba
rakva, simitatlan mészbabarcs-vako-
lássál; a kéményeknek a tetőn kívüli
része nyers téglafalazat módjára elké-
szítve.

A kém ényfalak......................hosszú 2 25
vastag 0 48 1 08
magas 7 Oö P7/ 56

A négy főfal székfala
(19 50 -j- 18-75 ~j- 0'60) 2, hosszú 67 70

vastag 0 33 22 34 1
A székfal erősítő pillérei 25 X  0*48, hosszú 12 00

vastag 0 15 1 80
összesen m2 24 1 í-

magas 1 20 28 97
A padláslépcső elülső fala. . hosszú 2 70

vastag 0 33 0 89
magas 3 20 2 85

» » két oldalfala 2x4-6, hosszú 9 20
vastag 0 33 3 04
magas 2 50 / 60

összesen m3 46 98
Pinczeboltozat vasgerendák között a
legjobb minőségű mészmentes téglából,
fehérmész-habarcsba rakva, ugyanilyen
habarcscsal való simitatlan vakolással.

1. sz. pinczehelyíség . . . hosszú 6 00
széles 4 70 28 20

2. » » . . .  hosszú 6 30
széles 7 40 46 62

3. » » . . .  hosszú 7 90
széles 4 70 37 13

összesen m" 111 95
Tömör boltozat a legjobb minőségű
mészmentes téglából, fehérmész-ha-
barcsba rakva, a látható részeknek
fehérmész-habarcscsal való sima va-
kolásával és tiszta meszelésével, hát-
falazattal együtt.

A pinczefolyosó boltozata . . hosszú 12 70

1 -45 +  0-25 +  0-32 - f  <̂ -  széles 2 10 26 67

A földszinti folyosóboltozat . hosszú 13 00

1-69 - f  0-30 +  0-32 - f  — széles 2 30 29 90

Az emeleti folyosóboltozat. . hosszú 13 15

1 -75 4- (/30 4- 0’32 -4- —̂  -  széles 2 | o
< 32 22

Áttétel 88 79

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



517

I a 1 ^
>>
■3
CB M é r t é k

m > A tárgy megnevezése
Ü
‘05

oáÉH folyo- négyzet- köt»-
H Q m cm m cm m cm

1
Átvétel 88 79

A padláslépcső lejtős boltozata hosszú 5 50
„ , , 0-16
1-10 +  0-20 +  0-32 +  ~  széles 2 00 11 00

összesen m2 99 79
0-32 4- 0-16

23 952 . . .  vastag 0 24

11.
összesen m;í — 23 9.)

Földfeltöltés a földszintén a bejáró
,, „ ,,.6 (104 -4 -00
lépcső alatt----- -k------ , . . hosszú 5 00

széles 1 60 8 00
a pinczelépcső alatt . . . hosszú 3

1
20

széles 08 3 46
az alá nem pinczézett helyiségek 
alatt 1*75 4~ 215 4-3  25 4~ 6*45 hosszú 13 50

58széles 4 35 72
összesen m- 70 18

magas 1 00 70 18

összesen m3 70 18
12. Feltöltés a padozatok alatt száraz,

tiszta homokkal vagy salakkal, 10 cm 
vastagságban.

A földszinten 4. sz. helyiség 9'00 m2
5. » » 11*25 »
6. » » 16*20 »
7. » » 29*70 »
8. » » 30*00 »
9. » » 52*80 »

10. » » 41*00 » 
folyosó . . 20*80 » 210 75

Az emeleten 11. sz. helyiség 1()*00 »
12. » » 11*63 »
13. » » 16*74 »
14. » » 31*39 »
15. » » 31*67 »
16. » » 54*00 »
17. » » 43*00 » 
folyosó . . 23*00 » 221 43

A p a d lá so n ............................hosszú 19 00
széles ; 13 40 254 60

13.
összesen m2 686 78

Homlokszati diszvakolds a három 
utczai homlokzaton, fehérmész-habarcs-
csal, a párkányok kirakásával és hú
zásával, színezéssel együtt. A falakból 
kiszögellő párkányok, falszalagok stb. 
helyreállítási költsége a díszvakolat
árában benfoglaltatik és a falazat tér
fogatához nem fog hozzászámittatni.
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A tárgy megnevezése

i

M é r t é k

folyó- négyzet- köb-

m cm m |cmT  r n |cm

14-35 + 1 9 -5 0 +  2 X 0-60 +  1 í 35, hosszú 49 40
magas 10 70 528 58

összesen m2 1 528 58
14. Udvari homlokzatvakolás fehérmész-

habarcscsal, különben úgy, mint a 13.
tétel a l a t t ........................... hosszú 19 80 1

magas 10 70 211 86
összesen m2 211 86

15. Menyezetvakolás nádon kövér fehér-
mészhabarcscsal, nádazással, simítással
és tiszta meszeléssel együtt
a 4. sz. helyiségben . . hosszú 4 80

széles 2 30 11 04
az 5. » » . . hosszú ~~4 80

széles 2 80 13 44
a 6. » » . . hosszú 4 80

széles 3 90 18 72
a 7. » » . hosszú 4 80

széles 6 90 33 12
a 8. » » . hosszú 6 30

széles 5 30 33 39
a 9. » » . hosszú 6 90

széles 8 30 57 27
a 10. » » . hosszú <s 50

széles 5 30 45 05
a 11.—14. sz. helyiség . . hosszú 4 95
2-45+2-80+3-90 +7-05 . széles 16 20 80 19
a 15. sz. helyiségben . . hosszú 6 45

széles 5 45 35 15 i
í a 16. » » . . hosszú .S 30

széles / 05 58 51
a 17. » » . . hosszú 8~ 65

széles 5 45 47 14
a padláslépcső alsó karja alatt, hosszú 5 10

széles 1 30 6 63
összesen m2 439 65

16. Aszfalt elszigetelő lemezek az alá nem |
pinczézett rész falain a földszinti pa-
dozat alatt, elhelyezéssel együtt

A körülzáró falakban
19'80 +  2 X  5-90. hosszú 31 60

széles 0 75 23 70
A belső falakban 18-00+4‘35, hosszú 22 35

széles 0 60 13 41
» » » 3 X  4"35, hosszú 13 05

széles 0 45 5 187 j
összesen m2 42 98 II

Elhelyezési munkák. I
(A részletes kiszámítás a kőfaragó-, II II
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’cti
cöp

foly ó- négyzet- köb
H m cm m cm m cm

ács- és a vasszerkezeti munkánál ta
lálható).

0

17. Faragottkőből való élőiépcsőfokok el-
helyezése 7 X  1‘70, . . . hosszú 11 90

18. Faragottkőből való kémény-fedőlapok
elhelyezése.................................m'J 1 80

19. Tölgyfából való pinczelépcsőfok elhelye-
z é s e ...................................... hosszú 22 10

20. 4660 kg hengerelt vasgerenda elhelyezése
21. 475 » fglkapocs (falkötő vas) »
22. 520 » öntött árnyékszéktömlő »
23. 4 drb árnyékszékülés »
24. 4 » vízvezető kő elhelyezése
25. 2 » takaréktűzhely falazása és vasból

való alkotórészeinek elhelyezése
26. 12 » kéménytisztító ajtócska befalazása. 

II. Kő-, gránitterazzó- és ezé-
ment-munka.

27. Granittó-niosaik 10 cm vastag román-
czément-alappal. szegéiydiszitéssel, csi
szolva és olajjal beeresztve.

A ve ran d án ........................... hosszú 3 84
A földszinti folyosóban . . .  » 13 00

összesen » 16 84
széles 1 60 26 94

A lépcsőházban...................... hosszú 3 30
széles 1 30 4 29

A földszinti árnyékszékben . hosszú 4 00
széles 2 00 8 0.)

Az emeleti folyosóban . . . hosszú 13 15
széles 1 75 23 02

Az emeleti árnyékszékben. . hosszú 4 15
széles 2 15 8 92

A két ivonyhában 4*50-J-4’65, hosszú 9 15
széles 3 60 32 94

összesen m2 104 11
28. Betonburkolat a padláson 5 cm vas

tagságban, román-czémentből, simítva. 
A padlás talajburkolata . . hosszú 19 00

széles 13 40 254 60
Levonva a 4 m2-nél nagyobb lépcső-
n y í lá s t .................................hosszú 5 00

széles 1 50 7 50
marad m2 247 10

III. Kőfaragó-munka.
29. Tömör elő lépcső-fokok, berencsfalusi

kőből készítve, 17/:}0 cm keresztszel
vénynyel, tagozat nélkül,finoman szem- 
csézve, 7 X 1'70, . . . .  hosszú 11 90
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M é r t é k

folyó- négyzet- köb-
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30. Kémény fedő-lapok ugyanabból a kőből, 
13 cm vastagságban, köröskörül cse
pegővel, 3 X  l'OÜ, . . . .  hosszú

széles
31. 4 drb vízvető kő a vízlevezető csövek alá, 

0‘40/0'35/0-20 mérettel.

IV. Vasszerkezeti munka.
32. Kenyéréit vasgerenda, normális lyuk

kal, miniummal mázolva, súlybizonylat 
szerint átvéve.

4 db 24-es sz. a 6'30 m =  25'30 m
6 » 24-es » a 6‘60 » =  39'60 »
1 » 24-es » =  4'80 »

2795 kg összesen 69'70má40‘ l kg
1518 4 db 26-os sz. a 8‘2 m == 32-80 m á 46-3 »
347 4 » 20-as » á3 ’0 » = 1 2  00 » á28'9 »

4660 kg vasgerenda összesen.
33. 475 kg 40/8mm-es falkapocs záróruddakkal, 

szorító gyűrűkkel és ékekkel együtt.
34. 520 kg árnyékszéktömlő és töltsér öntött

vasból, befestéssel együtt, 150 mm át
mérővel.

V. Ácsmunka.
35. Széklábas álló födélszék, szelemenes, 

kontyos, erős székkötéssel, a szükséges 
kiváltásokkal, kettős cserépfödés alá 
beléczezve, minden szükségesnek mu
tatkozó, itt fel nem sorolt deszkaborí
tásokkal és egyéb mellékmunkákkal, 
valamint a szükséges csapszegek, pán
tok és csavarok hozzáadásával, hosszú

széles
a rizalit kiszögellése . . . hosszú

széles 
összesen m2

36. Egyszerű félereszes födélszék a veranda
fölött, bádogfödés alá, a hozzávaló desz
kaborítással, különben úgy, mint a 35. 
tétel a l a t t ........................... hosszú

széles
összesen m2

37. Tömör pinczelépcsőfokok tölgyfából
18/̂ 8 cm keresztszelvénynyel, tagozat 
nélkül, 17 drb a 1*30 m, . . hosszú

38. 1 drb kétszárnyú ajtó-félfa 12 15 cm-es 
gerendából r30/3‘00 m-es.

39. 3 drb egyszárnyú pinczeajtó-félfa 1'30/2'üO 
m-cs.

40. 12 drb kétszárnyú ajtó-félfa 1’30/2’CO m-es.
41. 10 drb egyszárnyú ajtó-félfa 1*05/2 20 m-cs.

00
60 80

21 60
is  ; 60 336 96
10 50
0 60 6 30

343 *6

20
60

22

18
18 72

10
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42. Favázas falak a verandán tölgyfából, 
12/15 cm-es gerendákból készítve, gya
lulva és élezve, a szükséges párkány- 
léczekkel és 2 cm vastag kimetszett 
deszkaborítással, csapszegekkel és csa
varokkal együtt, 6-00 -f- 2-00 hosszú 8 00

,

magas 3 60 28 80
43. Csaposgerenda-menyezet 18-21 cm ma-

gas, gerendákból, kemény fából készült 
csapokkal és elhelyezéssel együtt

a 4.—7. sz. helyiségben
2*0 25 3’6 -)- 6'6, hosszú 14 70

széles 5 00 73 50
a 10. sz. helyiségben . . . hosszú 8 20

széles r> 50 45 10
a 11.—14. sz. helyiségben

l 15 -j- 2'50 -j- 3’60 -f- 6'75 hosszú 15 00
széles 5 20 78 00

a 17. sz. helyiségben . . . hosszú 8 35
széles 5 65 47 18

összesen m2 243 78
44. Csaposgerenda-menyezet 23—24 cm ma-

gas gerendákból, csapokkal és elhelye
zéssel

a 8. sz. helyiségben . . . hosszú 6 50
széles 5 00 32 50

a 9. » » . . .  hosszú 7 10
széles 8 00 56 80

a 15. » » . . .  hosszú 6 65
széles 5 15 34 25

a 16. » » . . .  hosszú 8 00
széles 7 30 58 40

összesen m2 181 95
4o. Tölgyfakeret a pöczegödörhöz 16/16

cm-es gerendából, az ajtó részére szük
séges horony kivésésével, összekötéssel

46.
és elhelyezéssel, 2 (2‘804-1-60), hosszú 8 80

drb fedőajtó a pöczegödörhöz 4 cm vas-
tag tölgyfadeszkából.

4/. 4 drb árnyékszékülés kemény fából, fedő
vel és elülső deszkával együtt.

VI. Cserépfedő-munka.
48. Kettős tetőfödés a legjobb minőségű

mészmentes cseréppel, a szükséges 
taréj- és gerinczcserepek hozzáadásá-
val. A taréjon, gerinczeken, a csurgó-
széleknél, a kémények és padlásabla
kok körül fehérmész-habarcsba rakva.
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az elülső és hátulsó födélsik

1

„  21-60 +  6-00
2 --------------- , . . . hosszú 27 60

széles 9 20 253 92
a két kontysík 2 X  15'69, hosszú 31 20

i 9-20
széles 4 60 143 52

\
a rízalit fölött levő két kiugrás, hosszú 6 00

0-60
2—~  széles 0 60 3 60

összesen ni2 401 04

VII. Bádogos-munka.
13-as számú czinklemezből, elhelyezéssel
együtt.

49. Tetőfödés a veranda fölött
7-0 +  2-0
-----s-----, . . . hosszú 4 50

széles 4 00 18 00
2 X  2‘40, . . . hosszú 4 80
2-60
-  9 ■ szeles 1 30 6 22

összesen m2 24 22
50. A csurgók befödése 0*63 m szélességben

2 X  3’2, . . . hosszú 6 40
51. Kéménykörüli födés 3 X  5*30, hosszú 15 90

széles 0 60 9 54
52. 6 drb fecskefarkalakú ablak
53.1 1 » tetőre kijáró ajtó
54. Függő csatorna díszes kampókkal, 15 cm

á tm é r ő v e l ........................... hosszú 88 00
55. Lefolyó cső 12 cm átmérővel hosszú 24 00
56. 4 drb vízgyűjtő töltsér hozzá
57. Párkányfödés, faltőpárkány . . . . 67 70

földszinti könyöklőpárkány . hosszú 67 70
emeleti könyöklőpárkány . . » 34 40
földszinti szemöldökpárkány . » 30 00
emeleti » . » 37 00

összesen hosszú 236 80
széles 0 16 27 06

ö v e z ő p á rk á n y ......................hosszú 67 70
széles 0 30 20 31

összesen m2 58 |20

VIII. Asztalos-munka.
58. í13 drb külső-belső, be- kifelé nyíló négy-

szárnyú ablak a földszinten, 1‘0 m szé-
les, 1‘90 m magas, 16 cm széles bél- 1
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59. 14

léssel, szoros keresztfával és ablak
deszkával együtt.

drb ugyanolyan ablak, de l'lO  m széles, 
2'10 m magas, az emeleten.

1

60. 1 drb csupán belső, befelé nyíló 4-szárnyú 
lépcsőházi ablak a földszinten, 1*00 m 
széles, T90 m magas, béllés nélkül, 
szoros keresztfával és ablakdeszkával.

61. 1

2

drb ugyanilyen lépcsőházi ablak az 
emeleten, TIO m széles, 2 1 m magas, 

drb csupán belső, befelé nyíló, egyszár-62.
nyú árnyékszékablak, 0‘60 m széles, 
1‘20 m magas, béllés nélkül, 

drb csupán belső, befelé nyíló egyszár-63. 16
nyú székfal-ablak, 0‘40 m magas, 1*00 
m széles, béllés nélkül.

64. 1 drb kétszárnyú parapet-üvegajtó (bejáró 
ajtó), kétszárnyú, fölülvilágitóval, 1'30 
m széles, 3‘00 m magas, 16 cm széles
bélléssel és kétoldali peremmel, tölgy
fából (a nyílásokba facon-rács fog illesz-
telni).

65. 4 drb kélszárnyú szobaajló, 1 ‘30 m széles 
2-60 m magas, 45 cm széles bélléssel és 
kétoldali peremmel, tölgyfából való 
szöbdeszkával.

66. 4 drb éppen olyan ajtó, de csak 16 cm
küszéles bélléssel.

67. 10 drb egyszárnyú szobaajtó, B05 m széles,
2’20 m magas, 45 cm széles bélléssel 
és kétoldali peremmel, tölgyfából való 
küszöbdeszkával.

63. 4 drb egyszárnyú pinczeajtó, 1*00 m ma-
gas, béllés és perem nélkül.

69. Beeresztett lépcső helyreállítása 15 cm
vastag, 30 cm széles lépcsőoldalakkal 
tölgyfából, 52 drb 16 cm magas és 30 
cm széles, tisztára gyalult és tagozott 
lépcsőfokkal, 5 cm vastag hágódeszká-
val és 3 cm vastag béllésdeszkával, a 
hozzávaló csavarokkal és elhelyezéssel
együtt, 4 X  4-00, . . . .  hosszú 16 00

70. A pihenő-helyek helyreállítása, 4 cm 
vastag felső, 2 cm vastag alsó deszka-
borítással, gyalulva, 3 cm vastag, gya- 
lulatlan vakbélléssel, a hozzávaló ge
rendákkal, csavarokkal és elhelyezéssel 
együtt, 2 X  2-70 . . . .  hosszú 5 40

széles 1 30 7 02

71. Arnyékszéki választófalak, 8 cm vastag 
fenyőfakeretben, ajtókkal, laposfejű 
szegekkel és elhelyezéssel együtt

2 (2‘00 -j- 1*60), . . . hosszú 7 20
magas 2 20 15 84
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IX . Padlózat! munka.
72. 1 Amerikai tölgyfapadozat a 8., 9., 15. és

16. sz. szobákban, legföljebb 040 m 
hosszú és 0-05 m széles deszkácskákból, 
vánkosfákkal, vakpadolattal, szék- és 
szegélyléczekkel és lerakással együtt, 

i egyszer viaszszal beeresztve,
öO'OO +  52-80 +  31-67 - f  54-00, m2 

73.1 Hornyolt, 33 mm vastag hajópadozab 
legföljebb 0-16 m széles, bélnélküli 
fenyődeszkából,8/10 cm-es vánkosfákkal, 
székléczekkel és lerakással, az 5., 7., 
10., 12.. 14. és 17. sz. helyiségekben, 

11-25+29-70+ 41-00+ 11-63+
+  31-39 +  43-00 ......................m2

X . Lakatos munka.
74. 27 drb külső-belső, be- kifelé nyiló négy

szárnyú ablak megvasalása, 1*00—1'iO 
m széles, 1-90—2-10 m magas,

32 drb sarokvas,
20 » 13-as számú pánt,
12 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs, 
2 » belső kiakasztó,
2 » külső kiakasztó rúd,

75. 2 drb csupán belső, befelé nyiló 4 szárnyú
lépcsőházi ablak, különben úgy, mint 
74. tétel alatt,

16 drb sarokvas,
10 » 13-as számú pánt,
3 » kettős fordító rézből,
4 » ablak-rézgomb,
2 » belső kiakasztó,
6 » lapátfejű szeg,

76. | 2 drb csupán belső befelé nyiló ,  egyszár
nyú árnyékszék-ablak, 0-60 m széles, 
1-20 m magas,
4 drb sarokvas,
2 » 13-as számú pánt 
2 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs, 
4 * lapátfejű szeg,

77. 16 drb csupán belső, befelé nyiló egyszár
nyú ablak a székfalban, 040 m magas, 
l'OO m széles,
4 drb sarokvas,
2 » közönséges sarokpánt,
1 » kallantyú,
1 » vasgomb,
4 » lapátfejű szeg,

78. 1 drb kétszárnyú parapet-üvegajtó, két- 
szárnyú fölülvilágítóval, 1"30 m széles, 
3‘00 m magas, az ajtóban és a felül
világítóban faconvasrácscsal,

168

167

{47
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81.

82.

83.

84.

:5.
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87.
88.

12
2

A tárgy megnevezése

pánt,drb 18-as számú 
» bevésett zár, 

pár tömör rézkilincs,
hosszú rézlemez paizszsal, 
beeresztett tolóretesz, 

drb ütköző lemez,
betétrács fagonvasból, 
sarokvas,
13-as számú pánt. 
ablakgomb, 
kettős fordító, 

drb kétszárnyú szobaajtó, 1'30 m széles, 
260 m magas,
6 drb 18-as számú pánt, csap csapon,
1 » bevésett zár,
1 pár beeresztett tolóretesz rézgombbal, 
1 » tömör kilincs,
1 » hosszú rézlemez, paizszsal,
2 drb ütköző lemez.

drb egyszárnyú ajtó, 1’05 m széles, 2 20 
m magas,
3 drb 18-as számú pánt, csap csapon, 
1 » bevésett zár,
1 pár tömör rézkilincs,
1 » bosszú rézlemez paizszsal.

drb egyszárnyú pinczeajtó, l'OO m szé
les, 2‘00 m magas,
3 drb 18-as számú pánt,
1 » borított zár,
1 pár vaskilincs.

drb árnyékszékajtó-vasalat, 0'75 m szé
les, 2’00 m magas,
3 drb 18-as számú pánt,
1 » bevésett zár reteszszel és kulcscsal, 
1 » belső kereszt-tolóretesz.

Egyszerű lépcsőkorlát kovácsolt vasból, 
kemény fából való korlátoszlopokkal
és k a rfáva l........................... hosszú

drb egyszárnyú, beüvegezhető pincze- 
ablak-rács fagonvasból, 0 40 m magas, 
109 széles, 2 kallantyúval. 

drb pöczegödör-ajtó vasalata,
4 drb egyszerű pánt,
1 » tolóretesz,
4 » aj tó sarok.

drb padlásajtó vaslemezből, kovácsvas- 
kerettel, sarokvasból való ütköző lécz- 
czel, átlós pántokkal, 2 keresztpánttal, 
két, kőbe eresztett ajtósarokkal, borított 
zárral és horoggal, I CO m széles, 2-00 
m magas.

drb kettős kéménytisztító ajtócska, 
drb takaréktűzhely vasból való alkotó

M é r t é k

folyó- ' négyzet- köb-

m |cm m cm m |Cm

17 50
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részei, sütőcsövekkel és rézből való
vízkatlannal.

89. 16 kg kampógyűrű az árnyékszéktömlő tar-
tására, vasiakkal bevonva.

XI. Mázoló-munka.
Olaj festékkel való háromszoros mázolás,
tölgyfaszínre erezve.

90. 27 drb külső-belső négyszárnyú ablak,
13 drb 1*00/1*90 m, 14 drb i *10/2*10 m,

2 6 x  1-90 +  28 X2*31 ma 114 C8
91. 2 drb csupán belső négyszárnyú ablak,

1*90 +  2*31 4 21
92. 2 drb csupán belső árnyékszék-ablak,

0*60/1*20 m a 0*72 m2 1 44
93. 16 drb csupán belső székfal-ablak

0*4U/1*00 m, 16 X  0*40 6 40
94. 1 drb bejáró ajtó, fölülvilágítóval, faron-

rácscsal (az utóbbi feketére) 1*50 3*00
m, bélléssel és kétoldali peremmel, m2 14 61

95. 8 drb kétszárnyú szobaajtó 1*30/2 60 m,
4 drb 16 cm, 4 drb 4o cm széles bél-
léssel, kétoldali peremmel.

4 X  11*02 +  4 X  11'87 m2 91 56
96. 10 drb egyszárnyú szobaajtó 1*00/2*20 m,

45 cm széles bélléssel és kétoldali
peremmel á 8*66, m2 86 60

97. 4 drb pinczeajtó (sárgás-barnára) l ‘00/2 00
m, béllés és perem nélkül á 4*00, m2 16 00

98. Árnyékszéki választófalak, ajtókkal
együtt, 15*84 X  2 m2 31 68

99. Deszkaboritás és oszlopok a verandán
2(6*00 +  2*00) l*o0 m2 24 00

100. 5 drb pinczeablakrács (feketére)
(0*40 X  1 '00) o m2 00

101. Lépcsőrács (feketére)
(17*50X1-00)2 m2 35 00

102. 1 drb padlásajtó vaslemezből (feketére),
1*0 X  2 *0 X 2  m1 4 00

összesen ma 431 5S

XII. Üveges-munka.
4/4 vastag szolin-üveggel.

103. 27 drb külső-belső 4-szárnyú ablak,
a 90. tétel szerint m2

104. 2 drb csupán belső 4 szárnyú ablak, 114 08
a 91. tétel szerint m3

105. 2 drb csupán belső árnyékszék-ablak, 4 21
a 92. tétel szerint m2

106. 16 drb csupán belső székfal-ablak, 1 44
a 93. tétel szerint m2

107 1 drb üvegajtó, fölülvilágítóval, 6 40
(0*40 X  1-00) 2 +  l*o0 X  0*o0, mJ I 45

áttétel 127 58 127 5b
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127
2

58
00

129 58

123 00

134 75

137 25
395 00

54 50

61 00

72 90

78 60
267 00

107 40

133 40

116 90

144 25
501 95

107 00

155

o©

116 42

164 62;
543 04

108.

109.1

110.

J11.

12.

Átvétel
drb pinczeablak a 100. tétel szerint, m2

összesen m2

XIII. Szobafestő-munka.
Alapozás és egyszerű márványozott fal
festés enyves festékkel, a falszalagok 
és menyezetrózsák helyreállításával, 
megfelelő menyezetfestéssel és körül- 
vonalozással együtt, 

a földszinti folyosó falfelülete 
2 (13'00 +  l -60) 3"50 +  2i)‘80, m2 

az emeleti folyosó falfelülete 
2 (13-15 +  1-75) 375 +  23-00, m2 

a lépesőház falfelülete 
2 (4-95 +  2-70) 8-50 +  2-70 +  4-50, m !

összesen m2
Alapozás és egyszeri sima falfestés, 
enyves festékkel, megfelelő menyezettel 
és körülvonalozással, 

a földszinti árnyékszék falfelülete 
2 (4*50 +  2‘0G) 3-50 +  9*00 m2

az emeleti árnyékszék falfelülete 
2 (4-65 +  2-lo) 3-75 +  10-00 m2

a földszinti konyha falfelülete •
2 (4-50+ 3-60) 3-50+16-20 m2

az emeleti konyha falfelülete 
2 (4-65 +  3-60) 3-75 +  16-74 m2

összesen m2
Alapozás, enyves festékkel való befestés 
és egyszeri patronozás, megfelelő me- 
nyezcttel és körülvonalozással 

a 7. számú szoba
(2 X  4-50 +  6-50) 3-50 +  29-70 m2 

a 10. számú szoba
(2 X  8;20 +  5T0) 3-50 +  41 00 m3 

a 14. számú szoba 
(2 X  4;65 +  6-75) 3-75 +  31-39 m2 

a 17. számú szoba
(2 X  8"35 +  5"15) 3*75 +  4vC0 m2

összesen m2
Alapozás, enyves festékkel való befestés 
és kétszeri patronozás, megfelelő me
nyezettel és körülvonalozással 

a 8. számú szoba
2 (6-00 +  5-00) 3-50 +  30C0 m !

a 9. számú szoba
2(8 00 +  6 60)3-50 +  52-80 m2

a 15. számú szoba
2(6-15 +  5 15)3-75 +31-67 m2

a 16. számú szoba
2 (8-00 +  6-75) 3-75 +  54-00 m2

összesen m2
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XIY. Kályhás-munka.
Barna, zöld vagy zöldesbarna cserép
kályhák, felső, alsó és középpárkány- 
nyal, felállítással együtt

14 drb cserepkályha 11:4—110 m3 fütőké-
pességgel,

2 » » 145—150 m3 fütőké-
pességgel,

2 » » 185— 190 m3 fütő ké
pességgel.

A munkakimutatás összeállítása, a fönnebiek szerint, különösen nagy kiter
jedésű épületnél, igen terjedelmes munkát és azonkívül sok figyelmet igényel, 
nehogy egyes munkálatok kimaradjanak belőle A munka megkönnyítésére ennél
fogva egyes esetekben csak azokat a munkákat sorolják elő benne, a melyeknek 
mennyiségét csak több tényező összeszorozása útján lehet kipuhatolni, míg ellen
ben azokat a tárgyakat, a melyek darabszám vagy súly szerint soroltatnak elő 
(lásd a fönnebbi munkakimutatás I I , VIII. és X. fejezetét) s a melyeknek meny- 
nyisége a tervrajzokból könnyen kiolvasható, közvetetlenül a költségkimutatásban 
sorolják elő. A munkálatok áttekintését azonban az előbbi eljárás nagyon meg
könnyíti.

3. A munkálatok részletezése és kiszámítása.
Az egyes munkálatok részletezése a munkakimutatásban bi

zonyos általános szabályok szerint történik, melyeket a gyakorlati 
tapasztalat, illetve a helyreállításukhoz szükséges különböző munka- 
mennyiség és költség állapított meg, ezeket a szabályokat annál 
kevésbbé szabad figyelmen kivül hagyni, mert az egységárak kipuha- 
tolása hozzájok alkalmazkodik.

I. A  fö ld -  é s  a  k ő m ű ves -m u n k a .

A) A földmunka.

A földmunka kiszámításánál mindenkor tekintetbe kell venni 
a földnek minőségét, a földmunka terjedelmét és nemét, a mély
ségét, a melyre az ásással behatolunk, és a föld szállítását, mert 
mindezek nagy befolyással vannak a költségre.

1. A földnek minősége a könnyebb vagy nehezebb áshatóság. 
illetve az ahhoz szükséges kevesebb vagy több munka tekintetében 
veendő figyelembe, mert nem egyre megy. vájjon porhanyós vagy 
szilárd, illetve sziklás talajjal van dolgunk.
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Könnyebben vagy nehezebben ásható minősége szerint tehát 
a kiásandó földet 6 osztályba szokás sorozni.

a) Porhanyós vagy puha talajnak azt tekintjük, a mely köz- 
vetetlenül ásóval ásható; ilyen a faló- és az áradmányi homok, a 
televényfüld, a törmelék, a puha, nedves agyag vagy szivajk, a 
finomszemű kavics, a homokos agyag, a tőzeg és a láp.

b) Középkénténységű vagy tömör (kötött) talaj az, a mely 
ásóval ásható ugyan, felső kérgét azonban és részben belsejét is 
előbb csákánynyal kell meglazítani; ilyen a finomszemű, a tömör, 
valamint az öregszemű és az agyagos kavics, a tömör agyag vagy 
szivajk, a gyökérrel átnőtt talaj, a kővel vegyült televényfüld, a laza 
görgeteg és a lágyabb márga.

c) A szilárd talaj osztályába sorozzuk a száraz agyagot, a 
szilárd márgát, a kővel és gyökérrel vegyes földet, az igen szilárd 
és durva kavicsot és a kötött görgeteget, vagyis azokat a földanya
gokat, a melyeket csak csákány nyal és csákány kapával lehet meg
dolgozni.

d) A laza sziklához számítjuk a közepes szilárdságú homok
követ, a márgát, a palakövet és a konglomerátot, általában az el- 
mállott, réteges és megrepedezett kőzeteket, a melyeket robbantás 
nélkül, csákány nyal, ékkel és feszitő rúddal lehet megbontani.

e) A középkemény ség ü sziklához tartozik mind az a kőzet, a 
melynek megbontása már nagyrészben robbantást kiván, megfúrása 
azonban sok munkát nem igényel; ilyen a mészkő, a trakhit, a 
lágyabb gránit és gnájsz, a homokkő stb.

f) A szilárd szikla végre az. a mely csak robbantással 
nyerhető s megfúrása az előbbinél több munkát igényel, ilyen a 
kemény gránit, szarukő, kvarczszikla, bazalt, porfír, csillámpala stb.

Sok esetben, különösen akkor, a midőn a munkát előrelátha
tólag vállalkozók fogják végrehajtani, későbbi vitás kérdések ki
kerülése végett a földmunkáról szerkesztendő előméretnél a föld
vagy sziklaanyag közelebbi minősitését (laza, középkeménységű stb.) 
mellőzzük és a minősités jelzésére csak az árelemzésben terjesz
kedünk ki, a mely a vállalkozó kezébe nem kerül.

2. A földmunka terjedelmét illetőleg figyelembe veendő, vájjon az
a) csak fÖldegyengelésből azaz olyan ásásból áll, a mely csak 

a föld felszínén megy végbe és legföljebb 0*50—070 m-nyi mély
ségre terjed, úgy, hogy a föld emelése alig jöhet számba, vagy pedig

b) nagyobb terjedelmű földásás-e, melynél a munkások a 
mozgásban és az ásásban akadályozva nincsenek, pl. pinczetümbük 
kiásásánál, vagy végre

Sobó: Középítéstan I I . 34
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c) keskeny alapárkok ásásából áll, a mely, különben egyenlő 
viszonyok között, az előbbinél több munkát és költséget igényel.

3. A földmunka nemét tekintve, megkülönböztetjük
a) a földásást, a mely a fönnebiek szerint lehet földegyenge- 

tés, alapárkolás vagy nagyobb mértékben való ásás;
b) a földfeltöltést, a mely az alapfalazatok körül maradt göd

rök vagy a lábfalazatok között levő tér vagy végre a mélyebb he
lyek feltöltéséből áll és minden egyes esetben 20 cm vastag réte
gekben történik és sulykolást kíván; a feltöltésre rendszerint a ki
ásott földet használjuk fel;

c) a tömtélékfeltöltést a padozatok alatt és a bolthajtások fölött;
d) az agyagtapasztást, a melyet az épületeknek a padlás

térbe nyiló talaján, a vessző- és fafalakon, továbbá csűrökben, a 
köznép lakószobáinak padozatán, istállókban stb. alkalmazunk.

4. Az ásás mélységéi illetőleg különbségét kell tennünk 
ama földásás között, a mely csak 2 m mélységig terjed, és a között, 
a mely ennél nagyobb mélységben történik.

Előbbi esetben az anyagot a földásó munkás még kidobhatja 
a gödörből, utóbbi esetben annak kiemelésére már külön munka
erő és ennélfogva külön költség szükséges, a mely a mélységgel 
arányosan növekszik, — a földkiemelést tehát 2— 2 méternek meg
felelő rétegekben és ennek megfelelő külön-külön összegben szokás 
elősorolni, mellőzve természetesen az aprólékosságot. Sokszor a 
mélységkülönbségtől eltekintünk és a földásást, tekintet nélkül a 
mélységre, egy megfelelő átlagárral számítjuk s ennek megfelelően 
a földásást sem különítjük el a különböző mélységek szerint.

5. A föld elszállítása szintén külön munkát és költséget igé
nyel; ennélfogva külön soroljuk elő azt a földmennyiséget, a mely 
a gödör közelében elhelyezhető és ismét külön azt, a mely kisebb- 
nagyobb távolságra elszállítandó. Utóbbi esetben a talicskával el
szállítandó mennyiséget ismét különválasztjuk attól, a melyet kor
déval, kétfogatú szekérrel vagy földszállító vasúton akarunk elszál
lítani, megjegyezvén, hogy a talicskával való szállítás kisebb mun
káknál csak 200, nagyobbaknál c<>*ak 150 m-nyi távolságra és csak 
vízszintes vagy csekély emelkedéssel biró talajon íizetődik ki; ennél 
nagyobb távolságnál 500—600, kisebb földmunkáknál azonban egé
szen 1000 m-ig a kézi erővel való, azontúl pedig 1800 -2000 m-ig 
a lóerővel való kordé-szállitás, illetve a kétfogatú szekérrel való 
szállítás, míg az ideiglenes vasúton való szállítás csak nagyobb föld
munkáknál felel meg. Mindezekről részletesen az út- és vasútépí
téstanban lesz szó.
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6. A földásás metlékmunkálatai végre az alapgödörből való 
vízmerítés, omlós földnél az alapzatgödör kidúczolása, a különféle 
állványok és gyaloghidak készítése, a melyek arra szükségesek, hogy 
az építés színhelyén akadály nélkül közlekedni lehessen, végre a 
vizmerítés. Mindezek a munkák rendszerint a földásás egységárá
ban ben foglaltatnak s azokat ennélfogva külön elősorolni nem szük
séges. Ez a körülmény azonban az előméret megfelelő tételénél 
kiemelendő. A vízmerítést csak akkor kell külön felszámítani, a 
midőn előreláthatólag oly sok vízzel lesz dolgunk, hogy azt csak 
szivattyúkkal lehet eltávolítani.

Az együvé tartozó munkálatokat, a fönnebbiek szerint cso
portokba osztva, külön-külön kiszámítjuk és egy-egy összegbe fog
laljuk; az elsorolásnál a földegyengetést bocsátjuk előre s erre 
azután, természetes sorrendben, a nagyobb mértékben való föld
ásás, az alapárkolás, a csatornaásás, a földfeltöltés és a földszállí
tás következik.

A földásás munkája rendszerint m 3-ekben számít!atik és 
csak a földegyengetés, valamint az olyan föld- és törmelékfeltöltés, 
a melynek vastagsága 10- 15 cm (a padozatok alatt), számítható 
m2-ekben (Lásd a munkakimutatás 12. tételét). E mellett mindig a 
természetes azaz fel nem ásott talaj méreteit és térfogatát veszszük 
alapúi vagyis a felásott föld meglazulásából eredő térfogat-szapo
rodást, a mely az anyag minősége szerint az eredetinek 10—20— 
30°/0-a lehet, nem veszszük tekintetbe. Hasonlóképpen járunk el a 
föld vagy törmelék feltöltésénél is, a hol a sulykolás vagy meg- 
ülepedés után kapott térfogatot veszszük számításba, habár a valódi 
feltöltés (a sulykolás előtt) mintegy -részszel nagyobb.

A térfogat kiszámításánál az alapzatgödör vagy árok valódi 
méreteit, a legalsó falpadka szélei között mérve, veszszük számításba 
s az igy kiszámított területet szorozzuk azután vízszintes talajnál 
az állandó, oldalthajló talajnál az átlagos magassággal. Ha e mellett 
több oly alapárok vagy csatorna van, a melyeknek szélessége és 
mélysége egyenlő, hosszúsága ellenben különböző, akkor azok hosz- 
szúságát a Tárgy rovatában egy összegbe foglaljuk össze s ezt a 
hosszúságot szorozzuk meg azután a közös szélességgel és a magas
sággal (Eásd a munkakimutatás i. tételét).

Ha a földásásnál pincze- és más üregek vagy régi falak for- 
dúlnak elő, pl. régi házak helyén, akkor azok térfogatát a földásás
ból le kell vonni, a régi falak kiemelését ellenben, mint bontási 
munkát, az alább közlendő módon felszámítani.

531
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B) A kőműves-munka.

Ennél oly sok különféle munka és anyag fordúl elő. hogy 
azoknak egymástól való különválasztása a legnagyobb figyelmet 
igényli. A kőműves-munkát ugyanis külön-külön kell elsősorolni és 
külön-külön összegbe foglalni, a szerint, a mint régi falak lebontá
sáról vagy áttöréséről, új falazat helyreállításáról, bolthajtásról, 
párkányokról, vakolásról és meszelésről, kő- vagy téglaburkolatról 
vagy pedig egyes tárgyak elhelyezéséről van szó. E mellett mind
egyiknél külön-külön kell kitüntetni, hogy terméskőből, faragott- 
kőből, téglából vagy vegyes anyagból készült-e és közönséges, sovány 
vagy vízbenkötő mészhabarcsba vagy pedig czémenthabarcsba, illetve 
mohába vagy szárazon van-e rakva. A további különválasztást 
végre a falaknak 4—4 méterenkint, illetve emeletenkint számitott 
különböző magassági fekvése hozza létre.

1. Régi falak lebontásánál a lebontandó falakat, alulról föl
felé menve, soroljuk elő, még pedig mélységi, illetve magassági hely
zetűk és falazó-anyaguk szerint elkülönítve, külön-külön összeggel

a) az alapzat-, csatorna- és pinczefalakat,
b) a földszinti falakat,
c) az emeleti falakat,
cl) a bolthajtásokat emeletenkint,
e) a. kövezeteket,
f )  régi falakba való nyílások áttörését, és
g) egyes tárgyak, pl. ajtó és ablaktokok, lépcsőfokok, kályhák 

stb. eltávolítását.
Mindezeket a munkálatokat, kivéve a kövezetek lebontásál. a 

mely m2-enkint, és egyes tárgyak kitörését, a mely hosszméterenkint 
vagy darabonkint számíttatik, m 3-enkint veszszük számításba* e mel
lett a falazat vastagságául a talált vastagságot a vakolat réteggel
együtt tekintjük.

Régi falakba való nyílások áttörésénél, ha azok területe 4 m2- 
nél kisebb, a nyílás kitörését és újból való kifalazását teliíal-számba 
veszszük, e helyett azonban a nyílás beboltozását, bevakolását és a 
benne levő ajtó- vagy ablaktok elhelyezését külön fel nem számít
juk és a lebontásból nyert, használható anyagról sem teszünk emlí
tést. Ha ellenben az áttörendő nyílás területe 4 m2 vagy ennél 
nagyobb, vagy pedig, ha meglevő ajtó- vagy ablaknyilások átalakí
tásáról van szó, akkor az áttörés a szükséges méretek szerint szá
mítandó fel, új falazat gyanánt ellenben a nyílás oldalain es a lal 
egész vastagságán át téglafalaknál csak 10 cm, terméskőtalaknál
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20 cm vastagság, azonkívül pedig a boltozás, vakolás és elhelyező 
munka külön számítható fel.

2. Új falazat helyreállításánál, szintén alulról fölfelé menve 
és magassági helyzetük s falazó-anyaguk szerint elkülönítve, külön- 
külön összeggel soroljuk elő és m^-bcn számítjuk fel

a) a bétontöltést,
b) a fekvő vagy czölöpös rács kifalazását, 
ej az alapfalazatot,
d) a pinczefalazatot, 
ej a csatornafalazatot,
f )  a lábfalazatot (ha a pinczefalhoz nincs hozzászámítva),
g) a földszinti falazatot,
h í az első emeleti falazatot,
i )  a második stb. emeleti falazatot és
k) a padlásfalazatot.
Az egyes falakat e mellett vastagságuk szerint is különválaszt

juk és rendeltetésük szerint megnevezzük, pl. főfalak, anyafalak 
választó falak, lépcsőfalak stb.

Alapfalazatnak számítjuk azt a falazatot, a melyen alá nem 
pinezézett épületeknél a külső falak, alápinczézett épületeknél pedig 
a pinczefalak állanak. Ezt a falazatot mindig vakolás nélkül vesz- 
szük s elősorolásánál az egyenlő vastagságú és magasságú falakat, 
úgy, mint a földmunkánál tettük, összeadjuk. Ha pedig az alapárkok 
szélességét a falazat vastagságához szabtuk, akkor az alapfalazat 
tömege megegyezik a földkiemelés tömegével s felszámításánál egy
szerűen csak az utóbbira hivatkozunk (lásd a fönnebbi munkakimu
tatás 2. tételét).

Ha az épület faltöve, illetve lábfalazata ugyanoly vastagságú 
és ugyanolyan anyagból készült, mint az alapfalazat, akkor alá nem 
pinezézett épületeknél szabad alapok czim alatt az utóbbival 
együtt számítható fel; mivel azonban a faltövet kővel szokás bur
kolni vagy bevakolni, tömegét czélszerűbb akkor is külön összegben 
vagy pedig pinczefálazat gyanánt felszámítani, a midőn vastagsága 
és anyaga megegyezik az alapfalazatéval. Különböző vastagság és 
anyag esetén ez utóbbi magától értetődik. A lábfalazat magassá- 
gáúl mindkét esetben 15 cm-rel kisebb magasságot szokás számí
tani, mint a milyen a földszinti padozat színvonalának a talaj fel
színétől való távolsága.

A pinczefalazat rendszerint csak belülről színei és vakoltatik 
be, míg ellenben külső oldala nagyjában a mögötte levő föld egyenet
lenségeihez alkalmazkodik vagyis nem mutat egyenes síkot; ellen
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kező esetben ezt külön kell felemlíteni. Felszámítása rendszerint a 
látható részek simítatlan vakolásával történik (lásd a munkakimutatás
3. tételét). Olyan alapfalakat, a melyek szabadon állanak és ennél
fogva léczbe falazandók, valamint a lábfalakat is, pinczefal gyanánt 
kell felszámítani.

A pinczék választó falait külön összegben, mint szabadon 
álló falakat soroljuk elő, kétoldali vakolással együtt; a lábfalazatot, 
ha vastagsága és anyaga ugyanaz, vele együtt egy összegbe lehet 
foglalni.

A csatornafalazat, a melyhez a pöcze-, emésztő- és szemét
gödör falazata is tartozik, szintén csak belső oldalán színei és rend
szerint vízbenkötő mészhabarcsba vagy czémentbe rakatik. Tágas 
csatornáknál és gödröknél az oldalfalakat, a fenékkövezetet és a 
bolthajtást a megfelelő csoportban külön-külön számítjuk fel (lásd a 
fönnebbi munkakimutatás 4. tételét), kisebb csatornákat és gödröket 
ellenben csatorna falazat elnevezéssel telifal-számba veszszük azaz 
a belső üreget le nem vonjuk és a boltozást vagy befödést nem 
számítjuk fel külön.

A külső falazatot külön-külön összegekbe foglaljuk, a szerint, 
a mint földszinti vagy pedig első-, második- stb. emeleti falazatról 
van szó. Az emeletmagasságot az egyik falvastagítástól (padkától) 
a másikig, falvastagítás hiányában, pedig a pincze talaja, illetve 
az egyes emeletsorok padozatvonala alatt számított Ü lő m-re ter
jedő magassági méret alkotja. Az utolsó emelet magassága a mén ve
zet gerendasorának felfekvéseig, az e fölött levő mindennemű fala
zat ellenben padlásfalazatnak számítandó. Tornyoknál az emelet
magasság 4—4 méterrel veendő.

Kővel burkolt falaknál, akár a falazással egyidejűleg, akár 
utólagosan akarjuk elhelyezni a burkolati köveket, a kőburkolat 
közepes vastagsága az egész falvastagságból levonandó. Hasonló
képpen levonandók azok a lábazati kövek (faltőburkoló kőlapok), 
a melyek 15 cm-nyire vagy ennél mélyebbre a falba nyúlnak. Ha 
az egyes köveknél a falba nyúló rész térfogata 0*05 m3-nél nagyobb, 
akkor ez a térfogat a falazat tömegéből szintén levonandó, a kövek 
elhelyezését azonban külön kell felszámítani.

A falazatban előforduló mindazok a nyílások és fülkék, a 
melyek 4 m2-nél kisebb területtel bírnak, teli falazatnak számitan- 
d >k, az Így megtakarított munkáért és anyagért cserében azonban 
a nyílások vagy fülkék fölött levő boltíveket, a nyílásoldalak ki
falazását, valamint az ablak- és ajtótokok elhelyezését külön fel
számítani nem szabad, (fly nyílások vagy fülkék ellenben, a nie-
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lyeknek területe 4 m2 vagy ennél nagyobb, a falazat tömegének 
kiszámításánál a falazatból levonandók. Ha a nyílás fölül vízszinte
sen van lezárva, akkor a levonandó tömeget a nyílás egész magas
ságának, szélességének és mélységének (a fal vastagságának) szorzata 
adja, ha ellenben a nyílás fölül boltívvel van lezárva, akkor a nyi- 
lásmagasságot csak a boltív kezdő vonaláig veszszük számba s 
ezt szorozzuk ismét a nyílás szélességével és a fal vastagságával. 
Míg azonban előbbi esetben a nyílás beboltozásával járó munka
többletet, illetve árkülönbséget, a mely az egyenes falazattal szem
ben mutatkozik, valamint az ablak- és ajtótokok elhelyezését is
külön felszámíthatjuk, utóbbi esetben csak az elhelyezési munka 
külön felszámítása van megengedve, a boltöv falazása ellenben nem.

Ha az ajtó- vagy ablaknyílásokban kőtokok terveztetnek, a 4 
m--nyi területet nem a kőtokok, de a tiszta nyílásfalak között kell 
számítani, a kőtokok elhelyezése pedig külön felszámítandó.

Ha egyes falnyílásokat kőpillérek választanak ketté, akkor a 
nyílás területét úgy számítjuk ki, mintha kőpillér nem is lenne, a 
mennyiben az utóbbinak elhelyezése külön számítattik.

Lépcsőfokok, vas - és fagerendák falba nyúló végei a falazat 
tömegéből le nem vonandók.

Favázas falaknál a faváz területét nem vonjuk le a fal te
rületéből, e helyett azonban a táblák bekötéséért, a mi tudvalevő
leg az oszlopokkal érintkező téglák kihornyolásával jár. semmit sem 
számítunk fel. Az ajtó- és ablaknyílások azonban, a melyek heve
derekkel vannak határolva, levonhatók.

Egy- vagy mindkét oldalon vakolt falak tömegének kiszá
mításánál rendszerint a vakolt fa l vastagságát veszszük alapúi, 
vagyis a falakat látható részeiken sima vagy simítatlan vakolással 
és tiszta meszeléssel együtt számítjuk fel. Természetes, hogy a va
kolást és meszelést később külön felszámítani nem szabad. Te
kintve azt, hogy a kétoldali vakolat rendes vastagsága együttvéve 
3 cm, a %  egész, másfél, két, két és fél, három stb. téglavastag
ságú vakolt fal egész vastagsága, a melyet a munkakimutatás szer
kesztésénél tekintetbe kell venni, szabványos méretű tégla használa
tánál 0T8, 0‘33, 0'43, H68 078, 0'93, stb. méter (lásd a fönnebbi 
munkakimutatás 3.— 8. tételét).

Ha a falak rézsüvei vannak építve, vagyis lefelé vastagodnak, 
akkor közepes vastagságukkal kell őket számba venni.

Ha a falakon kiszögellések vagy pillérek fordúlnak elő, a 
melyek a tulajdonképpeni falvastagsághoz nem tartoznak, azokat 
külön faltest gyanánt kell felszámítani.
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Körívben rakott falak hosszúságát azok külső kerületén mérjük.
3. Boltosatok felszámításánál ismét külön-külön soroljuk elő 

a különböző emeletsorokban levő, továbbá a különböző anyagból 
vagy különböző habarcsba rakott boltozatokat. E szerint lehet 
téglából, terméskőből és faragott kőből, fehér vagy vízbenkötő, il
letve czément-habarcsba rakott vagy bétonból (vasszerkezettel vagy 
a nélkül) öntött-, pincze-, földszinti-, első-, második- stb. emeleti 
boltozat. Végre a tömör boltozatot is szokás elkülöniteni a vas
gerendák közé rakott boltozattól (lásd a fönnebbi munkakimuta
tás 9. és 10. tételét). A felszámítás tömör boltozatoknál mindig 
m3-ekben, vasgerendák közé rakott boltozatoknál pedig, a melyek 
rendes vastagsága féltégla, m2-ekben történik.

A boltozat tömegének kiszámításánál csak a gyakorlati köve
telésekre vagyunk tekintettel és a pontos kiszámítást, mint hossza

dalmasai, mellőzzük. Ki
számítás czéljából meg
határozzuk mindenekelőtt 
a boltív kifejtett hosszú
ságát a bolthajtás vastag
ságának közepén, vagyis 
az abc körív vagy félkör 
(2492. ábra) hosszúságát 
(rrc). Ha t-ve  1 jelöl - 

A jük a boltozat ívközét. 
2492. ábra. m-me\ az ívmagaságát és

v-vel a boltozat záradék-vastagságát, akkor a félkörű vagy közel 
félkörű boltívnél

t -\-v =  2 r  és m +  ^ ~  r  

Ezt a két egyenletet összeadva, lesz

t +  v -á  ni - f £ = 3  r

Mivel pedig a boltív középvonalának 
zelítőleg 5r-rel egyenlő, a fönnebbi boltív 
hosszúságát. Ha ezt h-xal jelöljük, akkor

hosszúsága r~  megkö- 
adja a körív kifejtett

h =  t -j- ni +  v -f-

Ha ezt a hosszúságot, a mely a beboltozandó tér szélességének 
felel meg, megszorozzuk ugyanennek a térnek hosszúságával (Jí) és 
a bolthajtás vastagságával (u), kapjuk a boltozat térfogatát m -ekben.

K = H X h X v ........................................................................1.
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Ha a bollhajtás lábvastagsága (F ) nagyobb, mint a záradék
vastagsága (v, a 2492. ábra jobboldala), akkor a boltozat közép

vastagsága gyanánt a két vastagság mértani középarányát (  F  +

szélessége, illetve a boltív kifejtett hosszúsága gyanánt pedig az ív- 
köznek, az ivmagasságnak, a talpvastagságnak és a fél záradék
vastagságnak összegét veszszük. Ekkor tehát

h =  t -f- m  -j- F  -j- ^  és

K =  H X h X
V + v 9

Egészen vagy közel félkörű boltíveknél az így kapott térfogat 
megközelítőleg megegyezik a valósággal. Iíörszeletalakú boltoza
toknál ellenben a fönnebbi szabály ^szerint a valódinál nagyobb 
térfogatot kapunk. Ha tehát az előbbinél nagyobb pontosságot óhaj
tunk, akkor a boltív kifejtett hosszúságát kapjuk, ha az ívközt (t),

a boltláb egész vastagságát ( F) és a fél záradékvast agságot j  össze

adjuk és az így kapott összegnek körülbelül 90°-nyi középponti

2493. ábra.

szöggel bíró boltíveknél (2493. ábra) 1*11 szeresét, 60°-nyi közép
ponti szöggel bíróknál (2494. ábra) pedig 1'05 szőrösét veszszük 
E szerint tehát

* » . . =  1-11 ( < +  7 + 0  és K ) ^ H X h ^ X ^ p  3.

* « » °=  ( 1 ífe V  +  0  és A’co. =  H x  h,.„> X -..j—  4-

Rendszerint azonban a körszeletalakú bolthajtásokat is a fön
nebbi 2. képlet szerint szokás számítani, úgy, hogy ez a képlet, 
tekintet nélkül az ív alakjára, használtatik a donga-, poroszsüveg
kereszt- kolostor-, tűkör-, teknő-, cseh- és csehsüveg-boltozatok tér
fogatának kiszámítására. Az ̂ utóbbiaknál azonban a rövidebb ol
dalon levő ív magassága veendő.

A boltozatoknál előforduló fiókboltozatok, valamint az erősítő 
ívek és a hátfalazatok nem vétetnek külön számításba.
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Valamely pinczeboltozat hosszúsága 600 m, ívkőze 3-80 m, ívmagassága 
060 m, vastagsága a boltlábban 048, a záradékban pedig 0 16 m, akkor a boltív 
kifejtett hosszúsága, illetve a bolthajtás szélessége

h  =  3-80 +  060 +  0-48 +  =  496 m és

a boltozat köbtartalma K  — 6 X  4'%  X  ^ ^ ^  — 9-52 ma.

Az emelkedő vagy hattyúnyakú boltozatok térfogatát kapjuk, 
ha a boltozat hosszúságát megszorozzuk a szélességével és a vas
tagságával. A boltozat egyenlő a vízszintes vetület másfélszeres 
hosszúságával, hozzáadva a boltozat másfélszeres vastagságát, a 
szélességet elllenben a boltozat egyenes szélessége, a vastagságot 
pedig a tervrajzban megjelölt vastagság adja.

A teljes kör- vagy kérülékalakú alaprajzon álló kupolaboltozat 
térfogatát kapjuk, ha a kupolaboltozat közepes felületét (fj megszoroz

zuk a boltozat
, , . / V  -pun

:özepes vastagsagaval I —-— I vagyis

A közepes felületet (f) a következő képlet szolgáltatja:
f =  3 (a X  5) +  3 m2.

Ebben a képletben a a belső nagyobb félátmérő, hozzáadva 
a boltozat félvastagságát, b a belső kisebb félátmérő, hozzáadva a 
boltozat félvastagságát, és m a belső magasság, hozzáadva a bolto
zat félvastagságát.

Vasgerendák közé rakott boltozatoknál, ha az ív magassága nem 
nagyobb 10 cm-nél, csak a beboltozott helyiség vízszintes területét vesz- 
szük számításba és a vasgerendák által elfoglalt területet le nem vonjuk. 
Ha ellenben a boltozat ívmagassága 10 cm-nél nagyobb, akkor az 
egyes mezők szélességét még az ívmagassággal gyarapítjuk.

Ha a bolthajtások között, azoknak kisebb részekre való fel
osztása végett, boltövek fordulnak elő, akkor előbb azoknak térfo
gatát számítjuk ki s ahhoz azután a bolthajtások térfogatát, ha 
ugyanabból az anyagból készültek, egyszerűen hozzáadjuk. E helyett 
a boltöveket az alattuk levő pillérekkel együtt álló fal gyanánt is 
szokás számítani.

A boltozatban levő nyílásokat teli falazat gyanánt veszszük.
4. A párkányok kirakását egyrészt nemük, másrészt széles

illetve különböző keresztszelvényük szerint, köbméterben 
soroljuk elő. A keresztszelvény kiszámításánál a teljes derékszögű 
négyszöget vagyis a párkány magasságának és kiszögellésének szor
zatát veszszük. A párkány magasságáéi a csepegőlécz felső szélétől
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a függőlemez alatt levő párkány tag (gyám) alsó széléig terjedő 
magasságot azaz csak a 15 cm-nél nagyobb kiugrással biró párkány
tagokat tekintjük, a párkány alatt levő gyámküvek, szarufejek, fogak 
stb. elhelyezését pedig külön számítjuk fel.

Oly főpárkányok számításánál, a melyek szemöldökpárkányból, 
frízből és koszorúpárkányból állanak (lásd az 1467. ábrát), a szem
öldökpárkányt külön párkánynak veszszük, míg ellenben a frízt egy
általában nem veszszük figyelembe.

A párkányok hosszúságát a csepegőlécz élén mérjük s ehhez 
a hosszúsághoz minden beszögellő sarokért, a velejáró munkaszapo
rodás miatt, a párkány egész kiszögellésének kétszeresét, minden 
kiszögellő sarokért pedig egyszeresét adjuk hozzá.

A párkányok ilyetén felszámítása azonban csak vakolatlan 
(nyers-tégla-) falaknál van megengedve, oly esetben ellenben, midőn 
a homlokzat díszvakolását, mint alább fogjuk látni, m2-ekben szá
mítjuk fel, azoknak a párkányoknak és falnyílások keretezésére 
szolgáló falpilléreknek (lizénák) kirakását és húzását, a melyeknek 
kiugrása nem nagyobb 15 cm-nél, külön felszámítani nem szabad. 
15 cm-nél nagyobb kiugrással biró párkányok, valamint egész eme
leten átnyúló falpillérek és az ezekkel kapcsolatos szemöldök (gerenda)- 
falazat kirakása m 3-ekben külön felszámítandó és a fönnebb említett 
módon, a legkisebb derékszögű keresztszelvény szerint kiszámítandó.

5. A vakolást és meszelést, mint már 1. alatt említettük, a 
falazással együtt számítjuk fel s ennek fejében a falvastagságot 
3 cm-rel gyarapítjuk. A vakolás és meszelés külön felszámítása, a 
vakolat nemének és anyagának felemlítése mellett, csak akkor van 
megengedve, a midőn az már meglevő falakra, mint javítás, vonat
kozik, valamint akkor, a midőn menyezetek vakolásáról van szó. 
A munkának emeletenkint való elkülönítése azonban ekkor sem 
szokásos.

A homlokzatok díszvakolása, valamint a homlokzatoknak tég
lával vagy más anyaggal való burkolása és a nyers téglafalak 
hézagolása m2-enkint számítandó fel. Ebben a munkában azoknak 
a párkányoknak, valamint a fainyílások keretét alkotó falpilléreknek 
a kirakása és húzása is benfoglaltatik, a melyeknek kiugrása nem 
nagyobb 15 cm-nél. Szobrok, czímerek vagy díszedények elhelyezése 
ellenben darabszám szerint külön felszámítandó.

A külső díszvakolásnál mindazok a falnyílások, a melyeknek 
területe 4 m2 vagy ennél nagyobb, a díszvakolat területéből levo- 
nandók, a levont nyílások oldalfelületei ellenben a díszvakolat terü
letéhez hozzáadandók. Hasonlóképpen levonandók a díszvakolat
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területéből azok a kőlábazatok, kőpárkányok és kőburkolatok is, a 
melyek a homlokzat egész hosszúságán átvonulnak.

A belső helyiségekben díszvakolás, a melyet külön kellene 
felszámítani, ritkán fordul elő. Ha az ilyen díszvakolás szélessége 
nem nagyobb 0‘30 m-nél, akkor folyóméterenkint, ellenkező esetben 
m2-ekben számítandó, tekintet nélkül a kiszögellés kirakásához 
szükséges anyagra. Ha valamely falfelületen vagy menyezeten ilyen 
díszvakolás előfordul, nem szabad az egész felületet mint dísz
vakolást felszámítani.

Favázas téglafalak bevakolásánál csak a nyílások területét 
vonjuk le a fal területéből, a favázét ellenben akkor sem, ha 
bevakolatlanúl marad. Legjobb azonban a favázba rakott téglafalat 
is vakolással és meszeléssel együtt felszámítani, úgy, hogy a vakolás 
külön felszámítása elesik.

Menyezeteknek nádon vagy léczeken való vakolásánál a homo- 
rúan vakolt sarkok fejében minden egyes helyiség hosszúságához 
és szélességéhez mindkét oldalon 15— 15 cm-t kell hozzászámítani 
(lásd a munkakimutatás 15. tételét); ilyen homorú párkány tag 
hiányában ellenben csak a helyiség alaprajzi területe vehető 
számításba.

(3. A kő- vagy téglaburkolatot (kövezetét), a szerint, a mint 
különböző anyagból, különböző habarcsba vagy homokba s különböző
képpen rakandó, külön-külön czím alá foglaljuk és, a tényleg telje
sített munka alapján, m2-enkint számítjuk. A kövezetlenűl hagyott 
helyek tehát, pl. a takaréktűzhely területe, levonandó. Az ablak
fülkék és mindazok a nyílások, a melyek a falazat kiszámítása 
alkalmával mint teli falak vétettek számba, ha közönséges kő- vagy 
téglakövezettel bírnak, figyelmen kívül hagyandók. A munkánál kelet
kező hulladék és föld eltakarítása, valamint a munkával esetleg 
járó földkiemelés vagy kisebb földegyengetés külön fel nem számítható.

7. Az elhelyezési munka végre különböző módon vétetik 
számba. így a faragottkövek elhelyezése, ha a kövek minden irány
ban 30 cm-nél nagyobb mérettel bírnak. m:i-enkint, ha csak két 
irányban bírnak 30 cm-nél nagyobb mérettel, m2-enkint, ha pedig 
két irányban sem bírnak 30 cm-nél nagyobb mérettel, továbbá az 
egyenes és ékbefutó lépcsőfokok elhelyezése, 45 cm szélességig, 
folyóméterenkint számittatik. A kövek mind a három esetben a leg
kisebb körülírható mértani idom szerint számítandók.

Vasgerendák, íalkötő-vasak, árnyékszéktömlők és töltsérek, vas
oszlopok, vasszerkezetek stb. elhelyezése, tekintet nélkül az egyes 
darabok nagyságára, súly szerint számítandó fel.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Ablak- és ajtótokok, kéménytisztító és szellőztető ajtócskák, 
ablakdeszkák, párkánygyámkövek, mosóüstök, tömlőkeretek, kút- 
kávák, kályhatalpkövek, korlátkövek, kályhák stb. elhelyezése min
dig darabszám szerint számítandó, fából való lépcsőfokok, kő- vagy 
égetett agyagcsövek elhelyezése pedig folyóméterenkint.

Az elhelyezéshez szükséges mellékmunkák, állványok, valamint 
vaskampók, vascsapok, ólom-, aszfalt- és más anyagok külön lel 
nem számíthatók.

II. Ä  kő-, g rá n it te ra z zó -  é s  a s z fa lt-b u rk o la ti m u n ka .

A burkolati munka felszámítása mindig m2-ekben történik, 
még pedig a tényleg teljesített munka alapján. A felszámításnál 
külön-külön soroljuk elő a burkolatok különféle nemeit, külön-külön 
fölemlítve azok anyagát és fektetése módját.

III. A  k ő fa ra g ó -m u n k a .

A kőfaragó-munkák, éppen úgy, mint az elhelyezésnél történt, 
felszámíthatok m 3, m2 vagy m-enkint. Azok a faragottkövek ugyanis, 
a melyek minden irányban 30 cm-nél nagyobb mérettel bírnak, 
m3-enkint, azok a kövek, a melyek csak két irányban bírnak 30 
cm-nél nagyobb mérettel, m2-enkint, azok a kövek pedig, a melyek
nek szélessége és vastagsága nem nagyobb 30 cm-nél, valamint 
azok az egyenes és ékbefutó lépcsőfokok, a melyek szélessége nem 
nagyobb 45 cm-nél, folyóméterenkint számítandók. E szerint tehát 
m 3-ekben számítjuk a faragottkő-oszloptörzseket, oszlopfejeket és 
oszloptalpakat, pillér- és boltköveket, a boltozatok vállköveit, a 
lábazati köveket és általában a falazó-köveket, m2-ekben a lábazati 
lemezeket és általában a burkoló lapokat, a lépcsők pihenő lapjait, 
valamint a fedőköveket és a kőlemezeket (kövező lapokat), folyó
méterenkint pedig az ajtó- és ablaktokokat, egyenes és ékbefutó 
lépcsőfokokat, könyöklő- és szemöldök-párkányokat, folyókákat, 
csatornaszem-kereteket és csatornákat, a faragottkőből készült kor
látok, attikák és mellvédek láb- és fedőköveit stb. A hosszanti méret 
szerint számítandó munkáknál azonban a fordulatok tekintetbe 
nem vétetnek.

Vannak azonban olyan faragottkövek is, a melyeknek mind a 
három mérete kisebb 30 cm-nél, vagy pedig méreteik helyreállításuk 
költségeihez képest alig jönnek számba, pl. kis oszlopocskák, ballusz- 
terek, kőből való esztergályoztt korlátoszlopok, étető kagylók, gyám
kövek stb. Ilyen köveket azután darabonkint lehet felszámítani.
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Mindezeket a munkákat külön-külön összegekbe kell foglalni, 
a szerint, a mint különféle minőségű kőből (márvány, homokkő, 
gránit, porfir, stb.) készülnek vagy más és más megmunkálást (dur
ván való megfaragást, lagozást, diszitést, szemcsézést vagy csiszo
lást) igényelnek. így pl. a lépcsőfokoknál külön kell elősorolni a 
tagozott és külön a tagozatlan, külön az egyenes és külön az ékbe
futó lépcsőfokokat, megemlítve a kő eredőhelyét is.

Az egyes kövek méreteinek megállapításánál szabályúl tekin
tendő, hogy a kövek méreteit mindig a legkisebb mértani idom 
adja, a mely a kész kődarab körül szerkeszthető, a kövek tagozata, 
csapjai és befalazandó részei tehát szintén tekintetbe veendők. 
Körbenfutó kövek hosszúságát külső kerületükön kell mérni; ezt a 
hosszúságot a valódi hosszúság i 1/2-szeresével is szokás felszámítani.

A kőfaragó-munkát rendszerint az építés helyére szállítva, de 
elhelyezés nélkül számítjuk fel; az elhelyezési munka a kőműves-mun
kához tartozik. A kövek elhelyezésére szükséges mélyedések és 
lyukak vésését, valamint az elhelyezés alkalmával vagy később 
szükséges utánfaragást vagy csinosabb összedolgozást külön fel
számítani nem szabad.

IV. A  v a s s z e rk e z e t i  m unka.

Ez alatt a czim alatt az építésnél előforduló különféle vas
munkát és vasszerkezeteket, a melyek a vaskereskedésben vagy a 
vasgyárakban készen kaphatók vagy gépgyári munkával állíttatnak 
elő, soroljuk fel. A felszámítás történhetik súly szerint, folyóméteren- 
kint vagy darabonkint. Ide tartoznak:

a) A hengerelt vagy szegecselt vasgerendák, sarokvasak, T- 
és U-alakú vasak, a különféle rúd- és pántvas, kapocsvas, ablakvas, 
az ócska vaspályasinek stb. Mindezeket előbb folyóméterenkint szá
mítjuk fel, e melleit megjelöljük azok szelvényméreteit és a vas
gyárak táblázatai szerint folyóméterenkint való súlyát s ennek alap
ján kiszámítjuk az egész súlyt. Az egynemű tárgyakat itt is egy 
összegbe foglaljuk össze (lásd a munkakimutatás 32. tételét).

b) A falkötő vasak (falkapcsok) és a boltozat kapcsok, ,a hozzá
tartozó zárórudakkal együtt. Ezeket is, a rúdvas méreteinek meg
jelölésével, folyóméterekben soroljuk elő és azután kg-okban számít
juk fel (a falkötő-vasak folyóméterenkint 5-0 - 5'5 kg, a zárórudak 
6'5— 7'0 kg).

c) Az ámtfékszéktömlők és töltsérek, ha öntöttvasból készülnek. 
Ezeket is — a belső átmérő megjelölése mellett —  folyóméterenkint 
mutatjuk ki, de súly szerint számítjuk fel.
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d) Az öntött-, valamint a hengerelt és a szegecselt vascsövek
ahozzájok tartozó könyök-és alakos csövekkel együtt. Az egyenes csö
veket folyóméterekben, a könyök- és alakos csöveket pedig darabszam 
szerint mutatjuk ki, megjelölve e mellett a cső belső átmérőjét, 
nemét (tokos vagy karimás cső, gázcső, vízvezetéki cső stb.) és — 
ha a szabványos méretektől eltér — hosszúságát és falvastagságát is. 
A súlyt a folyóméterek és darabok számából az erre vonatkozó és a vas
gyárak által rendelkezésünkre bocsátott táblázatok szerint számítjuk ki.

A c és d alatt említett vastárgyak azonban, ha a vasgyárak 
árjegyzékei is ezt kívánják, folyóméterenkint, illetve — a töltsérek
—  darabonkint is felszámíthatók.

e) A tak&réktüzhelyek vasból való alkotó részei, nevezetesen 
a keret, a tűzhelylapok, a tűzrács, a fűtő- és hamuajtók a sütő- 
csövek és a vizkatlan. Ezeket a vaskereskedésben készen vásárolva, 
a tűzhelyek száma szerint darabonkint számítjuk fel, megemlítve e 
mellett az egyes alkotó részeket és azok nagyságát, valamint a víz- 
katlan anyagát.

f) Az öntött vaskályhák vagy a kályhás munkánál vagy pedig 
itt számíttatnak fel, még pedig alakjuk, nagyságuk, esetleg súlyuk, 
belső szerkezetük és diszítésök megjelölésével súly vagy darabszám
szerint.

g) A kéménytisztító és szellőztető ajtócskák, ha azokat a vas
kereskedésben készen veszszük, szintén itt számíthatók fel, darab
szám szerint, megjelölve, hogy egyszerű vagy kettős ajtócskákat 
akarunk-e alkalmazni.

h) A czölöpsaruk és a czölöp-fejkarikák darabonkint és 
kg-okban.

i) A vasból való födélszékek vasszerkezete szintén itt számí
tandó fel, még pedig — mint legtöbbnvire szokás — vagy a födél 
alaprajzi területének mr-jekint, —  részletesen leírva a födél- 
szék-szerkezetet, — vagy pedig külön-külön a kötő-, függő- és vonó- 
rudak, a vasból való szaruk, szelemenek, hevederlemezek stb. részletes 
elősorolásával. Utóbbi esetben az egyes alkotó részek darabszámát 
és méreteit egyenkint elősoroljuk — az azonos tárgyakat egy-egy 
összegbe foglalva — és azután súly szerint számítjuk fel.

k) Az építkezéseknél szükséges különféle öntöttvas-tárgyak, 
nevezetesen erkélygyámok, vasoszlopok öntött vasgerendák, külön
féle saruk, kémény-fedőlapok, ajtó- és ablaktokok, lámpatartók, 
ablakkeretek, kerékvetők, csatornaszemek és csatornarácsok, födél- 
ablakok stb., méreteik megjelölése mellett, darabonkint és súly szerin L 
számítandók fel.
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1) A tüskés és a fonott drótkerítések, a drót vastagságának 
és a csokrok bőségének megjelölése mellett, in'J vagy m-enkint. a 
hozzávaló vasoszlopok pedig darabszám szerint.

A vastárgyaknak az építés helyére való szállítását, fel- és 
lerakását, utánmérését stb. külön felszámítani nem szabad, s azok 
külön felszámítás nélkül rendszerint kétszer vagy háromszor mázolva 
szállitandók.

A súly szerint felszámított vasmunkáknál a súly egész pontos 
kiszámítására nem szükséges nagy súlyt fektetni, mert a hengerelt 
és szegecselt vasgerendáknál a táblázatokban kitüntetett súlyon fölül 
3%, öntvényeknél legföljebb 5% túlsúly van megengedve.

V. A z  á csm u n k a .

Az ácsmunka felszámításánál lehetőleg a természetes sorrendet 
követjük s külön-külön csoportban soroljuk elő a czölöpverést. az 
alapzatrácsokat, a különféle gerendákat, a fából való falakat, a födél- 
székeket, a fából való menyezeteket, a lécz- és deszkaborításokat, a 
padlózatokat, a födélléczezést és zsindelyezést és végre a darabszám 
szerint való munkát. Az egyes csoportokon belül a különböző, de 
együvé tartozó munkálatok egyrészt a gerendák keresztszelvény- 
méretei, illetve a deszkaborítások vastagsága, másrészt a fa neme 
és végre a megmunkálás foka (ácsolt, fűrészelt, hornyolt, gyalult 
stb. munka) szerint következnek egymás után és foglalandók külön- 
külön összegekbe.

Az egyes munkák felszámítási módja a következő; 
köbméterenkint számítandók a nagyobb tömegű fából való zömök 

szerkezetek, nevezetesen a czülöpük, oszlopok, mestergerendák stb.;
négyzetméterenkint számítandók a födélszékek, a mén vezetek 

(födémek), a falvázak, a deszkaborítások, léczezések, a zsindelyezés, 
a padolatok, a padlás- és pincze-rekeszek és minden fakoczka-burkolat, 

folyóméterenkint számítandók a padlás-dobogók (padlás-járdák), 
a lépcsőfokok, a vízlefolyó csatorna-burkolatok, a kéményseprő
járdák, a főpárkány- és a tetőszegély-borítások. a padlás-csatornák, 
a kerítések, az árnyékszék-tömlők, a jászlak és szénarácsok^ az étető 
és kútvályúk, a létrák, a szellőztető, lég- és vizvezető csövek, az 
eresz- és a trágyalé-csatornák, a közönséges lépcsők, a iából való 
párkányok, a porhárító deszkák, az íves menyezetek deszkaívei slb;

darabszám szerint végre az ajtótokok, a vízgyűjtő ládák és 
medenczék, az egyszerű borított vagy illesztett (pincze-, istálló- stb.) 
ajtók és kapuk, az árnyékszékülések és fedők, az egyszerű ablak
táblák, a létrák stb.
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A padlásdobogók, a vízlefolyó és a padláscsatornák, az alkal
mazandó alátámasztásokkal vagy bakokkal együtt értendők, s a 
munkabér, a faanyag és a szegek külön-külön való felszámítása 
helytelen.

A m3-ekben felszámított ácsmunkánál a köbtartalomra nézve 
az egyes gerendáknak minden irányban számított legnagyobb mérete 
az irányadó, úgy, hogy a fakötéseknél előforduló nyúlványok, csapok, 
fogak, rálapolások stb. méretei is a gerenda méreteihez hozzáadatnak. 
A hajlított vagy az ívalakú szerkezetek köbtartalmának kiszámítá
sánál az egyes fadarabok kiterjesztett hosszúságát és legnagyobb 
keresztszelvényét kell számba venni. Ha ellenben az ácsmunka 
m2-ekben számíttatik fel, akkor az összeeresztések és fakötések 
terjedékei figyelembe nem vehetők és csak a tényleges terület számít
ható fel.

A czölöpözésnél külön soroljuk elő a czölöpök előkészítését, 
nevezetesen a megfaragást, a meghegyezést, valamint a saruval és 
a fejkarikával való felszerelést és külön a czölöpök beverését. 
A czölöpöket folyóméterenkint és abban a hosszúságban számítjuk 
fel, a milyenben beverni akarjuk, tekintet nélkül arra, hogy egyes 
czölöpök nem verhetők be egészen s egyrészük levágandó lesz. 
A czölöpök beverése ellenben hosszúságuk és vastagságuk szerint, 
vagyis a czölöp-palást m2-jekint számítandó fel; a czölöp-palást 
területét a czölöp közepén mért kerületnek a bevert hosszúsággal 
való szorzata adja.

A czölöpöket e szerint nemcsak hosszúságuk, de vastagságuk, 
illetve átmérőjük szerint is kell külön-külön összegbe foglalni, a 
gömbölyű fából készült czölöpök is különválasztandók azoktól, a 
melyek négyszögletesre faragott fából készülnek.

A beverés költségeit természetesen a tervbe vett egész mély
ségre irányozzuk elő, míg ellenben a beverés elszámolása csak a 
tényleg behatolt hosszúság szerint történik.

Az alapzatrácsokat vagy m2-ekben számítjuk fel vagy pedig 
— a mi jobb —  folyóméterenkint, a rajtok levő pallóborítást pedig 
m'-’-ekben, e mellett az ászkokat keresztszelvényök, a pallóborítást 
pedig vastagsága szerint osztályozzuk.

A fagerendákat fanemök és keresztszelvényük szerint osztá
lyozva, folyóméterekben vagy — a mi helyesebb msekben 
soroljuk elő; a felsorolást a legvastagabb gerendáknál kezdjük és a 
legvékonyabbaknál végezzük. Az egyenlő keresztszelvényű gerendákat, 
habár különböző szerkezetekhez tartoznak is, egy-egy összegbe 
foglaljuk, de külön-külön megnevezzük (pl. mestergerenda, ászokfa,
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kötőgerenda, oszlop stb). A gyalult gerendákat természetesen külön
választjuk azoktól, a melyek nincsenek meggyalulva. A gerendák 
hosszúságát a tervrajzokból leolvasva, hozzáadjuk a fakütésbe eső 
hosszúságot. A gerendák keresztszelvénye is vagy a tervrajzokból 
olvasható ki vagy pedig a szokásos mérettel vétetik számításba 
(pl. a vánkosgerendák 8/io cnb az ajtótokok 12/15 cm keresztszel
vénynyel stb.) Hornyolt vagy leélezett gerendáknál természetesen az 
eredeti keresztszelvény az irányadó. Ugyanez áll a gyalult geren
dákról is, a melyek a legyalulás folytán minden oldalon 2‘0— 2'5 
cm-t veszítenek vastagságukból.

A gerendákat mindig kötéssel és elhelyezéssel együtt számítjuk, 
a külön kötés és elhelyezés felszámítása tehát csak a rendestől eltérő 
körülmények között engedhető meg.

A fából való falakat msekben számítjuk fel, akár tömör 
gerendafalakkal, akár deszkafalakkal, akár favázas falakkal van 
dolgunk.

A födélszékeket rendszerint az alapterület m2-jekint veszszük 
számba és a födélszék magasságát figyelmen kívül hagyjuk; az alap
terület kiszámításánál a födélszék hosszúságát és szélességét a leg
szélsőbb kinyúlásig mérjük, a világító-udvarok területét azonban, az 
alapterületből levonjuk. A léczezés és deszkaborítás akár a födél
székkel együtt (lásd a munkakimutatás 35. tételét) akár pedig külön 
számítható fel, úgy, mint a zsindelyezés. Mindkettőnél a tényleges 
területet (a lejtős födélsíkban mérve) számítjuk fel s a padlásablakok, 
födélerkélyek, fölülvilágítók és kémények által elfoglalt területet csak 
akkor vonjuk le belőle, ha 2 m2-t vagy ennél többet tesz ki. 
A gerinczek, a taréj, és a csurgók fejében többletet felszámítani nem 
szabad. A zsindelyfödés lehet egyszerű vagy kettős.

A födélszék kisebb lekerekítéseit a terület kiszámításánál 
figyelmen kívül hagyjuk, a részben vagy egészen köralakú alaprajzzal 
bíró födélszékeket ellenben a körülöttük szerkesztett mértani idom 
területével veszszük számításba.

A menyeseteket (födémeket), akár csapos gerendákból, akár 
pedig borított gerendasor alakjában készültek, rendszerint m'-'-ekben 
számítjuk, kiemelve a gerendák szelvényét és egymástól való távolsá
gát, valamint a deszkaborítások vastagságát. A ményezet-terület kiszá
mításánál a tényleges terület az irányadó, vagyis az, a melyet a 
gerendák falon fekvő végei között számítunk ki (lásd a fönnebbi 
munkakimutatás 43. tételét) és a kémények kiváltásánál eleső részt 
figyelembe nem veszszük. Vasgerendák közé fogott csapos gerenda- 
menyezeteknél. a hol a gerendák bütűit a vasgerendák gerincze
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választja el egymától, ezen a czímen semmit sem vonunk le a 
tényleges területből. A kéményeknél szükséges kiváltások és a 
csapos-gerendák összecsapozása külön fel nem számítható.

A menyezet-nádazást vagy léczezést a menyezetvakolással 
együtt a kőműves-munkánál veszszük számba.

A padozatok, a tényleges alapterület szerint, mindig m2-ekben 
számítandók, vánkosfákkal és székléczekkel együtt, az utóbbiakat 
külön számítani nem lehet. Köralakú fülkék padozatát az azok 
körül szerkesztett négyszög területe alapján számítjuk ki, nagyobb 
köralakú helyiségeknél (4 m2-en fölül) pedig a kör területe alapján. 
Az ablak- és ajtómélyedéseket ritkán veszszük figyelembe.

A felszámításnál a padozatokat nemcsak vastagságuk, de a 
szerint is osztályozzuk, a mint gyalulva vannak vagy nem és simán 
vagy horonynyal eresztendők össze.

A lécz- és deszkaborítások felszámításánál, a mi mindig ms
ekben és a tényleges terület szerint történik, a munkálatokat a 
léczek és deszkák vastagsága, egyszerű vagy horonynyal való össze- 
eresztése, valamint a szerint osztályozzuk, a mint a deszkák és 
léczek egyik vagy mindkét oldalon gyalulandók vagy egészen gya- 
lulatlanúl maradnak. A léczborításoknál a léczköz is megemlítendő, 
a gyalult borításoknál pedig figyelembe veendő, hogy azok minden 
gyalult oldalon 20— 2 5 mm-rel vékonyodnak. Az ellenben nem jő 
tekintetbe, hogy vájjon a borítás vízszintes vagy függőleges, illetve 
lejtős síkokban fordúl-e elő.

A kerítéseket, megfelelően osztályozva, mindig folyóméterben 
számítjuk fel, a bennők levő ajtókért és kapukért pedig, ha a kerí
tés módjára készülnek, a kétszeres hosszúságot veszszük számba.

VI. Ä  c s e r é p -  é s  p a la fe d ő  m u n k a .

A cseréppel való födést a szerint foglaljuk külön-külön össze
gekbe, a mint egyszerű, kettős vagy koronás födéssel van dolgunk 
s a mint a födélhéj szárazon vagy habarcsba van rakva. A kettős 
és a koronás födésnél azonban a taréj, a gerinczek, a csurgók, és 
a szegélyek (a tűzfalak, kémények, a padlásablakok és a lemezfödés 
körül) legalább 0'30 m-nyi szélességben még akkor is habarcsba 
rakandók, a midőn a födélhéj különben szárazon van rakva, ezt a 
habarcsba rakott födést ilyenkor külön felszámítani nem szabad s 
arra a munkakimutatás szövegében is rá kell mutatni (lásd a fün- 
nebbi munkakimutatás 48. tételét).

A teljesített cserépfedő-munka felületének kiszámításánál csakis 
a tényleg befödött felületek vehetők számításba s a gerinczek.

3 j*
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taréj, élek, csurgók és szegélyek befödésénél felmerülő többmunka 
külön fel nem számítható. A tetőzeten előforduló minden nyílás, 
valamint minden felület, a mely más anyag által van befödve, ab
ban az esetben, ha területe 2 m2 vagy annál nagyobb, a födélsí
kok területéből levonandó. A vas- vagy czinklemezzel födött gerin- 
czek, vápák, ereszek stb. e szerint mindig levonásba hozandók.

A palával való födést a palalemezek alakja, nagysága és mé
retei, a födes neme (német, franczia vagy angol födés) és az átfödés 
nagysága, illetve az egyszerű vagy kettős födés szerint osztályozzuk 
és soroljuk elő.

A teljesített palafedő munka felületét éppen úgy számítjuk ki. 
mint a cseréppel való födésnél.

A födéshez szükséges habarcs, mész, czinkezett szegek és a 
palafödésnél szükséges vashorgok (melyekből minden 20 m2-nyi 
területen három darabot kell alkalmazni, hogy a födél javításakor 
a létrákat rájok akaszthassuk) stb. a fedőmunka vállalkozója által 
külön felszámítás nélkül szállítandók.

VII. A  b á d o g o s -m u n k a .

A bádogos-munkához tartozik:
a) A fekete és a czinkezett vasbádoggal, valamint a czinkbá- 

cloggal való födés; ezt mindig m2-ekben számítjuk, megnevezve 
a bádog számát (vastagságát) és a födés módját. A befödéshez 
rendszernt 18. és 20. sz. vasbádogot vagy 18. számú czinkezett vas
bádogot vagy végre 13. sz. czinkbádogot szokás használni.

A 18. számú vasbádog minimális súlya m2-enkint 4‘28 kg 
a 20. » » » » » 3*84 kg
a 13. » czinkezett vasbádog m » » 4*50 kg
a 13. » czinkbádog minimális » » 5*18 kg.
A födélhéj területének kiszámításánál csak a tényleg befödött 

felület, illetve a tényleges hosszúság és szélesség vehető számításba 
s a be- és lehajlások, a korczok és léczes födésnél a léczekre való fel— 
hajlítás stb. figyelmen kívül hagyatnak. A felszámítás m2-ekben 
történik. A gerinczek, élek és csurgóknál felmerülő többmunkát, 
valamint a födélhéj ódaerősitésére szükséges férczelő lemezkék, a 
szegek és a forrasztó-anvag költségeit külön felszámítani nem sza
bad s a vasbádoggal való födésnél a bádoglemezeknek mindkét 
oldalt 2 —3-szor ólomminimummal való bemázolása is az egység
árban benfoglaltatik, ezt azonban a munka terjedelmének leírásánál 
külön kell felemlíteni.
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b) A párkányfödések, a zsindely-, cserép- pala- és kátrány- 
lemez-födésnél az eresz, a taréj, a csurgók és a gerinczek be- 
födése, a födélsíkok szegélyei, a kémény körüli födés stb. szintén 
m2-ekben számítandók, habár sokszor folyóméterekben íelszámítva 
is találhatók. A befödött területet a tényleges hosszúság és széles
ség szorzata adja. A hosszúság felszámításánál mindig a legna
gyobb hosszúságot veszszük tekintetbe s a párkányfödésnél a be- 
és kiszögellő sarkokat is a hosszúsághoz hozzáadjuk. A befödésre 
rendszerint 18. sz. czinkezett vasbádog vagy pedig 13., illetve 
habár ritkán — 12. sz. czinkbádog használtatik, az utóbbinak mini
mális súlya m2-enkint 4‘62 kg. Ha a bádoglapokat kőre kell erő
síteni, az ezzel járó lyukfúrás és a beöntésre való ólom külön fel 
nem számítható.

c) Az ereszcsatornák, a felfekvő csatornák és a lefolyó
csövek felszámítása, a legnagyobb hosszúság alapján, folyóméterek
ben történik, megnevezve a csatornák és csövek tágasságát és 
az alkalmazandó bádog számát. Az ereszcsatornákhoz 18. vagy 20. 
sz. vas-, illetve 13., ritkán 12. sz. czinkbádogot, a lefolyó csövekhez 
rendszerint ugyanezt, ritkább esetben 22. sz. vas- vagy 11. számú 
czinkbádogot szokás venni. Az utóbbinak minimális súlya 4'00 kg 
m2-enkint. Az ereszcsatornák és lefolyócsövek megerősítéséhez szük
séges kampók és csavarok külön fel nem számíthatók.

d) A födélablakok, a tetőre kijáró ajtócskák, a vízgyűjtő me- 
denczék, a különféle díszítések (taréjvirágok, taréjcsúcsok, szél
kakasok és szélzászlók, a czinkbádogból sajtolt vázák, oszlopfejek, 
vízköpő sárkányfejek, akrotériák, rozetták. oroszlánfejek stb.) meg
felelő leírás és a méretek megjelölése mellett darabszám szerint 
számítandók, elhelyezéssel együtt. A padlásablakok beüvegezése és 
a kijáró-ajtócskák kiakasztói külön fel nem számíthatók.

VIII. A z  a sz ta lo s -m u n k a .

Az asztalos-munka magában foglalja a házi (bejáró) kapuk, az 
ajtók és ablakok helyreállítását, a helyiségeket egymástól elvá- 
laszttó deszka- és üvegfalakat és a falburkolatokat.

A házi kapuk és a belső ajtók mennyiségét a tervrajzokból 
olvassuk ki és darabszám szerint számítjuk fel, megjelölve e mellett 
azok szerkezetét, kiviteli módját, a béllésdeszkák, illetve, ha ezek 
hiányoznak, az ajtótokok között számított szélességét és magasságát, 
a fanemet, a melyből készíttetni akarjuk, a bellés szélességét, az egy 
vagy mindkét oldalt alkalmazott peremdeszkákat (borítást), vala
mint azt is. hogy egy- vagy kétszárnyú, bemeneti vagy belső ajtó-
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ről, üvegajtóról, felülvilágítóval biró ajtóról, pincze- vagy padlás
ajtóról, béllésbe nyíló ajtóról vagy pedig ki- és befelé nyíló légfogó 
ajtóról van szó, (lásd a fönnebbi munkakimutatás 64.-68. tételét). 
Az egyenlő nagyságú, szerkezetű és egyenlő anyagból készült ajtó
kat egy-egy összegbe foglaljuk össze. Ha az ajtókat tokkal együtt 
kellene szállítani, az külön fölemlítendő.

Az ajtóknak darabszám szerint való felszámítása azonban nem felel meg 
a munkálatok szabatos kimutatásához kötött követelményeknek, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy az ajtók árai egyenlő méretek mellett is azok szerkezetével, anyagá
val, kivitelével és a hozzájok tartozó béllés- és peremdeszkák szélességével vál
toznak. Azért újabb időben az aj tó szárnyakat és az ajtóbéllést, megfelelő leírás 
mellett, valamint a küszöbdeszkát is, m2-enkint, a peremdeszkákat folyóméterenkint 
és az ajtók fölött esetleg alkalmazott szemöldök-párkányokat darabonkint is szokás 
felszámítani. Az ajtószárnyak területét az ajlóbéllés, illetve az ajtótok között mért 
tágasság, a béllését pedig az ajtó három oldalbeli kerületének az illető falvastag
ságával való szorzata adja. Olyan ajtóknál vagy kapuknál, a melyek fölül félkör
rel. körszelettel vagy félkerülékkel vannak lezárva, a területet a görbe vonal kö
rül szerkesztett legkisebb négyszög alapján számítjuk ki.

Az ajtók elhelyezését és felverését külön felszámítani nem 
szabad.

Az ablakokat a tervrajzok alapján szintén szám szerint sorol
juk elő és rendszerint darabszám szerint számítjuk, külön-külön 
összegbe foglalva a 2-, 3-, 4-szárnyú, az egyszerű és a kettős, a be- 
és kifelé vagy csak befelé nyíló, a bélléssel felszerelt és a vakolt 
bélésfalakkal bíró, valamint a különböző nagyságú és kivitelű abla
kokat. Az ablakok tágasságát mindig az ablakkáván, illetve 
béllelt ablakoknál — a béllésdeszkán belül vagyis a tényleges 
nyílásban mérjük.

Újabban, úgy, mint az ajtóknál, az ablakszárnyakat, ablakbéllést, ablak
deszkát. aspalétákat és a zsalúkat msekben, az egyszerű ablaktokokat pedig folyó
méterekben is számítják fel.

Az ajtó- és ablakfák minimális vastagsága, a melyet szükség 
esetén szintén elő lehet Írni, a következő:

a) sima asztalos-munkánál
az ajtó- és ab laktáb lák ...................................30 cm
az a jtób é llések ................................................2-5 »
b) vésett és tagozott asztalos-munkánál
az ajtó és ablakbéllések keretei 2*5 cm, táblázatai 20 cm
az ablaktáblák 
az egyszárnyú ajtók 
a kétszárnyú
a kisebb kapuk (4 m'-ig) 
a nagyobb kapuk

»

»

»
»

30 » 
40 » 
4*5 » 
6’5 » 
80 »

»
»

»
»
»
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A falburkolatok, üvegfalak, árnyékszék-választőfalak stb. 
msekben számítandók (lásd a munkakimutatás 71. tételét), minden 
egyes tételt értelmes és kimerítő leírással szerelve fel. A sima 
deszkaburkolat vastagságát 2 cm-rel, a vésett és tagozott falbur
kolatokét ellenben a keretekre nézve 25, a táblázatokra nézve 2*0 
cm-rel szabhatjuk meg.

Ha a fa nemét az előméretben nem is állapítjuk meg, puha 
fából készítendő munkáknál az ablakok és az üvegajtók szárnyai 
erdei fenyőből, a keretek vörös fenyőből, a többi asztalos-munka 
pedig lúcz- vagy jegenyefenyőből is készíthető.

IX. A  p a d ló z a t i  m u n k a .

Ez magában foglalja a parkét- és a közönséges padozatokat. 
Mindkettőt csakis a tényleges alapterület szerint és msekben szá
mítjuk fel s a szék- és szegélyléczeket külön figyelembe nem vesz- 
szük (lásd a fönnebbi munkakimutatás 72. és 73. tételét).

A padozatok felsorolásánál különbséget kell tenni nemcsak 
azok különböző szerkezete szerint, illetve külön-külön összegbe kell 
foglalni a közönséges, az eresztékes, a hajó- és a parkét-padozatokat, 
de meg kell jelölni azok vastagságát, a fanemet, a melyből készül
tek s határozottan ki kell emelni, hogy a munkában benfoglaltatnak 
a vánkosfák, a parkét-padozatnál a vakpadolat és a székléczek. 
Parkét-padozatnál a koczkák összetételét szükség esetén vázlatos 
rajzzal teszszük szembetűnőbbé. Kemény fából készült padozatoknál 
végre ki kell emelni, hogy azokat egyszer viaszk-mázzal kell beeresz- 
toni. Hajópadozatnál előírhatjuk az alkalmazandó deszkaszélességet 
(15—20 cm), az amerikai tölgyfapadozatnál az egyes deszkácskák 
maximális hosszúságát (50 cm) és szélességét (8 cm), a vak padozat
nál kívánt vastagságot (rendszerint 2*5 cm) és végre a vánkosfák 
megengedhető legkisebb keresztszelvényi méreteit ( 8/10 cm). A padozat
deszkák rendes vastagsága 33 cm.

X. A  la k a to s -m u n k a .

A lakatos-munka egyrészt olyan, melynél a vasanyag menv- 
nvisége a döntő s mely csak egyszerű tűzi munkát és forrasztást, 
s kevés csinosítást, reszelést és csiszolást igényel, és másrészt olyan, 
a mely aránylag kevesebb anyag mellett több munkát fogyaszt. 
Az előbbi a súly szerint szállított lakatos-munka, a melyhez a 
kovácsmunka is tartozik, az utóbbi az épületi lakatos-munka, a 
melyet rendszerint darabszám szerint szokás számítani.

Ide tartozik tehát:
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a) A vasalási munka, illetve a kapuk, ajtók és ablakok vasa- 
lata; ezt a megvasalandó tárgyak darabszáma szerint számítjuk fel. 
felsorolva mindazokat az alkotó részeket, a melyek az illető tárgy 
vasalatához tartoznak. A munka felsorolásánál lehetőleg ugyanazt 
a sorrendet követjük, a melyet az asztalos-munkánál megállapítot
tunk, az egynemű vasalatokat azonban a tárgyak szerint külön-külön 
összegbe foglaljuk (lásd a fönnebbim unkakimutatás 74.—82. tételét). 
Ha azonban a munkakimutatásban az ablak- és ajtópántok száma 
előírva nem volna, akkor minden F50 m magas ablakszárny vagy 
1*80 m magas ajtószárny három pánttal vasalandó meg.

b) Az egyszerű vagy díszes ablakrácsok m2-enkint 15—20 
kg-nyi súlyban.

c) A csatorna-rácsok darabonkint 18 — 20 kg-nyi súlylyal.
d) A lépcső- és folyosó korlátok: ezeket vagy folyóméteren- 

kint veszszük számításba, vagy pedig m2-enkint. Egy négyzetméter 
súlya 20—25 kg lehet. A korlátba beszámítjuk rendszerint a korlát- 
rudak felső részeit összekötő vaspántot, a korlátkarfát és sokszor 
a befestést is (lásd a munkakimutatás 83. tételét).

Az ablakrácsok, lépcső- és folyosókorlátok felállítása és elhelye
zése, a szükséges lyukak kifúrása és ólommal való beöntése a 
lakatos-munkában benfoglaltatik s külön fel nem sorolható. Az 
elhelyezéshez szükséges anyagokat is a vállakozó adja.

e) A cső- és csatornakampók, darabonkint 1*50—2 kg-nyi, és 
az árnyékszéktömlők megerősítésére való kampók darabonkint 3 -5 -  
kg-nyi súlyban. Új építkezéseknél azonban a kampók külön fel nem 
számíthatók s azok a bádogos-, illetve a vízvezetéki munka árában 
benfoglal tatnak.

f) A különféle csavarok, ékek, kengyelek és függő vasak, a 
melyeket darabonkint sorolunk elő és súly szerint számítunk fel.

g) Az egyszerű vagy díszesebb vasajtók és ablaktáblák pin- 
czék, padlások, fűtőhelyek, takaréktűzhelyek stb. részére. Ezek egy
szerű vaskeretre szegecselt vaslemezzel vannak borítva. Felszámí
tásuk történhetik súly szerint, a melyet méreteikből számítunk ki, 
vagy pedig m2-enkint; 1 m2 súlya, az ajtópántokat és a sarkokat 
is beleértve, könyebb ajtóknál 25 — 30, nehezebb ajtóknál 40—4:) kg.

XI. A  m á zo ló -m u n k a .

A mázoló-munka kiterjed az ajtók, ablakok, üveg- és deszka
falak, lágy fából való padozatok, lécz- és deszkakerítések, lépcső
erkély- és folyosókorlátok, a vasajtók és vasból való ablaktáblák, 
az ablak és ajtórácsok, a vaskerítések, valamint a házhomlokzatok
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olajfestékkel való mázolására. A mázolás áll az alapozásból és rend
szerint kétszeri festésből vagyis együttesen háromszoros mázolásból. 
Fánál az alapozás kevés festékkel kevert lenolajfirniszszel, vasnál 
pedig lenmagolajban feldolgozott ólommíniummal történik; vakolt 
falakat és követ bemázolás előtt forró lenolajjal kell jól megitatni, 
czémenthabarcscsal bevakolt falakat pedig hígított sósavval és azután 
tiszta vízzel jól lemosni. Erre az első mázrétegre jön azután, ha 
megszáradt, a második és a harmadik mázréteg, a mely ólom- 
geléttel (ólomfehérrel) főzött lenmagolajból és lisztfinomságra őrölt 
választott színű festékanyagból áll. A bemázolt szerkezetek végre 
lakkal is bevonhatók és csiszolhatók. A tölgyfa-eres mázolásnál a 
tárgyak az alapmázon kívül kétszer tölgyfaszínű olaj festékkel vonan- 
dók be és tapaszszal tisztán kikenendők, az eres mázolás tölgyfa
színhez hasonlóan csak ezután készítendő, szép erekkel rajzolandó 
és fénymázzal bevonandó.

A mázoló-munka felszámításánál ennélfogva kimerítő munka- 
leirás szükséges arra nézve, milyen festékkel és hányszor történjék 
az alapozáson kívül a mázolás, milyen anyagot (fát, vasat, követ 
stb.) kell mázolni és miképpen kell a mázolást elkészíteni (fényezni stb). 
Mindezeknek más és más az egységára, a különféle munkálatokat 
ennélfogva e szerint kell külön-külön összegbe foglalni.

A mázoló-munka vállalkozója köteles minden bemázolandó 
tárgyat előbb a rajta levő tisztátalanságtól letisztítani, a rajta 
mutatkozó mélyedéseket és repedéseket olajos ragaszszal jól kikenni 
és a fagörcsöket sellakkal elfödni, a mázolás befejezése után pedig 
az ajtók és ablakok vasalatát és üvegtábláit, valamint a bemocs- 
kolt falakat és padozatokat a festéktől letisztítani; ezeket a mun
kákat ennélfogva külön felszámítani nem szabad.

A munka felszámítása vagy darabszám vagy pedig m2 szerint 
történik. Utóbbi esetben csak a tényleges, nem pedig a kifejtett 
terület vehető számba és a következőképpen határozható meg:

Az ablakok területét a béllésdeszkák vagy — ha ezek hiá
nyoznak —  az ablakkávák között mért nyilás-terület adja; megha
tározásánál, ha az ablakokat m--ekben számítottuk fel, egyszerűen 
az asztalos-munkára lehet hivatkozni. Mivel azonban az ablak
terület nagyobb része (az üvegtáblák) nem mázoltatik, az egy
szerű ablak mindkét oldali mázolásáért csak az egyszeri terület, 
egyoldali mázolásért a félterület, kettős ablakok kétoldali mázolásá
ért pedig a kétszeres terület veendő számításba, e mellett az ab
lakbél] és, valamint az ablakdeszkák, ha szélességük nem nagyobb 
16 cm-nél, külön fel nem számíthatók. Félkörü, körívvel lezárt,
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vagy egészen köralakú ablakok területét a nyitás körül szerkesztett 
legkisebb négyszög adja.

Ajtók és kapuk mázolásánál az ajtó és kapuszárnyak területét, az 
aj tóbéllés között mérve, kétszeresen, az ajtóbéllését és a perem
deszkákét (boritásét) pedig egyszeresen veszszük számításba; ennek 
a három résznek összege adja az ajtó vagy kapu egész mázolandó 
területét. A szárnyak vastagságát, az ütköző felületeket, a béllés 
és a peremek hornyolatait és kiugrását figyelembe nem veszszük.

Üvegajtók és üvegfalak területének kiszámításánál az üvege
zett részt csak egy oldalt, a mellvédet pedig mindkét oldalt, vagyis 
az egyik oldalán az egész területet, a másikon ellenben csak a 
mellvéd területét kell számba venni, az ajtó béllését és peremét 
pedig külön felszámítani.

Ablakredőnyök (zsaluk) mázolásánál, tekintve a levelek egy
másra fekvéséből keletkező terület- és munkaszaporodást, mindkét 
oldalon a valódi terület másfélszeresével (1*5) számolunk.

Ajtó- és ablakrácsok, ha csak egyszerű lapos és gömbölyű 
vasból készültek, csak egyoldali, díszített rácsok ellenben mindkét 
oldali egész területtel számítandók fel. Vasrácsoknál és rácske
rítéseknél csak az egyoldali terület vehető tekintetbe.

Léczkerítéseknél, ha a léczeknel egymástól való távolsága 5 cm, 
mindkét oldal egész területe, 10 cm-es léczköznél ellenben csak 
minden oldal 0‘ö része, 15 cm-es léczköznél pedig 0*5 része vehető 
számításba.

Egyéb, át nem tört oldalakkal bíró fa - és vasszerkezetek, 
nevezetesen a fafalak, padozatok, ablaktáblák, könyöklőfal-béllés stb., 
egész tényleges területük szerint veendők számba, tekintet nélkül a 
párkányokra, hornvolatokra és kiszögellésekre.

A házhomlokzatok területének kiszámításánál, ha párkányok, 
pillérek, ablakmélyedések stb. fordulnak elő rajtok, az ablak- és 
ajtónyílásokat nem vonjuk le a fal területéből, a párkányok stb. 
befestését azonban külön fel nem számítjuk, egészen sima falaknál 
ellenben, a hol párkányok és ablakmélyedések nem fordulnak elő, 
az ablak- és ajtónyílások területe levonandó.

XII. A z  ü v e g e s  m u nka.

Az üveges-munka czíme alatt elősoroljuk az ablakok, üvegajtók 
és üvegfalak és padlásablakok beüvegezését. Ezt a munkát mindig 
m2-ekben számítjuk fel és az üveg minősége és finomsága szerint 
a melyet a szövegben határozottan kell körülírni, külön-külön össze
gekbe foglaljuk.
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Ablakoknál, ha a külső szárnyak befelé nyílnak, úgy a külső, 
mint a belső ablakok számára a külső tok szélessége és magassága 
veendő számításba, kifelé nyíló külső ablakoknál ellenben az ablak- 
béllés szélessége és magassága, beleszámítva mindkét esetben az 
ablak közép- és keresztfáját is; az ablakkereszt, valamint a szárnyak 
keretei és bordái czimén tehát semmit sem vonunk le az ablaknyílás 
területéből. A beüvegezendő terület tehát legtöbbször — kifelé nyíló 
külső ablakoknál mindig —  egyezik az asztalos-munkánál kiszámított 
területtel, a melyre ennélfogva egyszerűen hivatkozni is lehet.

Kis átmérőjű kerek ablakok vagy körívvel lezárt, illetve félkör
alakú ablakok területéi a nyílás körül szerkesztett legkisebb négy
szög területe adja.

Az üvegajtók és üvegfalak területét a béllés belső szélességé
ből és a mellvéd (parapet) levonása után megmaradt magasságból 
számítjuk fel.

Nagy csiszolt vagy tükörüveg-táblákat, továbbá a festett üveg
táblákat és az ólomba foglalt ablakokat, a méretek megjelölése 
mellett, vagy darabszám szerint szokás felszámítani vagy pedig a 
beüvegezés tényleges mérete szerint msekben.

A táblák elhelyezése és akár fába való beillesztése, akár üveg- 
ragaszszal való beragasztása, valamint a hozzávaló lemez-szegecsek 
czimén külön felszámítás meg nem engedhető, de sőt az üveges a 
ragasztól bepiszkított üveget letisztítani is tartozik. Törésre sem 
szabad semmit felszámítani.

XIII. A  s z o b a fe s tő -  é s  fa lk á rp ito zá s i m u n k a .

A szobafestő-munkához számítjuk a szobák, lépcsőházak, folyosók, 
konyhák stb. enyv- vagy mészfestékkel való befestését. A befestés 
lehet az alapozáson kívül, a mely a falsíkok lecsiszolásából és szap- 
panvizzel való bevonásából áll, egyszerű színezés, 1— 2 vagy 3 min
tázattal (patronnal) való falfestés vagy pedig mezükre osztott és 
körülszegélyezett falfestés; ehhez képest a befestést is külön-külön 
összegekbe kell foglalni (lásd a fönnebbi munkakimutatás 109.— 112. 
tételét). A szobafestéshez hozzászámítjuk a menyezetfestést is, a 
mely éppen úgy, mint a szobafestés, egyszerű vagy diszesebb lehet.

A falkárpitozás magában foglalja a falnak előbb enyves vízzel 
való alapozását és azután a kárpitok és szegélyezések felragasztását 
a megválasztott minták szerint.

A szobafestés és a kárpitos munka vagy a helyiségek nagysága 
szerint és, a festés módjának megjelölése mellett, darabonkint, vagy 
pedig — a mi jobb —  a tényleges felületek alapján m2-enkint szá
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mítható fel; utóbbi esetben tehát az ajtó- és ablak nyílások felülete 
levonandó az egész falterületből. A menyezetek festése, habár több 
munkát és állványt igényel, külön fel nem számítható, területét 
egyszerűen a falak területéhez hozzáadjuk. Javításoknál azonban, 
a midőn csak a menyezetet kell újból festeni, a menyezet területé
hez 40 %-nyi pótlékot szokás hozzászámítani.

Lapos donga-, porosz és cseh süvegboltozatok szintén alaprajzi 
területűk szerint veendők számba, oly boltozatoknál ellenben, a 
melyek ívmagassága nagyobb a falköz J/4-részénél, az alaprajzi terü
letet 10%-kal lehet megtoldani.

Javításoknál külön festett vonalak vagy faltövek folyóméteren- 
kint számítandók.

A szobafestő- vagy kárpitozási munkához szükséges állványok, 
létrák, eszközök stb. a munkában benfoglaltatnak és külön fel nem 
számíthatók.

XIV. A  szobrász-m unka..

A szobrász-munka czíme alatt a természetes vagy műkőből, 
terrakottából és gipszből készült különféle díszítéseket és díszítő 
tárgyakat soroljuk elő. Ilyenek: az oszlopok, oszlop- és pillérfejek és 
lábak, oszlop-talapzatok (postamentum), a boltívek váll- és zárókövei 
(ajtók és ablakok szemöldökein), a gyámkövek (konzolok), az erkély- 
és ablakgyámok, a szarufejek, a sarokkövek (Hermák), karyatidok 
és szatirok, a különféle domborművek, frízek, lapos és mező-ékítmé
nyek, lizénák és pilaszter-ékítmények, akrotériák és taréj virágok, 
gyümölcs- és virágfűzérek, pálmák és palmetták, stilizált és akantusz- 
levelek, rozetták, czímerek és csattok (agralfok), a szobrok, állat-, 
ember-, angyal- és torzíejek, oroszlánfők, szökőkút-alakok és cso
portok, virágetagérek, bal uszt erek, an fik és dísz-edények, vázák, 
kandeláberek stb. Mindezek a tárgyak, az anyag, a szín, a felület és 
a kidolgozás pontos megjelölésével, darabszám szerint számítandók 
fel. A fogsorok és fogrovatok, a gyöngy- és ökörszem-szalagok, az 
egyenes és a hajlított párkányléczek és szalagok, a különféle pár
kányok, az attika- és mellvéd-korlátok, illetve azok fedő- és talpkövei, 
a menyezetpárkányok stb. ellenben rendszerint folyóméter szerint 
veendők számba.

A szobrász-munkának az építés színhelyére való szállítása, fel
es lerakása, ideiglenes elhelyezése, az elhelyezés után szükséges 
netaláni javítások stb. külön fel nem számíthatók. A tárgyak elhe
lyezését rendszerint a kőműves-munkánál számítjuk fel.
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XV. A  k á lyh á s -m u n k a .

Ebbe a fejezetbe tartoznak a kályhák, a kandallók, a kályha- 
cserepekkel burkolt takaréktűzhelyek és fürdőkádak.

A kályhákat nagyságuk, anyaguk, minőségük és nemük szerint 
külün-külün Összegekbe foglalva, mindig darabszám szerint kell fel
számítani. Gazdagon díszített kályhákról a munkakimutatáshoz raj
zokat is mellékelünk. A kályhákat vagy méreteik (magasság, szélesség 
és vastagság) szerint soroljuk elő vagy pedig m3-ekben kifejezett, 
fűtőképességük szerint (lásd a fünnebbi munkakimutatás 113. -115. 
tételét). A kitett méretek a kályha azon részére vonatkoznak, a 
melyben a fűtőajtó van elhelyezve. A kályhák felállítását, a felállí
táshoz szükséges téglát, fedőcserepet, agyagot, drótot, a fűtő- és 
hamuajtókat, tűzrácsokat, füstcsüveket és könyökűket, beiülfűlő 
kályháknál a padozatra szegezendő védőlemezt stb. nem szabad 
külön felszámítani, mert ezek a kályhák árában ben foglaltatnak. 
Hasonlóképpen a kályhás köteles a fűtő- és hamuajtókat, ha szük
séges, grafittal befesteni, a füstcsövet vasiakkal bevonni, a kályhát 
a felállítás után letisztítani és gyenge tűzzel, melyhez az építtető 
adja a tüzelőt, kiszárítani, a próbafűtést megejteni és a felállításból 
eredő törmeléket eltakarítani.

Vasszerkezetű kályhák füstcsővel, könyökkel és falhüvelylyel s 
az esetleg szükséges aizatkővel felszerelve szállítandók.

A kályhacserepekkel való falburkolást legczélszerűbb m2-enkint 
felszámítani, felsorolva a kályhacserepek nemét, színét és díszítését. 
Takaréktűzhelyek azonban, nagyságuk, nemük és alkotó részeik fel
sorolása mellett, darabszám szerint is felszámíthatók.

XVI. A  v íz v e z e té k i,  c s a to rn a -  é s  lé g s z e s z v e z e t é k i
m u n k ák .

A vízvezetéki csőhálózat öntött-, kovácsvas- vagy ólomcsö
vekből készül, míg gázvezetékhez rendszerint kovács vascsöveket 
szokás használni. Mindkettő áll részben vízszintes, részben pedig 
felszálló csővezetékből. A vízvezetéki csőhálózat felszálló vezetékénél 
a csöveknek 12 légkörnyomású ellenálló képességgel kell birniok; a 
gázvezetéki csőhálózat ellenben 100 mm magas vízoszlop nyomásá
nak kell hogy ellenálljon, úgy, hogy 5 perez lefolyása után a víz
oszlop 60 mm-nél alább ne szálljon. A csatornázáshoz használt 
csövek végre legalább 5 légkörnyomásnak kell hogy ellenálljanak, s 
a vascsövek kívül és belül jól kátránvozva, az égetett agyagcsövek 
pedig zománezozva legyenek.
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Mindezeket a munkákat, a vezetékek és csatornák anyagának, 
méreteinek és szükség esetén az ellenálló képességnek felemlítése 
mellett külön-kölön soroljuk elő. A csőhálózatot, a tömlőket és az 
elhelyezést folyóméterben számítjuk fel; a kovácsolt ívcsöveket és 
könyököket, a kisebbítő és átmeneti darabokat, valamint a megerő
sítéshez szükséges kampókat nem lehet külön felszámítani. Ezekért 
a darabokért kárpótlásképpen a kovácsolt vascsövek értékének 20 
°/0-át, ólomcsövekből készült vezetéknél pedig a csövek tömörí
téséért és felszereléséért, valamint a csövek megerősítéséhez szük
séges kampókért az ólomcsövek értékének 6 %-át szokás venni. Az 
öntöttvas- és agyagcsövek összekötéséhez szükséges ív- és könyök
csövek és elágazási darabok szám szerint külön is felszámíthatok, a 
csövek összekötéséhez szükséges anyag azonban nem. Ha a munka
kimutatás a vízszintes csőhálózat létesítésével vagy a felszerelési 
tárgyak elhelyezésével járó föld-, kőműves- és egyéb munka külön 
felszámítva nincsen, akkor az is a vezetéki munkában benfoglaltatik. 
Legtöbbnyire azonban külön számítjuk fel folyóméteren kint a csövek 
részére szükséges árkok ásását és betömését, a felszálló és lefolyó 
vezetékek részére a falakban szükséges horonyvésést, befalazással és
vakolással együtt, valamint a csöveknek nemezzel való burkolását, 
darabszám szerint pedig a falak és menyezetek áttörését, az újból 
való befalazással és vakolással együtt. A vezetékeknek az előírt
nyomásra való kipróbálása ellenben külön fel nem számítható, mert 
ennek költségeit a vállalkozó sajátjából köteles viselni.

A felszerelési tárgyak, nevezetesen a vízvezetéki főcső meg
fúrásához szükséges bilincs és kengyel, a sárgarézből való szívó-cső.
az elzáró szelepek, a sárgarézből való fő-, áteresztő és szabályozó
csapok, a hozzávaló kulcsok, a gázvezetékkel kapcsolatos elzáró 
szelepek, fali és karos gázlámpák és égők, a csatornázással járó klo-
zetek. pissoirok, kagylók és konyhakiöntők. 
szerint számítandók fel, azoknak az építés

kővályúk stb. darabszám 
színhelyére való szállí

tását és elhelyezését is beleértve.

XVII. A  lég'-, víz- é s  g ő z fű tés i, v a la m in t a  s ze llő z te té s i
b e r e n d e z é s e k .

Ezen fejezet alatt a középponti fűtés és a szellőztetés beren
dezése számítandó fel. Az erre vonatkozó előméretet, illetve költség- 
vetést rendszerint az illető vállalkozó készíti el, a kire a berendezés 
elkészítését bírni akarjuk. A munkakimutatásban leírjuk a fűtés 
nemét és kiviteli módját, felsoroljuk a fűtőberendezéshez tartozó 
különféle felszerelési tárgyakat, nevezetesen a víz- vagy gőzfűtéshez
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való kazánokat és kemenczéket, a hozzátartozó felszereléssel, lég- 
huzamszabályozóval, tüzelő-készlettel és szelepekkel együtt, a legfűté> 
fűtő-készülékét (kalorifér) és a hozzátartozó csőrendszert, a lég- és 
füstszivó toldalékokat stb. darabszám szerint, a csőhálózatot és annak 
elhelyezését, a csövek anyagának és átmérőjének feltüntetése mellett, 
valamint a falak esetleg szükséges kihornyolását és újból való be
falazását s bevakolását, a csöveknek nemezzel való burkolását stb. 
folyóméterenkint, a víz- vagy gőzkályhákat, illetve a fűtőtestekül 
szolgáló tekervényes csöveket s azok felszerelését, valamint a cső
vezeték ívdarabjait, könyökeit és elágazásait darabszám szerint, a
szellőztetéshez tartozó felszerelést, a friss levegő-szekrényeket, a 
külső rácsokat, a különféle csappantyúkat és a szívó vagy nyomó 
készülékeket darabszám szerint. Sok esetben a csőhálózat elhelyezé
sével járó földmunkát, falhorony-véséseket, fal- és menyezet-át- 
töréseket s az azzal kapcsolatos kőműves-munkálatokat, valamint 
a csövek megerősítéséhez szükséges kampókat sem számítják fel 
külön. A csövek tömörítésére szükséges anyagot ellenben, valamint 
a csővezeték kipróbálását (Perkins-féle fűtésnél legalább HO, gőz
fűtésnél legalább 12 légkörnyomásra) nem szabad külön felszámítani.

A fűtéssel kapcsolatban a helyiségekben megkívántató hőfok, 
a szellőztetéssel kapcsolatban pedig a fejenkint és óránkint meghatá
rozott légmennyiség felújítása is előírható, oly esetb enpedig, a midőn 
ez kikötve nincsen, a fűtő-berendezés úgy készítendő, hogy 20 C fok 
külső hideg mellett a lakószobák, kórházi termek, hivatali helyiségek, 
tan- és rajztermek stb. -j- 20 G fokra, tanácskozási vagy táncztermek, 
kaszárnyák és műhelyek —j— 17 G fokra, folyosók, lépcsőházak és 
előcsarnokok -p 15 G fokra fűthetők legyenek.

XVIII. V i l la m o s  v ilá g ítá s , m u n k a -á tv ite li, tá v  je lz ő -  é s  
v illá m h á r ító  b e r e n d e z é s .

A munka felsorolása a munkálatok pontos megjelölésével, a 
felszerelés leírásával s a felhasználandó huzalok vagy kábelek elő
írásával történik. Erre vonatkozólag a következő elvek az irányadók: 

A vezetékeket úgy kell méretezni, hogy áramokozta fölmelege
désük 20 G fokot meg ne haladjon, 07 mm-nél vékonyabb huzalok 
azonban nem használhatók. Ha a kábelek vagy huzalok megfelelő 
neme kikötve nem volna, akkor a földalatti vezetékekhez ruggyantával 
körülsajtolt jutefonallal átszőtt és kátrányozott vörösréz-kábel ólom
burokkal alkalmazandó. Borított huzalok gyanánt mindig vörösréz
huzalok veendők. A villámhárító-vezetéke 2 mm vastag huzalokból 
font hétszálú rézkábel.
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A légvezetékek csak tűz- és vízálló anyagból készült szigetelőkön 
vezethetők s épületekben afalra vagy falhoronyba fektetett huzalok 
legalább minden méter távolságban a falhoz erősítendők. Világítási 
vagy munkaátviteli czéloknak szolgáló szigetelt vezetékek, ha csak 
nagyon jó szigetelő burokkal nincsenek borítva, mindig szigetelő 
anyagra erősítendők vagy száraz hornyolt faléczekbe helyezendők. 
A szabadban levő vezetékekbe villámhárítókat kell bekapcsolni, villá- 
mos világítási és munkaátviteli berendezéseknél pedig önműködő 
árammegszakítókat közbeiktatni. Ilyen megszakító minden oly el
ágazásnál alkalmazandó, a ely legalább 2 ampér erősségű áram 
vezetésére szolgál.

Csupasz, nem szigetelt vezetékek legalább 3'5 m magasságban 
legyenek a föld színétől, útcza, út vagy tér átfeszítésénél pedig leg
alább 6 m magasságban, hogy a forgalmat ne zavarják. Ha pedig a 
szabadon vezetett huzalok más tárgyakkal érintkeznek, a vezeték 
szigetelő burokkal látandó el.

A házi távjelző (telefon)-berendezéshez faszekrénybe helyezett 
Leclanche-elemek használandók.

A kábelek és huzalok folyóméterekben számítandók fel, ha 
pedig egységáruk elhelyezéssel együtt lesz megállapítva, akkor az 
elhelyezésükkel járó földmunka, falhorony-vésések s az ezzel kap
csolatos kőműves-munkálatok fal- és menyezet-áttörések, valamint 
a kábelek és huzalok megerősítése külön fel nem számítható. Ebben 
az esetben a huzalok elhelyezése, valamint az ehhez szükséges erő
sítők, falhoronyvésés, bevakolás és a felszerelési tárgyak elhelyezése 
czímén a költségvetési összeg 15 °/0-át szokás venni.

A indító-, dinamó- és váltóáram-gépek, áramszabályozók, injek- 
torok, lámpák, elemek, harangok, billentyűk, számjelzők, villámhárítók, 
felfogó rudak, talajlemezek, stb. darabszám szerint számítandók fel.

4. A munkabérek és anyagárak jegyzéke.
Hogy a munkakimutatásban felsorolt munkálatok költségeit ki

számíthassuk, ismernünk kell mindenekelőtt a különféle kézművesek 
és napszámosok napszámbérét, a fuvarbéreket és a különböző építő
anyagok árait, mert lényegileg ezeknek nagyságától függ az építő- 
költség nagysága is. Ha a napszám- és fuvarbérek, valamint az 
anyagok árai mindenütt egyenlők és ismeretesek lennének, akkor 
azonnal hozzá foghatnánk az egyes munkálatok egységárainak ki
számításához vagyis az árelemzéshez. Ezek azonban tapasztalat 
szerint különböző helyen és időben különbözők, mert azokra nem
csak a kínálat és kereslet közti viszony, de az anyagoknak az építő
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helytől való távolsága, illetve szállítási költségei is befolyással van
nak és azt okozzák, hogy ugyanaz az anyag és munka egyik helyen 
olcsóbb, mint másutt. Hogy tehát a költségvetés a tényleges szük
ségletnek megfeleljen és megbízható adatokkal számoljon, a munka
béreket és az anyagok árait nem szabad tetszés szerint vagy bár
mely más építőhely árai alapján felvenni, de mindig lelkiismeretesen 
kell kikutatni a helyi viszonyokat és összegyűjteni az ezeknek meg
felelő helyi munkabéreket és anyagárakat.

Nagyobb városokban a munka-bérek és anyag-árak kipuhato- 
lása nem jár nehézséggel, mert a városi hatóságok azokat rendsze
resen nyilvántartják és negyedévenkint átlagárakat készítenek belőlük. 
Ilyen városokban a különféle munkaerő és é ítő-anyag is könnyen 
megszerezhető, s a munka-bérek és anyag-árak is szükség esetén 
könnyen kipuhatolhatok. Ott ellenben, a hol a szükséges munkaerő 
és anyagok nincsenek rendelkezésre és azokat más helyről kell be
szerezni, a munka-bérek és anvag-árak nagyobb változásnak vannak 
alávetve, úgy, hogy az árjegyzéket egyszer s mindenkorra össze
állítani nem lehet.

A kipuhatolt munka- és fuvarbéreket és anyagárakat a munka
bérek és anyagárak jegyzékébe, a melyet röviden árjegyzéknek is 
neveznek, azaz egy oly táblázatos kimutatásba foglaljuk, a mely 
könnyebb használhatósága végett bizonyos rendszer szerint készül 
s az időről-időre változó helyi munkabéreket és anyagárakat az 
építés idején mutatja.

Az építésnél alkalmazandó munkások napibére, valamint a 
fuvarbérek az árjegyzékben rendszerint egy 10 órai nappali munka
szakra vagyis — a szükséges pihenő idő (délben 1. reggelire és 
uzsonnára ‘/2— V2 úra) beszámításával —  reggeli 6 órától esti 6 
óráig terjedő időre vonatkoznak. A rendes időn túl való munká
ért (pl. reggeli 5—6 és esteli 6 - 8  óra között) a valódi munkatelje
sítés minden egyes órájáért a rendesnél 10—20 %-kal nagyobb 
bérrészlet veendő számításba, míg az éjjeli napszám a nappalinak 
1V2-szerese. Mivel azonban a munkabérek egy és ugyanazon a 
helyen is különbözők szoktak lenni, az árjegyzékbe a kipuhatolt 
legmagasabb és legcsekélyebb napibér mértani középarányosa 
veendő fel.

Az anyagok árainál külön kell kipuhatolni az anyagok keres
kedelmi árát és külön azoknak az épitőhelyre való szállítási költ
ségét, a mely természetesen a távolsággal arányosan nő. Az ár
jegyzékben azután az anyagok árait is vagy ennek megfelelően két 
tételben vagy pedig a szállítási költség beszámításával vagyis az

Solió : Középítéstan II . 3G
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épitőhelyre vonatkoztatva soroljuk elő. Ha az anyagoknak az épí
tés helyére való szállítása külön számítlatik, az árjegyzékben a szál
lítási távolság is kitüntetendő.

A felsorolás sorrendjére nézve általános szokás, hogy minde
nekelőtt a kézműves, azután a napszámos munkabéreket, ezek után 
-a fuvarbéreket és végre azoknak az anyagoknak árait, a legfontosabbtól 
kezdve e legutolsóig, soroljuk elő, a melyekre az illető építkezésnél 
szükségünk van. A munkabéreknél kiemeljük a munkás nemét, a 
fuvarbéreknél a fogat minőségét, az anyagoknál pedig azok nemét, 
esetleg beszerzési forrását és az egységet, a melyre az ár vonat
kozik. Minden egyes tétel azonkívül folyószámot nap, hogy az ár
elemzésnél hivatkozni lehessen reá.

Meg kell e mellett jegyezni, hogy oly önálló kézműves-ipa
rosok napszámbérét, a kiknek kész munkáját fizetjük, nem szüksé
ges az árjegyzékbe felvenni, mert e munkák egységárait az ár
elemzésben sem vezetjük le. Ilyenek pl. az asztalosok, lakatosok, 
üvegesek, szobafestők és mázolok, kályhások stb.

A munkások napszámbére változik azok munkabírásával, ügyességével és 
megbízhatóságával, úgy, hogy minden építkezésnél vannak ugyanolyan nemű 
jobban és rosszabbúl fizetett munkások. így pl. az öregebb kőmüveslegény nap
számbére rendszerint nagyobb, mint a fiatalabbá, a napszámos munkáknál a 
íérfi napszámbére nagyobb az asszony s ezé viszont a suhancz napszámbérénél, 
mert munkabírásuk is különböző. Nagyobb tömegű terhek hordására, valamint 
hosszantartó és nagy izomerőkifejtéssel. járó munkához férfi-napszámosokat, 
kisebb tömegű, könnyebben végezhető és közben itt-ott rövid pihenőt engedő 
munkáknál nőnapszámosokat, kisegítőül gyermekeket is használunk. Az árjegyzék
ben ennélfogva a különböző munkabírású munkások napszámbérét külön-külön 
kellene felsorolni, mivel azonban az árelemzésnél, mint alább látni fogjuk, ez az 
elkülönítés nem érvényesíthető, azt az árjegyzékben is mellőzzük és a munkások 
átlagos munkabírásával és átlagos napibérével számolunk. Az újabb Építési 
Tanácsadók azonban, a napszámos munkáknál az álláscsináló, habarcskeverő, 
valamint a közönséges férfi- és nőnapszámosok között is különbséget tesznek, 
ily Tanácsadók használatánál tehát ez az elkülönítés az árjegyzékben is meg
tartandó.

Az árjegyzéket a helyi hatóság által kell hilelesittetni, illetve 
azzal a hivatalos záradékkal felszerelni, hogy a benne felsorolt 
munkabérek és anyagárak a tényleges helyi viszonyoknak és árak
nak megfelelnek. Ettől csak oly hivatalos építkezéseknél Szabad 
eltérni, melyeknél az árjegyzéket az elü 1 járó hivatal olyannak ismeri 
el, a mely a helyi viszonyoknak megfelel. A jegyzéket ekkor a 
hivatalfőnök hitelesíti.

Az árjegyzékhez a kézművesek netaláni ajánlatai, a melyek a 
felsorolt egységárakat igazolják, mellékelhetek.
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Az árjegyzéken végre a kiállítás kelte is kitüntetendő, mert az 
egységárak a különböző évszakokban különbözők lehetnek.

A jegyzék alakját és megszerkesztésének módját, ugyancsak a 
2485.— 2490. ábrabeli tervrajzokra és a fönnebb részletezett munka- 
kimutatásra vonatkoztatva, alább mutatjuk be.

D. Munkabérek és anyagárak jegyzéke

a Selm ecbányán jelenleg érvényes munka- és fuvarbérekről és anyagárakról.

Folyó
szám

T á r g y
Á r

kor. fillér

I. Munkabérek (10 órai munkánál).

1 Kőműves-napszám............................................................ 2 80
2 Ács-napszám....................................................................... 2 60
3 Férfi napszámos.................................................................. 1 60
4 Női napszámos.................................................................. 1 —

5 Napszámos átlagos nap ibére............................................ 1 40
0 Egyfogatú fuvar kocsissal együtt....................................... 5 —

7 Kétfogatú » » » ....................................... 8 —

8

II. Anyagárak.

1 m3 terméskő a kálváriái városi kőbányából fuvarral . 3 60
9 1 m:! élesszemű homok fuvarral . ............................ 4 —

1 10 1000 darab szentantali tégla fu v a r r a l ........................... 42 —
t i 100 kg égetett vihnyei fehér mész, a melyből 300 kg kell 

1 nr oltott mészre. fuvarral együtt . . . . 2 50
i 12 1 m3 oltott mész 390 kg X  250 -(- (1*8 X  1*40) 1 10 . 12 54

13 100 kg vízbenkötő m é s z .................................................. 4 1
14 100 kg portlandczém ent................................................. 7 —
15 1 m2 egyszerű gran itto-m ozaik ...................................... 5 —
10 1 nr1 gömbölyű tölgyfa 30 cin-en fölül, fuvarral . 40 —
17 1 m3 » » 39 » alul, » . . . 32 _
18 1 m3 » fenyőfa 30 » fölül. »  . . . 13 —

10 1 m3 » » 30 » alúl, » . . . 10 _
20 1 m:: fűrészelt fenyőfagerenda, fuvarral...........................

1 db 4 0 m hosszú, 10 cm széles, 4 cm vastag tölgyfalécz
26 —

21 1 —
22 1 » 4 i) » » 30 » » 4 » » » 3 —
23 1 » 4*0 » » 30 » » 3'5 » » fenyődeszka 1 50
24 1 » 4'0 » » 30 » » 3 » » » 1 20
25 1 » 4’0 » » Ii) » » ;; » » » — 70
2G 1 » 4*0 » » 39 » » 2 » » » 1 _
27 1 » 4n » » 1 6 »  » 2 » » » — 60
28 1 » 4-0 » » 5 » » 3 » » födéllécz . — 20
29 1000 db 53 cm hosszú, 16-5 cm széles cserép . . . . 30 —

30 1 köteg =  20 m2 hámozott nádfonadék............................ 4 80
31 1000 db kettős léczszeg (d r ó ts z e g )................................. 7 —

32 1000 » egyszerű » » ........................... 1 60
33 1000 » zsindelyszeg » ................................. 1 20
34 1000 » menyezetszeg....................................................... _ 70
35 100 kg pánt, csavar stb ................................. 60 —
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Az anyagokat az árjegyzékbe vagy abban az egységben vesz- 
sziik fel, a melyben vásároljuk, vagy — pedig a mi jobb — abban 
az egységben, a melyre az árelemzésnél szükségünk van. Az árak 
könnyebb árelemzése végett legtöbbször mind a két egységárt vesz- 
szük fel. így pl. a meszet — mint rendesen szokás — súly szerint, 
de mindig égetett állapotban vásároljuk és oltott állapotban m::-en- 
kint. mint güdörmeszet használjuk és számitjuk fel. Az árjegy- 
zékben ennélfogva 100 kg égetett mész vételára mellett czél- 
szerű 1 m3 oltott mész árát is meghatározni, tekintetbe véve 
e mellett a mész térfogatszaporodását és a mészoltás (mészgödör. 
mészoltó-láda, vízhordás, a mész megoltása, a gödörmész befe
dése és megvédése stb.) költségeit; ezek féjében minden in3 oltott 
mész értékéhez 1/5— 1'8 kézi napszámot s anyagok és szerszám
kopás fejében még 10°/0-ot adunk hozzá (lásd az árjegyzék 11. és
12. tételeit).

Szabályos alakú anyagnál, mint a milyen pl. a tégla, a fedő
cserép, deszka, zsindely stb , az egyes méretek (hosszúság, szélesség- 
vastagság) is kiteendők.

Általában felveendők mindazok az adatok, a melyek a munká
hoz megkivántató anyagmennyiség és minőség meghatározására szük
ségesek.

5. Az árelemzés.
Az árelemzés arra való, hogy benne a különféle munkálatok 

egységárát vagyis azt a költséget meghatározzuk, a melyért az egyes 
munkanemek egységei valóban helyreállíthatók. Minden egyes tárgy 
vagy szerkezetrész helyreállításához ugyanis bizonyos munkaerőre, 
anyagra és segítő eszközökre (szerszámokra, állásokra, felhúzó 
gépekre stb.) van szükségünk; ezeknek együttes költsége adja az 
illető tárgy vagy szerkezetrész költségeit. Mivel azonban az egyes 
építőszerkezetek mindig bizonyos számú egységet tartalmaznak, a 
mit a munkakimutatásban kiszámítottunk, az árelemzés is a munka
egység áránák kipuhatolására törekszik vagyis ki akarja számítani 
azt, mennyi munkaerő s mennyi anyag szükséges valamely 
munkaegység (pl. i m3 fal, 1 m2 födélhéj stb.) helyreállításához. 
Az egységárat ismerve, a szerkezet költségeit is könnyen kiszámíthatjuk.

Meghatározva a munkaegységek anyag- és munkabeli szük
ségletét és ennek pénzbeli értékét, az egységárat elemeire bontjuk 
szét; ezért az eljárást árelemzésnek nevezzük.

A munkaegység helyreállításához szükséges kézimunka érté
két, a mely az egységárnak egyik eleme, az általánosan divó mód
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szer szerint úgy kapjuk, hogy a kézi munkát időszakokban vagyis 
a 10 órai napszám részeiben fejezzük ki és az időszakot a helyi 
viszonyoknak megfelelő napszámbérrel megszorozzuk. Önként ért
hető, hogy ha valamely munkaegység helyreállításához többféle kézi
munka szükséges (pl. 1 ma fal rakás_íhoz kőműves, álláskészítő, ha
barcskeverő, közönséges napszámos és esetleg kőfaragó munka is), 
az egységár elemzése mindezeket a munkákat kell hogy felölelje 
és mindegyiket időszakokban külön-küiön kimutassa.

Az anyagszükséglet kiszámításánál szintén mindazokat az 
anyagokat (pl. 1 m3 fal rakásánál a falazó-anyagot, a meszet, a homo
kot stb.) kell külön-külön elősorolnunk, a melyek egy és ugyan
annak a munkaegységnek helyreállításához szükségesek. Az anyag- 
szükséglet értékét, a mely az egységárnak második eleme, úgy kap
juk, hogy meghatározzuk, hányszor foglaltatik az anyag méretegy
sége az illető munka méretegységében és az előbbit az anyagnak helyi 
egységárával, a mely az épülethelyre való szállítást is magában fog
lalja, számítjuk fel. Az anyagmennyiség kipuhatolásánál természe
tesen az anyag fogyási veszteségéről vagyis tömegének ama csök
kenéséről sem szabad megfeledkezni, a mely az illető anyag törésé
vel, faragásával, szóval feldolgozásával kapcsolatos.

Az egységár harmadik eleme végre a segítő eszközök (szer
számok, állások, munkagépek stb.) kopásából eredő veszteség és a 
munkafelügyelettel s vezetéssel járó külön költség. Mindkettőnek 
értékét — általános szokás szerint — a kézműves és napszámos
munka értéke után százalékokban számítjuk fel, még pedig oly 
munkálatoknál, a melyeket tisztán csak napszámosok végeznek (pl. 
földásásnál), az összes napszámos-munka értéke után 5 %-kal, 
oly munkálatoknál ellenben (pl. falrakásnál), a melyeket a kézmű
vesek a napszámosokkal együtt teljesítenek, 10 °/0-kal. Ennek fejé
ben azután a költségvetésben a munkafelügyeletért (felvigyázókért 
és őrökért), az elhasznált szerszámokért (kőművesszerszámok, ha
barcstartó és habarcskészítő szekrények, hordók, léczek, szegek, zsi
nórok stb.), az építőállások helyreállításáért és kopásáéát (rendkí
vüli eseteket, a melyekről alább lesz szó, kivéve), új épületek helyre- 
állításánál azonkívül az épület kitűzéséért, a munkaközben keletke
zett és összegyűlt anyaghulladék, por, törmelék stb. eltakarításáért, 
a padozatok, lépcsők, ablakok stb. felmosásáért, illetve az épület 
kitisztogatásáért, a szerszámkamara felállításáért, az építésvezetés 
részére szükséges irodáért stb. semmit sem szabad felszámítani.

Az egységárak elemzése tehát, a fönnebbiek szerint, két té
nyező alapján történik. Az egyik tényező a munkaerő és az építő
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anyag mennyisége, a mely a munkaegység helyreállításához szük
séges, a másik tényező pedig a munka és anyag pénzbeli érték, a 
melyet a helyi egységárak és napszámbérek alapján puhatolunk ki. 
Az utóbbiakat tudvalevőleg a munkabérek és anyagárak jegy
zéke tartalmazza, a mely ennélfogva az árelemzés megszerkeszté
sének egyik eszköze. Az arra nézve szükséges tekhnikai adatokat 
ellenben, hogy a különböző munkák egységei mennyi anyagot és 
munkaidőt igényelnek, az ú. n. építési illetékkiszabásból vagy épí
tési tanácsadókból, azaz oly kézi könyvekből olvassuk ki, a melyek 
a gyakorlatból és kísérletekből merített tapasztalatok alapján van
nak kidolgozva s az építéssel foglalkozó körökben közkézen forogva, 
az építő-ipar minden ágában előforduló munkára és minden dologra 
kiterjeszkedő eléggé pontos adatokat szolgáltatnak.*

Az itt található és a munkaidőre vonatkozó adatok a munkateljesítésnek a 
különböző munkások megfigyeléséből eredő átlagát vagyis azt mutatják, mennyit 
képes egy közepes testerejű munkás, közepes munkaidő alatt valamely munka
egységből helyreállítani, ha a szükséges anyagok és szerszámok birtokában van. 
Mivel pedig a munkateljesítés nemcsak a munkás kisebb-nagyobb testerejétől, 
szorgalmától és ügyességétől, de a munkaidő (napszám) tartamától is függ, a 
mely nyáron, a pihenő idő beszámításával 12, télen, őszkor és tavaszkor ellenben 
csak 8—10 óra, könnyen belátható, hogy a valóságban elért eredmények sokszor 
eltérnek a kiszámítástól és majd kedvezőbbek, majd kedvezőtlenebbek. Ez oknál 
fogva újabban a napszámot, mert a munka értékének meghatározására nem 
eléggé alkalmas, oly napibérrel igyekeznék pótolni, a mely a munkamennyiségek 
valamely más egységétől (a falrakásnál pl. a falba rakott súlytól) függ.**

Az egységárak elemzése azonban csak oly munkáknál van 
szokásban, a melyeket a kézművesek a rendelkezésükre állított anyag
ból a helyszínén állítanak helyre, azaz oly esetekben, a midőn az 
anyagszükséglet a munkamennyiséghez viszonyítva oly jelentékeny, 
hogy czélszerűbb azt a tulajdonképeni kézi munkától elválasztani és

* Ilyen, nálunk közkézen forgó kézikönyvek:
Wagner V. Építési Illetékkiszabás, Budapest 1877., kiadva a m. kir. pénz

ügyminisztérium által; használata kincstári építkezéseknél kötelező, tételeire az 
alább következő árelemzésnél is hivatkozunk.

W. Wagner: Der praktische Baurechner, Wien 1881., a mely az előbbinek 
németnyelvű, de bővített kiadása.

Goncla B : Építési Tanácsadó Budapest, ez azonban befejezetlen maradt.
Benkő K .: Épületek költségvetéseinek szerkesztése, Budapest 1888.
I). V. Junk: Wiener Baurathgeber, 5. kiadás, Wien 1892.
R. Kusyn: Kostenüberschläge für Hochbauten, Prag 1892.
L. Abel: Allgemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1893.
R. Hand: Oesterr. ung. Baurathgeber, Wien 1S9T.

Militär-Baugebühr-Ausmass, Wien.
** Ben kő Károly Költségvetéstana az egységárak elemzését, az eddig álta

lánosan dívó szokástól eltérőleg, ezen az alapon tárgyalja.

«
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külön kimutatni. Ilyen általában a kőműves- és az ácsmunka, egyes 
esetekben a házfedő- és a kőfaragó-munka is. Oly esetben ellenben, 
a midőn a kézművesek, illetve önálló iparosok a munkát otthon, 
műhelyükben végzik el és készen hozzák az építés színhelyére, a 
munkához szükséges anyagot is magok választják meg (pl. a kovács-, 
lakatos-, asztalos- bádogos- kőfaragó-, kályhás-, üveges- és más 
munkánál), valamint oly esetben is, a midőn a munkamennyiség 
az anyaghoz képest igen jelentékeny (pl. a festő-, mázoló- stb. mun
kánál): az anyagot a munkától az árelemzésben nem különítjük el 
és az anyag-szállítást is az illető iparosra bízzuk. Ilyen esetben 
azután az illető munkákat nagyság, darabszám vagy súly szerint 
abban az árban számítjuk fel az árelemzésben, a melyben azt az 
illető iparosok egyike vagy másika szállítani hajlandó, míg ellenben 
az anyag és a munkabér külön-külön való felszámítását mellőzzük. 
Mivel azonban ezeket a munkákat magok az iparosok is különböző
képpen és különböző árban állítják helyre, felsorolásuknál a munka 
minőségét, anyagát és felszerelését kimerítően kell leírni és árát az 
egyes iparosoknál már előre kipuhatolni.

Az árelemzés szintén rovatos kimutatás; első r<%rata a tételek 
folyószámát, második rovata az árjegyzék megfelelő tételeire való 
hivatkozást, harmadik rovata a tárgy leírását, illetve a felszámított 
munka és anyag nemét és minőségét, negyedik rovata az árjegyzék 
alapján a helyi munkabéreket és anyagárakat, ötödik rovata végre 
a munka levezetett egységárát tartalmazza elemeiben és összegezve.

Az árelemzés megszerkesztésénél egészben véve követjük a 
munkálatoknak a munkakimutatásban megállapított sorrendjét és 
azokat oly czimek szerint és lehetőleg oly világos és kimerítő szö
vegezésben soroljuk elő egymás után, a melyek szerint a munka- 
kimutatásban is részleteztük; e mellett minden külön tétel részére 
külön egységárat vezetünk le s azt egy-egy folyószámmal megjelöl
jük, hogy később, a költségkimutatás szerkesztésénél hivatkozhas
sunk reá.

Az egységárak kiszámításánál a tizedfdléreket elhagyjuk s 
ehhez képest az 5/10 filléren alól levő tizedesek elesnek, az 5/10 fillért 
kitevő vagy ezen fölül levő tizedesek pedig egész fillérekben számí
tandók.

Az árelemzés csak arra való, hogy annak alapján a tervezett 
építés költségeit előzetesen kiszámíthassuk s —  vállalatban való 
építésnél — a vállalkozók által benyújtott ajánlatokat elbírálhassuk. 
Az ajánlati versenytárgyalásoknál azonban nem az építtető által az 
árelemzés alapján megállapított egységárak szolgálnak alapúi; a pá
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lyázat kiírásánál e helyett csak a kiszámított munkamennyiséget és 
a munka megkívánt terjedelmét és minőségét jelöljük meg, míg az 
egységi árakat ajánlataikban a vállalkozók teszik ki. Az árelemzés 
ennélfogva rendszerint hivatalos titok és a vállalati szerződéshez 
sem csatoltatik.

Az árelemzés alakját és szerkezetét alább mutatjuk be. Ez az árelemzés 
szintén a 2485. —2490. ábrabeli tervrajzokra vonatkozik s a fönnebb tárgyalt 
munkakimutatáshoz és árjegyzékhez tartozik.

E. Árelemzés

a Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóházhoz.

a
<DS-H Levezetett árak

“cáSJ Q
M T á r g y

Á r egyen- össze-
>> cö> kint sen

&H pd kor. fii. kor. fii. kor. | fii.

I. Föld- és kőműves-munka.
1.

5.

1 m3 földásás pinczék és alapzatok részére, 
tömőig kavicsos (11. oszt.) talajban, közön
séges mélységben, a földnek 100 m távol
ságig való talicskázásával együtt (Ábel Bau- 
rathgeber 1. és 15.)

0’40 kézi napszám a kiásáshoz . 1 40 56
5. 0-23 » » a talicskázáshoz . 1 40 — 32

5 % felügyelet és szerszámkopás — 88 — 04 — 92
2. 1 m:i alapfalazat és szabad alap, román- 

czément-habarcsba rakva, a városi kőbányá
ból fejtendő, legjobb minőségű fekvőlapos 
kőből, közönséges mélységben, vakolás nél
kül (Ábel 31.)

1. 0-80 kőműves-napszám ...................... 2 80 2 24
5. l -05 kézi napszám................................ 1 40 1 47

10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . 3 71 — 37
8. 1‘20 m3 term éskő................................ 3 60 4 32

13. 100 kg rom án -czém en t...................... 4 — 4 —
609. 0’30 m3 hom ok...................................... 4 — 1 20 13

3. 1 m1! vegyes pinczefalazat, románczément- 
habarcsba rakva. 1/6-rész legjobb minőségű, 
mészmentes, vízbemártott téglából, 4/6-rész 
a városi kőbányából fejtendő, legjobb minő
ségű. fekvőlapos kőből, a látható részek si-
mítaíian vakolásával románczément-habarcs- 
csal (Ábel 34.)

80 21' 0‘80 kőm űves-napszám ..................... 2 24
5. L25 kézi » ...................... 1 40 1 75

I 10°/„ felügyelet és szerszámkopás . 3 99 —J 40
8. 1 ‘00 m3 term éskő................................ 3 60 3 60

10. 60 db szent-antali t é g l a ..................... 42 i — 2 52
13. 105 kg rom án -czém en t...................... 4 — i 4 20

16 119.1 0’35 m3 homok......................................i 4 1 40

4. 1 m3 pöczegödör-falazat, románczémcnt-ha- 
barcsba rakva, legjobb minőségű, mész- 1
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mentes, vízbemártott téglából, a látható 
részeknek símítatlan vakolásával román-
czément-habnrcscsal (Ábel 35.)

1. 0‘75 kőm űves-napszám ...................... 2 80 2 10
5. L20 kézi » ...................... 1 40 I 68

10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . 3 78 — 38
10. 300 db szent-antali té g la ...................... 42 — 12 60
13. 105 kg románczément........................... 4 — 4 20
9. 0‘35 m3 homok...................................... 4 — 1 40 22 36

5. 1 m3 vegyes földszinti falazat, fehérmész
habarcsba rakva, 1/3-rész legjobb minőségű, 
mészmentes téglából, 2/a-rész a városi kő
bányából fejtendő legjobb minőségű fekvő
lapos kőből, fehérmész-habarcscsal való sima 
vakolással és tiszta meszeléssel (Ábel 34. 
és 38.)

1. 080 kőm űves-napszám ...................... 2 80 9 24
5. L45 kézi » ...................... 1 40 2 03

10°/0 felügyelet és szerszámkopás . 4 27 — 43
8. 0‘80 m:! term éskő................................. 3 GO 2 88

10 100 db szent-antali té g la ...................... 42 — 4 20
12. 002 m3 oltott m é s z ........................... 12 54 1 50
9. 035 m3 hom ok...................................... 4 — 1 40 14 68

6 1 m3 földszinti falazat, fehérmész-habarcsba
rakva, legjobb minőségű mészmentes téglá
ból, fehérmész-habarcscsal való sima vako-
lássál és tiszta meszeléssel (Ábel 38.)

1. 005 kőm űves-napszám ...................... 2 80 2 10
5. 1*45 kézi » ...................... 1 40 2 03

10 % felügyelet és szerszámkopás . 4 13 41
10. 300 db szent-antali té g la ...................... 42 — 12 60
12. 0T1 m3 oltott m é s z ........................... 12 54 1 38
9. 0\35 m3 hom ok....................................... 4 — 1 40 19 92

/ . 1 m3 első emeleti falazat, fehérmész-habarcsba
rakva, legjobb minőségű, mészmentes téglá
ból, fehérmész-habarcscsal való síma vako
lással és tiszta meszeléssel (Ábel 38. és 44.)

1. 0-80 kőműves-napszám . . . . 2 80 2 24
5. 115 kézi » . . . . 1 40 2 45

10% felügyelet és szerszámkopás . 4 69 — 47
anyagok, mint a 0. tétel alatt . 15 38 20 54

8. 1 m3 padlásfalazat,fehérmész-habarcsba rakva, 
legjobb minőségű, mészmentes téglából, si
nd tatlan mészhabarcs vakolással, a kémé
nyeknek a tetőn kívüli része nyers tégla- 
falazat módjára elkészítve (Ábel 35. és 41.)

*

1. 0’85 kőm űves-napszám ...................... 2 80 2 38
5. 2‘05 kézi » 1 40 2 87

10 % felügyelet és szerszámkopás . 5 25 — 53

9.
anyagok, mint a 6. tétel alatt . 15 38 21 16

1 m- pinczeboltozat vasgerendák között, fehér
mész-habarcsba rakva, legjobb minőségű,
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mészmentes téglából, fehérmész-habarcscsal
való simítatlan vakolással

1. 0*20 kőm űves-napszám ...................... 1 2 80 — 56
0. 0*25 kézi » ...................... 1 40 — 35

10% felügyelet és szerszámkopás . — 91 09
10. 45 db szent-antali t é g l a ...................... 42 — 1 89
12. 0*02 ni11 oltott m é s z ........................... 12 54 — 25
9. 0*06 m;í homok...................................... 4 — — 24 3 38

10. 1 m:! tömör boltozat, fehérmész-habarcsba
rakva, a legjobb minőségű, mészmentes
téglából, a látható részeknek fehérmész-
habarcscsal való sima vakolásával és tiszta
meszelésével, hátfalazattal együtt (Ábel 49.)

1. 410 kőm űves-napszám ...................... 2 80 3 08
5. 1*55 kézi » ...................... 1 40 2 17

10 % felügyelet és szerszámkopás . 5 25 — 53
10. 300 db szent-antali tég la ...................... 42 — 12 60
12. 004 m3 oltott m é s z ........................... 12 54 1A 76
9. 0 40 m3 homok...................................... 4 1 60 21 74

11. 1 m3 földfeltöltés a földszinten, a kiásott föld
felhasználásával, sulykolással együtt (Abel 19.)

5. 0'25 kézi napszám................................ 1 40 — 35
5°/0 felügyelet és szerszámkopás — 35 — 02 — 37

12. 1 m3 ieltöltés a padozatok alatt 10 cm vastag-
ságban, száraz tiszta homokkal vagy salak-
kai (Ábel 23. és 24.)

5. 015 kézi napszám........................................ 1 40 — 21
9. 00 m:i homok vagy salak . . . . 3 — — 30

5 % felügyelet és szerszámkopás — 21 — 01 1 — r 9

13. 1 ma homlokzati díszvakolás fehérmész-ha-
barcscsal, a párkányok kirakásával, hűzásá-
val és színezéssel együtt. A falakból kiszö-
gellő párkányok, falszalagok stb. helyreáll!-
tási költsége a díszvakolat árában benfog-
laltatik és a falazat térfogatához nem fog
hozzászámíttatni.

1. 0*80 kőműves-napszám . . . . 2 80 2 24
5. 0*30 kézi »  ........................... 1 4i) — 42

10% felügyelet és szerszámkopás . . ; 2 GO 26
12. 0*035 m3 oltott m é s z ................................. 12 54 — 44

9. 0*06 m3 homok .............................................. 4 — 24 3 60

14 1 m3 udvari homlokzatvakolás fehérmész-
habarcscsal, különben úgy, mint a 13. tétel ' I
alatt

1. 0*65 kőműves-napszám ...................... 2 80 1 82
5. 0*25 kézi » ...................... 1 40 — 35

10% felügyelet és szerszámkopás . 2 17 1 — 22
12. 0*03 m3 oltott m é s z ........................... 12 54 — 37

9. 0*06 m3 homok...................................... 4 — — 24 3 —
15. lm 2menyezetvakolás nádazott felületen, fehér-

mész-habarcscsal, nádazással, simítással és !

1
tiszta meszeléssel együtt (Wagner ill.kisz. 174.)

1 I
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í. 0‘23 kőm űves-napszám ...................... 2 80 64
5. O 'll kézi » ...................... 1 40 — 15

10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . — 79 — 08
30. 1 m2 hámozott nádfonadék . . . . — 24 — 24
34. 85 db menyezetszeg . ■ ...................... — 70 — 06
12. 0-013 m2 oltott m é s z ........................... 12 54 — 16
9. 0’026 m:! h o m o k ................................. 4 — 10 1 43

16. 1 m2 aszfalt elszigetelő lemez az alá nem
pinczézett rész falain, a földszinti padozat 
alatt, elhelyezéssel együ tt........................... 1 50

17. 1 m faragottkőből való s két végével befala-
zott, 1-70 m hosszú lépcsőfok elhelyezése 
(Wagner ill. kisz. 252.)

1. 0'30 kőm űves-napszám ...................... 2 80 — 84
5. 0-30 kézi » ...................... 1 40 — Í2

10 °/ö felügyelet és szerszámkopás . 1 26 — 13 1 39
18. 1 m2 faragottkőből való kéményfedő-lap elhe-

lyezése (Wagner ill. kisz. 219. és 256.)
1. 0'75 kőm űves-napszám ...................... 2 80 2 10
5. 0'75 kézi » . . . 1 10 í 05

10'70 magassági pótlék (254. tétel) . 3 15 32
10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . QO 47 38 85

19. 1 m tölgyfából való pinczelépcső-fok elhelye
zése (Ábel 196).

1. 0-12 kőm űves-napszám ...................... 2 80 — 34
5. 000 kézi » . . . I 40 — 14

20.
10% felügyelet és szerszámkopás . — 48 — 05 — 53

100 kg hengerelt vasgerenda elhelyezése 
(Wagner ill. kisz 290).

1. 0’40 kőm űves-napszám ...................... 2 80 1 12
5. 0’50 kézi » . . . 1 40 — 70

10°/() felügyelet és szerszámkopás . 1 82 — 18 2 —
21. 100 kg falkötő-vas elhelyezése (Ábel 188.)

1. 0*75 kőm űves-napszám ...................... 2 80 2 10
5. 0'50 kézi » 1 40 — 70

10 °/9 felügyelet és szerszámkopás . 9 80 — 28 3 08
22. 100 kg árnyékszéktömlő elhelyezése (Ábel

186.)
I. 0 80 kőműves-napszám 2 80 2 24
5. 0"80 kézi » . . . 1 40 1 12

10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . 3 36 — 34 3 70
23. 1 db árnyészékülés elhelyezése (Wagner ill. 

kisz. 27»>.)
1. 006 kőműves-napszám 2 80 __ 45
5. 0-08 kézi » . 1 40 ____ 11

24.
1 0 0 felügyelet és szerszámkopás . — 56 ! — 06 — 62

1 db vízvetőkő elhelyezése (Wagner ill. kisz. 
245 í

1
-J j

0’20 kőműves-napszám 2 80 56
5. 0 20 kézi » 1 40 — 28

10% felügyelet és szerszámkopás . — 84
í  _

08 — 92
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25. i 1 db takaréktűzhely falazása és vasból való 
alkotó-részeinek eíhelyezése, anyaggal együtt 40

26. 1 db kettős kéménytisztító ajtócska befala-
zása (Wagner ill. kisz. 285.)

í. 0‘06 kőműves-napszám ...................... 2 80 — 17
5. 0‘08 kézi » ...................... 1 40 — 11

10 °/0 felügyelet és szerszámkopás . — 28 ___ 03 — 31

II. Kő-, gránitterazzó- és ezément-
munka.

27. l m 2 granitto-mozaik, 10 cm vastag román- 
czément-alappal, szegélydíszítéssel, csiszolva
és olajjal b e e r e s z t v e ................................

1 m2 bétonburkolat a padláson 5 cm vastag-
5

28.
ságban, román-czémentből, simítva . 1 50

III. Kőfaragó-munka.
29. 1 m tömör előlépcső-fok. berencsfalusi kőből

készítve, 17/30 cm keresztszelvény nyel. tago
zat nélkül, finoman szemcsézve, 1*70 m 
hosszú........................................................... 10

30. 1 m2 kéményfedő-lap, ugyanabból a kőből,
13 cm vastagságban, köröskörül csepegővel 15 —

31. 1 db vízvezető-kő a vízlevezető-csövek alá, 
0’40/0*35/0'20 m mérettel, ugyanabból a kőből 10

IV. Vasszerkezeti munka,
32. 100 kg hengerelt vasgerenda, normális lyu

kakkal, miniummal mázolva, súlybizonylat 
szerint á t v é v e ........................................... 25

33. 100 kg falkötő-vas, zárórudakkal, szorító gyű
rűkkel és ékekkel e g y ü t t ........................... 30 _

34.1 100 kg árnyékszéktömló és töltsér öntöttvas
ból, 150 mm átmérővel, befestéssel együtt . 24 —

V. Ácsmunka.
35. 1 m3 széklábas födélszék, szelemenes, kontyos,

erős székkötéssel, a szükséges kiváltásokkal, 
kettős cserépfödés alá beléczezve, minden 
szükségesnek mutatkozó, itt fel nem sorolt 
deszkaborításokkal és egyéb mellékmunkák-
kai, valamint a szükséges csapszegek, pán
tok és csavarok hozzáadásával, (Wagner ill.
kisz. 422.)

692. 0 65 ácsnapszám...................................... 2 60 1

20. 0-85 m 1H/a4 cm-es fűrészelt gerendalQ.inma 
2'15 » 15/20 » » » /

26
_

2 60

28. 1*20 ni2 födélléczezés =  1 '56 db lécz . — 20 — 31
7235. ü'20 kg pánt, csavar és szeg . . . . 60 — — 12 4

1 II 1 1
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36. 1 m2 egyszerű félereszes födélszék a veranda 
fölött, bádogfödés alá, a hozzávaló deszka- 
borítással, különben úgy, mint a 35. tétel 
alatt (Wagner ill. kisz. 419.)

2. 0'4lö ács-n apszám ................................. 2 60 1 08
20. 0-925 m 13/1b cm-es gerenda» A A/ o 

i . /1 in,1 to > 01)4 irr . 141 » 10/14 » » / 2G 1 04
26. J 15 m2 2 cm-es deszkaborítás . . . . 1 — 1 15
35. 0’20 kg pánt, csavar és szeg . . . . 60 — — 12 Qo 39

37. 1 m 18/28 cm keresztszelvényű tömör pincze- 
lépcsőfok tölgyfából, kétoldali gyalulással, 
tagozat nélkül (Wagner ill. kisz. 349.)

2. 0-45 ácsnapszám...................................... 2 60 1 17
5. 0-022 kézi » ................................. i 40 _ 03

16. 1 *05 m =  0-101 m3 35 cm átm. tölgyfa 40 — 4 04 5 24
38. 1 db. kétszárnyú ajtófélfa 12/15 cm-es geren

dából 130/3-00 m-es (Wagner ill. kisz. 330).
20. 10 m X  0'018 — 0 18 m3 fűrészelt gerenda 26 _ 4 68
2. 10 X  0-11 =  1-10 ácsnapszám . . . . 2 60 2 86 7 54

39. 1 db kétszárnyú pinczeajtó-félfa, 12/15 cm-es

20.
gerendából, 1-30/2'00 m-es

8-10x0"018m =0-146m:- fűrészelt gerenda 26 — 3 80

40.
2. 8-10 X  0-11 =  0-90 ácsnapszám 2 60 2 34 6 14

1 db kétszárnyú ajtófélfa. 12/15 cm-es gercn-
dából, 1*30/2-60 m-es

20. 9-30X0-018 =  0‘ 17 m3 fűrészelt gerenda . 26 __ 4 42

41.
2. 9"30 X  0-) 1 =  1 023 ácsnapszám . 2 60 2 66 7 08

20.

1 db kettős egyszárnyú ajtófélfa, 12/15 cm-es 
gerendából, 1*05/2*20 m-es

16 X  0’018 =  0'29 m3 fűrészelt gerenda . 26 _ 7 54
2. 16 X  0"11 =  l -76 ácsnapszám . . . . 2 60 4 58 12 12

42. 1 m2 favázas fal tölgyfából, 12/15 cm-es geren-
dákból, gyalulva és élezve, a szükséges pár- 
kányléczekkel és 2 cm vastagkimetszett deszka-

43.
borítással, csapszegekkel és csavarokkal 

1 m2 csaposgerenda-menyezet 18— 21 cm 
magas gerendákból, kemény fából készült

6
-

csapokkal és elhelyezéssel, gömbölyű fából 
kifaragva (Wagner ill. kisz. 381, —383).

2. 0 80 ácsnapszám............................ 2 60 2 OS
5. 0-14 kézi napszám . . . . 1 40 _ 20

44.
19. 4-60 m 27 cm-es fenyőfa =  0-2631 m:i . 10 — 2 63 4 91

1 m2 csaposgerenda-menyezet 23 — 24 cm 
magas gerendákból, csapokkal és elhelye
zéssel (Wagner ill. kisz. 381., 383. és 384).

2. 0‘8o -f- 3 X  3°/„ =  0‘872 ácsnapszám . 2 60 2 27
5. 0‘ 14 ~j- 9 70 — 0153 kézi napszám . 1 40 — 21

45.
19. 4 4 m =  0 3106 m3 30 cm-es fenyőfa .

1 m tölgyfakeret a pöczegödörhöz, 16/16 cm-es
10 — 3 11 5 59

gerendából, az ajtó részére szükséges horony 
kivésésével, összekötéssel és elhelyezéssel

I (Wagner ill. kisz. 329).
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2. 0 29 ácsnapszám...................................... 9 60 _ 75
17. T05 m =  0'0515 ma 25 cm-es tölgyfa . 82 — 1 65 2 40

46. 1 db kettős pöczegödör-ajtó 4 cm vastag
tölgyfadeszkából (Wagner ill kisz. 437).

2 0 6 ácsnapszám ...................................... 2 60 1 56
2.5 2 db tölgvfapalló...................................... 3 - 6 —

1 db =  4 m tölgyfalécz . . . . . . 1 1 —
31. 30 db kettős léczszeg ................................ / - — 21 8 77

47. 1 db árnyékszékülés keményfából, fedővel és
elülső deszkával e g y ü t t ........................... 10 —

VI. Cserépfedő munka.
48. 1 m3 kettős cserépfödés a legjobb minőségű 

mészmentes cseréppel, a szükséges taréj- és 
gerinczcserepek hozzáadásával; a taréjon, 
gerinczeken, a csurgószéleknél, a kémények 
és padlásablakok körül fehérmész-!...barcsba 
rakva (Wagner ill. kisz. 58.)

1. 019 kőműves-napszám........................... 2 80 — 53
5. 017 kéz i-n ap szám ................................ 1 40 24

10% felügyelet és szerszámkopás . — 77 - 08
29. 42 db 35 cm hosszú, 16 5 cm széles cserép 30 1 26
12. 0 013 m3 oltott mész................................ 12 54 — 16
9. 0-026 m2 h om ok ...................................... 4 — — 10 2 37

VII. Bádogos-munka.
13-as sz. czinklemezből, elhelyezéssel együtt

49. 1 m2 tetőfödés a veranda fölött . . . . 4 60
50. 1 m csurgó-befödés 0'63 m szélességben. 2 60
51. 1 m2 kémény körüli lo d és ........................... 4 i;0
52. 1 db fecskefark-alakú ablak........................... 8 —
53. 1 db tetőre kijáró a j t ó ................................ 13
54. 1 m függő ereszcsatorna díszes kampókkal,

2015 cm átmérővel........................................... 3
55. 1 m lefolyó-cső 12 cm átmérővel, kampókkal

együtt............................................................ 3
10

—
56. 1 db vízgyűjtő töltsér h o z z á ...................... —
57. 1 m2 párkányfödés...................................... 5

VIII Asztalos-munka.

58. 1 db külső-belső, ki-benyíló négyszárnyú ablak >
l'OO/YOO ni, 16 cm széles bélléssel, szoros 
keresztfával és ablakdeszkával együtt . 36 —

59. 1 db ugyanolyan ablak, de 110/210 m-es .
4060. 1 db csupán belső, befelé nyíló négyszárnyú —

lépcsőházi ablak, 1'00/1'90, béllés nélkül, 
szoros keresztfával és ablakdeszkával . 16 —

61. 1 db ugyanilyen ablak, de 110 210 m-es 18 —
62. 1 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 

árnyékszék-ablak. 0*60/1'20 m-es, béllés
8
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63.

64.

65.

66.

67.

68. 

69.

71.

1 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
székfal-ablak, 0’4U 10 j m-es, béllés nélkül. 

1 db kétszárnyú parapet-üvegajtó (bejáró
ajtó), kélszárnyú fölül világi tóval, 130/3 00 
m-es, 16 cm széles bélléssel és kétoldali 
peremmel, tölgyfából (a nyílásokba vasrács
fog i l le s z te tn i) .................................

1 db kétszárnyú szobaajtó, 1 *3'2 6(J m-es, 
45 cm széles bélléssel és kétoldali peremmel, 
tölgyfából való küszöbdeszkával . . . .  

1 db éppen olyan ajtó, de csak 16 cm széles
b é llé s s e l.......................................................

1 db egyszárnyú szobaajtó, 1 05/220 m-es, 
45 cm széles bélléssel és kétoldali peremmel, 
tölgyfából való küszöbdeszkával . . . .  

1 db egyszárnyú pinczeajtó, 100/2 00 m-es,
béllés és perem nélkül.................................

1 m beeresztett lépcső, 12 cm vastag, 30 cm 
széles lépcsőoldalakkal tölgyfából, 16 cm 
magas, 30 cm széles tisztára gyalult és ta
gozott lépcsőfokkal, 5 cm vastag hágódesz
kával és 3 cm vastag béllésdeszkával, a 
hozzávaló csavarokkal és elhelyezéssel együtt 

1 m2 lépcsőpihenő, 4 cm vastag felső, 2 cm 
vastag alsó deszkaborítással, gyalulva, 3 cm 
vastag gyalulatlan vakbélléssel, a hozzávaló 
gerendákkal, csavarokkal és elhelyezéssel
együtt............................................................

1 m3 árnyékszéki választó-fal, 8 cm vastag 
fenyőfakeretben, ajtókkal, laposfejű szegek
kel és elhelyezéssel e g y ü t t ......................

IX. Padlózati munka.
1 m2 amerikai tölgyfapadozat, legföljebb 40 
cm hosszú és o cm széles deszkácskákból, 
vánkosfákkal, vakpadoiattal, szék- ésszegély- 
léczekkel és lerakással együtt, egyszer viasz-
szal beeresztve ............................................

1 m2 hornyolt, 33 mm vastag hajópadozat, 
legföljebb 16 cm széles, bélnélküli fenyő
deszkából, K/,0 cm-es vánkosfákkal, szék- 
léczekkel és lerakással együtt......................

X. Lakatos-munka.
1 db külső-belső, be-kifelé nyíló, L00 klO 
m széles, 1 '90—210 m magas négyszárnyú 
ablak megvasalása 

32 db sarokvas 
20 » 13. sz. pánt
12 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs 
2 » belső kiakasztó 
2 » külső kiakasztó rúd

100

40

34

30

16

15

7 20

2 0

12
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

1 db csupán belső, befelé nyíló négyszárnyú 
lépcsőházi ablak, különben úgy, mint 74-. 
tétel alatt

16 db sarokvas 
10 » 18. sz. pánt
3 » kettős fordító rézből
4 » ablak-rézgomb 
2 » belső kiakasztó
6 » lapátfejű s z e g ...........................

1 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
árnyékszék-ablak, 0'60/l'20 m-es,

4 db sarokvas 
2 » 13. sz. pánt
2 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs
4 » lapátfejü s z e g ...........................

1 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
székfalablak, O-40/LüO m-es 

4 db sarokvas 
2 » közönséges sarokpánt 
1 » kallantyú 
1 » vasgomb
4 » lapátfejü s z e g ...........................

1 db kétszárnyú parapet-üvegajtó, kétszárnyú 
fölülvilágítóval, 1-3U/3-0J m-es, az ajtó nyí
lásaiban faconvas-rácscsal,

6 db 18. sz. pánt 
1 » bevésett zár 
1 pár tömör rézkilincs 
1 » hosszú rézlemez paizszsal
1 » beeresztett tolóretesz
2 db ütköző lemez
2 » betétrács faconvasból 
8 » sarokvas ]
4 » 13. sz. pánt • a fölülvilá-
2 » ablakgomb f gítóhoz
1 » kettős fordító j

1 db kétszárnyú szobaajtó, 1-30/2 60 m-es 
6 db 18. sz. pánt, csap csapon 
1 » bevésett zár
1 pár beeresztett tolóretesz rézgombbal 
1 » tömör rézkilincs
1 » hosszú rézlemez paizszsal
2 db ütköző l e m e z ...........................

1 db egyszárnyú ajtó. 1 05/2 20 m-es
3 db 18. sz. pánt, csap csapon
1 » bevésett zár
1 pár tömör rézkilincs 
1 » hosszú rézlemez paizszsal . .

1 db egyszárnyú pinczeajtó, 1 00/2-00 m-es 
3 db 18. sz. pánt
1 » borított zár
1 pár v a s k il in c s ................................

2 50

40

15

19 60

6 I
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94.

95.
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1 db egyszárnyú árnyékszéki ajtóvasalat, 
0‘75/2'Üj m-es

3 db 18. sz. p á n t ...........................
1 » bevésett zár reteszszel és kulcscsal 
1 » belső kereszt-tolóretesz.

1 m egyszerű lépcsőkorlát kovácsolt vasból, 
kemény fából való korlátoszlopokkal és 
fényezett karfával, elhelyezéssel . . . .  

1 db egyszárnyú, beüvegezhető pinczeablak- 
rács, fayonvasból, 040/100 m-es, két kallan-
tyúva l............................................................

1 db kétszárnyú pöczegödör-ajtó
4 db egyszerű pánt ............................
1 » tolóretesz.......................................
4 » aj tó sarok......................................

1 db padlásajtó vaslemezből, kovácsvas-ke- 
rettel, sarokvasból való ütköző-léczczel, átlós 
pántokkal, 2 keresztpánttal, 2 kőbe eresztett 
ajtósarokkal, borított zárral és horoggal 
1'00,2’Oü m-es

1 db kettős kémény tisztító ajtócska vasle
mezből .......................................................

1 db takaréktűzhely vasból való alkotó részei, 
sütő-csövekkel és rézből való vízkatlannal. 

100 kg kampógyürü az árnyékszéktömlőhöz, 
vasiakkal bevonva . . . . . . . .

XI. Mázoló-munka.
1 m2 ajtó- és ablakmázolás, háromszoros 
olaj festékkel, tölgyfaszínre erezve és vas
tárgyak feketére mázolva . . . . . .

XII. Üveges-munka.
1 m2 ablaküvegezés 4/4 vastag szolin-üveggel. 
ragaszszal e g y ü t t .......................................

XIII. Szobafestő-munka,
1 m2 alapozás és egyszerű márványozott fal
festés enyves festékkel, a falszalagok és 
menyezet-rózsák helyreállításával, megfelelő 
menyezetfestéssel és körülvonalozással együtt 

1 m2 alapozás és egyszeri sima falfestés 
enyves festékkel, megfelelő menyezettel és
körü lvonalozással.......................................

1 m2 alapozás, enyves festékkel való befestés 
és egyszeri patronozás, megfelelő menye
zettel és körülvonalozással 

I m ' alapozás, enyves festékkel való befestés 
és kétszeri patronozás, megfelelő menyezettel 
és körülvonalozással .

II II
Sobó: Középítéstan II.
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XIV. Kályhás-munka.
9B. 1 db cserépkályha, barna, zöld vagy zöldes

barna, felső, alsó és középpárkánynyal, fel
állítással, lü4 —110 m3 fűtőképességgel. 89

97. 1 db ugyanolyan cserépkályha, de 1L5— 150

98.
m3 fűtőképességgel......................................

1 db ugyanolyan cserépkályha, de 185 — 197
90 —

í m3 fűtőképességgel...................................... 100 —

6. Az árelemzés részletezése.

Az árelemzés összeállítása a következő szempontok szerint 
történik:

1. Földmunkánál az árelemzést ama czímek szerint kell kü- 
lön-külön kiszámítani, a melyek szerint a munkát a munkakimuta
tásban részleteztük. A munka egységárát egyszerűen úgy kapjuk, ha 
az illető munkanemnek megfelelő munkamennyiséget az illetékki
szabásból leolvassuk és az árjegyzékből vett napszámbérrel, a mely
nek tételére hivatkozunk, megszorozzuk. Hogy a felszámítást az 
illetékkiszabással összehasonlítani lehessen, czélszerű az utóbbinak 
megfelelő tételét, mint az a fönnebbi árelemzésben is látható, min
den egyes czímnél kitüntetni.

Az így kiszámított egységárhoz földmunkánál még a kézi munka 
értékének 5 °/0-át adjuk hozzá felügyelet és szerszámkoptatás czimén.

A földásással kapcsolatos vízmerítésért, ha azt szivattyúkkal 
kell eszközölni, az első 2 m mélységig — a víz mennyisége szerint 
— 0‘10—015, minden méternyi mélységnövekvésnél pedig 020 nap
számot adunk hozzá a földásáshoz szükséges kézi napszámhoz, míg 
a vízhúzáshoz szükséges merítő eszközök beszerzésére a vízhúzás 
költségeinek 10°0-át számítjuk fel. Vízi építményeknél legjobb a 
költséget külön összegben felszámítani.

2. A kőműves-munkánál az egységárakat szintén ugyanazok 
szerint a czímek szerint elemezzük, a mint azokat a munkakimu
tatásban találjuk. A munka értéke azonban itt kőműves- és napszám
munkából adódik össze, mert a habarcs készítése, az építő-anyagok 
(kő, tégla, habarcs stb.) közelítése és kézbesítése mindig napszámo
sok által történik, s azokat oly számban kell alkalmazni, hogy a 
kőművesek anyagban hiányt ne szenvedjenek, mert az munkájokban

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



feltartóztatná. Önként érthető, hogy az építő-anyag és a szerszámok 
felszállítása a föld felszínéről az egyes emeletek magasságában levő 
munkaállásokra, valamint leeresztése a föld felszíne alá munkasza
porodást okoz, épyen úgy, mint a munkaállások felállítása is. A 
kőműves- és napszámos-munka értékéhez tehát, ennek kárpótlására, 
megfelelő magassági, illetve mélységi pótlék adandó hozzá, a mely
nek nagyságára nézve az Építési Tanácsadó (Illetékkiszabás) ad íel- 
világosítást.

A falrakás munkájánál ezenkívül a falvastagságot is lehet tekintetbe venni, 
mert minél vékonyabb a fal, annál több követ vagy téglát kell a kőművesnek a 
fal homlokába állítani, a mi a munkát meglassítja és megnehezíti. Ez különösen 
oly falaknál fontos, melyeknél a falrakás munkájába az egy- vagy kétoldali vakolás 
és meszelés munkája is be van foglalva, mert minél vékonyabbak a falak, annál 
nagyobb a vakolást és meszelést igénylő falfelület a fal tömegéhez képest. Az 
újabb építési Tanácsadók azonban ezt rendszerint mellőzik.

Felügyelet és szerszámkoptatás czímén a kőművesmunkánál 
a kőműves- és napszámos-munka értéke után rendszerint 10%-ot 
számítunk fel, a melyben az álláskoptatás is benfoglaltátik. A 
munkaállások felállítása a kőműves-munka tételébe van beleértve, 
míg az állások anyaga az építés befejezése után ismét értékesíthető, 
úgy, hogy e czimen rendszerint semmit sem számítunk fel. Rend
szeresen épített állások helyreállítása és anyaga fejében azonban 
nagyobb épületeknél a kőműves- és napszámos-munka, valamint az 
építő-anyag összes értékének 5 % -a felszámítható, abban az esetben 
pedig, a midőn az állások költsége a munka és anyag egész értékének 
20%-át előreláthatólag meghaladja, azt megfelelő tervrajzok alapján 
kell külön kiszámítani.

A falaző-anyag, nevezetesen a tégla, terméskő, oltott mész, 
homok stb. mennyisége, a mely a munkaegység helyreállításához 
szükséges, az építési tanácsadókból rendszerint kiolvazható, szük
ség esetén azonban, a méretek szerint, az alábbi módon könnyen 
ki is számítható.

A téglaszükséglet kiszámításánál irányadó a tégla nagysága és 
a hézagok vastagsága, tekintetbe véve e mellett a téglák faragásá
val és törésével járó veszteséget; ezt közönséges fal rakásakor 
3—5 %-kal, donga-, kolostor-, teknős-, tükör- és gömbboltoza
toknál 8— 10 %-kal, kereszt- és csehsüveg-boltozatoknál 12 — 15 
%-kal, párkányoknál pedig 20—25 %-kal vehetjük számba. Ha 
tehát h-\al jelöljük a tégla hosszúságát, s-sel a szélességét, v-vel a 
vastagságát, f-fel a fekvő és a-val az álló hézag vastagságát és V-vel 
a törésből és a faragásból eredő veszteséget, akkor az 1 m3 tégla- 
falazathoz szükséges téglamennyiséget (T) kapjuk, ha a ma térfogatát

37*
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cm3-ekben fejezzük ki; ehhez a veszteséget hozzáadjuk és az így 
kapott összegét a habarcsba rakott égy darab tégta térfogatával, 
cm-ekben kifejezve, elosztjuk. E szerint tehát

T  100 X  100 X  100 +  V  1,000.000 +  V
(h  -f- a) (s -j- a) (v +  f )  (h-\- a) (s -f- a) (v -f~ f )

E szerint a képlet szerint a szabványos, 29 X 14 X 6’5 cm 
méretű tégla használatánál, a hol tudvalevőleg f  — í*2 cm és
a — 1*0 cm, a közönséges fal 1 m3-jéhez (ha a tégla 5 °/0-a vész 
kárba).

T  =
1.050.000

=  303 darab.
30 X  15 X 7-7

az egyszerűbb bolthajtások 1 m3-jéhez pedig (ha V =  000).
1,100.000

T  — =■■317 darab

tégla szükséges, 
téglából 5 0/ -nál

30 X 15 X 7-7 
Tekintve azonban azt, hogy vastagabb falaknál a 
kevesebb vész kárba, 1 m3 szabadon álló falra 
1 m3 boltozatra pedig 310— 315 darab téglát szo-

 ̂ /0

rendszerint 300, 
kás számítani.

A habarcsszükségletet a szárazon és a habarcsba rakott tég
lák számának különbségéből (K ) számítjuk ki, még pedig ingekben.
Ez a különbség

l 1
h. s. v ( h  X a )  ( s  

K —

a) (v  +  f )
és kellő rendezés után

(/*- -f- » )  (s -f- a) (v -f f) — h.s.v
(h A-a)  (s +  a) [v -Af )h.s.v  

Ha ezt a különséget megszorozzuk 1 tégla térfogatával, m3-ben 
kifejezve (h.s.v), kapjuk m 3-ben a megkeményedett és megszilár
dult állapotban levő habarcsmennyiséget,

(h +  a) (s +  a) (v -b f )  — h.s.v>
(h -f- a) (s 4- a) (v +  f )

ezzel szemben a nedves habarcs mennyisége, az összeszáradás foly
tán, 20 % -kai nagyobb vagyis

1*20 \(li -f a) (s -}- a) (v +  f )  — h.s .v ]
Hn =  1*20 =

( h - b a) (s +  a) ( v + f )
Szabványos méretű tégla használatánál tehát 1 m3 falra

H n =  1*20
30 X  15 X 7-7 — 29 X 14 X 6*5=  0‘286 m3 habarcs szük-

30 X  15 X  7-7
séges. Mivel azonban a készítéskor kilocscsanó, valamint az elhul
latott és az edényekre tapadó habarcs mintegy 5 -nyi vesztesé
get okoz, ennek beszámításával a vakolatlan téglafalak m ’-jére 0*30 
m3-nyi habarcs esik.
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A habarcskészítéshez, ha más keverésarány nincs megadva, 
1 rész közönséges fehér mészre rendszerint 2 rész homokat veszünk. 
1 m3 vakolatlan téglafalhoz ennélfogva O'IO m,! oltott mész és 0 20 
m3 homok szükséges. Ettől eltérő keverésarány mellett, ha t. i. 
zsírosabb vagy soványabb habarcsot akarunk, a mésznek és homok
nak egymáshoz viszonyított mennyisége is megváltozik, erre nézve 
azonban az árelemzésbe külön megjegyzés felvétele szükséges.

Vízszükséglet gyanánt közönséges fehér mész oltásánál 100 
kg-onkint 1‘0 m3, közönséges vagy lekete mészhabarcs készítésé
nél m3-enkint, a habarcs sűrűsége szerint, 0'35 - 0*50 m3, porlland- 
vagy románczément használatánál pedig ICO kg-onkint 0‘20 m 3 vizet 
veszünk számításba, megjegyezvén, hogy a vízbeszerzés és hordás 
költségeit csak akkor szabad külön felszámítani, ha az épülethelyen 
nincsen víz és azt nagyobb távolságból kell beszerezni.

Faragottkő-falázatnál, a hol anyagveszteségről nem lehet 
szó és a hézagok igen vékonyak, kőszükséglet gyanánt mindig 1 
m3-t szokás 1 m3 falra felszámítani, a habarcsszükséglet kiszámí
tása pedig úgy történik, mint a téglafalazatnál. Ha azonban a fara
gott kövek különböző nagyságúak, úgy, hogy 1 m3 falban majd több, 
majd kevesebb hézag van, akkor a közepes kőhosszúsággal, széles
séggel és vastagsággal számolunk.

Terméskő-falazatnál, a többé-kevésbbé szabálytalan alakú 
kövek miatt, az álló falazat 1 m 3-jére 1*15— 1*25 vagy átlagosan 
1/20 m3, boithajtásra pedig 1 *25— 1*30 vagy átlagosan 1 *275 m 3 
rakásokba rakott terméskő szükséges, míg a habarcsszükséglet 
ugyanaz, mint a téglafalazatnál. Soványabb habarcsból 0*29 m8 is 
elégséges, a melyben 0'09 m8 az oltott mész és 0'20 m3 a homok.

Kövezetnél és burkolatnál a faragás és törés által okozott veszte
ségre lapján fekvő téglakövezetnél 10 °/0-ot, élén álló téglakövezetnél 
5 °/0-kot, kőkoczkánál és kőlemeznél (ezément-, mozaiklapoknál stb.), 
ha a lemezek a burkolat széleihez párhuzamosan feküsznek, semmit, ha 
pedig átlósan feküsznek. valamint akkor is, ha a terület szabálytalan és 
ferde oldalakkal vagy letompított, illetve kicsúcsosodó sarkokkal bir, 5 
° 0-ot számítunk fel. Szabályos kőlemezeknél az anyagszükségletet 
a hézagokra való tekintet nélkül határozzuk meg, téglakövezetnél 
ellenben a hézagokat is számba veszszük. E szerint lapján fekvő

téglakövezethez kel l-^— — —=  — =  kereken 25 drb. 
{h +  a) (s +  a) 30 X lő

élén álló téglakövezethez pedig
10500 10500 /p , . . , ,

Pi—:— w— :— r -  - —ör. /. r. g =  4b drb szabványos méretű tégla.(Ji-\-a)(v-\-á) 30x7-5  J ö
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Horonynyal biró vagyis egymásba eresztett kőlemezeknél a 
horony szélességét le kell vonni a lemezek hosszúságából és széles
ségéből.

A kövezet habarcs-szükségletét a hézagok hosszúságából és 
vastagságából könnyen kiszámíthatjuk, míg a hézagok egész hosszú
ságát kapjuk, ha a téglák vagy lemezek számát megszorozzuk az 
egy tégla vagy lemez két méretéből (hosszúságából és szélességé
ből) eredő és méterben kifejezett összeggel. Habarcsba rakott köve
zetnél azután az így kapott habarcsmennyiséghez hozzá kell adnunk 
azt a habarcsot is, a melybe a téglát vagy a lemezeket esetleg be
ágyazzuk.

A vakoláshoz szükséges habarcsmennyiséget a vakolatréteg 
ismeretes vastagságából számítjuk ki m3-ekben, mig a mésznek a 
homokhoz való aránya ugyanaz lehet, mint a falrakásnál. E szerint 
olyan vakoláshoz, a mely megszáradása és megkeményedése után 
1*5 cm vastag, 20%-nyi összeszáradást és 5%-nyi veszteséget is 
számba véve, m2-enkint

1-25 (1-00 X 0-015) =-0-0187 m3
habarcs és a rendes keverésarány mellett 0*0062 m3 oltott mész és 
00124 homok szükséges.

Régi falazatok lebontásánál és áttörésénél, ha nem sokat 
szenvedtek a nedvességtől és a falporlástól, valamint a kövezet fel
szedésénél, ha nem nagyon kopott vagy nedvességtől szét nem mál
lót!, a régi anyag egy részét használható állapotban nyerjük vissza, 
még pedig annál többet, minél vékonyabbak a falak, mert vastag 
falak bontásánál törés által igen sok anyag vész kárba. A vissza
nyert anyag értékét természetesen az építkezés vagy átalakítás ja
vára az árelemzésben is kell felszámítani. Tapasztalat szerint 

1 téglavastagságú fal bontásánál a téglának . 0'5-része
1 téglánál vastagabb téglafalaknál................. 0'5 »
terméskőfalazatnál a termé&kőnek................. 0*5 »
faragottkő-falazatnál a faragott kövek . . . 0*75 »
lapján fekvő téglakövezetnél a téglának . . . 0 20 »
élén álló » » . . . 0"40 »
kőlemezburkolatnál a k ő lem ezek ................. 0*65' »
és koczkakőburkolatnál a kőkoczkák . . . .  0*75 »

nyerhető vissza.
Vízépítmények lebontásánál, ha kitűnő anyagból épültek, ugyan

annyi, máskülönben csak félannyi, tűzhelyek közelében levő tálak
ból pedig rendszerint semmi sem értékesíthető.
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3. Az ácsmunkánál a munka értékét rendszerint csak az ács
munka szolgáltatja, a mennyiben e mellett külön napszámosokra 
rendszerint nincs szükség. Tekintve a fának aránylag csekély súlyát, 
a nagyobb magasságból eredő munkaszaporodást szintén ritkán szá
mítjuk fel; a fának különböző megdolgozásából (gyalulás, hornvolás, 
illesztés stb.) eredő munkaszaporodásról ellenben, valamint arról, hogy 
kemény vagy lágy fával, illetve gömbölyű szálfával vagy pedig négy
élűre faragott vagy fűrészelt fával van dolgunk, nem szabad meg
feledkezni.

Felügyelet és szerszámkoptatás czímén rendszerint semmit 
sem szabad felszámítani, mert az ácsok saját szerszámaikat hasz
nálják és külön munkafelügyeletre nincs szükségük. Oly esetben 
azonban, a midőn az építtető egyén vagy hivatal az építkezésnél 
külön e czélra felfogadott munkavezetőt vagy ácsmestert alkalmaz, 
valamint akkor is, a midőn a munkásokat szerszámokkal szereli fel, 
mint ez a kincstári munkásoknál szokásos, e czímen szintén 5°/0-ot 
szokás felszámítani.

A faszükséglet kiszámításánál tekintetbe kell venni, hogy göm
bölyű szálfát használunk-e, a melyet a szükséghez képest kell meg
faragni, vagy pedig fűrészelt, illetve 2-, 3- vagy négyélűre faragott 
gerendákat veszünk-e. Az utóbbiaknál, mert hulladékot nem adnak, 
apadást nem számítunk, gömbölyű szálfa használatánál ellenben, a 
melyből a szükséges gerendák kiszabásánál egyes részek elesnek, e 
czímen 5%-ot veszünk. A gerendák pénzértékét mindig folyóméte
rekre vonatkoztatjuk s azoknak számát, tekintve a fakötésekre eső 
veszteséget is, a munkakimutatás szerkesztésekor puhatoljuk ki.

Fából való (gerenda-)falaknál, akár gerendákból, akár göm
bölyű szálfákból készülnek, 5°/0 apadást számítunk. Négyélűre faragott 
vagy fűrészelt gerendáknál a szélességen kívül, a mely az 1 m2-re 
eső gerendahosszúságot határozza meg, a vastagságot is kell kimu
tatni, míg ellenben gömbölyű fánál csak a szálfa középátmérőjét 
nevezzük meg. Végre azt is felemlítjük, miképpen vannak tömöritve 
a falak s hogy az egyes gerendák csapokkal vagy vasszegekkel van
nak egymással összekötve.

Csapos gerenda-menyezeteknél m2-enkint g =  ^ -—méternyi
s

gerenda szükséges, a hol s a gerendák szélessége. A csapokhoz szük
séges fát külön számítjuk ki és az előbbi szükséglethez hozzáadjuk. 
A felszámítással kapcsolatban felemlítjük a gerendák vastagságát, a 
csapoknak egymástól való távolságát, valamint azt is, hogy a geren
dákat készen, megfaragva vagy felfűrészelve kapjuk-e, vagy pedig
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gömbölyű fából való megfaragás, illetve — vastagabb szálfáknál 
kettéfűrészelés által állítjuk-e helyre. Ha a gerendáknak a falon 
fekvő végeit megszenesítjük vagy bekátrányozzuk, a szövegben ezt 
is meg kell említeni. ,

Deszka- és pallóborításoknál a deszkaszükségletet, 5 °/0 apadás

beszámításával, d =  képlet szerint m-ekben számítjuk ki, a

hol h a deszka hosszúsága m-ben és s a szélessége cm-ben. Gyalu- 
latlan és nem illesztett deszkaborításnál a deszka szélességéből 
semmi sem vész el, illesztett vagy enyvezett deszkaboritásnál ellenben 
a deszka szélességből 1*5 cm, horonynyal összeeresztett deszkaborí
tásnál 2'5 cm, egymásra boruló deszkaboritásnál pedig, a hol a fölül 
fekvő deszka mindkét szélén 2— 2 cm-rel födi át az alatta levőt, 4 cm, 
ha pedig az is gyalulva van, 5 cm levonandó. 4*0 m hosszú és 30 cm 
széles deszkából vagy pallóból kell tehát

közönséges deszkaboritásnál 

illesztett deszkaborításnál

105
4 X 3 0

105
4 (3 0 - l'5 )

— 0*87 db 

=  0-92 »

hornvolt deszkaborításnál

és egvmásra boruló deszkaborításnál

105
4 (30—2*5) 

105

0-95

1-00
4 (30—4)

Léczborításnál a léczszükséglet a léczeknek egymástól való 
távolságától függ; e távolság kiszámításánál cserép- vagy zsindely
fedésnél tekintetbe kell venni a cserép- vagy zsindely hosszúságát 
és a födés módját (egyszerű vagy kettős füdés). Ha h a zsindely vagy 
cserép és f  az átfedés hosszúsága cm-ekben. H  pedig a léczek liosz- 
szúsága méterekben, akkor a léczek egymástól való távolsága egy-

11 f
szerű födésnél h — /, kettős fedésnél — j

és ennélfogva a léczszükséglet, 5° 0 apadás beszámítása mellett, 

egyszerű födésnél /, =  °

kettős födésnél
H

H ( h - f )  
210

h - f  H ( h - f )
105

darab.

darab m2-enkint.

Födélhéjazásnál a zsindely- vagy cserép-szükséglet, ha .s* a zsin
dely vagy cserép szélessége a hornyon kívül, h a zsindely vagy cserép 
és/'az átfödés hosszúsága, valamennyi cm-ben kifejezve, és apadásra 
5 %-ot számítunk,
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egyszerű födésnél zx —
10500

( h — f )  • *
darab

kettős födésnél z2
21000 

Jh — f) . 8* darab m2-enkint.

A szeg szükséglet lécz-, deszka- és pallóborításoknál a vánkos
fák (szarufák) egymástól való távolságától és attól függ, hogy egy- 
egy léczet vagy deszkát minden tartó- vagy vánkosfára egy vagy 
két szeggel szegezzük-e, megjegyezvén, hogy léczeknél a leszegezés 
csak egy, deszkáknál és pallóknál ellenben —  a nagyobb szélesség 
miatt —  két szeggel történik. Ha tehát H  a lécz vagy deszka 
hosszúsága és t a tartó vagy a vánkosfák egymástól való távolsága, 
mindkettő m-ben kifejezve, akkor a szegek száma

1 szeggel való szegezés mellett sz, =  - j- +  1 db

2 H
2 » » » » sz9 ——- —-— —|— 2 db \

ehhez még 5% törés számítandó.
Zsindelyszegekből egyszerű födésnél minden zsindelyre 1*5, 

kettős födésnél 1 dbot szokás számítani és az összeghez törés 
czímén ismét 5%-ot hozzáadni.

4. A többi kézművesmunkánál, mint már említettük, az 
anyagot és a munkát nem szoktuk külön kimutatni, de a kész 
munkát számítjuk fel nagyság, darabszám vagy súly szerint. Ez oknál 
fogva ezeket a munkálatokat (asztalos-, lakatos-, üveges-, kályhás-, 
festő-, mázoló- stb. munkát) sokszor kihagyják az árelemzésből és 
a munkakimutatásból is és csak a költségkimutatásban számítják 
fel mennyiségűk és áruk szerint.

7. A költségkimutatás.
A költségkimutatás, a melyet röviden költségvetésnek is 

neveznek, arra való, hogy benne az egyes munkálatok és munka
nemek. valamint az egész épület költségeit kiszámítsuk azaz az 
építés végrehajtásakor felmerülendő kiadásokat egyenkint és össze
foglalva kitüntessük. Ezt a költséget megkapjuk, ha a munkaki
mutatásban elősorolt, egyenlő egységárral bíró munkálatok össze
gét megszorozzuk az árelemzés megfelelő egységáraival. A költség- 
kimutatásban ennélfogva, a munkakimutatást czímről-czímre és 
tételről-tételre követve, s hivatkozva a munkakimutatás és az ár
elemzés tételeire, az egyes czímek alá tartozó munkálatok minő
ségét szintén ugyanolyan részletességgel írjuk le, mint a munka
kimutatásban. hogy a végrehajtásnál alkalmazott anyagokat és a
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végrehajtandó munka minőségét félre nem magyarázható módon 
megítélni lehessen. Az egy-egy fejezethez tartozó munkálatok költ
ségeit azután külön-külön összegezzük, úgy, hogy az egyes munka
nemek (pl. kőműves-, ács- stb. munka) összes költségeit egy-egy 
összegben kapjuk.

Hogy az egész építő-költséget könnyebben áttekinthessük, az 
egyes fejezeteket a költségkimutatás végén, a munkanemek czímei 
szerint egy sommázatba foglaljuk össze.

A költségkimutatás, mivel a munkamennyiség kiszámítása és 
az árelemzés nincs benne, igen egyszerűvé és könnyen áttekinthetővé 
válik, úgy, hogy a szükséges munkamennyiségek, a munkák egység
árai és költségei könnyen kiolvashatók belőle.

Ha a darabszám vagy súly szerint számított (asztalos-, laka
tos-, üveges-, kályhás- stb.) munkálatok elősorolását a munkakimu
tatásban és az árelemzésben elhagytuk, akkor azokat természetes 
sorrendben és megfelelő magyarázat kíséretében itt soroljuk elő.

Végre a költségkimutatásba felvehetők a tervrajzok és költ
ségvetés elkészítésének, valamint az építésvezetésnek költségei, me
lyek közé az alkalmazottak napidíjai és utazási költségei is tartoz
nak s melyeknek kiszabása bizonyos általános szabályok szerint tör
ténik. Hasonlóképpen szokás előre nem látott költségek czímén sok 
esetben az egész építőköltség 5—10 %-át felszámítani. Ez főképpen 
azért szükséges, mert a költségkiszámítás soha sem lehet olyan 
pontos, hogy a végrehajtásnál eltérés nem lenne megengedhető, kü
lönösen, ha tekintetbe veszszük, hogy az anyagok árai időközben 
is változhatnak s hogy a terv végrehajtása közben oly változások, 
a melyeket előre biztosan látni nem lehetett, előfordúlnak. Az elő
irányzott költség túllépése azonban új építkezésnél, ha a költség- 
vetés gondosan és lelkiismeresesen készült, 5 %_ot meS nom halad
hat, javításoknál ellenben, a hol a költség pontos kiszámítása még 
nagyobb nehézséggel jár, a kiszámítás nehézségeihez képest 8 —Itt
°/0-ra is rúghat.

A költségkimutatás rendszerint 5 rovatból áll; ezek közül az 
első a folyószámot, a második a munkakimutatásra és az árelem
zésre való hivatkozást, a harmadik a tárgy leírását és a munkamennyi
séget, a negyedik a munka egységárát, az ötödik végre a munka 
helyreállításához szükséges pénzösszeget tartalmazza.

Alakjára és megszerkesztésére nézve az alábbi teljes költségkimutatás ad 
felvilágosítást, mely a fönnebb tárgyalt munkakimutatással és árelemzéssel együtt 
a 2485.—24-93. ábrabeli emeletes épület teljes költségvetése.
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F. Költségkimutatás
a Selmeczbányán építendő tisztviselői lakóházhoz.
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I Föld- és kőműves-munka.

1 1/1 53442 m3 földásás a pinczék és alapzatok ré
szére, tekintet nélkül a minőségre és a 
mélységre, a földnek 100 m távolságig
való talicskázásával együtt . . . . — 92 491 67

2 2/2 104*12 m3 alapfalazat és szabad alapok, román-
czément-habarcsba rakva, a városi kő
bányából fejtendő legjobb minőségű, 
fekvőlapos kőből, közönséges mélység
ben, vakolás n é lk ü l ............................ 13 60 1416 03

3 3/3 315 95 m3 vegyes pinczefalazat, románczément-
habarcsba rakva, */5-rész legjobb minő
ségű. mészmentes, vizbemártott téglából.
4/5-rész a városi kőbányából fejtendő, 
legjobb minőségű, fekvőlapos kőből, a 
látható részek simítatlan vakolásával 
románczément-habarcscsal . . . . 16 11 5089 95

4 4/4 13*18 m3 pöczegödör-falazat, románczément- 
habarcsba rakva, legjobb minőségű, 
mészmentes, vizbemártott téglából, a lát-
ható részeknek simítatlan vakolásával 
románczément-habarcscsal . . . . 22 36 294 70

5 5/5 167*60 m3 vegyes földszinti falazat, fehérmész
habarcsba rakva, 1,3-rész legjobb minő
ségű, mészmentes téglából, a/a-rész a vá
rosi kőbányából fejtendő legjobb minő
ségű, fekvőlapos kőből, fehérmész-ha- 
barcscsal való síma vakolással és tiszta
meszeléssel............................................ 14 68 2460 37

6 6/6 85'90 m3 földszinti falazat, fehérmész-habarcsba
rakva, legjobb minőségű mészmentes tég
lából. febérmész-habarcscsal való síma
vakolással és tiszta meszeléssel . 19 92 1711 13

7 7/7 242*03 m3 elsőemeleti falazat, fehérmész-ha-
barcsba rakva, legjobb minőségű, mész
mentes téglából, fehérmész-habarcscsal 
való síma vakolással és tiszta meszeléssel 20 54 4971 30

8 8/8 46'98 m3 padlásfalazat, fehérmész-habarcsba

9 9/9

rakva, legjobb minőségű, mészmentes 
téglából, simítatlan mészhabarcs-vakolás
sal, a kéményeknek a tetőn kívüli része 
nyers téglafalazat módjára elkészítve . 21 16 994 10

111*95 m3 pinczeboltozat vasgerendák között,
fehérmész-habarcsba rakva, legjobb mi
nőségű mészmentes téglából, fehérmész- 
habarcscsal való simítatlan vakolással. 3 38 378 39

10 10/10 23*95 m3 tömör boltozat, fehérmész-habarcsba
rakva, legjobb minőségű mészmentes 
téglából, a látható részeknek fehérmész-

Áttétel 17807 64

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



588

i iSJM
-o_>
o

H
iv

at
ko

zá
s 

C
- 

és
 E

-r
e

T á r g y

ÖD
w «.ej 
hC

'1 w

Pénzösszeg

egyen-
kint

össze
sen

kor fii kor. fii kor. (fii.

Átvétel j17807 61
habarcscsal való síma vakolásával és
tiszta m eszeléssel................................ 21 74t 52C 67

I|

11 jll/11 70'18m:! földfeltöltés a földszinten, a kiásott föld
felhasználásával, sulykolással együtt . — 3/ 25 97

12 12/12 686 78 m2 feltöltés a padozatok alatt 10 cm
vastagságban, száraz tiszta homokkal
vagy sa lakka l...................................... — 52 1 357 13

13 13/13 528 58 m2 homlokzati díszvakolás, fehérmész-
habarcscsal, a párkányok kirakásával,
húzásával és szinezéssel együtt. A falak-
ból kiszögellő párkányok, falszalagok stb.
helyreállítási költsége a díszvakolat árá-
bán benfoglaltatik és a falazat térfogatá-
hoz nem fog számíttatni...................... 3 60 1902 89

11 14/11 211 86 m2 udvari homlokzatvakolás, fehérmész-
habarcscsal, különben úgy, mint a 13.
tétel a l a t t ........................................... 3 — 635 58

15115/15 !39-65 m2 menyezetvakolás nádazott felületen,
fehérmész-habarcscsal, nádazással, simí-
tással és tiszta meszeléssel együtt . 1 11 628 70

16 16/16 1298 m2 aszfalt-elszigetelő lemez az alá nem
pinczézett rész falain, a földszinti pado-
zat alatt, elhelyezéssel együtt 1 51) 61 17

17 17/17 11'90 m faragottkőből való s két végével befala-
zott, 1 70 m hosszú lépcsőfok elhelyezése 1 39 16 51

18 18/18 1'80 m2 faragottkőből való kéményfedő lap
elhelyezése........................................... 3 85 6 93

19 19/19* 22'10 m tölgyfából való pinczelépcsőfok el-
h e ly e z é s e ........................................... — 53 11 71

20 20/20 1660 kg hengerelt vasgerenda elhelyezése 2 — 93 20
21 21/21 175 kg falkötő-vas elhelyezése...................... 3 08 11 63
22 22/22 520 kg árnyékszék-tömlő elhelyezése . 3 70 19 21
23 23/23 1 db árnyékszék-ülés elhelyezése . — 62 2 18
21 21/21 1 » vízvető-kő elhelyezése...................... — 92 3 68
25 25/25 2 » takaréktűzhely falazása és vasból

való alkotó részeinek elhelyezése, anyag-
gal e g y ü t t ........................................... 10 — 80 —

26 26/26 12 db kéménytisztító ajtócska befalazása . — 31 3 72
Föld- és kőműves-munka összesen 22015 17

11. Kő-, gránitterazzó- és ezément-
munka.

27 27/27 L01T1 m2 granitto-mozaik, 10 cm vastag román-
czément-alappal, szegélydíszítéssel, esi-
szólva és olajjal beeresztve . . . . 5 — 520 5a

28 28/28 2!7'10 m2 bétonburkolat a padláson 5 cm vas-
tagságban, román-czémentből. simítva . 1 50 370 65

Kő-, gránitterazzó- és ezément-munka összege 891 20

III. Kőfaragó-munka.
29 29/29 1'90 m tömör előlépcső-fok, bcrcncsfalusi kőből,

17/30 cm keresztszelvénynyel, tagozat nél-
kül, finoman szemcsézve, 1'70 m hosszú 10 —!!• 119

Áttétel ii 119
—j

1
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30 30/30 1'80 m2 kéményfedő-lap, ugyanabból a kőből. 13
cm vastagságban, köröskörül csepegővel. 15 — 27 —

31 31/31 4 db vízvető-kő a vízlevezető csövek alá, ugyan-
4-0abból a kőből, 0*40/0*3ö/0*20 m mérettel . 10 — —

Kőfaragó munka összege 186 —

IV. Vasszerkezeti munka.

32 32/32 4660 kg hengerelt vasgerenda, normális lyu-
kakkal, miniummal mázolva,'súlybizonylat 
szerint átvéve. . .................................. 25 _ 1165

33 33/33 475 kg falkötő-vas, zárórudakkal, szorító
gyűrűkkel és ékekkel együtt . . . . 30 — 142 50

34 34/34 520 kg árnyékszék-tömlő és töltsér öntöttvas-
ból, 150 mm átmérővel, befestéssel együtt . 24 — 124 80

Vasszerkezeti munka összege 1432 3n

V. Ácsmunka.

35 35/35 343*26 m2 széklábas, álló födélszék, szelemenes,
kontyos, erős székkötéssel, a szükséges 
kiváltásokkal, kettős cserépfödés alá be- 
léczezve, minden szükségesnek mutatkozó,
itt fel nem sorolt deszkaborításokkal és
egyéb mellékmunkákkal, valamint a szük
séges csapszegek, pántok és csavarok
h ozzáadásáva l...................................... 4 72 1620 18

36 36/36 18*72 m2 egyszerű félereszes födélszék a veranda
fölött, bádogfödés alá, a hozzávaló deszka- 
borítással, különben úgy, mint a 35. té
tel a l a t t ................................................. 3 39 63 46

37 37/37 22'10 m i 8/28 cm keresztszelvényű tömör
pincze-lépcsőfok tölgyfából, kétoldali gya- 
lulással. tagozat nélkül........................... 5 24 115 80

38 38/38 1 db kétszárnyú ajtó-félfa 12/15 cm-es geren-
dából, 1*30 3'00 m méretekkel 7 54 7 54

39 39/39 3 db egyszárnyú pinczeajtó-félfa, 12/15 cm-es
42gerendából, 1*00/2 Ou m méretekkel . 6 14 18

40 40/40 12 db kétszárnyú ajtófélfa, 12/15 cm-es geren-
dából, l*3o/2 60 m méretekkel 7 08 84 96

41 41/41 10 db kettős egyszárnyú ajtófélfa, 12/15 cm-es
121gerendából, 1 05/2*20 m méretekkel . 12 12 20

42 42/42 28*80 m2 favázas fal tölgyfából a verandán, 
12/15 cm-es gerendákból, gyalulva és 
élezve, a szükséges párkányléczekkel és 
2 cm vastag, kimetszett deszkaborítással.
csapszegekkel és csavarokkal . . . . 6 — 172 80

43 43/43 243*78 m2 csapösger'enda-menyezet 18—21 cm
magas gerendákból, kemény fából ké-
szült csapokkal és elhelyezéssel, göm
bölyű fából kifaragva . . . . . 4 91 1196 96

• i - , . ... Áttétel 3401 32
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44 4444 18195 m2 csaposgerenda-menyezet 23—24 cm
magas gerendákból, különben úgy, mint a 
43. tétel a l a t t ...................................... 5 59 1017 10

45 45/45 8 80 m tölgyfakeret a pöczegödörhöz, 16/16

46/46

cm-es gerendából, az ajtó részére szüksé
ges horony kivésésével, összekötéssel és 
elhelyezéssel........................................... 2 40 21 12

46 1 db kétszárnyú fedőajtó a pöczegödörhöz, 4
8 77cm vastag tölgyfadeszkából . . . . 8 77

47 47/47 4 db árnyékszékülés kemény fából, fedővel és
10 40elülső deszkával e g y ü t t ...................... — —

Ácsmunka összesen

loooo—

31

VI. Cserépfedő-munka.
48 48/48 401*04 m2 kettős cserépfödés, a legjobb minő-

ségű, mészmentes cseréppel, a szükséges 
taréj- és gerinczcserepek hozzáadásával, 
a taréjon, gerinczeken. a csurgószéleknél, 
a kémények és padlásablakok körül fehér- 
mész-habarcsba ra k va ........................... 2 37 950 46

Cserépfedő-munka összesen 950 46

VII. Bádogos-munka.
13. sz. czinklemezből, elhelyezéssel együtt.

49 49/49 24‘22 m2 tetőlodés a veranda fölött 4 60 111 41
50 50/50 6-40 m csurgó-befödés 0'63 m szélességben . 2 60 16 64
51 51,51 9*54 m2 kémény-körüli f ö d é s ..................... 4 60 .43 88
52 52/52 6 db fecskefarkalakú a b l a k ...................... 8 — 48 —
58 58/53 1 » tetőre kijáró a b l a k ........................... 13 — 13 —
54 54/54 88-00 m függő ereszcsatorna díszes kampókkal,.

281 6015 cm á tm é r ő v e l ................................ 3 20
55 55/55 24-00 m lefolyó-cső 12 cm átmérővel, kampók-

72kai e g y ü t t ........................................... 3 — —
56 56/56 4 db vízgyűjtő töltser h o z z á ..................... 10 — 40 —
57 57/57 58-20 m2 párkányfödés................................ 5 — 291 —

Bádogos-munka összesen 917 53

VIII. Asztalos-munka.
58 58/58 13 db külső-belső, ki-benyíló négyszárnyú ablak,

1-00/1-90 m. 16 cm széles bélléssel, szo
ros keresztfával és ablakdeszkával együtt 36 _ 468 —

59
60

59/59
60/60

14 db ugyanolyan ablak, de 110/2 10 m-es . 
1 db csupán belső, befelé nyíló, négyszárnyú 

lépcsőházi ablak, 1-00/1*90 m, béllés nél
kül, szoros keresztfával és ablakdeszkával

40 560

1616 — ;—
61 61/61 1 db ugyanolyan ablak, de 1 10/2*20 m-es . 18 — 18 —
62 62/62 2 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú ár- 

nyékszék-ablak, 0-60/1*20 m, béllés nélkül

Áttétel

8 — 16 —

1078 —
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63 63/63 16 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
székfal-ablak, O’40/T00 m, béllés nélkül 

1 db kétszárnyú parapet-üvegajtó (bejáró-ajtó),
5 80

64 64/64
kétszárnyú fölülvilágító val, 1 •30/3 00 m,
16 cm széles bélléssel és kétoldali perem
mel, tölgyfából (a nyílásokba vasrács fog 
i l le s z t e tn i ) ............................................ 100 100

65 65/65 4 db kétszárnyú szobaajtó, 1*30/2*60 m, 45 
cm széles bélléssel és kétoldali peremmel,
tölgyfából való küszöbdeszkával. 40 — 160 —

66 66/66 4 db éppen olyan ajtó, de csak 16 cm széles
bélléssel................................................. 34 — 136 —

67 67/67 10 db egyszárnyú szobaajtó, 1 05/2*20 m, 45
cm széles bélléssel és kétoldali peremmel, 
tölgyfából való küszöbdeszkával 30 300

68 68 68 4 db egyszárnyú pinczeajtó, 1*00/2*00 m, béllés
és perem nélkül...................................... 16 — 64 —

69 69,69 16 00 m beeresztett lépcső, 12 cm vastag, 30
cm széles lépcsőoldalakkal tölgyfából.
52 db 16 cm magas és 30 cm széles,
tisztára gyalult és tagozott lépcsőfokkal, 
5 cm vastag hágódeszkával és 3 cm 
vastag béllésdeszkával, a hozzávaló

70 70/70
csavarokkal, elhelyezéssel együtt . 

7'02 m* lépcső-pihenő, 4 cm vastag felső, 2
15 — 240 —

cm vastag alsó deszkaborítással, gyalulva, 
3 cm vastag gyalulatlan vakbélléssel, a
hozzávaló gerendákkal, csavarokkal és

71 71/71
elhelyezéssel e g y ü t t ............................

15*84 m2 árnyékszéki választó-fal, 8 cm vas
tag fenyőfakeretben, ajtókkal, laposfejű 
szegekkel és elhelyezéssel együtt

7 49 14

6 — 95 04
Asztalos-munka összesen 2302 18

IX. Padlózati munka.
72 72/72 168*47 m2 amerikai tölgyfapadozat, legföljebb 

40 cm hosszú és 5 cm széles deszkács-
káliból, vánkosfákkal, vakpadolattal,

73 73/73

szék- és szegélyléczekkel és lerakással 
együtt, egyszer viaszszal beeresztve H/ 20 1212 98

167*97 m2 hornyolt, 33 mm vastag hajópado-
zat. legföljebb 16 cm széles, bélnélküli 
fenyődeszkából. 8/10 cm-es vánkosfákkal,
székléczckkel és lerakással együtt . 3 20 537 50

Padlózati munka összesen i | 1750 d8

X. Lakatos-munka.
!

74 74/74 27 db külső-belső, ki-benyíló, 1*00/1*10 m széles,
1*90/2*10 m magas, négyszárnyú ablak
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75 75/75

77

32 db sarokvas
20 » 13. sz. pánt
12 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs

2 » belső kiakasztó
2 » külső kiakasztó rúd . . . .

2 db csupán belső, befelé nyíló, négyszárnyú
lépcsőházi ablak, különben, úgy, mint a 
74. tétel alatt, .

J6 db sarokvas
10 » 13. sz. pánt
3 » kettős .fordító rézből
4 » ablak-rézgomb
2 » belső kiakasztó
6 » lapátfejű s z e g .................

76/76 2 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
árnyékszék-ablak, 0'60/l'20 m 

4 db sarokvas 
2 » 13. sz. pánt
2 » beeresztett nyelvű fél rézkilincs
4 » lapátfejű s z e g ...........................

77/77 L6 db csupán belső, befelé nyíló, egyszárnyú 
székfa 1-ablak, 0-40/P00 m 

db sarokvas
» közönséges sarokpánt 
» kallantyú 
» vasgomb
» lapátfejű s z e g ...........................

78 78/78 1 db kétszárnyú parapet-üvegajtó, kétszárnyú 
fölülvilágitóval, 130/3 00, az ajtóban és a 
fölülvilágítóban. fa^onvas-rácscsal.

6 db i 8 sz. pánt 
» bevésett zár 

pár tömör rézkilincs 
» bosszú rézlemez paizszsal 
» beeresztett tolóretesz 

db ütköző lemez.
» betétrács fa^onvasból 
» sarokvas )
» 13 sz. pánt I a fölülvilá-
» ablakgomb ( gitóban
» kettős fordító )

<9179 8 db kétszárnyú szobaajtó, lüO/2'60 m,
6 db 18 sz. pánt, csap csapon 

» bevésett zár
pár beeresztett tolórelesz rézgombbal 
» tömör rézkilincs
» hosszú rézlemez paizszsal

db ütköző lemez................................
80/80 10 db egyszárnyú ajtó, 1 -05/2-20 m,

3 db 18. sz. pánt, csap csapon
1 » bevésett zár
t pár tömör rézkilincs 
1 » hosszú rézlemez paizszsal

Áttétel

12

79

80

324

14

2 50 40

4-0 40 -

I oi — 120 -

544
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® w kor. | fii kor. ! ni kor. fii.

Átvétel 1 " 6 IC> —

81 81/81 4 db egyszárnyú pinczeajtó, 1 00/2-00 m,
3 db 18. sz. pánt 
1 » borított zár 
1 pár vaskilincs 6i _ 24

82 82/82 4 db árnyékszék-ajtó, 0 75/2 00 m,
3 db 18. sz. pánt
1 » bevésett zár reteszszel és kulcscsal 
1 » belső kereszt-tolóretesz. 8 32

83 83/83 I7'50 m egyszerű lépcsőkorlát kovácsolt vasból.

84 84/84

kemény fából való korlátoszlopokkal és 
fényezett karfával, elhelyezéssel .

5 db egyszárnyú, beüvegezhető pinczeablak- 
rács fayonvasból, 0-40/T00m, két kallan-

20 — 35 —

85 85/85
tyúval............................................ 12 — 60 —

1 db kétszárnyú pöczegödür-ajtó

8G86/86

4 db egyszerű pánt 
1 » tolóretész
4 » aj tó sarok................................. 5 5

1 db padlásajtó vaslemezből, kovácsvas-keret-
tel, sarokvasból való ütköző léczczel, átlós 
pántokkal, 2 keresztpánttal, 2 kőbe eresz
tett ajtósarokkal, borított zárral és horog-

87 87/87
gal, 1 -00/2-00 m . 30 — 30 —

12 db kéménytisztító ajtócska vaslemezből 3 20 38 40
88 88/88 2 db takaréktűzhely vasból való alkotó részei,

89 89,89
sütőcsövekkel és rézből való vízkatlannal 64 — 128 —

16 kg kampógyűrű az árnyékszéktömlőhöz,
vasiakkal b e vo n va ................................. — 50 8 —

Lakatos-munka összesen 1000 40

XI. Mázoló-munka.
90 90-10243L58 m2 ajtó- és ablakmázolás, háromszoros90 olajfestékkel, tölgyfaszínre erezve, a vas

tárgyak feketére m á zo lva ...................... 1 20 519 90
Mázoló-munka összesen 519 90

XII. Üveges-munka.
91 103-

-108 129-58 m2 ablaküvegezés, 4/4 vastag szolin-
91 üveggel, ragaszszal együtt...................... 3 50 453 53

Üveges-munka összesen 453 53

XIII. Szobafestő-munka.
92 109/92395-00 m- alapozás és egyszerű márványozott

falfestés enyves festékkel, a falszalagok
és menyezet-rózsák helyreállításával, 
megfelelő menyezet-festéssel és körül-
vonalozással együtt........................... — 13 51 35

Áttétel 51 35
Sobó: Középítéstaa 11. 38
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Átvétel 51 j 3c
98 110/03 267B0 m‘- alapozás és egyszeri sima falfestés

enyves festékkel, megfelelő menyezettel
és körülvonalozással........................... — 10 26 70

91 111/9450P95 m2 alapozás, enyves festékkel való
befestés és egyszeri patronozás, meg-
felelő menyezettel és körülvonalozással — 18 90 35

95 112/95 543“04 m2 alapozás, enyves festékkel való be-
festés és kétszeri patronozás, megfelelő
menyezettel és körülvonalozással . — 24 130 33

Szobafestő-munka összesen “298 73

XIV. Kályhás-munka.

96 113/9G4 db cserépkályha, barna, zöld vagy zöldesbarna
színben, felső, alsó és középpárkánynyal,
felállítással, 104/110 m3 fűtőképességgel. 80 — 320 —

97 114/97 2 db éppenolyan cserépkályha, csakhogy
14o/150 m3 fűtőképességgel . . . . 90 — 180 —

98 115/9S2 db éppenolyan cserépkályha, csakhogy
lcö/190 ma fűtőképességgel . . . . 100 — 200 —

Kályhás-munka összesen 700 -

Összesítés.
I. Föld- és kőműves-munka . . . . 2.015 17

II. Kő-, gránitterazzó- és czément-munka . 891 20
III. Kőfaragó-m unka................................. 186 -
IV. Vasszerkezeti m unka........................... 1432 30
V. Á csm u nka ........................................... 4488 31

VI. Cserépfedő-munka................................ 950 46
VII. B ádogos-m u nka................................ 917 53

VIII. A szta los-m u nka................................ 2302 18
IX. Padlózati m u n k a ................................ 1751: 48
X. La k a tos -m u n k a ................................. 1000 40

XI. Mázoló-munka...................................... 519; 90
XII. Üveges-munka...................................... 453 53

XIII Szobafestő-munka................................ 298 73
XIV. K á lyh ás-m u n ka ................................ 700 —fi

Összes költség . II 87906 19

8. Az összevont költségvetés.
Kisebb költségvetéseknél az előméretet és a költségkimutatást 

egybe lehet foglalni, vagyis az építőköltséget az előméretben kimutatni, 
úgy, hogy csak a munkabérek és anyagárak jegyzéke és az árelemzés 
alkotja a költségvetés külön mellékletét. Az eljárás különben ugyanaz, 
mint a külön-külön szerkesztett költségvetésnél láttuk. Az épületről 
ugyanis a részletes tervrajzok alapján kiszámítjuk, úgy, mint
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előbb, a valódi munkamennyiséget, ezt minden egyes tételnél meg
szorozzuk az erre vonatkozólag külön levezetett egységárral s kapjuk 
azonnal a munka helyreállításához szükséges költséget. A vállalkozók, 
ha maguk készítik a tervezetet, rendszerint ilyen költségvetést 
szoktak ajánlatukhoz csatolni, de árjegyzék s árelemzés nélkül.

Ilyen költségvetés alakja a következő:

Költségvetés

a Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóházról.

*cö 1 M

A tárgy megnevezése

M é r t é k

I. Föld- és kőműves-munka, i
anyaggal, munkabérrel, szerszámmal és 

állványokkal együtt

Földkiásás:
a pinczetömb részére 
7-90 +  0-90 +  u-60

a pinezelépcső részére 
2-45 - f  0-60 +  0-45

a pöczegödör részére 
2-65 +  0-45 +  0-45

Alapárkolás:
a főfalak

19-80+ (7-90 +  0-60) 2 

vastagabb anyafal

hosszú
széles
mély

hosszú
széles
mély

hosszú
széles
mély

hosszú 
széles 

hosszú 
széles

60 c.m-es falak
19’80 4~ 6 00 4* 7-90 4“ -b35 hosszú

széles
a lépcső orsófala . . . .  hosszú

széles
a bejáró lépcső alapzata

5 80 4" (0 45 4" l'-iO) 2 hosszú
széles 

összesen m2 
mélv

a pinczenélküli rész alatt 
16-55 4 - 4-35 4- 4-35 hosszú

széles

Áttétel

bjj*a> s_

bt) O >■0} N o

in í cm in I cm kor.) fii

i bti
ís) C  S N 

%

kf>r. Hl.

186
9.

15
2

23
00

10
2

38

11

28

85
0

20
20

65
50

61

43

50

61

28
46
60

03

03

400

30

26

51

508

16

46

62

28

52
38*
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A tárgy megnevezése

M é r t é k

E
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ár
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n
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y
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t-

kö
b-

m |cm m cin m cm kor. | ül. kor. | ül.

Átvétel 20 03 508 52
3 X  4 '3 5 ......................hosszú 12 05

széles 0 45 5 87
összesen m2 25 90

mély 1 00 25 90
földkiásás összesen m3 

534‘42 m3 földásás a pinczék és alap
zatok részére, tekintet nélkül a minő
ségre és mélységre, a földnek InOm 
távolságig való talicskázásával együtt

534| 42

92 491
Alapfalasat. Pinczefalak alapzata az

1. tétel szerint ................................
Alapfalak a pincze nélküli rész alatt

51 28

az 1 . tétel szerint ma 25 90
magas 2 04 52 84

összesen m3 104 12
10P 12 m3 alapfalazat és szabad alapok 
az alá nem pinezézett részben, 16 
cm-nyire a földszinti padozat alá, 
románczément-habarcsba rakva, a
városi kőbányából fejtendő legjobb
minőségű fekvőlapos kőből, közön
séges mélységben, vakolás nélkül . 

Vegi/es pincsefalasat. A körülzáró
13 60 1416

falak 2 X  7’90 -j- 19'80 - f-1*20 hosszú 36 80
széles 0 93 34 22

19-80 -\- 4-35 . . . .  bosszú 
! választó falak,

24 15

12’7ü -f- 7’90 -)- 6-00 . . hosszú 26 60
összesen hosszú 5Ö 75

széles o 63 31 97
a lépcső orsófala . . . .  hosszú 4 35

széles 0 48 2 09
összesen m2 68 28

magas 3 04 207 57
a bejáró lépcső oldalfalai

6 00 -j- P40 . . . .  hosszú 7 40
széles 0 48 3 55
magas 1 20 4 26

összesen m3 315 95
315’95 m3 vegyes pinczefalazat, román-
czément-habarcsba rakva, íjfi-rész 
legjobb minőségű,mészmentes, vizbe- 
mártott téglából, 4/r>-rész a városi
kőbányából fejtendő legjobl) minő
ségű fekvőlapos kőből, a látható ré-
szék simítatlan vakolásával román- 
czément-habarcscsal..................... 16 11 3089

Ilyen módon folytatjuk a munkát.
míg a költségvetés végére érünk •

1.

2.

3.
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Sokszor, különösen pedig olyankor, a midőn az építés házi 
kezelésben lesz végrehajtandó, a kimutatott munkamennyiség után 
minden egyes tételre vonatkozólag azonnal levezetik az egységárat 
is s ezzel megszorozva a munkamennyiséget, kiszámítják az ennek 
helyreállításához szükséges költséget. Az árjegyzék azonban ekkor 
is külön mellékletet alkot.

A költségvetés e módja rövidebb ug\an. illetve kevesebb Írás
sal és papírfogyasztással jár, de kevésbbé világos és áttekinthető 
mint az előbbi. Nagyobb költségvetéseknél ennélfogva, a hol a könnyű 
áttekinthetőség a főczélunk, nem szabad a munkát és a papirt 
sajnálni és a költségvetést a tárgyalt módon részletesen kell meg
szerkeszteni.

9. Az általános költségvetés.
Az épitőköltség részletes kiszámításának művelete, a fönnebbiek 

szerint, igen körülményes és hosszadalmas, a mellett pedig, mível 
csak részletes tervrajzok alapján készíthető el, nagyobbszerű épít
kezések tervezésénél meglehetősen költséges is, mert az egész építő
költségnek 1*50—3'75°/0-át veszi igénybe (a fönnebb tárgyalt
emeletes épületnél, a melynek egész építőköltsége kereken 38.000 
korona, 2’50/0-ot vagyis kereken 950 koronát). Ez a hosszadalmas 
és költséges művelet nem mellőzhető akkor, a midőn az építés 
végrehajtásáról van szó, mert csak ilyen művelet útján szerezhetünk 
biztos és megbízható felvilágosítást és könnyű áttekintést, úgy a 
munkálatok mennyiségéről és minőségéről, az anyag és munkaerő
szükségletről, mint a munkák egységárairól, az építés végrehajtásához 
szükséges költségről s ennek miként való felosztásáról is. Sok esetben 
azonban egyelőre nincs szükségünk a részletes tervrajzra és költség- 
vetésre, sem pedig arra, mennyibe kerülnek az egyes építő-szerke
zetek, de csak az épitő-költség megközelítő nagyságára nézve akarunk 
lehetőleg gyorsan és olcsón tájékozást szerezni.

Ilyen eset rendszerint a tervezés kezdetén fordúl elő és kü
lönböző indító oka lehet. így például sokszor csak annak eldönté
séről van szó, hogy czélszerűbb-e valamely régi épületet fentartani 
és helyreállítani vagy pedig —  ha a helyreállítás költségei meg
közelítik egy uj épület építő-költségeit — lebontani és helyébe 
újat építeni. Sok esetben maga az építtető, a ki az építést legtöbb
ször az építő-költség nagyságától teszi függővé, még nincs tisztában az 
iránt, hogy egyáltalában építsen-e vagy sem, mert nincs meggyő
ződve szándéka kivihetőségéről és nincsen tájékozva a költség 
megközelítő nagyságáról, a melyet szándékának megvalósítása meg
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kíván, és ennélfogva valamely, eléggé biztos alapot keres, melyről 
a befektetés nagyságát megismerheti, a rendelkezésére levő pénzzel 
és a befektetésből várható haszonnal összehasonlíthatja s ennek ered
ményéhez képest egyik vagy másik irányban határozhat, a nélkül, 
hogy e czélból a részletés tervezetre már előzetesen is jelentékeny 
költséget koczkáztatna. Egy másik esetben talán maga a tervező 
nincsen azonnal tisztában az alkalmazandó építő-mód, anyag és 
szerkezetek iránt és az elhatározást attól teszi függőve, hogy az 
építettő által a feladat megvalósítására szánt költséget túl ne lépje; 
ebből a czélból a különböző építés-módból eredő különböző költ
ségek összehasonlítására van szüksége. Állami építkezésekre nézve, 
a melyek 3000—4000 forintnál előreláthatólag többe kerülnek, leg
többször előzetes engedelmet kell kikérni és ezzel kapcsolatban az 
engedelmező hatóságot az építő-költség megközelítő nagyságáról és 
a befektetésből várható haszonról is tájékoztatni; kész részletes ter
vezet erre legalkalmasabb lenne ugyan, a mennyiben azonban az 
az engedelmező hatóság kívánságának meg nem felelne, a reá 
fordított terjedelmes munka egészen kárba veszne;

Ilyen és más hasonló esetekben tehát részletes terv és költ
ségvetés helyett csak egyszerű tervvázlatot és ú. n. általános költ
ségvetést készítünk, azaz olyat, a mely az adott vagy kidolgozott 
építő-program alapján, részletes számítás és adatok nélkül, a terve
zett építkezés megközelítő költségeit kimutatja s mint ilyen nem az 
építés, de csak a további tárgyalás és a végleges döntés alapjául 
szolgál. A részletes terv és költségvetés, a melynek alapján lesz az 
építés végrehajtandó, csak ennek megtörténte után vehető mun
kába.

Az általános költségvetés, mivel csak egyszerű tervvázlat 
alapján készül, munkakimutatás, árelemzés és költségkimutatás szer
kesztése nélkül, az építő-költséget kulcsszerüen és sommása ti vagyis 
kerek összegben mutatja ki; e mellett más, hasonló viszonyok között 
végrehajtott építkezés költségeit, a beépített terület 1 m--jére vagy 
a beépített térfogat 1 m 6-jére vonatkoztatva, veszi alapúi. A szá
mítás tehát tulajdonképpen csak a tapasztalati adatokon alapuló 
becslés, a mely abból a föltevésből indul ki, hogy két vagy több 
hasonló helyi viszonyok között létesített és máskülönben is hasonló 
épület építő-költsége egyenesen arányos azok beépített területével 
vagy térfogatával. Ha tehát valamely épület építő-költségeit, a be
épített terület vagy térfogat szerint számítva, ismerjük, megközelí
tőleg kiszámíthatjuk belőle egy másik épület költségeit, á melyei 
hasonló viszonyok között és azonos kivitelben építeni akarunk. E
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czélból csak a tervezett épület beépített területét vagy térfogatát 
kell kiszámítani és azt a tapasztalati átlagos árral megszorozni.

A fönnebbi költségvetésben részletesen tárgyalt egyemeletes és részben 
alápinczézett tisztviselői lakóház, a melynek beépített területe 19'50 X  1 k35 
279*83 vagy kereken 280 m2 s építő-költsége 37906: 2 8 0 =  135 korona m2-enkint, 
a selmeczbányai és ehhez hasonló helyi viszonyok között elégséges biztossággal 
normálisnak vehető. Ha tehát ugyanitt egy másik, hasonló kivitelű lakóházat 
akarunk építeni, a melynek beépített területe 375 m 2, akkor annak megközelítő 
költsége 375 X  135 =  50625 vagy kereken 50000 koronára becsülhető.

Budapesten Tankö  S. szerint a szilárdan, de nem fényűzéssel épült föld
szintes lakóházak beépített területének m2-je 120—130, az egyemeleteseké pedig 
160—180 koronába kerül. Több ilyen tapasztalati adatot alább az épületek becs
lésénél fogunk közölni.

A  beépített terület m 2-je helyett a beépített térfogat m^-je is vehető egy
ségnek; tekintve azt, hogy e mellett az emeletek különböző magassága is számba 
vétetik, ez az eljárás a valóságot inkább megközelítő összeget adhat.

Könnyen belátható, hogy az ilyen általános költségvetés, habár 
a költségek gondos összehasonlítása alapján készült is, teljes pon
tosságra nem tarthat számot és előre lehet várni, hogy a gondosan 
készített részletes költségvetés összege, az épület nagyságához képest, 
5— 10%-kal eltérő lesz attól, a melyet az általános költségvetés 
mutat. Ettől eltekintve azonban, az eljárás rövid, kényelmes és eléggé 
megbízható s gyakorlott építőmesterek, a kik a helyi viszonyokat is
merik, valamely tervezett épület megközelítő költségeit ilyen módon 
eléggé pontosan irányozzák elő. Kezdőknél azonban, kellő gyakorlat 
hiányában, az eljárás nagy óvatosságot kiván, mert könnyen durva 
tévedésekre és kellemetlen csalódásra vezethet. Ilyen költségvetés 
alapján továbbá soha sem lenne szabad az építést végrehajtani, habár 
ez a vidéken, a hol vállalkozók építenek, gyakran található, mert az 
ellenőrzést minden tekintetben megnehezíti.

10. A műszaki leírás.
A részletes költségvetés, illetve az egész építő-tervezet befejező 

része a műszaki leírás. Feladata az, hogy a tervezetet nagy voná
sokban leírja, megokolja, értelmezze és magyarázza, szóval mind
azokat a tényezőket előterjeszsze, a melyeket az építésre vonatkozó
lag sem a tervezetbe, sem pedig a költségvetésbe befoglalni nem 
lehetett, de a melyeket úgy a tervezet és az építés megértése és 
műszaki megbírálása, mint a költségek alakulása szempontjából előre 
tudni szükséges. Ennek megfelelően a műszaki leírás.

1. kiterjeszkedik az építés részletes megokolására vagyis mind
azoknak az okoknak előterjesztésére, a melyek a tervezetet létre
hozták; ha a tervezet kidolgozását a felsőbb hatóság rendelte el,
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akkor — szükség esetén a rendeletnek másolatban való mellékelése 
mellett — az erre való hivatkozás és a rendelkező hivatal meg
nevezése is elégséges.

2. Röviden rámutat az épület czéljára és rendeltetésére, a 
melynek megfelelően kellett a tervezésnél az egyes szerkezeteket, 
az anyagot, a térszükségletet stb. megválasztani. Ha az építő-program 
előzetesen megállapíttatott vagy a felsőbb hatóság által kiadatott, az 
erre való hivatkozás is szükséges.

3. Általánosságban vázolja, ismerteti és kritikailag méltatja a 
fennálló helyi és építési viszonyokat és a jelenlegi állapotot, a me
lyek nemcsak a terv kidolgozására, de a költségek alakulására és az 
építésre is befolyással vannak.

4. Részletesen leírja az épülettelket s annak alakját, nagyságát, 
értékét, hozzáférhetőségét, vízzel való ellátásának és víztelenítésének 
módját, az esetleg rajta levő régi épület minőségét, állapotát és ér
tékét, talajának minőségét, teherbíró képességét és teherbírósabbá 
tételének módját, a talajvíz állását stb., kiemelve e mellett a telek 
megválasztását igazoló okokat és körülményeket, kimutatva a szom
szédos telkekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket (szolgalmakat), 
a térszabályozás és rendezés módját, az ezzel kapcsolatos előkészü
letek és földmunkák terjedelmét és költségeit s leírva és megokolva 
végre az épület elhelyezését.

5. Magyarázza és kiegészítőig leírja a helyszínrajzot és a 
részletes tervrajzokat, a tér kihasználását, az épület belső beosztását, 
alkotó részeit, külső- és belső berendezését, és ismerteti a tervezett 
szerkezeteket s helyreállításuk módját, szóval a tervezet czélszerű- 
ségét s a viszonyoknak és az épület czéljának megfelelő voltát.

6. Magyarázza és kiegészíti a költségvetést és ismerteti az építő
költséget, a melyet a tervezet végrehajtása megkíván s a melyet, ha 
szükséges, a helyi és térszínviszonyokkal megokol. Kzzel kapcsolat
ban tájékozást nyújt a kiépítés folytán várható haszonról és össze
gyűjti azokat a tényezőket, a melyekre az épület jövedelmezőségét 
alapítja.

7. Végre leírja a munkálatok általános jellemzését és elren
dezését, a tekhnikai végrehajtás módját, ismerteti az alkalmazandó 
és a rendelkezésre levő építő-anyagok minőségét, alakját, közelebbi 
tulajdonságait, beszerzésük és megvizsgálásuk módját, a rendelkezésre 
álló munka- és fuvarerőt és az ehhez képest alkalmazandó építés- 
módot, illetve munkáltató rendszert (saját kezelésben vagy vállalat
ban) s utasítást és tekhnikai útmutatást ad, illetve megokolt javas
latot tesz az építkezés czélszerű végrehajtására, a munkálatok be-
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osztására, a végrehajtásnál figyelembe veendő helyi körülményekre, 
az építés vezetésére, felügyeletére, ellenőrzésére, a végrehajtáshoz 
szükséges időtartamra és mindarra nézve, a mi a tervezetnek és a 
javaslatba hozott munkáknak felvilágosításara és megítélésére szol
gálhat, a tervezet végrehajtását megkönnyíti, a később felmerülhető 
kétségeket eloszlatja és a tervezőnek a helyi viszonyok ismeretén 
alapuló szándékát kifejezésre juttatja.

A műszaki leírásra különösen oly építkezéseknél van szükség, 
a melyeknek tervezetét valamely elöljáró hivatalhoz kell műszaki 
felülvizsgálás és engedélyezés végett előterjeszteni, hogy az engedel- 
mező hivatal az építkezés czélját, jelentőségét és összes részleteit 
megismerje és megértse s ennek alapján az engedélyezés felöl teljes 
biztossággal határozhasson. De magán-építkezéseknél sem kellene a 
műszaki leírást mellőzni, mert az építtetőnek nemcsak a tervezet 
megértésére, de arra is nyújt alkalmat, hogy az építkezés részletei
ről és körülményeiről végrehajtás közben és esetleges kétségek vagy 
félreértések felmerülése esetén is tájékozódjék, és megnyugvást sze
rezzen arra nézve, hogy a végrehajtás az előzetesen megállapított 
és elfogadott elvek szerint történik. Hasonlóképpen nem mellőzhető 
a műszaki leírás, a midőn a munka végrehajtását vállalkozóra bízzuk, 
mert az építés különféle részletei és a költségek miként való ala
kulása iránt aváilalkozó csak e leírás segítségével tájékozódhatik és 
jöhet tisztába az elvállalt kötelezettségek nagysága és a vállalkozás
ból várható haszon felöl. Az építtetőnek viszont a leírás a vállalko
zóval szemben a munkák ellenőrzését könnyíti meg.

A költségvetésre vonatkozó irodalom  és forrásmunkák:
R. Mühlböck: Baurathgeber oder vollständiges Handbuch der gesammten 

Preisanalysen, Graz 1854
A. Wach: Baurathgeber, Prag 1855.
Provisorische Bau-Instruction  für die k. k. Berg-, Hütten- und Salinen- 

Werke, Wien 1858
Manger: Hülfsbuch zur Anfertigung von Bauanscblägen, etc. Berlin 1860.
J. Michel: Anleitung zur Verfassung der Vorausmasse und Kostenüber

schläge für Hochbauten, Wien 1864.
Busch: Die Bauführung, Leipzig 1871.
C. Schwatlo: Handbuch zur Anfertigung von Bauanschlägen, Halle 1874.
Schwatlo-Liebold: Die Baupreise, Halle a. S. 1875.
Baiigebühr-Ausmass für die gesammteMilitär-Bau-Administration, Wien 1875.
Wagner V. Építési Illetékkiszabás, Budapest 1877.
W. Wagner: Der praktische Baurechner, Wien 1881.
Gonda B: Építési Tanácsadó, Budapest 1885.
H. Dicsener: Das Veranschlagen und Entwerfen von Hochbauten, Halle 

a S. 1888.
D. V. Junk: Wiener Baurathgeber. V. kiadás, Wien 1894.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6 0 2

Benkő Károly: Épületek költségvetéseinek szerkesztése, Budapest 1888.
C. Schwatlo: Handbuch zur Beurtheilung von Kostenanschlägen, Karls

ruhe 1890.
G. Benkwüz: Das Veranschlagen von Hochbauten, Berlin 1891.
R. Kusyn: Kostenüberschläge für Hochbauten, Prag 1892.
L Abel: Allgemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1893.
R. Hand: Österr.-Ung. Baurathgeber, Wien 1894.

III. FEJEZET.

Az építés végrehajtása.

A részletes tervezet elkészítése után megteszszük az építés 
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket s ha ez megtörtént, hozzá
foghatunk a tulajdonképpeni végrehajtáshoz.

1. Az építő-engedelem megszerzése.

Minden új épület létesítéséhez, valamint a meglevő épületek 
kibővítéséhez (toldalék-épülethez) vagy átalakításához és végre az 
épületben tervezett oly változtatásokhoz (javításokhoz), a melyek az 
épület szilárdsági, tűzbiztossági vagy egészségügyi állapotát vagy a 
szomszédok jogait érintik, vagy a melyek által az épület külseje 
lényegesen átalakul, vagy végre, melyeknél bizonyos rendőri intéz
kedések szükségesek: az építés megkezdése előtt építő-engedelmet 
kell szerezni. Az erre vonatkozó határozatokat mindig az illető község, 
járás vagy megye építési szabályrendelete tartalmazza, a melynek 
ismerete nélkül ennélfogva az engedelmezéshez kötött feltételek sem 
teljesíthetők.

Új épület létesítése alatt azt az építkezést értjük, a midőn az épület minden 
egyes alkotó részét alapjától kezdve újonnan állítjuk helyre, míg ellenben toldalék - 
épület az, a mely egy meglevő épülethez csatlakozik, a nélkül, hogy az utóbbi 
tényleges átalakulást szenvedne. Átalakítás vagy újjáépítés az a művelet, a 
midőn a meglevő épület lényeges szerkezeteit részben vagy egészen kiváltjuk, 
eltoljuk vagy eltávolítjuk. Javításnak végre a meglevő épületen eszközölt azt a 
változtatást tekintjük, a mely által az épület külső méreteit vagy homlokzatát 
megváltoztatjuk, egyes szerkezeteit kiváltjuk vagy eltávolítjuk, vagy az épület 
szilárdságát, tűzbiztosságát és egészségügyét megjavítjuk. Az utóbbihoz tartozik a 
házi pincze, árnyékszék, pöczegödör, kút, házi csatornák, tűzhelyek és kémények 
javítása vagy átalakítása, új választó falak építése vagy a régiek eltávolítása, 
egyes vasgerendák, boltövek, falkapcsok, oszlopok stb. elhelyezése és a mellék- 
épületeknek (műhely, raktár, bolthelyiség, istálló stb.) lakóházzá vagy viszont 
való átalakítása.
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Az építő-engedelem kikérése történhetik egyszerű bejelentéssel, 
szóval vagy írásban, és szabályszerűen felszerelt és bélyegzett folya
modványnyal.

Kisebb javítások eszközlése, nevezetesen a ház külsejének újjá 
vakolása, színezése vagy újból födése (a födélszék átalakítása nélkül), 
kályhák és tűzhelyek, ajtók és ablabok, padozatok és menyezetek 
kicserélése, egyes ablakoknak ajtókká vagy megfordítva való átala
kítása stb. esetén az egyszerű bejelentés, szóban vagy írásban, elég
séges. Hasonlóképpen tervrajzok csatolása nélkül történhetik kisebb 
községekben az engedelem kikérése, szóval vagy írásban, akkor is. 
a midőn csak csekélyebb mérvű átalakításokról vagy pedig kisebb
szerű építkezésről (egy szoba, konyha és kamara, kisebb istálló vagy 
más melléképület helyreállításáról) van szó; utóbbi esetben azonban, 
az építkezés megismertetése czéljából, a helyiségek méretei, az építő
anyagok neme. a födélhéj minősége és a szomszédok nevei megje- 
lölendők. Szóval előterjesztett kérelemnél ez az ismertetés a beje
lentéskor felvett jegyzőkönyvbe vezettetik be. Ha azonban az enge- 
delmező hatóság azt találná, hogy az átalakítás tervrajzok mellé
kélése nélkül meg nem engedhető, akkor a végrehajtás felfüg
gesztésével kapcsolatban elrendelheti a szabályszerű tervezet előter
jesztését.

Oly kisebb javítások eszközlésénél, a melyek csak egyes szer
kezetek rendszeres fentartását czélozzák és sem az épület állapotát 
meg nem változtatják, sem pedig rendőri intézkedést nem igényel
nek, az egyszerű bejelentés sem szükséges. Ilyen javítás a belső 
helyiségek meszelése vagy festése s az ablakok, kályhák, takarék- 
tűzhelyek, ajtók, padozat stb. egyszerű fentartása.

Minden más építkezéshez, illetve átalakításhoz vagy javítás
hoz az engedelmet szabályszerű folyamodványban kell kikérni; a 
kérvényhez a szabályszerűen megszerkesztett és felszerelt tervraj
zok (helyszinrajz, alaprajzok, metszetek, homlokrajz) és szükség 
esetén a vasszerkezetekre, oszlopokra és más szokatlan szerkeze
tekre vonatkozó részletrajzok, sztatikái számítások és ismertetés is, 
úgy az építtető, mint a tervező és építésvezető által aláírva, rend
szerint két példányban, megbírálás és hozzájárulás végett csato
landók. A folyamodványban az épülettelek megjelölendő, tulajdon
joga, ennek hiányában pedig a telektulajdonos engedelme kimuta- 
tatandó és az építésvezető megnevezendő. A szomszédos épületek 
távolságának megjelölése és a szomszédok megnevezése akár a terv
rajzban, akár a műszaki leírásban történhetik meg.
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Az engedelmező hatóság városokban a tanács vagy rendőr- 
kapitány, megyékben a főszolgabíró, a kire ennélfogva a folyamod
ványt is czímezni kell.

A folyamodvány, a melyet 1 korona értékű okmánybélyeggel kell felszerelni, 
a fönnebb ismételve tárgyalt tisztviselői lakóházra nézve a következő lehet:

Tekintetes városi tanács!

A selmeczbányai C számú telek-jegyzőkönyvbe 324 h. r. szám alatt foglalt 
és nevemre jegyzett telken, a mellékletben ide csatolt helyszinrajz és részletes 
tervrajzok szerint, egy egyemeletes tisztviselői lakást, két tisztviselő részére akarok 
építeni és kérem az erre vonatkozó építő-engedelem kiadását. Felelős építés- 
vezetőm N. N. építőmester.

Selmeczbányán, 1898. évi június hó 21-én.

N. N. N. N.
építésvezető. kérvényező.

A folyamodvány külsején a kérelem tárgyát, a szokásos alakban, röviden 
ismételjük.

Az engedelmező hatóság az építő-engedelem kiadása előtt a 
szabályrendeletben megjelölt határidőn belül helyszíni szemlét és 
tárgyalást tart s erre a községi képviseleten és — szükség esetén — 
az orvoson és 1-2 szakértőn kívül az engedelem-kérőt vagy helyettesét, 
az építésvezetőt, valamint a szomszédokat és érdekelt feleket is meg
hívja. A tárgyalás az engedelmező hatóság hivatalos helyiségében 
is megtartható ugyan s ez a bizottság előzetes véleményének kiké
rése czéljából fontosabb építkezéseknél rendszerint történik is, az 
érdekelt felek kívánságára azonban a helyszíni tárgyalást is meg 
kell tartani.

A tárgyaló bizottság a kérelem tárgyát és a tervrajzokat az 
építési szabályrendelet határozatai és az egészségügyi s más viszo
nyok tekintetében gondosan megvizsgálja és a szükségesnek talált 
módosításokat a tervrajzokba bevezeti. A tárgyalás eredménye és 
a meghívott bizottság észrevételei jegyzőkönyvbe vétetnek. Ez a 
jegyzőkönyv a kért építkezés rövid leírását, a szomszédok és más 
érdekelt felek észrevételeit vagy kifogásait, a köztük netalán létre
hozott egyezséget, a szakértői és orvosi véleményt és végre a 
bizottság ajánlatait is tartalmazza és valamennyi résztvevő által 
aláiratik.

Ászomzédok és más érdekeltek magánjogi kifogásait, ha a békés 
kíegyeztetés nem sikerül, a bizottság a polgári perre utalja, egyéb 
kifogások tekintetében ellenben saját belátása szerint határoz és az 
építő-engedelmet, ha a közérdek az ellenkezőt nem kívánja, teljesen, 
illetve annyiban kiadja, a mennyiben az érdekeltek magánjogi köve
teléseit nem veszélyezteti. A határozat a helyszíni tárgyalás után
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azonnal kihirdethető és, ha engedelmezést gátló körülmények nin
csenek, azok a munkálatok, a melyekbe az engedelemkérő az enge- 
delemnek írásban való kiadása előtt is foghat (pl. a meglevő régi 
épület lebontása, a tér egyengetése és leásása, a feljáró út helyre- 
állítása, a bekerítés, a mészgödör helyreállítása stb.j, azonnal meg
jelölhetők.

A helyszíni tárgyalás alapján az engedelmező hatóság a folya
modványt a megszabott határidőn belül elintézi és, a tárgyalás 
eredményéhez képest, az építő-engedelmet írásban megadja vagy 
megtagadja, illetve megjelöli azokat a feltételeket, a melyeknek tel
jesítése esetén az engedelem kiadható lesz. A tervek egyik példánya 
pedig, az engedelmező záradék reávezetése után, a kérvényezőnek 
kiadatik. Az elfogadott tervtől építés közben csak újabb bejelentés 
és engedelem alapján lehet eltérni.

Az engedelmező hatóság határozata, a melyet mindig meg kell 
okolni, a kézbesítéstől számított 8 nap alatt szóval vagy írásban 
megföllebezhető; a megfőllebezésnek halasztó hatása van.

Az építő-engedelem kiadása előtt az építkezést, a fönnebbi 
előkészítéstől eltekintve, megkezdeni nem szabad.

Az építő-engedelem a kézbésítéstől számítandó 1 vagy 2 évig 
érvényes, s ha az építés ez idő alatt végre nem hajtatott vagy meg 
sem kezdedett, új engedelmező eljárásra van szükség.

Állam i építkezéseknél az építésre való engedelmet az erre a 
czélra kijelölt felsőbb hatóság, illetve — nagyobb építkezéseknél — 
az illetékes minisztérium adja meg s azzal kapcsolatban a szükséges 
pénzhitelt is engedélyezi. Az engedelem kinyerésére vonatkozó mű
szaki javaslatot a tervrajzokkal, teljes és részletes költségvetéssel, 
műszaki leírással, sok esetben azonkívül az általános és a részletes 
vállalati feltételekkel, a versenytárgyalási hirdetménynyel és az épí
tési szerződés mintájával is felszerelve, az építést tervező hivatal 
terjeszti fel. Az engedelem leérkezése előtt az építést megkezdeni 
nem szabad, legföljebb rendkívül sürgős szükség esetén, vagy a ha
lasztásból eredő kár, illetve veszedelem elhárítása czéljából, erről 
azonban az illetékes hatóságnak azonnal kimerítő jelentést kell tenni.

A hivataloknak már elfogadott évi költségelőirányzata alapján 
építkezés vagy javítás akkor sem foganatosítható, a midőn az erre 
szükséges költségről az évi előirányzatban gondoskodva van. A végre
hajtásra a részletes tervezet alapján ekkor is külön engedelem szük
séges. Hogy az építést az arra alkalmas időszakban megkezdeni 
lehessen, a hivatal az évi költségelőirányzatban fölvett munkák mű
szaki műveletét, az erre nézve előírt módon, az építést megelőző év
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őszén, legkésőbb az év végéig az illetékes hatóságnak, illetve minisz
tériumnak bemutatni s egyúttal arra is megokolt javaslatot tenni 
köteles, hogy a munkálatokat házi kezelés, alkuegyezmény vagy vál
lalat útján óhajtja-e végrehajtani. A műszaki javaslatot kisérő 
jelentésben az is megemlítendő, hogy a tervezett építkezésről az évi 
előirányzatban gondoskodva van-e vagy sem. Előbbi esetben a költség- 
előirányzat illető rovata és tétele, valamint az összeg is, a mely 
erre a czélra fölvétetett, megjelölendő, utóbbi esetben pedig a munka 
sürgős és halaszthatatlan volta részletesen és kimerítően megoko
landó s egyúttal az is pontosan kimutatandó, hogy a munka költségeit 
miből óhajtja a hivatal fedezni.

Azon rendkivüli építkezések tervezetei, a melyeknek költségeit 
a törvényhozás az országos költségelőirányzat tárgyalásakor csak 
bemutatott kész tervek alapján szavazza meg, azt az évet legalább 
9 hónappal megelőzőleg bemutatandók, a melyben az illető építkezés 
végrehajtása megkezdendő.* A hivatalos engedelem elnyerése és a 
szükséges pénzhítel engedélyezése után az építés megkezdhető, ezt 
megelőzőleg azonban a helyi hatóságtól az építő-engedelmet úgy kell 
kieszközölni, mint azt fönnebb a magán-építkezésekre nézve előadtuk.

Az alantas hivatalok hatáskörébe eső és bizonyos összeget meg 
nem haladó javításokra nézve a felsőbb hatóság engedelme nem 
szükséges, az időszaki jelentésekben azonban, kellő megokolás kísé
retében, azokról is kell megemlékezni és nagyobbszerű javítást, ille
tőleg új építkezést nem szabad több részre osztani, oly czélból. hogy 
azoknak végrehajtására és költségeire nézve, a melyek a hivatal 
hatáskörét egyenkint meg nem haladják, a felsőbb hatóság engedel- 
mét kikérni ne kelljen.

2. Az építés módozatai.
(Munkáltató rendszerek).

Az építő-engedelem kiadása után az építés megkezdhető. Az 
építés végrehajtására nézve általános szabály az. hogy lehetőleg kevés 
költséggel és úgy építsünk, hogy az építmény szilárd és tartós legyen 
és kevés fentartásra szoruljon. Tekintve azt, hogy az építésnél alkal
mazott munkások és vállalkozók viszont első sorban az állandó 
keresetforrást és az üzleti nyereséget tartják szem előtt, a mely a 
fönnebb említett gazdasági követelménynyel össze nem egyeztethető: 
az építtető érdekei megkövetelik azt, hogy az építés berendezése, a 
munkáltató rendszer megválasztása és az építés vezetése tekinteté-

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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ben mindaz megtörténjék, a mi szükséges ahhoz, hogy az építtető 
érdekével ellenkező és jogosulatlan érdekek ne érvényesülhessenek.

A munkáltató módszer háromféle lehet, vagyis az építés végre
hajtása történhetik:

a) házi kezelésben (rezsiben), ha az építtető, illetőleg meg
bízottja vagy alantas hivatala a munkát saját vagy e czélra felfo
gadott munkásaival végezteti, ő szerzi be az építő-anyagokat, ő vezeti 
az építést s ő is számol róla;

b) vállalatban vagyis idegen üzletemberek, ú. n. vállalkozók 
segítségével, a kik az összes munkálatokat szerződésileg átveszik és 
azokat előre megszabott feltételek mellett és előre meghatározott 
időben végrehajtják;

c) házi kezelésben és vállalatban vegyesen, ha az építtető 
egyes munkálatokat maga végeztet s egyes anyagokat és tárgyakat 
maga beszerez, a többieket pedig vállalkozókra bízza.

Nagyobb állami épí'kezések rendszerint vállalati úton, a kisebbek ellenben 
sokszor házilag hajtatnak végre. ínség alkalmával vagy oly esetekben, a mikor 
azt a helyi viszonyok és egyéb körülmények lehetségessé teszik, az építkezések 
házi kezelésben hajtandók végre.

a) A  h á z i kezelésben v á ló  építés.
Ennél a munkáltató rendszernél az építtető a munkásokkal 

szemben a közvetetlen munkaadó. A munkások vagy külün-külün lép
nek vele bérszerződésre, a mely rendszerint szóbeli, vagy pedig cso
portokban, a melyeknek mindegyike saját vezetővel (előmunkás pallér 
stb.) bír s a melyeknek tagjai a közös tulajdonukat kitevő kereset
ben előre megállapított arány szerint részesülnek. Az előbbi mód
szernek tulajdonképpen ott van helye, a hol közönséges munkákról 
van szó, a melyek végrehajtásához tanult munkások vagy kézművesek 
nem szükségesek, míg a kézművesek által végzendő munkálatok 
ezeknek adatnak ki, a kik csoportosan dolgoznak, a nélkül, hogy a 
munkát vállalatba átvennék.

A házi kezelésben való építés jó oldala az, hogy az építtető, 
ha jó, képzett és megbízható közegei és jó munkásai vannak, biz
tosan számíthat jó és tartós munkára, mert az általa beszerzett 
anyagok minőségét ismeri és saját közegeitől (tisztviselőitől) elvár
hatja, hogy az ő érdekében működjenek. E mellett az építtetőnek 
teljesen szabad keze lévén, az építés közben szükségesnek látszó 
változtatásokat egyszerűen elrendeli, a munka haladásával pedig a 
helyi viszonyokhoz alkalmazkodik azaz a munkát a szükséghez képest 
sietteti, lassítja, vagy pedig egy időre (pl. a nyári mezőgazdasági 
munka tartamára) egészen is félbeszakítja.
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A házi kezelés javára azt is állítják, hogy olcsóbb, mint a vállalat, a 
mennyiben a vállalati nyereség az építtető zsebében marad. Ennek az állításnak 
azonban a tapasztalat rendszerint ellentmond, mert a vállalkozó nyeresége nem 
a nagyobb egységi árakból vagy a rosszúí végzett munkából, de abból ered, hogy 
a kinálkozó előnyöket gyakorlott szemével jobban észreveszi és kihasználja s a 
munkálatok sikerét közvetetlen vezetéssel, gyakorlati ügyességgel párosuló szak
értelemmel s helyes és gyors intézkedésekkel stb. mozdítja elő.

A házi kezelésben való építés rossz oldala ezzel szemben az. 
bogv az építtetőnek nemcsak az általános vezetést és ellenőrzést kell 
gyakorolnia, de rendszeresen szervezett és szakképzett tisztviselői 
karra is van szüksége, a melyre a részletes vezetést bízhatja. Az 
általános vezetés, a pénzkezelés, a munka- és fuvarbérek fizetése, az 
anyagok beszerzésének joga stb. e mellett a központ vagy az építtetőt 
képviselő hivatal kezében van, a melynek működése csak az egészre 
irányúi, a nélkül, hogy a részletekbe behatolna. A következő második 
csoport a tisztviselők, a kik megfelelő képzettségek alapján a munka 
teklmikai részében is jártasak, az építés czélját és gyakorlati fogásait, 
az anyagok megkívánt kellékeit és minőségét, a helyi viszonyokat 
stb. ismerik, az egyes szerkezeteket megtervezhetik és kiszámíthatják 
és magát az építést a központ kívánságai és utasításai szerint ve
zetik. Végre következik a közvetetlen munkavezetők, felvigyázók stb. 
csoportja, a kik állásukhoz és kisebb szakértelmükhöz képest már a 
munkásokhoz állanak közelebb és éppen azért alkalmasak arra, hogy 
a munkásokkal közvetetlenül érintkezzenek, hibáikat megróvják, 
ügyességüket megdicsérjék, a munkában való hanyagságot vagy küny- 
nvelműséget, a rossz munkát, az anyagpazarlást stb. azonnal észre
vegyék és megszüntessék s hogy a munkásoknak utasítást és tanácsot 
adjanak és szükség esetén segítséget nyújtsanak.

Látni való, hogy a házi kezelésben való építés rendszere aránylag sok 
tisztviselőt kíván, hogy azonban a siker sem maradhat el, ha azok egységesen 
vannak szervezve s egyetértve és vállvetve működnek. Ehhez azonban okvetet- 
lenül szükséges, hogy az alkalmazottak mindegyike az ő képességeinek megfelelő, 
habár korlátolt hatáskörrel ruháztassék fel, de e mellett ellenőrizhető legyen és 
teendőiért teljes felelősséggel tartozzék.

Rendes viszonyok között az építtető vagy hivatal — ha csak rendes építő
osztálya vagy építésze nincsen — nem rendelkezik azzal a személyzettel, a melyet 
a házi kezelésben való építés megkíván, mert ilyen munkálatok ritkán fordulnak 
elő. Ennek hiányában azután az építést vezetni nem képes, a szükséges intéz
kedéseket elmulasztja, a hibákat vagy észre nem veszi vagy pedig megjavítani 
nem tudja, a kinálkozó előnyöket kihasználni, a munkások hanyagságából eredő 
rossz munkát megakadályozni s az egységárakat és a napszámbéreket helyesen 
megállapítani stb nem képes. Mindennek következése az, hogy az építés nem 
jár haszonnal az építtelőre nézve, mert a rossz vezetésből oly jelentékeny kár 
háramlik reá, a mely legtöbbször nagyobb annál a nyereségnél, a mely egy 
értelmes és derék vállalkozónak jutott volna. Ehhez járul még az is, hogy a
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tisztviselők, ha a nyereségben nem részesülnek, nem mindig védik meg és sokszor 
meg sem védhetik kellően az építtető érdekeit, mert hatáskörük korlátolt, a vezetés 
ennélfogva lanyha, és a közvetetlen érintkezés az építő és építtető között, a mely 
az építés érdekében van, megszakad vagy legalább bizonytalanná válik.

A házi kezelésben való építés hátrányául kell tekinteni azt is, 
hegy az építtetőnek a szükséges szerszámokat saját költségén kell 
beszereznie; ez nem csekély kiadással jár s rendszerint teljesen 
az építés terhére esik, mert a visszamaradt szerszámok csaknem 
értéktelenek. A vállalkozó ellenben a szükséges szerszámokkal ren
delkezik s azokat az építés befejezése után más munkánál használja 
fel. úgy, hogy ebbeli költsége kisebb, még pedig annál kisebb, minél 
jobb és megfelelőbb szerszámokat használ.

A házi kezelésben való építés történhetik napszántban vagy 
szakmánybán (akkordban). Előbbi esetben a munkás napszámra 
dolgozik, utóbbi esetben pedig közte és az építtető között bizonyos 
megegyezés vagy alku (akkord) jön létre az iránt, hogy mennyit 
kap a munkás bizonyos meghatározott munkáért (lásd az alább 
közetkező szakmánylevelet).

A napszámban való munka, ha a felügyelet jó és a munkást 
jól fizetjük, jó és szolid, de a munkások részvétlensége miatt drága, 
mert a munkás nem lévén érdekelve a munkánál, nem várható 
tőle. hogy igyekezzék és a munkát szorgalmasan, gondosan és mégis 
gyorsan végezze. Ez oknál fogva a napszámmunka csak akkor van 
megokolva, ha rövid ideig tart és a költségszaporodás ennélfogva 
alig esik latba, valamint akkor is, a midőn oly munkákat kell végre
hajtani, a melyek különös ügyeimet, ügyességet és megbízhatóságot 
kívánnak vagy a melyeknek miként való végrehajtását és terjedelmét 
előre meghatározni, illetve egységárait, kellő adatok és tapasztalat 
hiányában, előre megállapítani nem lehet. Minden más esetben a 
munkának akkordban való végrehajtására kell törekedni, a melynél 
az egységárak megálllapítására nézve a részletes árelemzés az 
az irányadó. Az egységárak megállapításánál azonban méltányosan 
kell eljárni, hogy a munkás 10 órai keresetéből szerényen megél
hessen s bizonyos igyekezettel és megelégedéssel dolgozzék, s arra is 
kell törekedni, hogy az egyes szakmánycsoportok keresete lehetőleg 
egyenlő legyen, ne hogy azok egymásra irigykedjenek és magokat 
megrövidítve érezzék. Az egységárakat végre, ha csak lehetséges, 
úgy kell kiszabni, hogy a szakmányos mindennapi keresetét maga 
is kiszámíthassa, mert ez nagyobb igyekezetre ösztönzi.

Sobó : Középítéstan I I . 39
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b) A  vállalatban való építés.
Ennél a rendszernél a vállalkozó lép az építtető és a munká

sok közé, mint közvetítő; ő veszi át a munkásokkal szemben a 
munkaadó szerepét és a munkálatokat saját felelőségére és veszélyére 
vállalja el, a nélkül, hogy a munkások ebbe beleszólhatnának.

A vállalatban való építés jó oldala az, hogy a vállalkozók 
körültekintő, leleményes, szakavatott egyének, a kik a munkák végre
hajtásában specziális és alapos gyakorlattal bírnak, az illető mun
kákat alaposan ismerik s kisebb-nagyobb ügyességgel bírva az üz
leti dolgokban, az anyagok és szerszámok minőségének megismeré
sében és megvásárlásában, valamint a munkaerő megszerzésében 
és kihasználásában, tapasztalataikat hasznosan tudják értékesíteni. 
A vállalkozó szakszerű és üzleti tapasztalataival és gyakorlott sze
mélyzetével a munkát azonnal megkezdi s ismerve ennek minden 
részletét és csínját-bínyját, megragad és kihasznál minden kínál
kozó alkalmat, a melylyel a munkát megkönnyítheti és gyorsíthatja. 
E mellett a munkát közvetetlenül vezeti, a szükségesről személyesen 
és rögtön intézkedik, gondoskodik a munkásokról, a kiknek biztos
ságéért felelős s minden munkásnak oly munkát ad. a melyhez 
legjobban ért. A szerződési feltételek keretén belül a vállalkozó 
korlátlanul intézkedik s egész tevékénységét a munka végrehajtására 
fordítja, a nélkül, hogy bürokratikus vagy szervezeti berendezé
sek, sablonok, általános utasitások vagy a szabad mozgást aka
dályozó alakiságok által kötve vagy korlátozva lenne.

A vállalkozó munkavezetőit és iskolázott munkástörzsét magá
val hozza és az építés befejezése után ismét magával viszi, úgy, 
hogy személyzetét nem kénytelen minden építés kezdetén újból 
szerveznie. Az alkalmazottak rendszerint a nyereségben is része
sedvén, anyagilag is jobb helyzetben vannak mint ha közvetetlenül 
az építtetőhőz állanának a munka tartamára szolgálatba.

A vállalatban való építésnél végre az építtető már előre tudja 
az építő-költséget és az építés befejezését előre kitűzött határidőre 
szerződésileg biztosíthatja. A munka' általában véve gyorsabb, 
mert a szállítók és munkások a munkaadóval közvetetlenül érint
keznek.

Ezzel szemben a vállalatban való építés rossz oldala az, hogy 
a vállalat és az építtető érdekei ellentétesek lévén, az utóbbi kény
telen a munkát saját embereivel vagy egy pártatlan szakértővel ioly- 
tonosan ellenőriztetni és szerződésszerű végrehajtásáról meggyőződni, 
hogy továbbá a szerződött vállalkozó eltávozása, elhalálozása vagy 
bukása esetén a munka félbeszakítást szenvedhet, hogy a be nem
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tartott feltételekért kárpótlás a legjobb szerződés és az óvadék da
czára is nehezen kapható s hogy végre a vállalkozó az egységara
kat és az előre nem látott, bár csekély változtatásokat és ese
ményeket illetőleg sokszor pótkövetelésekkel lép fel, a minek sok
szor pörlekedés a vége.

A vállalattal való építkezés továbbá lehetetlenné leszi az épít
tető szabad mozgását; az ennélfogva akadályozva van abban, hogy 
az építéssel a viszonyokhoz alkalmazkodjék és az építés közben 
mutatkozó változtatásokat czéltudatosan alkalmazza. Az ilyen vál
toztatások keresztülvitelére a vállalkozók sokszor nem is hajlandók 
vagy aránytalalanúl nagy kárpótlást igényelnek érte, úgy, hogy a vál
toztatásról a mutatkozó nehézségek miatt inkább lemondunk.

A vállalkozó gyorsan és olcsón igyekszik czélhoz jutni, a mi 
sokszor a munka rovására megy. Ez oknál fogva kellő ellenőr
zésről még akkor sem szabad megfeledkezni, ha a vállalkozó szolid 
és megbízható egyén. Azt sem szabad megengedni, hogy a vállal
kozó alvállalkozóknak adja ki a munkálatokat, mert az egység
árak elaprózódnak és leapadnak és a munka elvállalója megfelelő 
ellenszolgáltatás hiányában vagy a munka jósága vagy a munkások 
rovására kénytelen megkeresni nyereségét és rendszerint selejtesebb 
anyaggal dolgozik.

Ha tehát az építtető vállalkozóval kénytelen dolgoztatni, vá- 
laszsza meg azt óvatosan és igyekezzék magának jó szerződés által 
a munkára való befolyást biztosítani. A mi azonban a siker bizto
sítására mindennél inkább alkalmas, ez az, hogy a tervezet a kép
zelhető legnagyobb pontossággal és részletességgel legyen elkészítve

A vállalattal való építésnél a munkát vagy egyetlen egy vállal
kozónak adjuk ki vagy több kisebb vállalkozó között osztjuk fel. 
Az utóbbi határozottan előbbrevaló, mert közelebb áll a házi keze
lésben való építéshez. Ebben az esetben rendszerint a különböző 
munkanemek szerint különítjük el a munkát, és pl. a kőműves-, 
az ács-, az asztalos- és lakatos stb. munkát adjuk át külön-külün 
vállalkozónak vagy önálló munkacsoportnak, a mely vállalkozó gya
nánt szerepel. E mellett csak azt kell szem előtt tartani, hogy az 
egyes munkamennyiségeket külön-külön helyreállítani lehessen és 
azok egymásba ne ütközzenek s hogy a munkatömegek ne legyenek 
nagyon kicsinyek. Utóbbi esetben több munkát foglalunk egy cso
portba, pl. a kövező- és kőfaragó-munkát a kőműves-munkához, 
a háztodést az ácsmunkához, a vasalati munkát az asztalosmunká
hoz stb.
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3. Az építés kiadása.
A házi kezelésben való építésnél, a munkák napszámban vagy 

szakmánybán végeztetvén, az építés kiadásáról nem lehet szó s 
külön építési feltételek kidolgozása és szerződések kötése is elesik. 
A vállalattal való építésnél ellenben a munkát vagy egységára}; 
szerint adjuk ki, úgy, hogy a vállalkozónak fizetendő összeg csak 
a munka befejezése és átvétele után számítható ki, vagy pedig 
átalányösszegben, úgy, hogy a pénzösszeget, a melyért a vállalkozó 
a munkát elvégezni köteles, előzetesen állapítjuk meg.

Az egységárak szerint való munkakiadásnál az egységárakat 
legczélszerűbb táblázatba összeállítani és a munkák vagy szállítások 
nemét és egységét, a melyre az árak vonatkoznak, szabatosan körül
írni. A munkamennyiséget és az egész kereseti összeget ellenben 
nem szükséges kimutatni. A munka ilyetén kiadása különösen akkor 
van megokolva, a midőn pontos tervezetek hiányában sem a munká
latok egész kiterjedését, sem azok végrehajtásának módját, sem pedig 
az építő-költséget nem ismerjük teljesen és teljes szabadságot aka
runk magunknak biztosítani arra nézve, hogy munkaközben a viszo
nyoknak megfelelően intézkedhessünk. Ez különösen az út-, vasút- 
és vízépítésnél fordúl elő. Épületek építésénél ellenben legtöbbször 
részletesen leírjuk a munkát, úgy, hogy minősége iránt az ajánlat
tevő tisztában lehet, s megjelöljük a munkamennyiséget is, míg az 
egységárak, és a kereseti összeg rovatát kitöltetlenül hagyjuk, illetve 
azok kitöltését az ajánlattevőre bízzuk.

Az átalányösszegben való munkakiadásnál ezzel szemben 
meghatározzuk a vállalkozónak fizetendő egész összeget, melyért a 
munkát a szerződés feltételeinek megfelelőim el kell végeznie, a nél
kül azonban, hogy szavatolnánk a kiszámított munkamennyiségért 
vagy az esetleg átadott anyagok minőségéért. Könnyen belátható, 
hogy ily egyezkedés mellett mindkét fél csak úgy veheti elejét az 
utólagos csalódásoknak és esetleges perlekedésnek, ha a tervezet 
részletesen van kidolgozva és a költségek a helyi viszoyoknak meg
felelően előirányozva. Ekkor is azonban előre nem látható körül
mények léphetnek fel, a melyek vagy a vállalkozót kényszerítik pót- 
követelésekre, vagy pedig az építtető érzi magát megkárosítva.

Az átalányösszegben való dolgoztatásnak ennélfogva csak kisebb
szerű építkezéseknél van igazán helye, a hol a tervezettől alig for- 
dúlhat elő eltérés, vagy ha előfordúl, oly csekély, hogy sem az egyik, 
sem a másik félre nem hátrányos. Javításoknak átalányösszegben
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való kiadása ellenben lehetőleg kerülendő, mert drága és a munkák 
terjedelme előre ritkán állapítható meg pontosan.

Legczélszerűbb a két rendszert kombinát ni, azaz meghatá
rozni a munkák terjedelmét, de egységárait is, úgy azonban, hogy 
az építtetőnek jogában legyen a munkálatok terjedelmét akár ler- 
vezetjavítások. akár építés közben mutatkozó változtatások folytán 
bizonyos (5— 10) százalékkal nagyobbítani vagy kisebbíteni. Ilyen 
módon a vállalkozó keresetösszegét is lehet előzetesen megközelítőleg 
megállapítani, a nélkül azonban, hogy a végleges leszámolásnak, a 
mely a ténylegesen végrehajtatott munkák és az egységárak alap
ján történik, ezt az összeget kellene eredményeznie.

E helyett szokásban van az is, hogy a kész tervezetet a költség- 
vetéssel együtt a vállalkozónak (építőmesternek) adjuk ki; ez azután 
az ott kitüntetett egységárak szerint vagy pedig néhány százalékkal 
olcsóbban, illetőleg drágábban vállalkozik a munkálatok végrehajtá
sára. A munkamennyiség vagy határozottan megjelöltetik vagy a tény
legesen végzett munka felvétele után számíttatik fel az egyezségi 
egységárak szerint.

4. Az ajanlati versenytárgyalás.
Az építés kiadása, akár egységárak szerint, akár átalány-összeg

ben, történhetik szabad kézből vagy pedig nyilvános árlejtés utján.
A szabad kézből való munkakiadásnál a munkát verseny- 

tárgyalás nélkül adjuk át egy vagy több olyan vállalkozónak, a kiben 
megbízunk, e mellett az egységárakat vagy előzetesen szabjuk meg, 
a melyeket a vállalkozó elfogad, vagy pedig a vele közölt munka- 
mennyiségek alapján a vállalkozó tesz ajánlatot az egységárakra 
nézve, a melyekhez az építtető azonnal vagy megegyezés után hozzá
járul.

A munkakiadás e módja leginkább a magán-épitkezéseknél 
szokásos, állami építkezéseknél ellenben legföljebb csak kisebb ter
jedelmű, valamint oly munkálatokra nézve van megengedve, a me
lyeknek sürgőssége nem engedi meg azt a halogatást, a mely a 
nyilvános árlejtéssel jár, vagy végre olyan munkáknál, a melyeknek 
végrehajtásához oly specziális ügyesség vagy szakértelem szükséges, 
a melylyei a vállalkozók általánosan nem rendelkeznek. Minden más 
esetben a munkakiadás csak árlejtés, illetőleg versenytárgyalás útján 
van megengedve, mert ez leginkább alkalmas arra, hogy az építtető 
érdekeit minden irányban megóvja. Ez oknál fogva nagyobb építke
zéseknél a magánbirtokosok is ehhez a módszerhez folyamodnak.
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Az árlejtés lehet teljesen nyilvános vagy szűkebb körű. A  
nyilvános árlejtésnél a végrehajtandó munkák, illetőleg szállítások 
napi- vagy szaklapok útján nyilvánosan kiíratnak s mindazok, a kik 
a munkálatokat vagy szállítást elvállalni hajlandók, nyilvánosan fel
hivatnak, hogy ajánlataikat, a felhivásban részletezett módon fel
szerelve, az ugyanott megnevezett helyen és időben nyújtsák be. A 
felhívás, ha a munkálatok az állam költségén hajtandók végre, a 
hivatalos és a napi- vagy szaklapokban egyszer vagy többször egy
másután teendő közzé s abban az árlejtés tárgya és az épülettelek 
röviden és tömören bár, de lehetőleg részletesen körül Írandó, s mind
azok a körülmények, a melyek a munkálatokat esetleg megnehezítik, 
valamint a netalán hozzátartozó mellékes munkálatok, megemlíten- 
dők, hogy a pályázó a teljesítendő munka iránt teljesen tájékoztatva 
legyen. Azt is kell kitüntetni benne, hogy a kiadás egységárak szerint 
vagy pedig átalányösszegben történend-e; ha a részletes költségvetés 
kész, az építő-költség munkanemenkint és egészben is kiteendő. 
Nagyobb építkezéseknél vagy szállításoknál, a melyeknek részletes 
leírása igen terjedelmes, a felhivásban a munkamennyiség és az 
építő-költség kimutatása mellett, csak egyszerű hivatkozás történik 
a tervrajzokra és a műszaki leírásra, valamint az általános és a 
részletes feltételekre, a melyek a kiírt munkára nézve előzetesen 
összeállíttattak; ezeket az építtető a pályázni kívánóknak, ha kívánják, 
ingyen és bérmentve vagy az önköltségek megtérítése mellett ren
delkezésükre bocsátja. E helyett néha egyszerűen csak a hely és az 
idő jelöltetik meg, a hol és a mikor a pályázók a tervezetet, a mű
szaki leírást és a vállalati feltételeket megtekinthetik és az építés 
részleteire nézve felvilágosítást nyerhetnek.

A felhivásban az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt 
úgy kell kiszabni, hogy a pályázóknak elég idejük legyen arra, hogy 
magukat a végzendő munka körülményei és feltételei iránt teljesen 
tájékozzák és az ajánlathoz szükséges feltételeket megszerezzék, szóval 
az ajánlatra kellően előkészülhessenek. E mellett szállításoknál azt 
is tekintetbe kell venni, hogy a szállítandó tárgyak piaczi áruk-e 
vagy sem, hogy áraik állandók vagy időközönkint változnak-e, vagy 
hogy nem szükséges-e, hogy a vállalkozó a vállalat benyújtása előtt 
a helyszínén szerezzen tájékozást a beszerzési forrásokra, az utak 
állapotára, a munkaerő és a munkabérek nagyságára stb., szóval a 
helyi körülményekre nézve, a melyek az egységárakra befolyással 
vannak. Kisebb és sürgős munkákra és járatos tárgyakra vagy árukra 
nézve rendszerint 14 nap, egyébként 30 nap a benyújtás határideje, 
a mely rendszerint az ajánlati felhívás közzététele napjától számíttatik.
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A felhívásban továbbá az is határozottan kiemelendő, hogy 
későbben beérkező ajánlatok és utóajánlatok elfogadtatnak-e vagy sem, 
valamint az is, hogy az építtető fentartja-e magának a jogot, hogy 
az ajánlattevők között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon 
választhasson, vagy, ha az ajánlatok várakozásának meg nem felel
nek, valamennyit visszautasíthassa, illetőleg az, hogy a munka a 
legolcsóbb vállalkozónak adatik ki. Oly esetben, a midőn az egység
árak rövid időközökben változnak, az ajánlatok elintézésének ideje, 
a meddig az ajánlattevőnek ajánlatát fenn kell tartania, szintén 
közzéteendő. Erre nézve oly ajánlatoknál, a melyeknek elfogadása a 
felsőbb hatóságnak van fentartva, rendszerint 30 nap, máskülönben 
14 nap a szokásos idő.

A felhivásban végre rendszerint az a pont is van, hogy csak 
az egész munkára szóló ajánlatok fogadtatnak el, illetve hogy a 
munka egyes részleteire vagy szakaszaira vonatkozó ajánlatok is 
beadhatók.

A nyilvános versenytárgyalás lehet szóbeli vagy írásbeli. Az 
előbbinél a meghatározott időpontban és helyen megjelent vál
lalkozók vagy szállítók ajánlatai ú. n. árlejtési jegyzőkönyvbe 
vétetnek és a döntés ennek alapján azonnal vagy később történik. 
Ezt az eljárást azonban ritkán alkalmazzák és legföljebb kisebb 
munkáknál, szállításoknál vagy fuvarozásoknál. Az írásbeli ver
senytárgyalásnál ellenben az ajánlattevők ajánlataikat a kitűzött 
ideig írásban, lepecsételt borítékban és szükség esetén minták kísére
tében adják be; az ajánlatok azután egyszerre tárgyaltatván, a tár
gyalás eredményéről az ajánlattevők írásban értesíthetnek.

A nyilvános árlejtésnek különösen nagy építkezéseknél és 
szállításoknál van helye, a midőn az építtető lehetőleg sok vállal
kozót akar ajánlatra felhívni, ezek között olyanokat is, a kiket nem 
ismer és ennélfogva más eljárás esetén ajánlattételre fel nem hív
hatna. Az eljárás azonban mindinkább háttérbe szorul, mert ered
ményei nem megfelelők s helyette mindinkább használatos az ú. n. 
szükebb körű vagy korlátolt árlejtés. Ennél az építtető csak egyes 
vállalkozókat vagy kézműveseket szólít fel ajánlattétélre, a kikről 
tudja, hogy ilyen munkákkal sikeresen foglalkoznak s a kikkel 
szerződni is hajlandó. A felhívás nem nyilvánosan, hírlapok útján, 
de rendszerint zárt levelekben történik; a levelek szövege különben 
hasonló ahhoz, a mely a lapokban közzététetik A felhíváshoz a 
szükséges tudnivalókat, nevezetesen az általános és részletes vál
lalati feltételeket és a terveze et is csatolhatjuk. Az ajánlatok
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benyújtására nézve a határidőt úgy állapítjuk meg, mint a nyilvá
nos árlejtésnél.

Az árlejtés e módja, ha azt helyesen kezeljük, valamennyi 
között legtöbb biztosítékot nyújt arra nézve, hogy nem szolid vagy 
meg nem bizható vállalkozók kikerülteinek, a nélkül, hogy a ver
senytárgyalás előnyeit koczkáztatnók, s hogy az ügyet a lehető leg
jobban intézzük el. Mivel ugyanis ajánlattételre csak derék vállal
kozók hivatnak fel, a legkedvezőbb ajánlatot, ha csak rendkívüli 
körülmények, pl. a feltételek időközben szükségesnek mutatkozó 
megváltoztatása stb., nem jönnek közbe, el kell fogadni. Azért e 
módszer általános használatban is van.

Állami építkezéseknél leginkább használtatik a teljesen nyil
vános árlejtés, hogy annak látszata se legyen, mintha az állam a 
vállalkozók megválasztásánál bizonyos részrehajlást tanúsítana és 
egyes vállalkozók elől a munkát elzárni akarná.

Állami építkezéseknél a versenytárgyalást, mihelyt a munka vagy szállítás 
engcdelmezett összege -4000 forintot meg nem halad, a munka vagy szállítás kivi
telének biztosítására az illető hivatal hirdeti. Az ajánlatok benyújtására a közzé
tételtől számított legalább 30 napi határidő állapítandó meg és csak megokolt 
sürgős esetekben tűzhető ki, kivételesen, ennél rövidebb, de legalább 14 napi 
határidő.

Az 1000 forint erejéig szóló munkák biztosítása czéljából tartandó ajánlati 
versenytárgyalásokat legalább a szomszédos községekben és megyékben, illetve a 
szomszédos hivataloknál, és legalább a helyi vagy vidéki hírlapokban, még pedig 
napilapokban háromszor, hetilapokban egyszer kell kihirdetni. Az 1000 forinttól 
4000 forintig terjedő munkák biztosítása czéljából ellenben az ajánlati verseny- 
tárgyalások iránti hirdetmények a fönnebb említett hirdetési módon kívül a 
»Budapesti Közlöny« czímű hivatalos lapban háromszor, a vállalkozók és ipa
rosok szaklapjaiban pedig legalább egyszer teendők közzé.

A 4000 forintot meghaladó munkák és szállítások biztosítására vonatkozó 
versenytárgyalást rendszerint a feljebbvaló állami hatóság, illetve az illetékes 
minisztérinm hirdeti ki s az ajánlatok is ehhez nyújtandók be.

Az ajánlati versenytárgyalás kihirdetése után a vállalati szerződés mintája, 
a hozzátartozó általános és részletes feltételekkel s egyéb mellékletekkel együtt, 
szükség esetén az ajánlati minta, a közzétett hirdetmény, valamint a tervezet, a 
költségvetéssel, esetleg az előmérettel együtt, a hivatal helyiségében közszemlére 
kiteendő.

A 4000 frtig terjedő munkálatokra vonatkozó ajánlatokhoz bánatpénz 
fejében a vállalati összeg 5°/0-a készpénzben vagy elfogadható értékpapírban 
melléklendő, a 4000 frtot meghaladó munkákra vonatkozó ajánlatokhoz pedig a 
vállalati összeg 5%-ának megfelelő bánatpénz letételéről szóló pénztári (adóhiva
tali) nyugtató csatolandó. * Ezt a versenytárgyalási hirdetésben is kell kitenni.

Az ajánlati versenytárgyalásra való hirdetmény alakja a íőnnebbi 
tervezetben és költségvetésben tárgyalt egyemeletes lakóházra nézve 
pl. a következő lehet:

*) Utasítás a m. kir. áliamépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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1898. évi . . . .  szám.
Árlejtési h irdetmény.

A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság a ferencz-aknai bányatelepen 
egyemeletes tisztviselői lakóházat akar építeni, a melyre a részletes terv es 
költségvetés szerint

I. Föld- és kőműves-munkára . . 22015 kor. 17 fii.

II. Gránitterazzó- és czément-munkára . . . 891 y> 20
III. Kőfaragó-m unkára........................... . . 186 » —
IV. Vasszerkezeti munkára...................... . . 1432 30

V. Ácsm unkára...................................... . . 4488 » 31
VI. Cserépfedő-munkára............................ . . 950 » 46 »

VII. Bádogos-m unkára............................ . . 917 » 53 »

VIII. Aszta los-m unkára........................... . . 2302 » 18

IX. Padlózati m unkára ............................ . . 1750 » is »

X. Lakatos-munkára................................. . . 1000 » 40 y>
XI. Mázoló-munkára................................. . . 519 » 90 y>
XII. Üveges-munkára................................. 453 » 53 »

XIII. Szobafestő-munkára........................... . . 298 » 73 »

XIV. K á lyhás-m unkára ........................... . . 700 » — »

37906 kor. 19 fii.összesen
van előirányozva.

A föntemlített munka kivitelének biztosítása czéljából az 1898. évi deczember 
hó 1 . napjának déli 12 órájára a m. kir. bányaigazgatóság hivatalos helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

Ennélfogva felhivatnak mindazok a hazai iparosok vagy vállalkozók, a kik 
üzletök gyakorlására hatósági engedelemmel bírnak és a föntemlített építés végre
hajtására hajlandók, hogy az ezen munka elvállalására vonatkozó és egy
koronás bélyeggel felszerelt zárt ajánlataikat az ajánlati költségvetéssel együtt 
„Ajánlat a Selmeczbáuyán építe)idö eyyeineletes tisztviselői lakóházra“ fel
írással a kitűzött nap déli 12 órájáig a nevezett bányaigazgatósághoz beadják, 
megjegyezvén, hogy az ajánlatok akár az összes munkára, akár egyes munka
nemekre vonatkozhatnak.

Távirat útján küldött, elkésve érkezett vagy szóbeli ajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni.

Az ajánlathoz az általános föltételekben előírt, a fönnebb kimutatott költség
összeg (illetve az ajánlati költségvetés végösszege) 5°/0-á,nak megfelelő bánatpénz 
vagy a bánatpénznek a m. kir. bányaigazgatósági pénztárnál történt letételét 
igazoló pénztári nyugtató csatolandó.

Az ajánlatban (ajánlati költségvetésben) számokkal és betűkkel kiírandó a 
különböző munkákra vonatkozó egységár, megnevezendő az építés határideje, a 
fizetés és jótállás feltételei, és határozottan kijelentendő, hogy az ajánlattevő a 
szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki műveletet, valamint az általános és 
a részletes vállalati feltételeket, a melyek a nevezett bányaigazgatóságnál a dél
előtti hivatalos órákban bármikor megtekinthetők, ismeri és azokat ajánlatára 
nézve érvényeseknek elfogadja. Az ajánlati költségvetés nyomtatványát és a fel
tételeket a bányaigazgatóság, az ajánlattevők kívánságára és példányonkint 
2 korona önköltségnek megtérítése mellett, másolatban megküldi.

Az árlejtés eredménye fölött a nevezett m. kir. bányaigazgatóság szabadon 
határoz, és fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlattevők között, tekintet
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nélkül az ajánlati összegre, szabadon választhasson, esetleg az összes ajánlatokat 
elutasíthassa

Selmeczbányán 1898. évi október hó 20.

A vállalkozók által beadandó és szabályszerűen bélyegzett aján
latot, a melynek mintáját, egyöntetűség kedvéért, rendszerint az 
építtető irja elő, úgy, hogy azt az ajánlattevőnek csak kitölteni, alá
írni és elküldeni kell, a hirdetményben megjelölt helyen és a kitű
zött határidőig kell benyújtani.

Az ajánlati mintát, a mely rendszerint díjtalanul vagy az 
önköltségi ár megtérítése mellett adatik ki az ajánlattevőknek, úgy 
kell szerkeszteni, hogy világos, szabatos s könnyen érthető legyen, 
továbbá úgy, hogy az ajánlattevő ezáltal utalva legyen a költség- 
összeget, a felajánlott árleengedést, esetleg fölülfizetést vagy az általa 
felajánlott egységárakat számokkal és betűkkel kiírni.

Az ajánlat kell hogy tartalmazza az ajánlattevő vezeték- és 
keresztnevét, lakóhelyét és polgári állását. az ajánlati végösszeget, 
ha a munkakiadás egységárak szerint történik, a munkálatok egy
ségárait (az ajánlati költségvetésben számokkal és betűkkel kiírva), 
melyekért az ajánlattevő a munkálatokat elvállalni hajlandó, és 
végre azt a nyilatkozatot is, hogy az ajánlattevő a műszaki mű
veletet, a vállalati föltételeket és az ajánlati határozatokat ismeri 
és azokat ajánlatára nézve föltétlenül elfogadja.

Ha az ajánlattevő ajánlatát csak egy bizonyos ideig akarja 
fentartani. az ajánlatban ez is határozottan kiteendő.

Ha a munkák egységárait, a meglevő árelemzés alapján, az 
építtető közli az ajánlattevőkkel, akkor az ajánlatban azoknak vál
tozatlan elfogadását kell kijelenteni, illetőleg, ha azok az ajánlat
tevő számításainak meg nem felelnek, az azokkal szemben tett ár
leengedést vagy az azokra kivánl fölülfizetést, százalékokban kife
jezve, számokkal és betűkkel világosan kiírni. Az ajánlathoz végre 
az előirt bánatpénz vagy az ennek letételét igazoló pénztári nyug
tató melléklendő.

Ha az ajánlattevő más anyagot kíván szállítani, mint a milyen 
elő van Írva. úgy a felajánlott anyag mintáját köteles ajánlatához 
csatolni és pecsétjével ellátni.

A fönnebbi árlejtési hirdetmény folytán benyújtandó ajánlatom alakja a 
következő lenne:

Ajánlat
a Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóházra.

A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság által 1898. é v i ....... szám alatt
kiírt árlejtés következtében alólírott...............i lakos ezennel kötelezem magamat,
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hogy a Selmeczbányán, a ferenczaknai bányatelepen létesítendő egyemeletes tiszt
viselői lakóház felépítésére vonatkozó
............................... összes munkákat..........................................................................

a szükséges anyagszállítással egyetemben pontosan a tervezet és előméret szerint, 
az előírt határidő alatt, a legjobb minőségű anyagból, a mellékelt ajánlati költség- 
vetésben általam bejegyzett egységárakért, de 21 3°/0 árleengedés mellett, 37000 
korona, szóval harminczhétezer koronáért szilárdan és tartósan felépítem, illetve 
helyreállítom.

Egyidejűleg kijelentem, hogy az általam betekintett műszaki műveletet, a 
vállalati feltételeket és az ajánlati határozatokat föltétlenül elfogadom,

A m. kir. bányaigazgatósági pénztárnak az 5 °/0 bánatpénz letételét bizo
nyító és 1850 koronáról szóló nyugtatója, valamint a községi hatóságnak az iránti 
bizonyítványa, hogy a vállalat teljesítésére képesítve vagyok (esetleg a czég- 
jegyzés), az ajánlathoz vannak mellékelve.

építési vállalkozó.

A munkamennyiségek és az egységi árak elősorolása rend
szerint az ú. n. ajánlati költségvetésben történik, a melynek min
táját az ajánlattevők rendszerint az építtetőtői kapják. Az ajánlati 
költségvetésnek a munkamennyiséget tartalmazó rovatát az építtető 
tölti ki, illetve ő közli az ajánlattevőkkel a munka mennyiségét és 
részletesen leírt minőségét; ebből a leírásból az ajánlattevők a 
végrehajtásnál alkalmazandó anyagokat és a végrehajtandó munkák 
minőségét félre nem magyarázható módon megítélhetik és az egyes 
munkák egységárát ehhez képest teljes biztossággal megállapíthat
ják. Ezt az egységárat azután az ajánlattevők az ajánlati költség- 
vetés megfelelő rovatába bejegyzik és ezek alapján az egyes mun
kák költségeit kiszámítva, ezeket is a megfelelő rovatban kitüntetik.

Az ajánlati költségvetés rendszerint a költségkimutatás alak
jával bír. A tárgy rovatát az építtető a költségkimutatással meg
egyezőig tölti ki, az egységi ár és a pénzösszeg rovatát ellenben 
kitöltetlenül hagyja. Ha ellenben az általa kiszámított egységi ára
kat az ajánlattevőkkel közölni akarja, oly felhívással, hogy az azok
kal szemben megadható árleengedést megajánlják, akkor az ajánlati 
költégvetés utolsó két rovatát is kitölti. Az ilyen ajánlati költség- 
vetés ezután nem egyéb, mint a költségkimutatásnak egyszerű 
másolata.

Az ajánlati költségvetés alakja, a fönnebb tárgyalt költségvetésre vonatkoz
tatva, a következő lenne:
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Ajánlati költségvetés
a Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóházra vonatkozólag.

Pénzösszeg

T á r 2 y bD egyen- össze-
x 1 Ö J kint sen

kor.; fii kor. | fii. kor. fii.

I. Föld- és kőműves-munka,
534'42 m3 földásás a pinczék és alapzatok ré

szére, tekintet nélkül a minőségre és a 
mélységre, a földnek 100 m távolságig 
való talicskázásával együtt . . . .

10-F12 m3 alapfalazat és szabad alapok, román- 
czément-habarcsba rakva, a városi kő
bányából fejtendő legjobb minőségű, 
fekvőlapos kőből, közönséges mélység
ben..........................................................

31595 m3 vegyes pinczefalazat, románczément- 
habarcsba rakva, 1/5-rész legjobb minő
ségű, mészmentes, vizbemártott téglából, 
4/5-rész a városi kőbányából fejtendő, 
legjobb minőségű, fekvőlapos kőből, a 
látható részek simítatlan vakolásával 
románczément-habarcscsal . . . .

1318 m3 pöczegödör-falazat, románczément- 
habarcsba rakva, legjobb minőségű, 
mészmentes, vizbemártott téglából, a lát
ható részeknek simítatlan vakolásával 
románczément-habarcscsal . . . .

16760 m3 vegyes földszinti falazat, fehérmész
habarcsba rakva, 1 lövész legjobb minő
ségű, mészmentes téglából, %-rész a vá
rosi kőbányából fejtendő legjobb minő
ségű, fekvőlapos kőből, fehérmész-ha- 
barcscsal való síma vakolással és tiszta 
meszeléssel...........................................

85 90 m3 földszinti falazat, fehérmész-habarcsba 
rakva, legjobb minőségű mészmentes tég
lából, fehérmész-habarcscsal való síma 
vakolással és tiszta meszeléssel .

242-03 m3 elsőemeleti falazat, fehérmész-ha
barcsba rakva, legjobb minőségű, mész
mentes téglából, fehérmész-habarcscsal 
való síma vakolással és tiszta meszeléssel

46-98 m3 padlásfalazat, fehérmész-habarcsba 
rakva, legjobb minőségű, mészmentes 
téglából, simítatlan mészhabarcs-vakolás
sal, a kéményeknek a tetőn kívüli része 
nyers téglafalazat módjára elkészítve .

Áttétel
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A leírást úgy folytatjuk tovább, mint a költségkimutatásban, mindaddig, 
míg az összes tételeket áthoztuk.

Az ajánlati versenytárgyalást * a pályázati hirdetményben 
kitűzött helyen és időben kell megtartani. A tárgyalás nyilvános és 
azon az ajánlattevők is jelen lehetnek.

A kitűzött határidőig beérkező ajánlatokat a pályázati hirdet
ményt közzétevő hivatal főnöke, illetve —  magánépitkezéseknél 
a hirdetményben megnevezett egyén veszi át s azok borítékán, a 
melyet felbontani nem szabad, megjelöli a beérkezés idejét.

Az igy előkészített, esetleg beérkezésük sorrendje szerint 
számozott ajánlatokat azután a kitűzött időben egy bizottság veszi 
át, a mely e czélra már előzetesen megalakíttatott. Ez a bizottság, 
konstatálva mindenekelőtt azt, hogy az ajánlatok kellő időben 
beadattak s borítékjuk és pecsétjük sértetlen, az ajánlatokat beér
kezésük sorrendjében felbontja, felolvassa, azonosságuk megállapítása 
végett aláírja és tartalmukat röviden az ajánlati versenytárgyalási 
jegyzőkönyvbe veszi. Ebben a jegyzőkönyvben elősorolandó az ajánlat
tevő neve és lakóhelye, az általa letett bánatpénz mennyisége és 
minősége, az árleengedés, illetve a kívánt fülülfizetés, az ennek 
beszámításával megállapított ajánlati összeg, a különleges egység
árak és az ajánlattevőnek netaláni egyéb feltételei.

Az ajánlatok felolvasása után a nyilvános tárgyalás befejeztetik 
s következik az ajánlatok érdemleges tárgyalása; ebből az ajánlat
tevők ki vannak zárva.

A részletes tárgyalás során a bizottság megállapítja az aján
latok akár alaki, akár lényegi hiányait, fölmerült kétség esetén 
nyilatkozik az egyes vállalkozók megbízhatósága tekintetében s végre 
az ajánlatokat összehasonlítva, javaslatot tesz az iránt, kinek Ítél
tessék oda a vállalat. Ez a javaslat a bizottság valamennyi tagja 
által aláírandó.

Az ajánlatok tárgyalásánál és a javaslat megtételénél a legnagyobb pártat
lanságot kell szem előtt tartani és a fennálló szabályokhoz szigorúan ragaszkodni, 
nehogy az azoktól való eltérés okot adjon a vállalkozónak arra, hogy annak 
alapján, ha a munka reá nézve esetleg kedvezőtlen fordulatot venne, a szerződés 
felbontását kérhesse.

A benyújtott ajánlatok közül csak azok vehetők figyelembe, a melyek a 
pályázati hirdetményben vagy a felhívásban foglalt feltéteteknek megfelelően 
vannak szerkesztve, az ajánlattevő által szabályszerűen aláírva, a hirdetményben 
vagy felhívásban meghatározott határidőig lepecsételve és bérmentesen beterjesz
tettek s a szabályszerű bánatpénz hozzájuk van mellékelve vagy letétele igazolva.

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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Elkésett ajánlat, a mely a benyújtásra kitűzött idő után érkezett be, még 
abban az esetben sem vehető figyelembe, ha élőbbről van keltezve, ha csak 
kellő időben való postára adása nem igazoltatik.

Az ú. n. utóajánlatok elfogadása, melyeket egyes vállalkozók, a többi 
ajánlatokat már ismerve, kedvezőbb árakkal szoktak benyújtani, szigorúan kerü
lendő, mert az ilyen eljárás a jobb vállalkozókat elriasztja és a lelkiismeretlen 
vállalkozók tizeiméit elősegíti.

A tárgyalás folyamán nemcsak a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadásra 
alkalmasnak tekinteni, de azt is figyelembe kell venni, hogy melyik vállalkozó 
bizonyult be eddigi működése vagy korábbi vállalata folyamán megbízhatatlannak, 
azaz olyannak, a ki szerződésbeli kötelezettségeit hanyagéi teljesíti, vagy a kinek 
üzleti jó hírneve csorbát szenvedett, vagy a ki hanyagsága miatt már valamely 
vállalattól el is mozdíttatott. Egyenlő körülmények között továbbá az a vállalkozó 
érdemel elsőséget, a ki a végrehajtandó munkában szakembernek tekinthető.

A versenytárgyalási jegyzőkönyvhez csatolandók a hirdet
ménynek az illető hatóságoktól visszaérkezett példányai és az azok 
kihirdetéséről szóló igazolványok; a jegyzőkönyvben megjelölendő 
továbbá azoknak a hírlapoknak a száma, a melyekben a hirdetmény 
közzétét etett.

Ha a szabályszerűen megtartott versenytárgyalás kedvező 
eredményre vezetett vagyis az előirányzott költségösszeget meg nem 
haladó ajánlat érkezett és más vitás vagy akadályozó körülmények 
fenn nem forognak, valamennyi ajánlattevő ajánlatuk el- vagy el 
nem fogadásáról azonnal szóval vagy levélben értesítendő, az elfo
gadott ajánlathoz tartozó bánatpénz visszatartandó, illetve a pénz
tárba beszállítandó, az erről szóló nyugtató az ajánlattevőnek 
átadandó, a többi ajánlattevő bánatpénzei ellenben az illetőknek, 
esetleg a személyazonosság kellő igazolása mellett, nyomban vissza- 
adandók; ezt az illetők a jegyzőkönyvben kell hogy elismerjék.

Ha az árlejtés napján el nem dönthető, hogy melyik a leg
kedvezőbb ajánlat, az összes bánatpénzek a pénztárba beszállitandók.

Az ajánlati versenytárgyalás befejezése után az építtető a leg
kedvezőbb ajánlat, illetve a bizottság javaslata alapján az ajánlat
tevővel a vállalati szerződést végérvényesen vagy pedig a íelsöbb 
hatóság, illetve az illetékes minisztérium jóváhagyásának fentartása 
mellett megköti s a munkát vagy szállítást a nyertes vállalkozó
nak átadási jegyzőkönyv mellett azonnal vagy később átadja.

Ha ellenben a versenytárgyalás nem vezetett kedvező ered
ményre és egy újabb versenytárgyalástól kedvezőbb ajánlat vár- 
ható, akkor az összes ajánlatok visszautasítása mellett, a bánat
pénzek a jegyzőkönyvbe bevezetett elismervénvek alapján valamennyi 
ajánlattevőnek nyomban kiadandók és az építés vagy szállíla> biz
tosítására újabb árlejtés hirdetendő.
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Ha az újabb versenytárgyalás sem jár kedvezőbb eredménynyel. 
akkor vagy a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni, vagy pedig a 
két legkedvezőbb ajánlatot, szükség esetén az összes ajánlatokat is, 
a versenytárgyalási jegyzőkönyvvel és a hozzátartozó iratokkal együtt 
végeldöntés végett a felsőbb hatósághoz, illetve a minisztériumhoz 
előterjeszteni. E helyett a munka végrehajtása iránt más módon 
is lehet intézkedni.

Állami építkezéseknél a 4000 forintot meghaladó munkáknál 
és szállításoknál a versenytárgyalás eredménye, akár kedvező, akár 
kedvezőtlen, eldöntés végett mindig a minisztériumhoz felterjesz
tendő; ennek van fentartva a vállalati szerződések jóváhagyása is. 
sokszor tekintet nélkül a munka vállalati értékére.

5. Vállalati általános föltételek.
Az építésnek ajánlati versenytárgyalás útján való biztosítása az 

ú. n. vállalati vagy szerződési föltételek alapján történik; ezeket az 
építtető, mint fönnebb láttuk, az ajánlattevőkkel előzetesen közli s azok
nak ajánlatukban ki kell jelenteniük, hogy a vállatati föltételeket is
merik s föltétlenül elfogadják. Ezek a föltételek általánosak és rész
letesek. Állami építkezéseknél, a melyek vállalatban lesznek végrehaj
tandó!^ ezek a föltételek már a műszaki művelethez csatolandók.

Az általános föltételek az építtető és a vállalkozó között kelet
kező kölcsönös jogi viszonyt szabályozzák és ennélfogva mindazt 
tartalmazzák, a mit az építtető a vállalkozóval szemben saját bizto
sítására akár a kötendő szerződéibe felvenni, akár pedig a vállalkozó 
tudomására hozni szándékozik, oly czélból, hogy az az ajánlatok 
benyújtása és elfogadása, a szerződések megkötése stb. körül köve
tendő eljárásra nézve már előzetesen tisztában és a szerződés meg
kötése az ajánlat elfogadása esetén biztosítva legyen.

Mivel úgy az általános, mint a részletes föltételek a vállalati 
szerződés alapjáúl tekinthetők, s a szerződés rendes mellékletét 
alkotják, utólagos kifogások és nézeteltérések kikerülése végett azokat 
az ajánlattevőknek sajátkezű aláírásukkal és azzal a záradékkal fel
szerelve kell visszaküldeniük, hogy a föltételeket benyújtott ajánlatuk 
kapcsán elfogadják és azok határozatainak magokat föltétlenül alávetik.

Állami és törvényhatósági épületek létesítésénél eiőforduló s 
vállalati úton előállítandó munkákra és szállításokra nézve általános 
érvényű föltételek vannak kidolgozva, ezek azonban oly terjedelmesek, 
hogy egyes, különösen kisebb építkezéseknél csak kivonatosan hasz
nálhatók, kihagyva belőlük mindazt, a mi a szóban forgó üzleti 
viszony szabályozására nem okvetetlenül szükséges. Az általános

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6*24

föltételeket tehát minden egyes építkezés vagy szállítás kiírása előtt 
revideálni és a szükséghez képest megváltoztatni kell. E mellett nem 
számtalan szakaszból álló föltételek összeállítására kell törekedni, 
a melyek az áttekintést megnehezítik, a dolognak velejét elrejtik és 
a jobb vállalkozókat csak elriasztják, de inkább mindazt ki kell 
hagyni belőlük, a mit rövid írásbeli egyezség útján könnyebben 
lehet szabályozni, vagy a mi a kérdésben levő üzleti viszonyra nem 
alkalmazható. Általában véve az legyen a czélunk, hogy a vállal
kozóra ne rakjunk oly terheket és kötelezettségeket, a melyek nin
csenek az építtető vagy az építés érdekében, s hogy a föltételekben 
a vállalkozónak nemcsak kötelességeit, de jogait is részletesen leírjuk. 
Hanyag és meg nem bízható vállalkozókkal szemben az ilyen fölté
telek, ha még oly szigorúak is, nem biztosítják kellően az építtető 
érdekeit, jó és megbízható vállalkozókkal szemben pedig nyűgnek 
tekintendők, a mely az építést megdrágítja, az üzlet megkötését meg
nehezíti és az ellenőrző tisztviselőnek alkalmat ad arra, hogy a vál
lalkozót zaklassa és különféleképpen megkárosítsa, a nélkül, hogy 
ezáltal akár a munkálatok sikerét és jóságát biztosítaná, akár pedig 
az építtető érdekeit egyébképpen megvédené.

Az általános föltételek főpontjai a következők:
1. A bánatpénz és biztosíték, a melyet a vállalkozók egyrészt 

ajánlatuk biztosítására előzetesen és másrészt a munka biztosítására 
a^szerződéskötéssel kapcsolatosan tartoznak készpénzben vagy meg
határozott értékpapírokban letenni és az építés folyamán esetleg 
kiegészíteni s a melyből az építtető magát szükség esetén kártala
níthatja, a föltételekben határozottan megnevezendő. Kisebb munká
latoknál, a melyeknek összege 400—500 koronát meg nem halad, 
a bánatpénztől és esetleg a biztosítéktól is, csekélysége miatt rend
szerint el lehet tekinteni. A biztosíték továbbá, a mely csak akkor 
adatik vissza, a midőn a vállalkozó összes kötelezettségeit teljesítette, 
csak oly magasságban szabandó ki, a mennyire azt az építtető biz
tosítása megkívánja. A bánatpénz az egész ajánlati összegnek rend
szerint 5 °/0-a, a biztosíték pedig 10 °/0-a.

2. A munkamennyiség a föltételekben lehetőleg határozot
tan megjelölendő és a munka esetleges kissebbítésére vagy nagyob- 
bítására vonatkozó rendelkezések csak akkor felveendők, a midőn 
az előreláthatólag nem lesz kikerülhető. Ekkor is azonban a 
beállható különbözetek ne legyenek nagyobbak az előirányzói! 
mennyiség 5— 10 százalékánál, nehogy a vállalkozótól esetleg a 
munka nagyobb részét elvonjuk vagy pedig annyi munkát ruház
zunk rá, a mennyinek teljesítését a szerződési egységárak mellett
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tőle jogosan és méltányosan követelni nem lehet. Ez különösen 
ott veendő figyelembe, a hol az árak (pl. a szállításoknál] rövidebb 
időközökben változnak, a hol tehát ebből kifolyólag a vállalkozó 
terhére nyerészkedni lehetne. A mennyiségben beálló különbözetek 
továbbá előre meghatározott időben és idejekorán hozandók a vál
lalkozó tudomására, hogy ebből kifolyólag idejekorán intézkedhessék.

3. A fizetés módozatai a föltételekben világosan kiirandók, 
hogy a vállalkozó az ellenszolgáltatás iránt tisztában legyen. A kész 
munkák átvételének és elszámolásának ideje is lehetőleg határozot
tan megállapítandó s világosan megemlítendő az is, hogy az érdembe 
hozott egész összeg fog-e vállalkozónak kifizettetni vagy pedig annak 
egy része biztosíték vagy fölülvizsgálati részlet gyanánt visszatar
tatni. Az utóbbi azonban lehetőleg kerülendő s legföljebb akkor 
alkalmazandó, a midőn ‘a kész munka terjedelme és jósága bizto
san meg nem állapítható, mielőtt az egész építés be lenne fejezve,

4. A késedelmi birságra (kötbérre) vonatkozó rendelkezések 
csak akkor veendők fel a föltételek közé, a midőn az építtető nagy 
súlyt helyez arra, hogy a munka bizonyos, előre meghatározott 
határidőig biztosan elkészüljön. A birság, a melyet minden kése
delmi napért vagy hétért, illetőleg hónapért kell a vállalkozónak 
fizetnie, előre határozandó meg. Oly esetben azonban, a midőn a 
késedelem a vállalkozó hibája nélkül, elemi csapások vagy más 
kényszerítő körülmények, az ú. n. vis major folytán következett 
be, a birság behajtásától el kell tekinteni és azt a föltételekben 
is megemlíteni. A birság nagyságát továbbá mindig az építtető 
károsodásának és a tényleges viszonyoknak megfelelően kell meg
állapítani.

5. Peres ügyek elintézésének módja, a melyek vélemény- 
különbségek felmerülése esetén az építtető és a vállalkozó között 
előfordulhatnak, szintén az általános föltételekben körvonalozandó 
és a bíróság is, a mely azok elbírálására illetékes, megnevezendő.

Ezenkívül, szükség esetén, a föltételek közé felvehető: ki 
adja az anyagot, ki a fuvarerőt, átadatnak-e a vállalkozónak a ren
delkezésre levő (kincstári) munkások, használhatja-e az építtető 
tulajdonát tevő utakat (pl. erdei utakat), milyen feltételek szerint 
és milyen árban kapja a fa- vagy más építő-anyagot, továbbá a 
munka kezdete és az építés tartama, a barakok, kunyhók, raktárak 
stb. felállításának joga, az ezekhez szükséges építő-anyag kiszolgál
tatásának és elszámolásának módja, azok eltávolításának vagy ingyen 
való átadásának kötelezettsége az építés befejezése után. a munkások 
sérüléséből és az idegen vagyon rongálásából eredő felelősség kérdése,

Sobc : Köz^pítéstan II . 4-0
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a fizetések ideje, helye és módja, az átvétel, építésvezetés és pénz- 
utalványozás módozatai, a szerződés átruházása, alvállalkozók alkal
mazása, a felmondás ideje, a bélyeg és illeték ki által való fizeté
sének kötelezettsége stb.

Ezek után az alábbiakban közöljük az állami és törvényhatósági 
építkezéseknél használt általános föltételeket.

Általános föltételek
az állam i és törvényhatósági épületeit létesítésénél előforduló, 

vállalati úton előállítandó m unkákra- és szállításokra.
Bevezetés. Az általános föltételek mindennemű építési munkák- és szállí

tásokra nézve érvényes általános elveket és szabályokat tartalmazzák, mig az 
egyes munkanemek kivitelére és a szállítmányok minőségére és módozataira 
nézve érvényes határozmányok a külön részletes föltételek füzetében vannak 
összeállítva.

Ezen általános és részletes föltételek egyes határozmányai azonban csak 
annyiban érvényesek, a mennyiben azok a szerződés és annak mellékleteit alkotó 
többi okmányokban foglalt eltérő határozatok által fel nem fiiggesztetnek vagy 
nem módosíttatnak.

1. §. Az épitésvezelés tényezői. Nagyobb szabású építkezésnél az építtető 
hatóság az építés végrehajtása fölötti felügyeletet építési bizottságra bízza, a mely 
az építési ügyek intézésére nézve teljhatalommal bir s csupán az építtető ható
sággal szemben felelős.

Ezen építési bizottság végrehajtó közege az építésvezetőség, a mely áll
a) a művezető építészből,
b) az építési ellenőrből; az építési bizottságnak mindketten tagjai.
2. §. Az építési bizottság. Ez az építési bizottság intézi az építési összes 

ügyeket az építésvezetőség előterjesztései alapján s eszközli mindazon teendőket, 
a melyek szükségesek, hogy a tervezett építés a jóváhagyott tervek és költség- 
vetés szerint végrehajtassék.

A vállalkozók minden, erre az építésre vonatkozó kérelmeik, panaszaik 
vagy megkereséseikkel ehhez az építési bizottsághoz fordulnak, még pedig min
denkor az építésvezetőség útján. A bizottság az eléje kerülő ügyeket azután meg
felelő úton végelintézésükhöz juttatandja.

A vállalkozókhoz intézendő, az építésre vonatkozó valamennyi utasítás 
szintén az építési bizottság által és nevében az építésvezetőség útján adatik ki.

3. §. Az építésvezetőség. A .............................................................................
által megbízott művezető építész és az állandóan kiküldött építési ellenőr, vagyis 
az építésvezetőség feladata együttesen felügyelni arra, hogy a vállalkozók az 
elvállalt építési munkákat teljesen a jóváhagyott tervek és az általános és külön
leges föltételek szerint jól, czélszerűen, a műszaki igényeknek megfélelőleg és 
szilárdan hajtsák végre, hogy az összes építési anyagok a kikötött minőségben 
szállíttassanak és a munkák oly módon eszközöltessenek, hogy az azok befeje
zésére kikötött határidők előreláthatólag megtartathassanak, általában, hogy a mun
kálatok minden tekintetben az építési feltételek s a szerződés értelmében pontosan 
és lelkiismeretesen tcljesittessenek.

Együttes feladata továbbá az építésvezetőségnek nyilvántartani a teljesített 
munkákat és szállítmányokat (e végből egy »építési napló« könyv nyiltatik), az
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építés folyama alatt és vállalkozó jelenlétében megállapítani mindazoknak a mun
kálatoknak mennyiségét és minőségét, a melyek az építés teljes befejezése után 
már nem konstatálhatok, és az ez irányban felvett tényállást vagy az építési 
naplóban vagy külön jegyzőkönyvben kitüntetni s ezeket az okmányokat mind
annyiszor vállalkozó által is aláíratni. Feladata továbbá igazolni a részletfizetések 
utalványozása alapjául szolgáló, a súlyt és méreteket igazoló okmányokat, nem
különben a vállalkozó által készített és általa vagy meghatalmazottja által saját
kezűig aláírandó kereseti kimutatásokat a helyszínén történt utánmérések és 
fölvételek alapján átvizsgálni, helyesbíteni s utalványozásra előkészíteni.

Ezen közös teendőkön kívül, feladata
a) a művezető építésznek az összes munka- és részletterveket elkészíteni

és az építési naplót vezetni, köteles továbbá ő, vagy annak...................................
bejelentett és általa elfogadott meghatalmazottja a munka folyama alatt, ha épít
tető részéről a helyszínén való folytonos tartózkodása nem volna külön kikötve, 
a szükséghez képest, a mint azt az építési ügyek vezetése és az építési ellenőrrel, 
illetve az építési bizottsággal való érintkezés megkívánja, az építkezés színhelyén 
megjelenni.

b) Az építési ellenőr feladata:
Felügyelni arra, hogy az építkezés a jóváhagyott tervek szerint hajtassák 

végre, illetőleg, hogy a kiviteli részlet-rajzok a jóváhagyott tervekkel m egegyezőig 
készüljenek.

Az építési anyagok, valamint a teljesített munka minőségét megfigyelni s 
az esetig  mutatkozó hiányok orvoslására a művezető építészt szóval vagy az 
építési naplóban felhívni.

A művezető építész által a helyszíni fölvételek alapján helyesbített s általa 
aláírt kereseti kimutatásokat az általa is aláírandó építési naplóban foglaltak 
alapján megbírálni és ellenjegyezni. Felügyelni arra, hogy a munkák az azok 
befejezésére kikötött határidőre be is fejeztessenek s az e czélra vezető intézke
dések megtételére a művezető építészt fölhívni. Ha szükségesnek látja, a fönnebb 
körülírt föladatából folyólag javaslatait az építési bizottságban megtenni.

Ha építési bizottság nem szerveztetik, az építésvezetőséget a művezető 
építész és az építési ellenőr képezi, fönnebb körülírt hatáskörrel.

Csekélyebb fontosságú kisebb építkezéseknél az építési vezetőség a munkák 
vezetésével és ellenőrzésével megbízott műszaki közegre ruháztatik, a ki a fönt 
elősorolt összes teendőket egyedül tartozik végezni.

A művezető vagy annak meghatalmazottja nevét és állandó tartózkodási 
helyét vállalkozókkal tudatni köteles.

Abban az esetben, ha valamely építkezésnek csak időleges ellenőrzése ren
deltetett el, az ellenőr kötelessége az építkezés folyama alatt a művezetővel vagy 
annak helyettesével a vállalkozó jelenlétében megállapítani mindazon munkák 
mennyiségét és minőségét, a melyek az építkezés teljes befejezése után már nem 
vizsgálhatók meg és az ez irányban fölvett tényállást az építési naplóba bejegyezni;

az építési anyagok, valamint a munka minőségét időnkint megvizsgálni 
s az esetleg mutatkozó hiányok orvoslására a műépítészt az építési naplóban 
figyelmeztetni;

a művezető által a helyszíni fölvételek alapján helyesbített és általa aláírt 
kereseti kimutatásokat az építési naplóban foglaltak és helyszíni próbamérések 
alapján megbírálni és ellenjegyezni.

40 *
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4. §. A vállalkozó kötelességei az építési vezetőséggel szemben. A vállal
kozó tartozik a munkák kitűzéséhez, fölvételéhez és megvizsgálásához megkíván
taié munkásokat, szereket, eszközöket sth. annyiszor, a mennyiszer azt az építés- 
vezetőség kívánja — minden kárpótlás igényelhetése nélkül — annak rendelke
zésére bocsátani. Köteles továbbá a munka- és részletrajzokat, megrendeléseket 
stb., a melyek eredeti példányai az építésvezetőségnél őriztetnek, akkor, a mikor 
azt az építésvezetőség kívánja, a maga költségén másoltatni s a másolatokat 
hitelesítés végett az építésvezetőség elé terjeszteni.

5. §. Versenytárgyalás, ajánlatok. Az építések és szállítások biztosítása 
rendszerint írásbeli ajánlati tárgyalás útján történik.

A vállalkozni szándékozók által beadott ajánlatok csak abban az esetben 
vétetnek figyelembe, ha a versenytárgyalási hirdetményben megjelölt helyen és 
a kitűzött határidőig adatnak he.

Táviratok jogérvényes ajánlatoknak semmi körülmények között el nem 
fogadtatnak.

A sajátkezüleg aláírt ajánlatba kiteendő: az ajánlattevőnek vagy ajánlat
tevőknek neve, illetve nevei, a polgári állás, a lakóhely, az ajánlattevő czég 
neve, bejegyzett czég részéről csatoltatván a hitelesített czégjegyzék-kivonat 
is, kiteendő továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és 
betűkkel a versenytárgyalási hirdetményben foglalt megjelölés szerint az az 
egységi ár, illetve egységi árak, a melyért ajánlattevő a munkát vagy szállítást 
elvállalni hajlandó, vagy az a százalék, a melynek a költségvetési összegből 
való leengedése, esetleg fölülfizetése mellett az ajánlat tárgyát képező mun
kákra vagy szállításra vállalkozik. Ezenkívül az ajánlatnak tartalmaznia kell 
az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket, az előméret és költ
ségvetést, az általános és részletes építési feltételeket, a helyi viszonyokat teljesen 
ismeri, végül csatolandó az ajánlathoz a bánatpénz letételéről szóló elismervény.

Az előméretben esetleg előforduló számítási hibákért vállalkozó felelősséggel 
nem tartozik.

Minthogy vállalkozó az ajánlatban foglalt egységárakat saját számításai és 
a vállalat összes tényezőinek tüzetes ismerete alapján maga határozza meg, ennél
fogva azon tévedések vagy hiányok miatt, a melyek az általa kitett egységi árak 
körül a költségszámításokban netalán clőfordúlnak, semmiféle kárpótlást nem 
követelhet.

Minden ajánlattevő az ajánlatok beadására kitűzött határnaptól számított
6 hétig kötve marad ajánlatához, még abban az esetben is, ha a .......................
.............................  vagy megbízott közege a munkálatok vagy szállítások bizto
sítása iránt időközben mással bocsátkoznék tárgyalásba.

Az ....................................................................................................................
tetszésétől függ, a benyújtott ajánlatot az ajánlati összegre való tekintet nélkül 
el- vagy el nem fogadni és az ajánlattevő nem követelhet kárpótlást azért, mert 
ajánlata el nem fogadtatott.

A bármely oknál fogva el nem fogadhatónak ítélt ajánlathoz csatolt bánat
pénz visszaadatik, de egyik ajánlattevő sincs jogosítva bánatpénzét az ajánlatok 
beadására kitűzött határidőtől számított G hét lefolyása előtt visszakövetelni.

6. §. Bánatpénz. Ha a versenytárgyalási hirdetményben a bánatpénz ősz- 
szege nincs meghatározva, bánatpénzül a tervekhez csatolt költségvetés összegének 
5 °/0-a szolgál.
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Bánatpénzül vagy készpénz vagy a kormány által bánatpénzül elfogadható
nak megjelölt értékpapírok fogadtatnak el.

A bánatpénz annál a közpénztárnál teendő le, a mely a versenytárgyalási 
hirdetményben e czélból megjelöltetik.

7. §. Biztosíték. Az az ajánlattevő, a ki a verseny tárgyát képező építést 
vagy szállítást elnyeri, tartozik az erről vett értesités kézbesítésétől számított 8 
nap alatt letett bánatpénzét ama összeg erejéig, a mely abban az esetben, ha a 
szerződés egyéb határozmányt nem tartalmaz, az általa megajánlott vállalati 
összeg 10%-ának megfelel, biztositékúl kiegészíteni és ennek megtörténte után a 

szerződést aláírni.
Ha ez alatt a határidő alatt a biztosítékot le nem tenné és a szerződést 

alá nem írná, letett bánatpénze minden bírói közbenjárás nélkül az építtető tulaj
donába megy át és a ............................................................................az építős vagy
szállítás kiadása fölött szabadon rendelkezik.

A biztosíték vagy készpénzben vagy a bánatpénzre nézve a 6. §-ban meg
állapított értékpapírokban teendő le.

A .................................... 9. ...................................................................................
engedelmével a biztosítékot jelzálogilag lekötött és elfogadhatónak Ítélt ingatlan 
is képezheti. A készpénzből vagy értékpapírokból álló biztosítéknak kicserélése 
csak az építtető külön engedelmével történhetik.

A biztositékúl letett készpénz után kamat nem jár, a hasonló czélból letett 
és kamatszelvényekkel ellátott értékpapírok szelvényei azonban lejárat után a 
vállalkozónak kivánatára kiadatnak, kivéve azokat az eseteket, a midőn a bizto
síték az építtető birtokába megy át.

A letett biztosítékon kívül fölülvizsgálati részletként a vállalkozó minden 
keresetéből 5%  azaz öt százalék levonatik, ez a fölülvizsgálati részlet a fölül
vizsgálati jegyzőkönyv helybenhagyása alkalmával fog a vállalkozónak kifizettetni.

A biztosíték, valamint a keresetekből levont és visszatarlott fölülvizsgálati 
részletek oly kézi zálogúl szolgáinak az építtetőnek, a melylyel a vállalkozó a 
szerződésileg elvállalt kötelezettségének pontos teljesítéséért és a kitűzött határ
időig való befejezéséért jótáll.

A most említett biztosítékon kívül a vállalkozó kötelezettségének teljesí
téséért minden bárhol található ingó és ingatlan vagyonával felelős.

Mikor megy át a biztosíték az építtető birtokába és mely esetekben for
dítható az részben vagy egészen az építtető kielégítésére, arra nézve a szerződés 
és a jelen föltétfüzet illető §§-ai szolgálnak zsinórmértékül.

Ha a biztosíték részben vagy egészen az építtető követeléseinek kielégíté
sére fordíttatott, köteles a vállalkozó a megcsonkított vagy egészen lefoglalt biz
tosítékot a felhívástól számított 14 nap alatt a szerződésben megállapított bizto
síték-összeg erejéig kiegészíteni, illetve újból letenni; ha ezt tenni elmulasztaná, 
részletfizetésekre igényt nem tarthat s az építtető fel van jogosítva a kereseti 
összegeket mindaddig visszatartani, míg ezekből a biztosíték a szerződésben meg
állapított összegekre kiegészítve nincs.

Ha a biztosíték értékpapírokban van letéve, az építtető fel van jogosítva 
kielégítése végett ezeket az értékpapírokat minden bírói beavaatkozás nélkül a 
tőzsdei árfolyam szerint eladni.

Ha a biztosíték egészen az építtető követeléseinek kielégítésére fordíttatik 
és az előbbi pont értelmében eladott értékpapírokból befolyó összeg kisebb a 
biztosíték letétele alkalmával számított árfolyam szerinti összegnél, a még hiányzó
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összeg pótlása a vállalkozó kereseti összegeiből fog eszközöltetni és csak ha a szer
ződésileg megállapított biztosíték összege ezen keresetekből levonatott, fognak a 
további kereseti összegek az új biztosíték kiegészítésére fordíttatni, ellenben, ha 
az átadott értékpapírokból befolyó összeg a szerződésileg megállapított biztosíték 
összegénél nagyobb, a különbözet az új biztosíték kiegészítésre fog fordíttatni.

A biztosíték visszaadására nézve a jelen feltét-füzet 31., 33. és 39. §§. 
irányadók.

8. §. Bélyeg és egyéb illetékek. A vállalatból eredő bélyeg- és egyéb kincs
tári, valamint községi illetékek, úgyszintén a vállalathoz szükségelt anyagok, 
gépek, szerek vagy eszközök stb. után esedékes vámok, partbérek, bányailletékek, 
rakhelyek bére stb. fedezése egyedül a vállalkozót terheli.

9. §. Társvállalkozók. Ha valamely vállalatot többen vállaltak el, a társ- 
vállalkozók szerződésükből folyó minden kötelezettségük teljesítéséért egyetemle
gesen kezeskednek.

Az ily társvállalkozók kötelesek maguk közül egyet kizárólagos képviselőül
közjegyzőileg fölhatalmazni, a ki a társvállalkozókat a ..........................................
...............................  irányában képviseli, a szerződés által a vállalatra rótt min
den kötelezettséget teljesít, továbbá az építtető részéről az építésvezetőség köz
leményeit elfogadja, a fizetendő összegeket átveszi és nyugtatványozza, általában 
a társvállalkozóknak az ezen vállalatból eredő vagy azzal összefüggő ügyeiben 
jogérvényesen eljár.

A közjegyzőileg kiállított megbatalmazási okmány a ..................................
................................. azonnal bemutatandó.

A ..................................................................................jogában áll a kijelölt
képviselőket bármikor és minden további indokolás nélkül visszautasítani, s ha a 
képviselő személyére nézve közös megállapodás nem jöhetne létre, a társvállal
kozók bármelyikét képviselőül kijelölni.

A képviseltetésben történő minden -változás a ..........................................
........................... jóváhagyás végett haladék nélkül bejelentendő.

A vállalkozók vagy társvállalkozók kérelmére újabb társ csak úgy és akkor 
léphet he a vállalatba, ha ezt a ....................................................  megengedi.

Ily esetben azonban a későbben belépett társ az építtetővel szemben mind
azok ak a kötelezettségeknek aláveti magát, a melyek a szerződésből kifolyólag 
korábbi társait vagy társát kötelezik.

A vállalatból a társvállalkozók közül csak az esetben léphet ki bárki, ha
ezt a ......................................................................... megengedi s ha visszamaradt
társai a kilépő helyett is teljes vagyoni felelősséget vállalnak.

10. §. Vállalkozó lakóhelye. Vállalkozó tartozik lakását úgy a szerződés 
megkötése alkalmával, mint később lakásváltoztatás esetében mindannyiszor az 
építésvezetőnek haladéktalanúl bejelenteni.

A vállalkozóval létrejött szerződéses viszonyból keletkező s a vállalkozó
hoz intézett rendeletek, értesítések, kézbesítések vagy ellene netalán 'érvényesí
tendő keresetek a vállalkozó által kijelölt lakáson adatnak át s a vállalkozó ezen
nel elismeri, hogy az úgy átadott és szükség esetében lakásán kifüggesztett érte
sítések és kézbesítések jogszerűen átadottaknak és általa átvetteknek tekintendők

11. §. Alvá ’ldlkozók. Ha a vállalkozó az elvállalt kötelezettséget egészen 
vagy csak részben alvállalkozókra ruházza, ézek a vállalkozók megbízottjainak, 
nem pedig szerződő feleknek tekintetnek, ennélfogva azok hibáiért vagy mulasz
tásaiért mindig a vállalkozó marad felelős az építtető irányában.
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A szerződésből származó és az építések vagy szállítások leszámolását, ki
fizetését és átvételét illető minden ügyben az építésvezetőség csak a vállalkozó

val érintkezik.
12. §. Építési felügyelet. Az építkezés vagy szállítás fölötti felügyeletet az 

építésvezetőség gyakorolja. A vállalkzzó ettől veszi a rendeleteket és ugyanehhez 
nyújtja be előterjesztéseit.

18. §. Építési sorrend. Ha a .......................................................................
valamely vállalatnak bizonyos munkaprogram szerinti végrehajtását latja szüksé
gesnek, úgy e munkaprogramot az építésvezetőség előterjesztése alapján a .......
.......................................................................  állapítja meg, előre is kikötvén magá
nak azt a jogot, hogy a megállapított sorrendet a munka folyama alatt felmerü
lendő körülményekhez képest módosíthatja.

14. §. Az építés átadása. Az építkezés a szerződésnek a ..........................
...................................................  részéről történt helybenhagyása után, a netaláni
munka-sorrend határozmányai figyelembe vétele mellett, a vállalkozónak a hely
színén jegyzőkönyvileg átadatik. Ebben a jegyzőkönyvben az építés befejezési 
határideje pontosan megjelölendő.

Kivételes esetekben azonban a ........................................................................
megengedheti, hogy a vállalat a vállalkozónak saját veszélyére és kárára a szer
ződés jóváhagyása előtt is átadható legyen.

A vállalkozó lemond arről, hogy az esetre, ha a kitűzött határidőt túllépi, 
mentségül felhozhassa, miszerint maga a szerződés a munka átadásakor még 
jogérvényesen nem volt megkötve.

Az átadási jegyzőkönyv két példányban szerkesztendő és az építésvezető
ség, valamint a vállalkozó által aláírandó; az aláírások két előttemező tanú áltál 
hitelesítendők.

Ha a vállalkozó a munka átadására kitűzött határnapon a munkát bármily 
okból át nem venné, mindazokért a károkért, a melyek az építkezésnek a kitű
zött határidőben való át nem vételéből az építtető re akár közvetetten ül, akár 
közvetve hárulnak, felelős és azokért kártalanítással tartozik.

Ily esetben az építésvezetőség az átadásra, illetve a munka megkezdésére 
újabb határidőt tűz ki, s a mennyiben vállalkozó ezt az újabb határidőt sem tar
taná be, szerződésszegőnek fog tekintetni s mint ilyentől a vállalat a .................
...............................................................................  határozata alapján minden bírói
beavatkozás nélkül elvétetik, letett biztosítéka pedig az építtető tulajdonába 
megy át, s ezenkívül a vállalkozó minden állami és törvényhatósági vállalatból 
kizárható.

15. §. Ügyvezetők, megbízottak, pallérok, munka felügyelők, munkások. 
A vállalkozó, illetve annak a 9. §-ban megemlített képviselője köteles állandóan 
az építés színhelyén tartózkodni, vagy magát állandóan a munka színhelyén 
tartózkodó oly teljhatalmú ügyvezető által helyettesíttetni, a ki az elvállalt 
munkák vezetésére teljesen képesítve van s a kit a vállalati kötelezettségek 
teljesítésére törvényszerűen fölhatalmazott.

Vállalkozó csak oly ügyvezetőt, megbízottat, pallérokat, munkafelügyelőket és 
munkásokat — ide értetnek az alvállalkozók is — alkalmazhat, a kik a reájuk 
bízott munkák végrehajtásában kellő jártassággal birnak. Azt az ügyvezetőt, meg
bízottat, pallért, munkafelügyelőt vagy munkást, a ki az építésvezetőség egyoldalú 
megítélése szerint képesség-hiány, rendetlen magaviselet vagy engedetlenség miatt
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panaszra szolgáltat okot, tartozik a vállalkozó az építésvezetőség felhívására 
azonnal eltávolítani és más, alkalmas egyénnel pótolni.

Vállalkozó egyébiránt az összes alkalmazottjai által elkövetett minden 
cselekmények vagy mulasztásokért teljes felelősséggel tartozik.

16. §. Alkalmazkodás a tervekhez és építési szabályokhoz. A vállalkozó 
köteles a vállalat tárgyát képező építményeket vagy a szállítást a szerződéshez
mellékelt vagy az építés folyama alatt ...................................................................
által jóváhagyott tervek, továbbá a szerződésben, a föltételfüzetben és az árjegy
zékben foglalt határozatok, valamint az építésvezetőség által adandó utasítások 
szigorú betartása mellett végrehajtani.

Azoktól eltérni csak az építésvezetőségtől nyert írásbeli engedelem mellett 
szabad.

Ha vállalkozó az építményt a tervektől vagy építési szabályoktól eltérőleg 
önkényesen teljesítené, vagy ha a munkálatok kivitelénél az építmény czélszerű- 
ségét és tartósságát veszélyeztető módon járna el, tartozik azokat az építménye
ket. melyeknél ezek az esetek előfordúlnak, saját költségén eltávolítani és azokat 
a helybenhagyott tervnek és a kapott utasításoknak megfelelően ugyancsak saját 
költségén újból helyreállítani, és a munkálatok kivitele körül mindazoknak az 
intézkedéseknek megfelelni, a melyeket az építésvezetőség elrendel.

Ha ily intézkedés miatt a szerződésben meghatározott befejezési határidő 
túllépetnék, a vállalkozó annak szerződésszerű következményeit viseli. Ha vállal
kozó által teljesített munkák végrehajtása közben, vagy az előbbi pontban emlí
tett építmények vagy építményrészek lebontása folytán már létesített müvek sér
tetnének meg, vállalkozó köteles azok helyreállítási költségeit viselni.

17. §. Tervváltoztatás. A ..............................................................................
fentartja magának a jogot s a vállalkozó ezt a jogot föltétlenül elismeri, hogy a 
megállapított terven úgy méret, mint szerkezet tekintetében még a munka meg
kezdése után is változtathat s vállalkozó tartozik ezt a megváltoztatott tervet 
elfogadni, a megállapított egységárakért végrehajtani és a mennyiben a változ
tatás által előálló több munka a vállalati összeg 10°/0-át túl nem haladja, a 
kikötött határidőre befejezni.

Ha a munka folyama alatt oly munkák volnának végrehajtandók vagy oly 
anyagok szállítandók, a melyekre egységi árak a költségvetésben nem foglal
tatnak, az ily munkák kivitelére vagy anyagok szállítására a kivitel, illetve szállítás 
megkezdése előtt a díjazásra, esetleg határidőre nézve, vállalkozóval külön egyezség 
kötendő. Ha az uj egységárak iránt megegyezés létre nem jönne, szabadságában
áll a .....................................................................................  az illető munkálatokat
vagy szállításokat, s ha azok más szerződésszerű munkálatoktól el nem különíthe
tők, ezeket is a vállalkozó irányában minden kártérítési kötelezettség nélkül házi 
kezelésében (regie) vagy más vállalkozó által végeztetni és vállalkozót ezen szer
ződésszerű munkálatok végrehajtásától vagy szállítások eszközlésétől fölmenteni.

18. §. Ármegállapítás a terv változtatása esetében. Ha vállalkozó «előzetes 
egyezség vagy az építésvezetőség írásbeli utasítása nélkül oly munkát kezdene 
meg vagy oly anyagot szállítana, a melyre a költségvetésben egységár nem 
foglaltatik, az általa ily módon létesített munkákért vagy szállított anyagért semmi
nemű kárpótlást nem igényelhet.

Oly építmények elbontásáért, melyeknél a kivitelre nézve a vállalkozót 
hibáztatni nem lehet, a megállapított vagy egyezség utján megállapítandó egységár 
szerinti megtérítésnek van helye.
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Ha az építésvezetőség rendelkezése folytán vállalkozó az építés színhelyére 
anyagot szállított, az illető építmény utólagosan elrendelt megváltoztatása vagy 
részbeni elhagyása folytán pedig az odaszállított anyag nélkülözhetővé válik, 
vállalkozónak a szállított anyag a költségvetésben megállapított egységárban, vagy 
a mennyiben ilyen a költségvetésben nem léteznék, kölcsönös egyezség utján
ennek nem sikerülése esetében pedig a ....................................................................
............................................által megállapítandó egységárban meg fog téríttetni-
illetve, ha az anyagot más helyre kell elszállítania, az átszállítás vállalkozónak 
külön meg fog fizettetni.

Ha a munkák vagy szállítmányok kevesbítése vagy egy részének teljes 
elhagyása rendeltetnék el, tartozik a vállalkozó, a mennyiben eme kevesebb 
munka értéke a vállalati összeg 2O0/o-át meg nem haladja, -<* erre vonatkozó 
rendeletnek minden kárpótlási igény nélkül eleget tenni. Ha pedig az elmaradt 
munka értéke a vállalati összeg 20°/0-ánál több lenne, ez esetben a 2U°/0-on fölüli 
mennyiségnek megfelelő érték után elmaradt nyereség czímén a vállalkozónak 
10°/0-nyi kárpótlás biztosíttatik.

Ellenkező esetben, ha a munkák vagy szállítmányok szaporítása rendel
letnék el, vagy a teljesítmény szaporulata az előirányzati és a kiviteli terv 
szerinti mennyiségek különbözősége folytán állana elő, vagy végre, ha a létesített 
építményben a fölülvizsgálat megejtéseig elemi események által hiányok idéztet
nének elő és ennek pótlása folytán keletkeznék a munka vagy szállítmány szapo
rulata, vállalkozó tartozik az igy előálló több munkákat, illetve szállítmányt a 
megállapított egységár mellett teljesíteni és ebben az esetben külön kárpótlásra 
igényt nem tarthat.

19. §. Ármegállapítás házi kezelésben {regie) végzett munkák esetében. 
Ha a 17. §-ban említett esetekben az új egységárak iránt egyezség létre nem
jönne, vagy ha a szerződésen kívüli munkálatokat sürgős esetekben a ...............
........................................................... jónak látná házi kezelés mellett végrehajtani.
vállalkozó köteles az ily munkálatokhoz szükséges munkásokat, anyagokat, eszkö
zöket és szerszámokat az építésvezetőség utasítása szerint, a megkivántató mennyi
ségben rendelkezésére bocsátani.

Ily esetben, ha a költségvetésben megfelelő egységárak nem foglaltatnának, 
a tényleg fizetett és hatóságilag igazolandó munkabérek és anyagárak fognak a 
vállalkozónak megtéríttetni.

Ezen fölül a munkások átengedése, az eszközök és szerszámok elhasználása 
és felügyelete czímén a föntebb kiszámított összeg 10°/0-a fog a vállalkozónak 
kárpótlásképpen kifizettetni Vállalkozó oly költséges szerek, eszközök vagy gépek 
beszerzésére s rendelkezésre bocsátására, a melyeket az elvállalt munkálatoknál 
nem használt, külön díjazás nélkül nem kötelezhető.

20. §. Az árak értelmezése. A vállalkozó által megajánlott és a szerződés, 
illetve annak mellékleteiben megállapított vagy későbbi egyezményben kölcsö
nösen elfogadott egységi árak magukban foglalják az építési berendezés, az üzlet- 
vezetés, mindennemű előkészületek és intézkedések, az anyagok beszerzése, ezek 
minőségének elbírálása, helyére szállításá és feldolgozásának, továbbá az állványok 
és eszközök, gépek, szerszámok, irodák, műhelyek, raktárak, utak stb. megszerzé
sének, előállításának és fentartásának költségeit, valamint minden egyéb bármi 
néven nevezendő kiadásokat, a melyek az illető munkálatok szabályos és átvételre 
alkalmas kiviteléből és a jótállási időtarlam alatti fentartásából a vállalkozóra 
háramlanak.
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21. §. Anyagok. Az építéshez használandó vagy a szállítás tárgyát képező 
minden anyagnak a szerződés mellékleteiben megállapított minőségűnek és oly 
módon kidolgozottnak kell lenni, a mint azt a részletes föltételek, esetleg a 
költségvetés előírja.

Vállalkozó mindennemű anyagot használat és beépítés előtt azoknak a 
próbáknak köteles alávetni, a melyeket az építésvezetőség azok minőségének 
megítélése végett elrendelni szükségesnek tart.

A vállalkozó köteles az építő-anyagokat kellő időben szállítani; a munka 
késedelmes teljesítésére az a körülmény, hogy az anyagot kedvezőtlen időjárás 
vagy rossz utak miatt nem szállíthatta, mentségül nem szolgálhat.

Az építésvezetőség által alkalmasnak nem talált anyagokat a vállalkozó az 
építés helyéről azonnal és minden kárpótlás nélkül eltávolítani tartozik.

22. § Állványok, eszközök, szerszámok stb. Az elvállalt munkálatok kivi
teléhez szükséges állványokat, gépeket, szereket és eszközöket tartozik vállalkozó 
beszerezni és állandó jó karban tartani.

23. §. Közbiztonsági szabályok. Vállalkozó köteles saját költségén minden 
intézkedést megtenni arra nézve, hogy az építés által az utczákon vagy tereken 
a forgalom ne gátoltassék vagy ne veszélyeztessék, egyáltalában köteles a fennálló 
közbiztonsági és közrendészeti szabályokat betartani.

24. §. Építési napló. Az építésvezetőség az építés színhelyén építési naplót 
vezet. Ezt az építési naplót a vállalkozó vagy képviselője, illetőleg annak a 15. §. 
szerint teljhatalmú ügyvezetője mindannyiszor aláírni tartozik, a hányszor azt az 
építésvezetőség követeli.

Ha vállalkozó az aláírást megtagadná, az építésvezetőség ezt az építési 
naplóban megjegyezni tartozik és az esetben vállalkozó kifogástételi jogától elesik.

Az építésvezetőség részéről az építési naplóban eszközölt minden bejegyzés 
teljesen hitelesnek tekintetik.

25. §. Befejezési határidő és kötbér. Vállalkozó tartozik az elvállalt munká
latokat, illetőleg szállítást az átadás után a megállapítandó sorrendben megkezdeni 
s akként folytatni, hogy a vállalat a megállapított határidőre teljesen befejez
tessék. A munka vagy szállítás befejezéséről vállalkozó az építésvezetőség részéről 
igazolványt nyer.

A befejezési határidő be nem tartása esetén, minek megállapítására az 
építésvezetőség illetékes, a vállalkozó kötbért tartozik fizetni; ez a kölbér a rész
letes föltételekben állaphtatik meg.

Jogában á l l ...................................................................az esedékes kötbért a
vállalkozó keresetéből, a letett biztosítékból vagy a részletfizetéseknél visszatartott 
fölül vizsgálati részletösszcgből minden bírói közbenjárás nélkül levonni, illetve 
vállalkozónak minden néven nevezendő illetményeit ezen birság fedezésére 
visszatartani.

A határidő be nem tartása esetén vállalkozónak az aláhbi 27. §-ban vagy 
a szerződésben és mellékleteiben különösen ki nem kötött okok miatt tctt> kifogásai 
tekintetbe nem vétetnek.

26. §. Határidő-meghosszabbítás több munka esetében. Ha vállalkozónak 
több munkát kell teljesíteni és a több munka értéke a szerződési összeg 10" c-át 
meg nem haladja, köteles ezt a több munkát a szerződésileg megállapított határ
időre befejezni. Ha azonban a teljesítendő több munka értéke a szerződési öeszeg 
10°/o-át meghaladja, a munka befejezésére kitűzött határidő a szerződésileg elvállalt 
munka értékének és az ennek befejezésére megállapított határidőnek arányában
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a több munka elrendelésének, végrehajtásának, valamint a munkanemek kivi
telére szükséges időjárásnak figyelembe vételével az illető építtető, vagy felfolya
modás esetén .............................................................................................. által álla-
píttatik meg.

Az így akár előzetesen, akár utólagosan meghosszabbított határidő ugyan
azzal a joghatálylyal bir, mint az eredeti határidő.

27. §. Határ idő-meghosszabbítás rendkívül i körülmények vagy elemi 
események következtében. A határidő meghosszabbítható, ha a vállalkozó előre 
nem látható rendkívüli viszonyok és elemi események miatt, a melyeket elhárí
tani nincs vagy nem volt hatalmában, munkálatainak teljesítésében akadályoztatik.

Ily rendkívüli körülmények vagy elemi események bekövetkezését tartozik 
vállalkozó azonnal az építésvezetőségnek bejelenteni, a kinek feladata azonnal 
megvizsgálni, ha vájjon a vállalkozó által bejelentett rendkívüli körülmény vagy 
elemi esemény vis majornak minősíthető-e vagy sem. Ha az építésvezetőség vagy
a vállalkozó felfolyamodványa esetében a ...............................................................
..............................................egyoldalú megítélése szerint a vis major esete meg-
állapíttatik, a munka befejezésére kitűzött határidő annyival lesz meghosszabbítva, 
mint a mennyi idő eltelik a vis major bekövetkeztétől annak megszűntéig.

Erre a határidő-meghosszabitásra vállalkozó azonban csak abban az esetben 
tarthat igényt, ha az építésvezetőség megállapítja azt a tényt, hogy vállalkozó a 
vis major bekövetkezése előtt kellő berendezéssel és a vállalatnak a határidőre 
való befejezésére megkivántató erővel folytatta a munkát.

Hogy mikor tekinthető a vis major megszűntnek, azt szintén az építésveze
tőség állapítja meg, s vállalkozó tartozik ennek közlése után a munkát azonnal 
teljes erélylyel ismét foganatba venni, illetőleg a föntebbi aránylagos idő alatt 
befejezni.

Ha azonban a vállalkozó a vis major bekövetkeztét az építésvezetőségnek 
bejelenteni bármily oknál fogva elmulasztaná vagy oly időben jelentené be, a 
midőn a vis majort előidéző körülmények vagy tények már minden kételyt kizáró 
módon megállapíthatók nem volnának, vagy végre, ha a vis major bekövetkezése 
egyáltalán meg nem állapíttatnék, határidő-meghosszabbításra igényt nem tarthat 
és a munkát a szerződés határozmányainak teljes érvényben tartása mellett 
tartozik végrehajtani.

28. §. Intézkedések a befejezési határidő betartása végett. Ha vállalkozó 
az elvállalt munkát vagy szállítást egészen vagy részben oly lanyhán folytatná, 
hogy annak a szerződésszerű határidőre való befejezése kétségessé válik, mi felett 
az építésvezetőség egyoldalúlag itél, ebben az esetben az építésvezetőségnek 
kötelessége a vállalkozót erre a körülményre az építési naplóban figyelmeztetni, 
őt ugyanott a munka vagy szállítás gyorsítására utasítani és a megkivántató 
intézkedések megtételére a vállalkozónak határidőt kitűzni.

Ha vállalkozó az ekként kitűzött időre sem tenné meg a vállalat vagy 
szállítás megfelelő gyorsítására vezető intézkedéseket, vagy ha az általa tett intéz
kedések mellett a vállalatnak a megállapított határidőre leendő befejezése egyál
talában biztosítva nem volna, vállalkozó ezekben az esetekben részletfizetésekre
igényt nem tarthat, a ..................................................................................................
jPedig jogában áll a vállalkozó terhére és veszélyére mindazokat az intézkedéseket 
oganatosítani, illetve elrendelni, a melyek által és a melyek segítségével a 

munka vagy szállítás szerződésszerű pontos teljesítése biztosítható.
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Ha a szerződésileg megállapított határidő lejár a nélkül, hogy a munka
vagy szállítás befejeztetett volna, a ................................................... jogában áll a
vállalatot a vállalkozóval tovább folytatni és befejeztetni, ebben az esetben azonban 
minden a szerződésben megállapított határnapon túl eső nap után a részletes 
föltételekben megállapított kötbér megfizetésében fog elmarasztaltatni, ha pedig a
.................................................................................... ................a munka érdekében
előnyösebbnek látná azt egészen házi kezelés mellett vagy más vállalkozó által 
befejeztetni, ez esetben a jelen általános föltételek 3ó. §-ában körülírt eljárás fog 
alkalmazást nyerni.

29. §. Részletfizetések. A vállalkozó jogosítva van az építés vagy szállítás 
folyama alatt s a szerződés vagy mellékleteiben meghatározott időben részlet- 
fizetéseket kérni.

E czélból a vállalkozó a teljesített munkák vagy szállított anyagokról kereseti 
kimutatást készít és azt az építésvezetőségnek 3 példányban adja át, a ki ezen 
kimutatást átvizsgálja, igazolja vagy helyesbíti és az érdembe hozott kereseti 
összeg utalványozásának kieszközlése iránt intézkedik.

Az igazolt kereseti összegnek 5°/0-a a jelen föltétfüzet 7. §-ában említett 
fölülvizsgálati részletként visszatartatik.

30. §. Fölül vizsgálat. A szerződés tárgyát képező munkálatok teljes befe
jezése után a vállalkozó elkészíti a leszámolási okmányokat, a melyeknek minden 
egyes munkanemből a tényleg teljesített mennyiséget fel kell tüntetnie.

Vállalkozó köteles a leszámolási okmányokat a munka befejezésétől számított 
hat hét alatt az építésvezetőséghez benyújtani, ellenkező esetben az okmányok 
vállalkozó költségére fognak beszereztetni.

A leszámolási okmányok elkészülte után az építésvezetőségnek ebbeli jelen
tése alapján a .................................................................................. az építést vagy
szállítást fölül vizsgáltatja.

A fölülvizsgálat czélja megállapítani azt, hogy az építés vagy szállítás a 
szerződés vagy később kiadott rendeletek határozatainak és a műszaki követel
ményeknek megfelelően, jól és szilárdul hajtatott e végre, s hogy a leszámolási 
okmányokban föltüntetett munkamennyiségek tényleg teljesítettek-e? A fölülvizs
gálat oly módon eszközöltetik, hogy a fölülvizsgáló közeg (vagy közegek) az ösz- 
szes munkálatokat minden részleteiben pontosan megvizsgálja, próbaméréseket 
tesz és ha szükségesnek tartja, a létesítményeket egészen fólülméri s általában 
belátása szerint mindazokat a méréseket és kutatásokat megteszi, a melyeket a 
munkálatok valódi mennyiségének és minőségének megállapítása végett szüksé
gesnek tart, a munkálatokat, tekintettel a felhasznált anyagok és a munka meny- 
nyiségére, a helybenhagyott tervekkel, a szerződésben és annak mellékleteiben 
foglalt határozmányokkal, nemkülönben a később kiadott rendeletekkel és az 
építési napló adataival összehasonlítja s e szerint a végleges leszámolás czéljaira 
a méreteket, mennyiségeket és a minőségi adatokat megállapítja.

A csatornázás, víz, légszesz, fűtés, szellőztetés, villámos slb. berendezések 
helyes működése a fölülvizsgálatnál megállapítandó.

A fölülvizsgálat végrehajtásához szükséges napszámosokat és eszközöket 
köteles vállalkozó minden kárpótlásra való igény nélkül saját költségére elő
állítani.

A fölülvizsgáló közeg (vagy közegek) a helyszíni szemle, fölmérések és 
megállapításokhoz képest a leszámolási okmányok helyességét igazolja vagy azo
kat megfelelően helyesbíti s vállalkozóval a leszámolást megejti, az építményt
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vagy szállítmányt, a mennyiben a jótállási idő kikötve nincs, véglegesen átveszi. 
Jótállási idő kikötése esetében az átvétel csak ideiglenes.

Ha a fölülvizsgálatnál hiányok mutatkoznak, a vállalkozónak azok pótlá
sára megfelelő határidő tűzetik ki, vagy ha a fölülvizsgáló közeg előterjesztésére
.............................................................................................................. előnyösebbnek
látja, a fölmerült hiányok pénzértéke meghatároztatik, az ennek megfelelő összeg 
pedig vállalkozó járandóságából vagy biztosítékából levonatik. Az, hogy az építés- 
vezetőség a munkálatot vagy felhasznált anyagot nem kifogásolta, a talált 
hiányokért való felelősség alól vállalkozót fel nem menti.

Ha vállalkozó a fölülvizsgálatnál talált hiányokat az ezek helyreállítására
kitűzött határidőre nem pótolná, jogában áll a ........................................................
azokat vállalkozó költségére végrehajtani; ebben az esetben a fölmerülő költségek 
a vállalkozó járandóságából vagy viszszatartott biztosítékából fognak födöztelni.

Ha a hiányok olyanok, hogy többé helyre nem hozhatók, a fölül vizsgálat
tárgyát képező munka azonban a ..............................................................................
egyoldalú megítélése szerint egészben véve használhatónak vagy fenmaradhatónak
találtatik, vállalkozó a létesítmény hiányosságának megfelelő s a ........................
.....................................által megállapítandó értéknek a járandóságából vagy bizto
sítékából leendő levonása ellen kifogást nem tehet.

Ha jótállási idő van kikötve, a fölülvizsgálatnál pedig oly hiányok mutat
koznak, a melyek megfigyelése a jótállási időnél hosszabb időtartamot igényel,
jogában áll a .............................................................................................. a- jótállási
időt megfelelően meghosszabbítani. Ez a meghosszabbítás azonban az eredetileg 
megállapított jótállási idő kétszeresét meg nem haladhatja.

A fölülvizsgálat eredménye a fölülvizsgálati jegyzőkönyvben állíttatik össze. 
Ez a fölülvizsgálati jegyzőkönyv, a melyet úgy a fölülvizsgáló, valamint a vállal
kozó és a fölülvizsgálathoz kirendelt hivatalos közegek is aláírni tartoznak,
jóváhagyás végett a ....................................................................................................
fölterjesztetik.

Ha vállalkozó megidéztetése daczára sem jelennék meg a fölülvizsgálatnál, 
e körülmény a fölülvizsgálat jogérvényes keresztülvitelét nem gátolja s vállal
kozóra nézve a fölülvizsgálat eredménye jogérvényesnek és kötelezőnek fog 
tekintetni.

A munka hiányossága miatt szükségessé válandó pótfölülvizsgálat minden 
költségei a vállalkozót terhelik s ezek bentlevő összes illetményeiből minden 
birói közbenjárás nélkül levonatnak

A fölülvizsgálat, esetleg pótfölülvizsgálat befejezéséig tartozik vállalkozó az 
előállított munkákat fentartani, illetőleg bárminemű rongálástól megóvni.

A fölülvizsgáló személye ellen vállalkozó kifogást nem tehet.
31. §. Vállalkozó végkielégítéss. A fölülvizsgálat eredményének, a vállal

kozóval eszközölt leszámolásnak, illetőleg a létesítmény végleges átvételének a
........................................................................................................................  részéről
történt jóváhagyása után vállalkozónak az az összeg, a mely a leszámolás után 
megállapított összes keresetéből a már teljesített részletfizetéseknek, az esetleg 
fölmerülő kötbér-összegnek, a vállalkozó rovására netán teljesített munkák költ
ségeinek, végre a fölülvizsgálatnál talált hiányok pótlására szükséges költségnek 
levonása után fenmarad, a szerződésben megnevezett pénztárnál az állami pénz
táraknál fizetés gyanánt forgalomban levő bank vagy állami jegyekben kifizettetik.
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A mennyiben a szerződésben vagy annak mellékleteiben a munka szilárd
ságáért jótállási idő kikötve nincs, a fölülvizsgálati jegyzőkönyv jóváhagyása 
után, illetőleg a föl ül vizsgálatnál talált hiányoknak pótlása és az építési vezető
ségnek arra vonatkozó bizonyítványa, esetleg a pótfölülvizsgálat alapján vállal
kozónak a letett biztosíték is kiadatik.

32. §. Jótállás a munka szilárdságáért. Vállalkozó az általa végrehajtott 
létesítmények szilárdságáért és tartósságáért, a befejezési bizonylat keltétől 
számítva, a szerződésben vagy annak mellékleteiben megszabott idő lejártáig jót- 
állani tartozik.

Ez alatt az idő alatt tartozik vállalkozó az általa végzett munkán mutat
kozó s a felhasznált anyag rossz minőségéből vagy a rossz munkából eredő 
hiányokat és hibákat saját költségén kijavítani.

33. §. ZJtóföliilvizsgálat. A jótállási idő letelte után a munkák vagy a 
szállított anyagok utófölülvizsgálat alá vétetnek.

Vállalkozó az utóíölülvizsgálatnál szükséges napszámosokat és eszközöket 
külön kárpótlási igény nélkül előállítani tartozik.

A mennyiben az utófölülvizsgálatnál a munkán vagy szállítmányban hiányok 
nem találtatnának, azok a vállalkozótól véglegesen átvétetnek s az utófölülvizs-
gálatról fölvett jegyzőkönyvben a ...................................................................  által
történt jóváhagyás után vállalkozónak a biztosíték kiadatik.

Ha azonban az utófölülvizsgálatnál hiányok észleltetnének, vállalkozó köteles 
ezeket a kitűzendő záros határidő alatt p tolni; ha ezt tenni elmulasztaná, a
........................................................................................................ fel van jogosítva
azokat a vállalkozó kárára s költségére végrehajtani, vagy ha előnyösebbnek 
látná, a hiányok pótlására szükséges összeget vállalkozó letett biztosítékából és 
egyéb illetményeiből birói közbenjárás nélkül levonni.

Vállalkozó az utófölülvizsgálat elrendelése iránt a ......................................
Írásban tartozik folyamodni.

Az utófölülvizsgá'ati jegyzőkönyv vállalkozó által is aláírandó.
34. §. Elemi események által okozott károk. Ha a munkában vagy szállít

mányban elemi esemény által kár okoztatik, tartozik vállalkozó ezt a körülményt 
haladéktalanul az építésvezetőségnek bejelenteni, a kinek kötelessége a bekövet
kezett kárról a helyszínén azonnal meggyőződni s a történtekről a ....................
.............................................................................................jelentést tenni.

Tartozik továbbá az építésvezetőség a kárt okozó körülményt, valamint a 
kár nagyságát lehetőleg a vállalkozó jelenlétében megvizsgálni és megállapítani
és a vizsgálat eredményéről fölveendő jegyzőkönyvet a ........................................
........................... ......................... felterjeszteni

Ha a jegyzőkönyv adataiból a .............................................................  meg
ítélése szerint az derülne ki, hogy a fölmerült kár nem a vállalkozó mulasztá
sából vagy helytelen intézkedéséből származik, az okozott kár helyreállításából 
származó költség a vállalkozónak a szerződéses egységárak alapján meg fog 
téríttetni.

Ellenben, ha vállalkozó az elemi események által okozott kárról az építés- 
vezetőségnek elkésve vagyis oly időben tesz jelentést, a midőn a kár mérve és 
oka már meg nem állapítható, vagy az okozott kár már helyreállíttatott, vagy 
végre, ha a vizsgálatból az tűnnék ki, hogy a kár oka vállalkozó mulasztásában, 
illetőleg helytelen intézkedéseiben rejlik, kártérítésnek nincs helye.
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Vállalkozó köteles az elemi események alkalmával mindent elkövetni, hogy 
azok káros következményeit meggátolja, az ennek elmulasztásából eredő veszteség- 
növekedésért vállalkozót terheli a felelősség.

Vállalkozó gépeiben, eszközeiben s egyéb tulajdonaiban, elemi események 
által okozott bármely kár vállalkozónak meg nem téríttetik.

A szállított anyagokban elemi események következtében okozott kár meg
térítésének csak akkor van helye, ha a szállítmány az építésvezetőség által az 
építés helyszínén már átvétetett.

35. § A munkások által okozott károk megtérítése. Ha az épület előállí
tása egy vállalkozónak adatik át, az esetben az épület tényleges átadásáig elő
forduló károkat s igy az ablaküveg törését is, a jég által okozottakat kivéve, vál
lalkozó tartozik helyreállítani; ha ellenben az épület felépítésénél több vállalkozó 
dolgozik, az esetleg előfordult kárt, illetve ablakbetörést, ha annak okozója ki 
nem puhatolható, mindazok a vállalkozók arányosan térítik meg (a munka szál
lítóját ki nem véve), a kik az illető megkárosodott munka elkészülte, illetve az 
ablakok beüvegezése után még az épületben dolgoztak.

36. §. A munka elvonása. Ha a vállalat a vállalkozótól a szerződés vagy
annak kiegészítő részét képező mellékleteiben foglalt határozmányok alapján el
vétetik, a vállalkozó biztosítéka az építő tulajdonába megy át és bármi néven 
nevezendő járandósága az építtető javára lefoglal tátik; jogában állván egyszers
mind a ............................................ a vállalkozónak ezen vállalathoz tartozó anyag-
készletét, szereit, állványait, eszközeit, gépeit s összes leltárát bírói becsű mellett 
átvenni és a munka folytatására felhasználni.

A vállalat teljes befejezése után a végleszámolás elkészíttetik, s a mennyi
ben az eredeti vállalkozó terhére s rovására végrehajtott építkezés vagy szállítás 
a szerződési árak mellett megállapított összegnél több költségbe került volna, a 
.........................................................................................jogosítva van a több költ
séget vállalkozónak bármi néven nevezendő járandóságaiból, esetleg a lefoglalt 
szerek, állványok, eszközök, gépek s egyeb leltári tulajdonát képezett vagyonának 
minden bírói beavatkozás nélkül önhatalmilag leendő értékesítése folytán befolyt 
összegből fedezni.

A több költség fedezése után íenmaradó összegek, értékek, szerek, állvá
nyok. eszközök, gépek stb. vállalkozónak kiadatnak.

Ha azonban a munka a szerződési összegnél kevesebbe kerülne, a külön
bözet az építtető javára esik.

37. §. Vállalkozó elhalálozása. Abban esetben, ha a vállalkozó a szerződés
tartama alatt meghal, a szerződés a meghalt vállalkozó örököseit, illetve jogutó
dait jogérvényesen kötelezi; a ....................................................................................
tetszésétől függ azonban a szerződést minden jogaival és kötelezettségeivel a 
vállalkozó örököseire vagy jogutódaira átruházni vagy pedig a szerződést bírói 
beavatkozás nélkül felbontani.

Ha a ...................................................  ................................ az örökösökkel a
szerződési viszonyt fentartani nem kívánná, az örökösöknek vagy jogutóduknak 
a már teljesített munka és szállított anyagok értéke a szerződésben megál'apított 
egységárak alapján fog felszámíttatni és kifizettetni.

Jogában áll ily esetben a .................................................. f ............................
a vállalkozónak ezen vállalathoz tartozó anyagkészletét, szereit, eszközeit, állvá- 
nyait, gépeit és összes leltárait vagy egészen vagy általa meghatározandó mennyi
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ségben, ha barátságos egyezség létre nem jönne, bírói becsű szerint megállapított 
árban átvenni.

A vállalkozó által letett biztosíték a vállalkozó örököseinek vagy jogutód
jának csak az általa teljesített munkák vagy szállítmányok fölülvizsgálata, illetve 
utófölül vizsgálata eredményének jóváhagyása után fog a végleszámolás eredményé
hez képest kiadatni.

Ha a szerződés több vállalkozóval köttetett s ezek egyike a munka vagy 
szállítás befejezése előtt meghal, a szerződés további fentartása vagy a fönt elő
sorolt elvek mellett felbontása a .................................................  tetszésétől függ.

38. §. Vállalkozó csőd vagy gondnokság alá jutása. Ha a vállalkozó vagy
társvállalkozók egyike csőd vagy gondnokság alá kerül, jogában áll a ..............
........................................................................  a szerződést vagy a csődtömeggel,
esetleg a többi vállalkozókkal folytatni, vagy pedig a vállalatot bírói közbenjárás 
nélkül az előbbi §-ban felsorolt elvek mellett elvonni s annak teljesítését a vál
lalkozó csődtömegének, illetve a többi társvállalkozók terhére s veszélyére tet
szése szerint másra bízni; szóval a munkálatok fölött szabadon rendelkezni, a 
letett biztosítékot, munkabéri összegeket, általában mindennemű, a vállalkozót 
vagy vállalkozókat illető járandóságokat és értékeket visszatartani s azokat min
den bírói közbenjárás nélkül önhatalmúlag a szerződés megszüntetéséből származó 
károk s elmaradt haszon megtérítésére fordítani.

Ellenben a vállalatnak teljes befejezése után a biztosítéki összegnek az a 
része, a mely az építtető összes kárainak és elmaiadott hasznainak kielégítése 
után netalán fenmarad, a csődtömegnek vagy a gondnokság alá került vállalko
zónak, illetve a többi társvállalkozónak avagy annak adatik ki, a ki a biztosí
ték fenmaradt részéhez való jogosultságát kimutatja.

Ha a vállalkozó vagy társvállalkozók egyike bármi okból fogságba kerül.
a ................................................................................................ jogában áll akként
eljárni, mint csőd vagy gondnokság esetében.

39. §. A munkálatok ideiglenes vagy végleges beszüntetése. Ha a .........
...............................................................................................háború vagy egyéb oly
események által (ide nem értve a 27. §-ban megemlített elemi eseményeket), a 
melynek elhárítása nem áll hatalmában, vagy állami érdekből indíttatva látja 
magát a szerződés tárgyát képező építményt vagy szállítmányt beszüntetni, a 
vállalkozó a beszüntetés ellen kifogást nem tehet.

A ....................................................................................................ily esetben
kötelezi magát a vállalkozót a következő elvek szerint kárpótolni:

a) Ha a munka vagy szállítás beszüntetése ideiglenes, vagy ha a beszün
tetés rövidebb ideig tart, mint a kivitelre szerződésileg megállapított határidő, a 
vállalkozó által a szerződés és mellékletei határozmányainak megfelelően végre
hajtott munka és szállított anyagok a .....................................................................
...............................által átvétetnek, még pedig a teljesített munka a szerződéses
egységi ár alapúi vétele mellett, a szállított anyagok pedig, ha barátságos»egyezség 
létre nem jönne, bírói becslés szerint. Az így érdembe hozott összeg a részlet- 
fizetésekre fennálló határozmányok szerint vállalkozónak ki fog fizettetni. Egyéb 
kártérítésre a vállalkozónak nincs igénye

A munka újbóli megkezdése esetében a befejezési határidőt a munka újbóli 
berendezéséhez szükséges és az építésre alkalmas idő figyelembe vételével a

........................................................... a munka-

szünethez arányosan meghosszabbítja.
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b) Ha a szerződés tárgyát képező vállalat beállítása végleges, ez esetben a 
vállalkozóval a teljes leszámolás eszközöltetik, s a szállítmányoknak és létesít
ményeknek az a) pontban felsorolt elvek melletti számbavételök alapján kiszá
mított érték összegén kívül vállalkozónak a korábbi teljesítményekért visszatartott 
járandóságai, valamint letett biztosítéka is kiadatik.

A munkák ideiglenes vagy végleges abbanhagyása által szenvedett károk 
megtérítésére a vállalkozó igényt nem tarthat.

40. §. Talált tárgyak. A vállalkozó köteles alkalmazottait és munkásait 
arra szorítani, hogy a munka végrehajtásánál talált tárgyakat, a melyek akár 
anyagi, akár műrégészeti vagy történelmi értékkel bírnak, az építésvezetőségnek 
azonnal adják át; ez utóbbi pedig ezeket a hatóságnak bejelenteni és ennek ez 
iránybani intézkedését bevárni tartozik.

•4t. §. Vitás kérdések. A jelen föltétfüzet, a szerződés és részletes föltételek 
bármely határozatai iránt a vállalkozó és az építésvezetőség közt felmerülő bármely 
vitás kérdések esetében a ..........................................................................  dönt.

Ha a jelen föltétfüzet valamely határozata a részletes föltételek bármely 
határozatával ellentétben állana, a részletes feltételfüzet tekintendő irányadónak, 
ha pedig akár az általános, akár a részletes föltételek a szerződéstől eltérő hatá
rozatot tartalmaznának, a szerződés határozata érvényes.

Ha pedig a munkák és szállítmányok kivitele vagy pedig azoknak elszá
molása iránt a részletes föltételek nem intézkednének, vagy pedig az előméret- 
költségvetésben foglalt kiviteli körülírástól vagy elszámolástól eltérő határoz- 
mányokat tartalmaznának, ezekben az esetekben a kivitel és leszámolás tekinte
tében mindig az előmérték és költségvetés mérvadó.

42. §. B író i illetőség. Azok a peres ügyek, a melyekben az építtető, mint 
fölperes jelentkezik, az általa szabadon választandó bíróság előtt az 1868. LIV. 
és az azt módosító 1881. LIX. t. cz.-ben körülirt sommás eljárás szerint, ellenben
ellene indítandó peres ügyek egyedül az építtető hatóság székhelyén le v ő ..........
.................................... 1..................  bíróság előtt az ügy természetének megfelelő
eljárás szerint döntendők el.

K e lt ............................................18.........................................................

Előttünk: ...........................................................

................................. ....................  vállalkozó.

tannk.

Kisebb és általában magánosok vagy társulatok által végre
hajtandó építkezéseknél használt általános föltételek szövegét, a 
melyek az út-, vasút-, híd- és vízépítésre nézve is érvényesek, az 
alábbiakban közöljük, ismételve megjegyezvén, hogy egyes határo
zott esetekben azok egyike vagy a másika egyszerűen elhagyható.

Általános föltételek
vállalati úton előállítandó m unkákra és szállításokra vonatkozólag .

1. §. Az ajánlatok alakja és tartalma. Nyilvános árlejtés útján kiadott 
építőmunkák vagy szállítások elvállalása iránt kiadott írásbeli ajánlatok világosan, 
határozottan és az adott esetre nézve felállított különleges feltételeknek megfele-

4\.Sobó : Középítéstan II.
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lően legyenek megszerkesztve, e mellett a számok betűkkel is kiírandók. Ha az 
ajánlat beadására külön nyomtatványminta van, akkor azt kell használni s min
den egyes rovatát, még azokat is, a melyek különben üresek maradnak, kitölteni. 
Oly ajánlatok, a melyek az előírt alaktól elütök, figyelembe nem vétetnek.

2. §. Az ajánlatok benyújtása. Az ajánlatok, az előírt czím alatt, a pályá
zati hirdetményben kiírt határidőig lepecsételve és portómentesen nyújtandók be. 
Későbben beérkező, távirat útján küldött vagy szóbeli ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. Az ajánlattevő, ha a különleges föltételek másként nem rendelkeznek, 
ajánlatát 4 hétig fentartani köteles. Ha az ajánlattevő ezen időn belül postára 
adott értesítést nem kap, hogy ajánlatát elfogadták, akkor azt el nem fogadottnak 
kell tekintenie.

Ajánlattevők tartoznak továbbá lakásczímöket pontosan megadni, illetőleg 
kijelenteni, hogy a nekik szóló postai küldemények hova vagy kire czímezendők. 
illetve küldendők. A hibás czímzésből eredő zavarokért vagy a küldemények el
veszéséért a felelősség az ajánlattevőt illeti s abból az üzlet kárára kifogás nem 
gzármazhatik.

3. §. A munka kiadása és a vállalkozók minősítése. Vállalkozókul csak 
oly egyének fogadtatnak el, a kiknek megbízhatósága ismeretes és elégséges 
biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy az elvállalt kötelezettségeket pontosan és 
egész terjedelmökben teljesíteni fogják, valamint azt is bebizonyítják, hogy hasonló 
munkák végrehajtásához a szükséges tekhnikai képzettséggel bírnak és a szállí
tásokat teljesíteni képesek. Oly ajánlattevők, a kik a pályázatot kiíró előtt isme
retlenek, ebbeli bizonyítványaikat az ajánlati határidőn belül bemutatni tartoznak, 
máskülönben ajánlataik figyelembe nem vétetnek.

A kiíró föntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevők között szabadon 
választhasson, hogy a munkálatokat egészen vagy részben, az ajánlott egységárakra 
való tekintet nélkül, bárkinek kiadhassa, esetleg az összes ajánlatokat vissza
utasíthassa és új pályázatot hirdethessen, vagy a munkálatokat, illetőleg anyag- 
szállítást magának bármely más módon biztosíthassa. Oly ajánlattevők, a kik 
csak az egész munkára, illetve szállításra tettek ajánlatot, ajánlatukat akkor is fön- 
tartani kötelesek, ha a munkának vagy a szállításnak csak egy részletét kapják; 
a kik erre nem hajlandók, tartoznak azt ajánlatukban határozottan kijelenteni.

4. §. Bánatpénz. Ajánlattevők tartoznak ajánlatuk biztosítására az ajánlat
alapját kitevő egész kereseti összeg . . .  °/0-át készpénzben vagy elfogadható érték
papírokban a .................. i pénztárnál előzetesen letenni és az erről szóló pénz
tári elismervényt ajánlatukhoz csatolni, ellenkező esetben ajánlatuk tekintetbe 
nem vehető. Az ajánlat el nem fogadása esetén a bánatpénz visszaadatik, elfoga
dása esetén pedig a biztosítékba beszámíttatik.

5. §. Szerződéskötés. Az elfogadott vállalkozóval a megkötött üzletről 
ajánlata és az általános s különleges föltételek alapján rendes szerződés fog köt
tetni; a szerződés két példányban kiállíttatván, a példányok mindegyike a rész
letes tervrajzokkal s az elfogadott általános és részletes föltételekkel szereltetik fel, 
úgy, hogy azok akkor is kötelezők, ha egyes rendelkezéseik a szerződésbe fel 
nem vétetnek.

Az üzlet alapját tevő tervrajzokat és kimutatásokat a vállalkozó, az elfogadás 
jeléül, a szerződéssel egyidejűleg saját kezével aláírni köteles, s azok hiteles 
másolata neki, ha kívánja, kiadatik.

A szerződés vállalkozóra nézve aláírásától kezdve, az építtetőre ellenben 
csak akkor kötelező, ha azt az illetékes elüljáró hatóság elfogadta és jóváhagyta.
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6. §. H tervek megváltoztatása, több vagy kevesebb munka. Az építtető 
föntartja magának a jogot, hogy a szerződés alapját tevő terveken és kimuta
tásokon építés közben is saját tetszése szerint változtatásokat tehessen vagy a 
szerződés munkamennyiségét a szükséghez képest vagy a részletes föltételek ren
delkezései szerint nagyobbíthassa vagy kisebbíthesse. Vállalkozó köteles ezeket a 
módosításokat, a melyeket az építtető írásban hoz tudomására, halasztás nélkül 
végrehajtani, a nélkül, hogy az ebből netalán eredő kárért vagy jövedelemvesz
teségért, kárpótlást követelhetne.

A vállalkozó által teljesített munkák vagy szállítások, ha a különleges föl
tételek másként nem rendelkeznek, a szerződés vagy különleges rendelkezések 
alapján végrehajtott munkálatok és az ezekre nézve szerződésileg elfogadott egy
ségárak szerint számoltatnak el, s oly munka- vagy szállitástöbbletekért, a melye
ket a vállalkozó írásbeli meghagyás nélkül teljesített, fizetést nem kívánhat, de 
sőt köteles azokat, ha az építésvezető kívánja, eltávolítani, illetőleg visszavenni.

Ha oly munkálatok vagy szállítások szüksége állana be, a melyekről a 
szerződésben gondoskodva nincsen, vállalkozó köteles írásbeli felhívás esetén 
azokat is elvállalni, a kiíró azonban föntartja magának a jogot, hogy azokat 
tetszése szerint bárki mással is elvégeztesse. Az ilyen szerződésen kívüli munkák
ról szóló számlákat köteles a vállalkozó hónaponkint benyújtani, ellenkező eset
ben elveszti jogát, hogy azokért bármilyen kárpótlást követelhessen.

Szóbeli utasításra teljesített munka- vagy szállítás-többletért a vállalkozó 
fizetést nem követelhet.

7. § Szerzödésellenes munkák. Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a 
tervektől és kimutatásoktól önhatalmúlag eltérjen, s köteles a munkákat gondo
san és szabályszerűen végrehajtani. A végrehajtás módja, illetőleg a munkálatok 
és anyagok minősége a részletes föltételekben, esetleg a munka- és költség-kimu
tatásokban vagy az építésvezető írásbeli kimutatásaiban van előírva; ilyen elő
írások gyanánt tekintendők a vállalkozónak átadott részlet- és munkarajzok is.

Oly munkákat, a melyeket az építésvezető az utasításoktól eltérőknek vagy 
rosszéi végrehajtottaknak talál, köteles a vállalkozó, ha az építésvezető kívánja, 
a meghatározott időn belül és saját költségén eltávolítani vagy megfelelően át
alakítani, az általa okozott kárért azonkívül felelősséggel és kártérítéssel is tartozik. 
Ha pedig a vállalkozó a szükségesnek talált átalakítást vagy javítást megtenni 
vonakodik, az építésvezetőnek jogában van, azt a vállalkozó költségén és veszé
lyére végrehajtani vagy mások által végrehajtatni.

Ha a beszállított anyagot az átvételre jogosult tisztviselő meg nem felelő
nek találná, köteles a vállalkozó a kifogásolt részt az értesítés vételétől számított 
8 nap alatt eltávolítani, máskülönben azt a vállalkozó költségén az átvevő távo
lítja el. a nélkül, hogy ezért a szállító kártérítést követelhetne. A visszautasított 
anyag az átvevő által megjelölt időn belül pótolandó, ellenkező esetben azt a 
megrendelő a vállalkozó költségén szerzi be.

A vállalkozónak nincs joga, hogy az átalakítások vagy pótlások fejében a 
munkálatok vagy szállítások befejezésére a szerződésben megállapított határidő 
meghosszabítását kérje.

8. §. A munka vagy szállítás kezdete és folytatása; határidő meghosz- 
szabbítás. A munkák és szállítások kezdetét, miként való folytatását és befejezé
sét a részletes föltételek határozzák meg. Rossz időjárás, rossz utak és más eshe
tőségek nem mentik fel a vállalkozót az e tekintetben elvállalt kötelezettségek 
ától. A végrehajtás, illetőleg szállítás sorrendjét, a munka folytonosságához szük-
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séges anyagkészletek nagyságát stb. vagy a részletes föltételek vagy az építés- 
vezető szabják meg s azok rendelkezéseit a vállalkozó teljesíteni köteles.

A munkálatok előhaladása kell, hogy arányban legyen a befejezésre nézve 
kitűzött határidővel s az alkalmazott munkások, fuvarosok száma és a szerszámok 
mennyisége ehhez képest legyen kiszabva. Erről a vállalkozó esetleg heti jelen
tésekben számol be az építésvezetőnek.

Ha munkaközben az elvállalt munka- vagy szállítás-mennyiség jelentéke- 
kenyen megszaporodott, a befejezésre nézve kiszabott határidő, a vállalkozó írásbeli 
kérelmére, megfelelően meghosszabbítható. Ha pedig a vállalkozó akár az építtető, 
akár más események által kötelezettségeinek teljesítésében akadályozva lenne, 
köteles erről az építésvezetőnek vagy az építtetőnek írásban jelentést tenni és a 
határidő megfelelő meghosszabbítását kérni, ellenkező cselben felelős a határidő 
be nem tartásáért. Bárminemű ilyen akadályoztatás sem jogosítja fel azonban a 
vállalkozót arra, hogy a szerződéstől visszalépjen vagy pedig a szenvedett kárért, 
illetőleg jövedelemveszteségért kárpótlást követeljen.

9. §. A munkálatok vagy szállítások beszüntetése. Oly esetben, a midőn a 
munkálatok, illetve szállítások nem kezdődtek meg annak idején vagy oly lassan 
haladnak, hogy befejezésök a kitűzött határidőig nem várható, vagy végre egé
szen szünetelnek, továbbá oly esetben, a midőn a vállalkozó a munkák, illetve 
szállítások megkezdését vagy folytatását határozottan megtagadja, vagy végre 
akkor is, a midőn a vállalkozó hanyagsága, képességhiánya, fizetésképtelensége 
stb. miatt attól lehet félni, hogy az elvállalt munkát vagy szállítást vagy egyálta
lában nem vagy csak részben fogja teljesíthetni: az építtetőnek, illetőleg megren
delőnek jogában van tőle a munkálatokat, illetve szállítást teljesen vagy részben 
elvonni s azok teljesítését az ő költségén és veszélyére más vállalkozóra s bár
milyen áron átruházni. Ugyanaz következhetik be akkor is, a midőn a vállalkozó 
a szerződés föltételeit ismételve be nem tartja vagy az építésvezető rendelkezéseit 
nem teljesíti.

Vállalkozó köteles továbbá még abban az esetben is, a midőn a munká
latok tőié egészen elvonatnak, az építtetőnek az összes kőbányákat, anyagtermelő 
helyeket, anyagkészleteket, szerszámokat stb. rendelkezésére bocsátani, s az épít
tetőnek jogában van azokat a vállalkozó megkérdezése nélkül, de sőt ellenkezése 
daczára és szükség esetén rendőri segítséggel is használatba venni.

Ha az építtető ezt a jogot igénybe veszi, akkor a munkálatok, illetve szál
lítások teljes befejezése után számadást csinál és a vállalkozó állal teljesített 
munkálatok, valamint az átadott anyagok és szerek értékét a vállalkozó javára, 
az ő mulasztásaiból eredő közvetett vagy közvetetlen kárt és hátrányt az ő ter
hére írja; a kettőnek összevetéséből az ő kárára eső összeget vállalkozó megté
ríteni köteles. Ha ellenben a munkálatoknak, illetőleg szállításnak más által való 
teljesítésénél olcsóbb árak éretnek cl, mint a melyek a mulasztó vállalkozóra 
érvényesek, akkor az utóbbi az ebből származó nyereségre nem tarthat igényt.

Mindama költségek födözésére, a melyek a fönnebb említett esőtekből ki
folyólag a vállalkozó terhére fölmerültek, valamint az összes kár és hátrány kár
talanítására, a mely az ő hibájából keletkezett, és végre a terhére kirótt bírságok 
födözésére szolgál a vállalkozó biztosítéka és kiérdemelt keresete; mindazokért 
azonkívül egész vagyonával is szavatol.

lü. §. Bírságok. Ha vállalkozó az elvállalt munkát vagy szállítást a meg- 
hatáiozott vagy a meghosszabbított idő alatt be nem fejezi, akkor, ha az építtető 
a 9. pont alatt említett jogával élni nem akar, a részletes föltételekben vagy más.
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módon meghatározott bírságot tartozik fizetni. Ha ellenben az építtető a 9. pont
ban részére föntartott jogot igénybe veszi, akkor a birság fizetése elesik, és a 
vállalkozó az ö mulasztásából eredő kárért a fönnebbiek értelmében szavatol. 
A  birság fizetése azonban nem menti meg a vállalkozót attól, hogy elvállalt 
kötelezettségeit teljesítse, s a később bevégzett munkálatok vagy teljesített szállít
mányok átvétele által az építtető nem adja fel jogát a bírságok kivetésére és 
behajtására.

11. §. Vállalkozó egyéb kötelezettségei. Vállalkozónak az építő-helyeket az 
építésvezető úgy adja. át, hogy azoknak középvonala, iránya és magassági fekvése 
legalább a főpontokon ki van tűzve; minden egyéb kitűző-munka és a hozzávaló 
beszerzések a vállalkozó kötelessége. A munka- és lerakó-helyek részére szüksé
ges területről, ha az építtető azt rendelkezésére nem bocsáthatja, vállalkozó sajat 
költségén gondoskodik, s mindazokért a károkért, a melyeket a vállalkozó akar 
az anyagok lerakása, akár a meglevő utak vagy vízfolyások elzárása, akár pedig 
a szomszédos földek, fák, utak, épületek stb. megrongálása által készakarva vagy 
alkalmazottainak és munkásainak hibája vagy gondatlansága folytán okozott, teljes 
kártérítéssel tartozik.

A kész építményeken az építés közben előforduló rongálásokat vállalkozó 
saját költségén köteles helyreállítani és arról is gondoskodni, hogy oly helyeken, 
a melyeken a közlekedés az építés folytán veszélylyel járhatna, ennek elhárítá
sára a szükséges rendőri intézkedések megtétessenek.

Az elvállalt munka teljesítéséhez szükséges szerszámok, szállító és emelő
eszközök, gépek, ideiglenes hidak, kerítések, kunyhók stb. beszerzése vagy helyre- 
állítása és föntartása a vállalkozó feladata.

A meglevő köz- (és erdei) utakat a vállalkozó díjtalanúl használhatja, egyéb, 
a magánosok birtokában levő utak használati jogának megszerzése és a munka
helyekhez vezető utak helyreállítása ellenben a vállalkozó kötelessége.

Vállalkozó köteles továbbá az építésvezetőnek a munkahelyek és műhelyek 
megtekintését megengedni s neki mindazokat a felvilágosításokat és magyarázatokat 
készségesen megadni, a melyekre a czél megvalósítása érdekében szüksége van.

12. §. Munkavezetés és felügyelet. Vállalkozó köteles a munkálatokat akár 
személyesen, akár pedig a munkához értő oly meghatalmazottja által vezetni, a 
kit az építtető elfogad, a ki őt mindenben képviseli, helyette teljhatalmúlag intéz
kedik s a ki az építésvezetőnek a szükséges felvilágosításokat megadja. Vállalkozó, 
illetőleg helyettese köteles továbbá naponkint legalább egyszer a munkahelyeken 
megjelenni, hogy a munkálatokat ellenőrizze és az építtető vagy az építésvezető 
rendelkezéseit átvegye. Ha egyes tárgyak szerkezete vagy fekvése a tervrajzokból 
vagy kimutatásokból világosan ki nem vehető vagy ha az építés érdekében egyes 
változtatások vagy könnyítések szüksége forog fenn, vállalkozó köteles az építés- 
vezető felvilágosításait, illetve engedelmét idejekorán kikérni, nehogy a munkák 
előhaladásában fenakadás álljon be.

Vállalkozó csak alkalmas és jó magaviseletű személyeket alkalmazhat fel
vigyázók, munkavezetők, pallérok stb. gyanánt, s azokat arra nézve is ki kell 
oktatnia, hogy az építésvezető utasításait ellenmondás nélkül kövessék. Meg nem 
felelő, rakonczátlankodó, ellenszegülő vagy rossz magaviseletü alkalmazottakat és 
munkásokat, ha az építésvezető kívánja, vállalkozó azonnal elbocsátani kötelei.

Az alkalmazottak és munkások elhelyezéséről, lakásáról, az esetleg szüksé
ges munkáskunyhók felállításáról, valamint a munkahelyeken szükséges biztos
ságról, rendről és nyugalomról vállalkozó tartozik gondoskodni.
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13 §. A munkák, illetőleg szállítmányok átvétele. Vállalkozó vagy meg
bízottja köteles az összes átvételeknél és tárgyalásoknál megjelenni, ellenkező 
esetben az egyoldalú átvételt nem kifogásolhatja. Minden egyes átvételről átvételi 
jegyzék vagy jegyzőkönyv szerkesztetik meg, a mely az esetleg szükséges rajzok
kal és számításokkal is felszerelendő s a melynek hitelesített másolata a vállal
kozónak, ka kívánja, kiadandó. Oly munkákról, a melyeket, ha már készek, föl
mérni nem lehet, már az építés alatt kell mindkét részről jegyzeteket készíteni, 
a melyek segítségével a munkamennyiség kiszámítható.

Ha az átvétel súly szerint történik, akkor az átvett szállítmányok súlya, ha 
megállapítása iránt a részletes föltételek másként nem rendelkeznek, súlybizony
latokkal igazolandó, ezeket azonban az átvevő helyességökre nézve megvizs
gálhatja.

14. §. Biztosíték és jótállás. Vállalkozó úgy a szerződésileg elvállalt köte
lezettségek teljesítéséért, mint az építő-munkálatok és anyagok jóságáért és szilárd
ságáért az építő-engedclemben (engcdclemokmányban) és a részletes föltélekben 
foglalt határozatok értelmében egészen a végleges átvételig jótállást vállal és ez idő 
alatt azok épségbentartásáról és a rajtok esett sérülések helyreállításáról saját költ
ségén gondoskodik; ellenkező esetben azt az ő költségén az építtető eszközli

A jótállás ideje, a mennyiben a részletes föltételek egyes munkákra vagy 
anyagokra nézve másként nem intézkednek, egy év, a mely a műszaki fölül vizs
gálat középidejétől számítandó. Ennek az időnek letelte után vállalkozó már csak 
azokért a hibákért szavatol, a melyek az átvételnél és a műszaki felülvizsgálat
nál nem voltak észrevehetők vagy eltitkoltattak, illetve elrejtettek.

Vállalkozó köteles kötelezettségeinek biztosítására ..............  korona (rend
szerint a szerződéses összeg J 0 %-vai felérő) biztosítékot készpénzben vagy 
elfogadható értékpapírokban letenni. A készpénzben letett biztosítékért az építtető 
kamatot nem fizet, az értékpapírok szelvényeit ellenben a vállalkozónak, ha köte
lezettségeit teljesíti, időközönkint, illetőleg lejáratuk idején kiadja.

Vállalkozó egyúttal feljogosítja az építtetőt, hogy magát a szerződés értel
mében a biztosítékból kártalanítsa s e czélból szükség esetén az értékpapírokat 
is eladja.

Ha az értékpapírok árfolyama esik, vállalkozó köteles az építtető felhívá
sára a biztosítékot az értékpapírok névértékéig, illetőleg eredeti nagyságára kiegé
szíteni.

A biztosíték, ha időközben fel nem emésztetett, 14 nappal a föl ül vizsgálati 
jegyzőkönyv jóváhagyása, illetve a jótállás határidejének letelte és az esetleg el
rendelt pótlómunkák helyreállítása után vállalkozónak visszaadatik.

15. §. Fizetések. A teljesített munkáért járó vagy előzetesen átalányban
megállapított összegeket építtető az előzetes átvételek megejtése után, illetve a 
munka előhaladásához képest fogja kifizetni. A részletek fizetése végett a teljesí
tett munkák minden hó 20-án a 13. §. határozatai szerint fölvétetnek s ezen töl- 
vételek alapján terjeszti be vállalkozó az építésvezetőnek a kereseti kimutatást; 
ennek számszerűit és érdemileg való fölülvizsgálása és a kereseti összeg meg
állapítása és kiutalványozása után a kijáró összeg vállalkozónak.........nap alatt
kifizettetik.

(A kiérdemelt kereset .......%-át építtető a biztosíték kiegészítésére mindig
visszatartja).

A zárószámadás csak a munkák, illetve szállítás szerződésszerű befejezése 
után adatik át a vállalkozónak, s ennek kiegyenlítése, miután a vállalkozó a
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számadás helyességét írásban elismerte és minden további pótló követelésről le
mondott, 14 nap alatt megtörténik.

A részletfizetések utalványozása beszüntethető, ha vállalkozó a szerződés 
föltételeit nem teljesíti pontosan.

Az utolsó fizetéssel egyidejűleg a készpénzbiztosíték kiegészítésére vissza
tartott összegek is, ha időközben fel nem emésztettek, vállalkozónak visszadatnak.

KI. §. Átvétel, fölülvizsgálat. A szerződésszerű munkálatok teljes befeje
zésük után fölülvizsgáltatnak és a részletes föltételek értelmében véglegesen vagy 
ideiglenesen átvétetnek. Az átvétel megtörténtéig tartozik vállalkozó a munkákat 
föntartani és a rongálástól megóvni.

Az ideiglenesen átvett munkák és szállítmányok végleges átvétele közvetet- 
lenül a jótállás idejének lejárata előtt fog megtörténni.

A fölülvizsgálsti jegyzőkönyv fölött a felsőbb hatóság által hozott határo
zatnak vállalkozó magát föltétlenül alávetni tartozik.

17. §. A szerződés átruházása, alvállalkozók. Vállalkozó az építtető, illető
leg megrendelő engedelme nélkül sem a szerződést másra át nem ruházhatja» 
sem a munkálatokat alvállalkozónak át nem adhatja.

18. §. Vállalkozó elhalálozása. Vállalkozó elhalálozása esetén a szerződés 
az örökösökre megy által, ha átvételére 14 nap alatt írásban készeknek nyilatkoz
nak. Ha ellenben a szerződéstől visszalépnek, kötelesek azt szintén 14 nap alatt 
az építtetőnek, illetve megrendelőnek Írásban bejelenteni. Viszont az építtetőnek, 
illetve megrendelőnek is jogában van, hogy a szerződést, a teljesített munka 
szabályszerű leszámolása mellett, az örökösöktől megvonja és másra átruházza. 
Az elhalt vállalkozó mulasztásaiból eredő kártérítések azonban, a melyek addig 
az ideig megállapíttattak, az örökösöket is kötelezik.

19. §. Belföldi anyagok és munkások alkalmazása. Vállalkozó köteles az 
építő-anyagokat belföldön beszerezni, csak belföldi anyagokat szállítani és a mun
kálatoknál csak belföldi munkásokat alkalmazni. Kivétel ez alól csak megokolt elő
terjesztés és az építtetőtői, illetve megrendelőtől esetről-esetre és előzetesen ki
kérendő engedetem alapján engedhető meg

20. §. Bélyeg és illeték. A szerződés megkötésével és az építésből kifolyó 
egyéb tárgyalásokkal összekötött bélyeg- és illeték-költségek viselése a vállalkozót 
terheli.

21. § Peres ügyek. Felmerülendő peres kérdések esetén mindkét szerződő 
fél aláveti magát a sommás szóbeli eljárásnak, valamint felperes által választandó 
bármely kir. járásbíróság Ítéletének.

Kelt...................................n 1 8 .... évi ...........................hó ...,-án .

N. N. vállalkozó.

6. Vállalati részletes föltételek.
A részletes (speciális) föltételek tisztán tekhnikai természetűek 

s mindenkor a végrehajtandó munkához, illetve a munka természe
téhez alkalmazkodva, magára az épités tárgyára és részletes leírá
sára vonatkoznak és mindazt tartalmazzák, a mit a vállalkozónak 
az árlejtésre bocsátott épitkezés terjedelmére, minőségére, mellékes 
munkálataira, terhes körülményeire stb. nézve szintén előzetesen 
kell tudnia, hogy ennek alapján ajánlatát megtehesse.
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A részletes föltételek, mivel a munkálatok különböző termé
szetéhez és az adott viszonyokhoz alkalmazkodnak, mindig mások 
és mások. Általában véve itt határozzuk meg közelebbről a hasz
nálandó épitő-anyagok minőségét és néha eredetét is, a munkálatok 
végrehajtásának módját, a biztosíték nagyságát, a részletíizetések 
módját és idejét, a munka vagy szállítás megkezdésére és befejezé
sére vonatkozó határidőt, a késedelmi birság nagyságát, a jótállás 
időtartamát és mindazt, a mit az általános föltételekből kifolyólag, 
a kérdéses építkezésre való tekintettel, számokban kell kifejezni vagy 
egyébként világosan megjelölni. Itt Írjuk körül továbbá rendszerint 
a munkák leszámolásának módját és a fölülvizsgálatot illető intéz
kedéseket is.

Az alábbiakban közöljük a m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium által minden egyes munkanemre vonatkozólag füzetekben 
kiadott s állami és törvényhatósági építkezéseknél kötelező részletes 
vállalati föltételeket, megjegyezvén, hogy azoknak minden építkezés
nél csak az ott előforduló munkanemeknek megfelelő része hasz
nálandó, a többi ellenben elhagyandó. Oly munkanemekre vonatko
zólag, a melyekre nézve ezek a föltételek nem intézkednek, külön 
részletes föltételeket kell esetről-esetre kidolgozni.

Vállalati részletes föltételek.
I. F ö ld - és kőm űves-m unkák.

1. §. A munka megkezdése és az állványozás. Az építkezés az átadás 
után az építésvezetőség által meghatározott időben megindítandó s a vállalkozó 
részéről oly erélylyel folytatandó, hogy az épület a szerződésben megállapított 
határidőre elkészülhessen.

2. §. A föld- és kőműves-munkák vállalkozója köteles az építésvezetőség és 
annak segédei számára, nyerendő terv szerint, fűthető és zárható világos irodát 
saját költségén építeni vagy pedig az építésvezetőségnek beleegyezésével e czélra 
alkalmas helyiséget bérelni. A bért, valamint a fűtés, világítás és a helyiségek 
tisztogatásának költségeit vállalkozó tartozik fizetni.

3. §. A vállalkozó köteles saját költségén az előforduló munkák végrehaj
tásához szükséges minden állványt, a fennálló hatósági biztonsági szabályzatoknak 
megfelelőleg felállítani és azokat folyton jókarban tartani, továbbá minta-iveket 
és kerítéseket a megkivántató méretű, jóságu és mennyiségű fa-, deszka- és vas- 
neműekből előállítani.

Az állványok felállításánál köteles kellő vigyázattal eljárni, hogy minden
nemű kárnak vagy szerencsétlenségnek eleje vétessék. Minden nagyobb állványhoz 
kényelmes, elegendő széles és lehetőleg enyhe emelkedéssel biró feljárók készí
tendők, a melyek járdájára 30- 40 cm távolban kereszt-léczek szegezendők. Az 
állványok egyoldali, a lejtős feljárók kétoldalt legalább l ’2ö m magas deszka
korláttal látandók el. Létrákkal való közlekedés csakis kisebb, úgynevezett láb- 
állványoknál engedhető meg. Emeletes állványoknál az első emelet állványa
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jókarban lévő paliódeszkákkal folyton födve tartandó. A főállványok szélessége 
2-50-3-00 m legyen. Az állványok készítésénél arra kell ügyelni, hogy a pallók 
végei kellőleg alá legyenek támasztva; a pallók felbillenés ellen vaskapcsokkal 
biztosítandók.

4. §. Az építésvezetőségnek jogában áll az állványok rendben nem tartása 
esetén vállalkozót az építési alap javára 10-230 frtig terjedhető bírságban 
elmarasztalni, ez a birság az általános . föltételek 25. §-ában a kötbérre nézve 
megállapított elbánás alá esik.

5. §. Faragott kövekből épülő épületeknél a kövek elhelyezéséhez haszná
landó állványok fűrészelt vagy ácsolt fából csavarrúd-kötéssel olyképpen szer- 
kesztendők, hogy rajtuk szükség esetén a kövek tolókocsin is szállíthatók 
legyenek.

6. §. A kőműves-munkákhoz szükségelt állványok a többi iparosok haszná
latára minden külön kártalanítás nélkül meghagyandók.

7. §. Ha az építésvezetőség állványok lebontását rendelte volna el, de 
ugyanazon a helyen később valamely munka teljesítése végett az építésvezetőség 
rendeletére új állvány felállítása válnék szükségessé, akkor az új állvány felállí
tási költsége a kőműves-munkák vállalkozójának megtéríttetik, még pedig vagy 
az építési alap vagy pedig azon iparos által, a kinek mulasztása folytán az új 
állvány felállítása szükségessé vált.

8. §. Köteles vállalkozó az egész építés tartamára egy megbizhitó egyént, 
mint épület-őrt alkalmazni, a ki főleg éjnek idején az épületre felügyel.

Az építéshez tartozó tárgyak elidegenítése folytán vagy pedig tűz esetén 
mutatkozó károkért vállalkozó felelős.

9. §. Bontatdsi munka. Az épületek bontására nézve szem előtt tartandó, 
hogy a falakat és törmeléket a porzás meggátlása végett folytonosan öntözni 
kell, továbbá pedig, hogy emeletekről a törmeléket csak minden oldalról elzárt 
csatornában szabad lebocsátani.

10. §. A szomszédos épülettel határos fal lebontásánál különös gond fordí
tandó arra, hogy a szomszédos épületnek fala sérülést ne szenvedjen; ily sérü
léseket vállalkozó saját költségén tartozik helyreigazítani.

11. §. Földmunka. Mindazokat az állványokat, gyaloghidakat és dúczo- 
lásokat, a melyek nemcsak a földbeomlásnak megakadályozására, hanem a 
munkások biztonságára, valamint az akadály nélküli közlekedésnek az építés szín
helyén való fentartása érdekében szükségesek, köteles vállalkozó minden külön 
díj nélkül előállítani.

12. §. Az alapárkok feneke egészen vízszintesen kiásandó és teljesen 
kiegyenlítendő. Az alapok mélységét az építésvezetőség a vállalkozóval egyetér- 
tőleg határozza meg.

13. §. Az alapzatok kellő teherbírásáért egyedül a vállalkozó felelős, vala
mint felelős minden kárért, a mely az épületben a nem eléggé szilárd alapozásból 
származnék.

14. §. A földmunka leszámolása. Az alapok vagy a pinczetömb kieme
lésekor talált régi pincze- vagy más üregek, valamint az esetleg előforduló régi 
falak köbtartalma a földkiemelésnél számításba nem jöhet, de a régi falak kieme
lése mint bontási munka külön fizettetik.

15. §. Az alap- és pincze-ásásból kikerült földmennyiség elszámolásánál az 
anyag-gödör méretei számítandók, a termésföld szaporodására való tekintet nélkül; 
a fölösleges földnek elfuvarozása a szerződési egységi árban benfoglaltatik.
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16. §. A beszakadt partok földtömegének eltávolítási költsége egyedül a 
vállalkozót terheli.

17. §. Ha az alapok kiásásánál talajviz mutatkoznék, a melynek eltávolítása 
okvetetlenűl szükséges, vállalkozó e czímen csak az esetben tarthat igényt kárpót
lásra, ha a víz eltávolítása, az építésvezetőség megítélése szerint, csak szivattyúk 
segítségével eszközölhető.

18. §. Építési anyagok. Az építkezéshez felhasználandó terméskő lehetőleg 
kemény minőségű, fekvő lapos és az idő viszontagságainak ellentálló legyen.

19. §. A felhasználandó téglák szabályszerű mérettel, éles szélekkel, szabályos 
alakkal, tehát egészen egyenes oldalakkal birjanak; szükséges továbbá, hogy azok 
jól átdolgozott, tiszta agyagból készüljenek, mész-ereket vagy más idegenszerű 
földes vagy növényi részeket ne tartalmazzanak és jól kiégetve legyenek.

20. §. A felhasználandó oltatlan mész a legjobb minőségű legyen, úgy, hogy 
oltás után teljesen szétolvadjon.

21. §. A viz tiszta, folyó- vagy kutviz legyen.
22 §. A szállítandó homok tiszta, szemcsés és éles legyen, kézben dörzsölve 

azt be ne piszkítsa, kövecseket tartalmaznia nem szabad; ha az építésvezetőség 
kívánja, a vállalkozó a homokot megrostáltatni tartozik.

23. §. A fehérmész-habarcs rendszerint egy rész mész és két rész homokból 
álljon s jól megkevertessék. A tényleges vegyítési arány egyébiránt az építés
vezetőség által határoztatik meg, ezt az arányt folytonosan meg kell tartani.

24. §. A vízálló mész minősége tekintetében a magy. mérnök- és építész
egylet által megállapított minőségi szabályzat a mérvadó.

A vízálló mész-habarcs és béton készítésének keverési aránya kísérletek 
nyomán az építésvezetőség által állapíttatik meg; a keverési arány szigorúan 
betartandó, miért is az egyes alkatrészekre nézve hitelesített edények haszná
landók. A homok finom, éles szemű, tiszta és idegen anyagoktól ment legyen; az 
építésvezetőség rendeletére pedig szükség esetén használat előtt megmosandó. 
A bétonhoz vagy kemény kövekből tört, a szétzúzás után durva és éles törési 
lapokat mutató kőanyag vagy bányakavics vagy végre keményre égetett tégla
darabok használhatók. Az egyes kő- vagy tégla-kavicsdarabok méretei 5 cm-nél 
nagyobbak és 2 cm-nél kisebbek ne legyenek.

A kavics, kő vagy tégla portól és földes részektől teljesen tiszta legyen, 
szükség esetén mosás által tisztítandó.

25. §. A kőmives-munkák vállalkozója köteles az építő-anyagot saját költ
ségén az építés helyére szállítani s csak azokat az anyagokat szabad az építéshez 
felhasználnia, a melyeket az építésvezetőség jó minőségüeknek Ítélt; abban az 
esetben, ha a vállalkozó más anyagokat használt volna fel, köteles azokat szerződés- 
szerüekkel saját költségén kicserélni. Jó minőségű anyagból létesített, de a vállal
kozó hibája folytán megsérült vagy használhatatlanná vált épületrészeket köteles 
vállalkozó az építésvezetőség kívánatéra saját költségén kijavítani vagy egészen 
újból készíttetni. <

26. §. Az építő-anyagok jósága- és szilárdságáért a vállalkozó marad felelős 
s kötelezi magát minden mutatkozó fogyatkozást, a mely a felhasznált anyag nem 
eléggé szilárd voltából származnék, a jótállási idő tartama alatt saját költségén 
nemcsak kijavítani, hanem a hiányos falazatot le is bontani és jóval pótolni.

27. § Falazási munka. A terméskő-falazat rétegekben lalazandó s a 
hézagok kisebb kövekkel falazandók ki. Földön felüli falaknál a fal homlokzatúban 
ékek csak álló-hézagok között alkalmazhatók; ezeknek az ékeknek azonban befelé
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szélesebbeknek kell lenniük, és csak belülről helyezhetők a hézagba. A fal homlok
zatában a kövek olyképpen megdolgozandók, hogy egy sikot képezzenek.

28. §. Vegyes falazatnál minden kőrétegre legalább is két sor kiegyenlítő 
téglaréteg alkalmazandó.

29. §. Vegyes vagy termés-kőfalazatban előforduló boltivek és boltlábak a 
fal egész vastagságában, továbbá ablak- és ajtótokok, valamint a kémények körüli 
falazatok téglából építendők. Ezért a falazásért vállalkozó külön díjt nem követelhet.

3\ §. A téglák közötti hézagokat egyenes falazatnál 10— 12 mm. boltfala
zatnál 9 mm vastagságban kell készíteni; figyelem fordítandó továbbá a rendszere ; 
téglakötésre és arra. hogy a falazat egyes rétegei a vízszintes és függőleges 
irányban pontosan megmaradjanak.

A vízálló mész-habarcscsal építendő falazatoknál a téglák a felhasználás 
előtt jól beáztatandók.

31. §. Téglafalak az alább felsorolt méretekkel építendők s a falazat mindig
csak vakolva számítható el:
a féltéglá vastag fal két oldalt vakolva . . .  015 m -j- 003 m =  0H8 m
az egész tégla » » » » » . . . 0-30 » - f  0-03 » =  0 33 »
a másfél » » » » » » . . . 0-45 » -j- 0-03 » =  0*48 »
a két » » » » » » . . . 060 » 0*03 » =  0‘63 »
a két és fé l» » » » » » . . 4 0-75 » - f  0-03 » =  0/8 »
a három » » » » » » . . . 0-90 » - f  003 » =  0*93 »

32. §. Favázas falaknál a téglák pontosan a favázra szegezett léczek szerint
faragandók.

33. §. A boltfalazathoz csak legjobb minőségű tégla használható. A bolt- 
lábak a falakkal egyidejűleg építendők. A befejezett boltozat híg habarcs-réteggel 
borítandó.

34. §. Boltozatoknál a kapocsvasak beboltozás előtt helyezendők el,
35. §. A választófalak bekötésére szolgáló csorbázatok szabályszerűen készí

tendők.
36. §. Ha a kémények mikénti falazása a költségvetésben meghatározva 

nincsen, azok a padlásürben bevakolandók, a tetőn kívül pedig nyerstégla-modorban 
készítendők s a téglák hézagai kivasalandók. A vakolás vállalkozónak külön térít
tetik meg, ellenben a hézagok kikenése és vasalása után fizetést nem nyer.

Faalkatrészek a kémény üregétől csak 15 cm-nyi távolságra helyezhetők el 
s az álló téglahézagok befödésére cseréptégla alkalmazandó.

37. §. Díssvakolási munka. A párkányfalazatok alalakítása a minták 
(sablonok) szerint történjék és a vakolat vastagsága lehetőleg l -5 — 2'00 cm-nél 
nagyobb ne legyen.

A minták szélei bádoggal legyenek borítva és a párkány éle szigorúan a 
művezető által megadott rajzok szerint készítendő.

38. §. A külső és belső díszvakolás az építésvezetőség utasításai szerint 
készítendő.

39. §. Ha a homlokzat iszapolt vagy idomtéglákkal burkoltatik, a homlok
zatok falazásánál hézag-léczek (Aufstich-Spannlatten) alkalmazandók.

40. §. A homlokzatok vakolásánál bemocskolt burkolati téglák vagy kövek 
vagy egyéb elhelyezett tárgyak minden külön díjazás nélkül megtisztítandók.

41. §. A homlokzat színezését az építésvezetőség határozza meg. A csapott 
vakolatnál (Spritzwurf) a festék már a habarcsba keverendő.
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42. §. Xödémv okolás i munka. A födém vakolása akkor foganatosítandó, a 
mikor az építésvezetőség azt elrendeli.

43. §. A benádazáshoz a vállalkozó egészen egyenlő, mintegy 09 mm 
vastagságú, kellőleg áthevített sodronyt és az egyszerű nádozásnál 20 mm, a 
kereszt-nádozásnál 33 mm hosszúságú egyenlő szegeket tartozik használni.

44. §. A födémek vagy deszkafalak nádozásához alkalmazandó nádszálak 
egymáshoz párhuzamosan és egyenlő távolságban, vékonyabb végükkel válta
kozva helyezendők el és legföljebb minden 015 m távolságban dróttal és szegekkel 
megerősítendők.

43. §. Feltöltési munka. Boltozatok vagy fafödémek feltöltésére pernye 
vagy száraz tiszta homok használható, a törmelékkel való feltöltés lehetőleg 
kerülendő. A feltöltés csak a művezetőség engedélye mellett eszközölhető.

Azokban a nyílásokban, a melyek a falazat kiszámítása alkalmával mint 
teli falak vétettek számításba, az alkalmazott feltöltés külön nem számítható.

46. §. Fafödémekre és deszkapadlózatok alatt földet feltöltésül használni 
nem szabad.

47. § Az elhelyezett tárgyak megvédése. A kőműves-munkák vállalkozója 
tartozik az általa elhelyezett munkát minden megsértés vagy megcsonkítás ellen 
saját költségén megvédeni s az előforduló károkért szavatol. Ha azonban más 
vállalkozó munkásai csonkították volna meg az elhelyezett munkákat, akkor az 
illető iparos által téríttetnek meg, a kőműves-munkák vállalkozója azonban tartozik 
az előfordult károkat az építésvezetőségnek bejelenteni, a mely a szükségesek 
iránt saját hatáskörében intézkedik.

48. §. A kőműves-munka vállalkozója köteles továbbá saját költségére, az 
építésvezetőség utasításaihoz képest, munkáját az idő viszontagságai ellen meg
védeni és szükség esetén az építésvezetőség által megállapított károkat helyreállítani.

49..§. Az esővíznek az építés helyéről való levezetését a kőműves-munkák 
vállalkozója köteles eszközölni.

50. §. Leszámolás. A létesített munkák utánmérés és a helybenhagyott 
egységi árak alapján vétetnek számításba. Az építés helyére szállított, de még 
fel nem használt s be nem épített anyagok tekintetbe nem vehetők.

51. §. A falazatban előforduló mindazok a nyílások és fülkék, a melyek 
négy négyszögméternél kisebb területtel birnak, teli falazatnak számítandók, de 
az ablak-, illetőleg ajtótokok elhelyezése és az azok fölötti boltívek külön nem 
számíthatók fel.

52. §. Oly nyílások vagy fülkék, a melyek négy négyszögméter vagy ennél 
nagyobb területtel birnak, a falazatból levonandók; még pedig ha a nyílás egyenes 
felső részszel bír, akkor a nyílás egész magasságának, szélességének és a fal vas
tagságának szorzata levonatik; ellenben ily nyílásoknál a boltöv, az egyenes 
falazat s a boltfalazat közötti árkülönbözettel fizettetik, ezen kívül ily nyílásokban 
az előforduló elhelyezési munka szintén megtéríttetik.

Ila azonban a nyílás felső része ívalakú, akkor a boltív kezdő vonaláig 
terjedő nyílás magasságának, szélességének és a fal vastagságának szorzata 
hozandó csak levonásba, de a boltöv falazatáért a megfelelő árkülönbözet nem 
fizettetik, és csakis az elhelyezési munka téríttetik meg.

53. §. Ha ajtó- vagy ablaknyílásokban kőfelek vannak alkalmazva, a négy 
négyszögméter vagy annál nagyobb nyílások levonásánál nem a kőfelek közötti 
rész, hanem a téglafalak közt lévő tiszta méret vonandó le, tekintet nélkül a 
kőfelekre, a melyek elhelyezése külön fizettetik.
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54. §. Kőpillérek által osztott nyílások úgy számíttatnak el, mintha kőpil
lérek nem lennének, mert a kőpillérek elhelyezése úgyis külön számíttatik.

55. §. Ha új építkezéseknél nyílások utólagos befalazása rendeltetik el, a 
munka a szerződési árakkal külön megtéríttetik.

56. §. Kővel burkolt téglafalaknál a kőburkolat középvastagsága az egész 
fal vastagságából levonatik.

57. §. Ha a burkolati kövek vagy más tárgyak elhelyezése a falak emelé
sével egyidejűleg nem történhetnék, ez a körülmény sem az árakra, sem a fel
számítás módjára befolyással nem bír.

58. §. Lábazati kövek, a melyek 15 cm-re vagy annál mélyebbre a falba 
nyúlnak, a falazat tömegéből levonandók. Ha az egyes köveknél a falba nyúló 
résznek köbtartalma 005 nv’-nél nagyobb, akkor ez a köbtartalom a falazat köb
mennyiségéből szintén levonandó, de a kövek elhelyezése külön fizettetik.

59. §. Lépcsőfokok, vastartók és borított födém-gerendák falba nyúló részei 
a falazat köbtartalmából nem vonatnak le.

60. §. Ha a falak rézsüvei vannak építve, azok középvastagságukkal szá
mítandók el.

61. §. A  falakon lévő minden kiszögellés vagy pillér, a mely a tulajdon
képpeni falvastagsághoz nem tartozik, mint külön faltest számítandó.

62. §. Közönséges mészbe rakott téglafalazatnál előforduló vízálló vagy 
czément-mészszel készített falrészek a tényleges köbmennyiség szerint számítan
dók el.

63. §. Az emeletek magasságát a pincze talaja, illetve az egyes emeletsorok 
padlóvonala alatt számítolt 015 m-re terjedő magassági méret képezi, megjegyez
tetik azonban, hogy oly alapfalak, a melyek szabadon állanak és így léczbe 
falazandók, mint pinczefal számítandók el.

Az utolsó emeleten előforduló csaposgerenda-menyezeteknél az emelet 
magassága a csapos-gerendák felfekvéséig számítandó.

Az utolsó emelet fölötti mindennemű falazat padlás-falazatnak számítandó.
Önálló épületrészeknél, mint tornyoknál stb., az emelet magassága 4 - 4  

méterrel számítandó el.
64. §. Ha a fal mentében fal-pillérek (lizenák) fordulnak elő, ezek az egész 

emelet magasságával számítandók, az összekötő boltövek a 66. §. alatti képlet 
szerint, az ezek fölött lévő felfalazás pedig mint egyenes falazat számíttatik.

65. §. Boltozatok köbtartalma, tekintet nélkül az ív alakjára, következő 
képlet szerint számítandó:

K  =  H X h X ^ ^
vagyis a köbtartalom (K ) egyenlő a beboltozandó helyiség hosszával (H ) porozva 
a boltív kifejtett hosszával (h), szorozva a boltláb (V ) és záradék (v ) mértani 
közepével.

A boltív kifejtett hossza pedig:

h  =  f - \ - m  +  F + -| ~
ebben a képletben f  a boltozat fesztávolságát, m  a nyílmagasságát, V  a boltláb 
és v a záradék vastagságát jelenti.

Lgyanezen képletek szerint számítandók a donga-, süveg-, kereszt-, tükör- 
és csehboltozatok, az utóbbiaknál nyílmagasságnak a rövidebb oldalon lévő ív 
magassága veendő. . . . . . . .
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66. §. A hattyúnyakú vagy emelkedő ívvel bíró boltozatok köbtartalma 
egyenlő a hossz, szélesség és vastagság szorzatával.

A hosszúság egyenlő a vízszintes vetület másfélszeres hosszával, hozzáadva 
a boltozat másfélszeres vastagságát.

A szélességet a boltozat egyenes szélessége, a vastagságot pedig a tervben 
megjelölt vastagság adja.

67. §. A teljes kör- vagy más ívalakú alaprajz fölött álló kupola köbtar
talma egyenlő a kupola-boltozat közép-felületének és a boltozat közép-vastagsá
gának szorzatával,

K = f X
V + v

2
A közép-felület ( f )  a következő képlet szerint számítandó:

f = 3 ( « X & )  +  3m>
ebben a képletben:

a  a belső nagyobb félátmérő, hozzáadva a boltozat félvastagságát;
b a belső kisebb félátmérő, hozzáadva a boltozat félvastagságát;

m  a belső magasság, hozzáadva a boltozat fél vastagságát.
68. §. Boltozatoknál előforduló fiók- illetve süvegboltozatok nem vétetnek 

külön számításba.
69. §. A boltozatoknál alkalmazandó utá.i- vagy hátfalazások, valamint az 

erősítő vagy feszítő boltövek külön nem szám.ihatok.
70. §. Kő- vagy vasbordákkal ellátott bármily alakú gótikus boltozatoknál 

a bordák között levő fiókboltozat (Kappen) akképpen vétetik számításba, hogy a 
fiókboltozat hossza és szélessége annak ívhurja szerint méretik, s az eképen nyert 
terület a boltozat vastagságával szoroztatik.

71. §. Vastartók közti boltozatoknál, ha az ív magassága 10 cm vagy ennél 
kisebb, csak egyedül a beboltozott helyiség vízszintes területe számíttatik; a vas
tartók által elfoglalt terület le nem vonatik. Ha vastartók közti boltozatoknál az 
ív  magassága 10 cm-nél nagyobb, az egyes mezők szélessége az ív magasságával 
gyarapítandó.

72. § Tégla-burkolat csak a tényleg teljesített munka alapján, négyzetméret 
szerint számítandó el.

Azokban a nyílásokban, a melyek a falazat kiszámítása alkalmával mint 
teli falak vétettek számításba, az alkalmazott közönséges tégla-kövezet külön el 
nem számítható.

73. §. A homlokzatok d.'szvakolása vagy azoknak téglákkal vagy más 
anyaggal való beburkolása négyzetméret szerint számítandó el; minden 15 cm 
vagy ennél kisebb kiugrással biró párkány vagy nyílás keretezését képező falpillér 
kirakása, valamint a szobrász-munkák elhelyezése külön nem díjaztalik. Ellenben 
szobrok, czímerek vagy díszedények elhelyezése darab szerint, egész emeleten 
átnyúló falpillérek és az azzal kapcsolatos gerenda-falazat, valamint a 15 cm-nél 
nagyobb kiugrással biró párkányok kirakása köbméter szerint külöh fizetendő. 
Ezek a párkányok a legkisebb épszög-keresztmetszet szerint számítandók és az 
épszög csak azon párkány-tagozatok körül Írandó, a melyek a fal színétől 15 
cm-rel nagyobb kiugrással bírnak. Négy négyzetméteres vagy ennél nagyobb 
nyílások a diszvakolás területéből levonandók, de ez esetben a levont nyílások 
oldalfelületei a díszvakolás területéhez hozzáadandók.

A homlokzat egész hosszában átvonuló kőlábazatok, kőpárkányok vagy 
kőburkolatok a diszvakolat területéből levonandók.
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74. §. Ha a belső helyiségekben alkalmazott diszvakolás szélessége 030 
m-nél nem nagyobb, akkor a díszvakolás folyóméter szerint, ha pedig ez 0'30 
m-nél szélesebb, akkor négyzetméterben számítandó, tekintet nélkül a kiszögellés 
kirakásához megkivántató anyag-szükségletre. Abból, hogy valamely menyezeten 
vagy falfelületen ily  díszvakolás fordul elő, még ha keretet képez is. vállalkozó 
arra nézve igényt nem támaszthat, hogy az egész menyezet vagy falfelület mint 
díszvakolás számíttassák cl.

7ó. §. A menyezeti nádvakolásnál a homorulatok (Hohlkehlen) fejében 
minden egyes helyiség hosszúságához és szélességéhez mindkét oldalon 15 — lő 
cm hozzászámítandó.

70. §. A házi kezelés mellett (rezsiben) teljesített és az építési naplóba 
bejegyzett munkák a szerződésszerű napszám és anyag egységárai szerint számít
tatnak fel.

Ezeknél a munkáknál a felügyelet, szerszám és állványokért a napibérek 
értékének 10 °/0-ra hozzászámítandó.

77. §. Az elhelyezéshez szükségelt mellékmunkák, állványok, továbbá vas
kampók, köldökök, ólom-, asphalt- stb. anyagokért vállalkozó külön díjt nem 
követelhet.

78. §. A kőfaragó-munka elhelyezésének leszámolásánál a következő elvek 
irányadók:

a) A kövek általában a legkisebb körülírható mértani idom szerint számí
tandók

b) Köbméter szerint számíttatnak azok a kövek, a melyek minden irányban 
30 czentiméternél nagyobb mérettel bírnak.

c) Négyszögméter szerint számíttatnak azok a kövek, a melyek két irány
ban 30 czentiméternél nagyobb mérettel bírnak.

d) Folyó méret szerint számíttatnak azok a kövek, a melyek két irányban 
30 czentiméternél nagyobb mérettel nem bírnak, továbbá egyenes vagy ékalakú 
lépcsőfokok 45 cm szélességig.

e) A hosszméret szerint elszámítandó kőfaragó-munkák elhelyezésénél for
dulatok a hossz meghatározásánál tekintetbe nem vétetnek.

79. §. Vastartók, falkötő-vasak, vasból vagy ólomból készült árnyékszék- 
tömlők elhelyezése, tekintet nélkül az egyes darabok nagyságára, súly szerint 
számítandók el.

bO §. Ablak- és ajtó-tokoknak régi falban való elhelyezése, valamint 
kéménytisztító- vagy szellőztető-ajtócskák stb. elhelyezése mindenkor darabszám 
szerint fizettetik; kő- vagy égetett agyagcsövek elhelyezése pedig folyóméterenkint 
számítandó el, olyképpen, hogy a hosszméretbe a könyök- és ívdarabok hossza 
is beszámítandó.

81. §. A helyszínére szállított tárgyaknak az elhelyezés helyére való szál
lítása az elhelyezési munkák egységi árában benfoglaltatik.

82. §. A kőműves-munkák vállalkozója köteles a többi iparos-munkák befe
jezte után a vakolat-kijavításokat külön díjazás nélkül teljesíteni.

81. § Az esetleges és vállalkozó hibáján kívül szükségesnek mutatkozó 
lebontásokból nyerendő anyag, ha az építésvezetőség másként nem intézkedik, 
megtisztítva, az építés területén rendbe rakva, az építésvezetőségnek átadandó.

84. §. A határidőket, jótállást a munkák befejezését és a felülvizsgálatot 
. illető intézkedések. Vállalkozó tartozik a kikötött befejezési határidőt pontosan
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betartani, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ban megállapított 
eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért ......... korona kötbért fizet.

85. §. Ha az épület elkészült, köteles a kőműves-munkák vállalkozója az 
összes kéményeket gondosan kitisztíttatni és a kéményseprő által lehúzatni, 
ennek megtörténte az építési naplóban igazolandó. Továbbá köteles valamennyi 
állvány fáját, valamint a netalán fölösleges építő-anyagokat az építés helyéről 
eltávolítani, az udvarokat kitisztítani s a vakolaton vagy párkányzatokon netán 
esett sérüléseket kijavíttatni. Végre pedig az egyes helyiségekben az ablaktiszto- 
gatást, súrolást stb. külön díjazás nélkül végezni.

86. §. Vállalkozó a végrehajtott kőműves-munkák tartósságáért, valamint az 
építésnél felhasznált anyagok jó minőségéért az általános föltételek 52. §-ában 
megállapított időponttól kezdve három (3) évig tartozik jótállani.

87. §. Vállalkozó köteles a felülvizsgálat czéljaira beterjesztendő végszám
láját a szükséges s általa készítendő elszámolási tervekkel fölszerelni.

II. A  kő-, gránitterazzó- és aszfaltburkolati munkák.

1. §. A burkolatok készítéséhez szükséges födmunkát vállalkozó köteles az 
építésvezetőség utasításai szerint végezni, e munka értéke a burkolati munka 
egységárában benfoglaltatik.

2. §. Ha a hiányos kivitel folytán a burkolatnál sülyedések vagy repedések 
támadnak, tartozik vállalkozó a hiányt minden kártérítési igény nélkül pótolni.

3. §. Kőburkolati munka. A kőburkolathoz a költségvetésben előírt kő
anyag használandó.

T. §. A burkolathoz szükséges homok tiszta, földrészek nélküli és naygszemíí 
legyen. Közönséges terméskő-burkolatok eresztékeinek kitöltéséhez finom homok 
használandó.

5. §. Ha habarcsba rakandó kőburkolat elkészítése a költségvetésben köze
lebbről körülírva nincsen, tartozik a vállalkozó a burkolat alá mindig 10 centi
méter vastag homokágyat és egy három centiméter vastagságú habarcsréteget 
készíteni és végre a kövek közötti hézagokat habarcscsal kiönteni.

A folyókák kiburkolásánál mindig vízálló habarcs használandó.
6. §. Gránitterazző-burkolati munka. A gránilterazzó-burkolatnál alkal

mazandó béton keverési arányát az építésvezetőség állapítja meg; a béton alap
vastagsága legalább 10 cm legyen.

A megkeményedett bétonra terítendő mozaik-péphez csak keményfajú már
ványnemek törmeléke és portlandcément használható; ez a réteg megkeménye- 
dése után gondosan csiszolandó.

7. §. Mielőtt az épület rendeltetésének átadatnék, köteles vállalkozó az 
összes már kész munkát újból átcsiszolni, tisztára lemosni és megszáradás után 
olajjal jól beereszteni.

8. §. Aszfalt-burkolati munka. Az aszfaltburkolathoz oly aszfalt coulé 
használandó, a mely a téli fagyok következtében meg nem reped és a nap melege 
folytán meg nem lágyul.

Ha a költségvetés másképpen nem intézkedik, járdáknál és az épület belső 
helyiségeiben az aszfalt-réteg két centiméter, a béton-réteg pedig tiz centiméter 
vastag legyen.

Mindenütt, a hol kocsik közlekednek, az aszfalt-réteg legalább három 
centiméter, a béton-réteg pedig 15 centiméter vastag legyen.
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9. §. Leszámolás. A teljesített burkolati munkák a tényleges felületek 
szerint számíttatnak el.

10. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a föl üt vizsgála
tot illető intézkedések. Vállalkozó köteles a burkolati munkát az építésvezetőség
től nyerendő írásbeli felszólításhoz képest megkezdeni, és az építésvezetőség által 
meghatározandó időre befejezni, ellenkező esetben ellene az általános töltételek 
2ö. §-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért 
.........  korona kötbért fizet.

11. §. Vállalkozó munkájáért az általános föltételek 32. §-ában megállapí
tott időponttól kezdve egy évig jótállani és az időn belül esetleg észlelhető hiányt, 
kártérítési igény nélkül, azonnal pótolni, illetve kijavítani tartozik.

12. §. A fölulvizsgálat czéljaira vállalkozó részéről beterjesztendő vég
számla a szükséges tervekkel fölszerelendő

III. A  kőfaragó-munkák.

1. §. Az építéshez csak a költségvetésben körülírt, illetve az építésvezető
ség által elfogadott kövek használhatók.

2. §. Vállalkozó köteles minden kőnemből egy 1515 cm nagyságú koczkát 
az építésvezetőségnek bemutatni.

Ez a minta, az építésvezetőség és a vállalkozó pecsétjével ellátva, meg
őrzendő az építésvezetőségnél.

3. §. A faragott kövek tiszták azaz hasadéktól vagy repedésektől mentek 
legyenek, egyenletes keménységgel és kellő szilárdsággal bírjanak.

4. §. Az egyes kőnemek az építésvezetőségtől nyerendő részletrajzok és 
sablonok alapján a megállapított méretek szerint dolgozandók ki. Ezeknek a 
követelményeknek meg nem felelő kövek minden kártérítés nélkül visszautasít- 
tatnak. Az anyag minősége és a megmunkálás módjai a megrendelésben meg
állapíttatnak, és vállalkozó az ily módon vagy akár csak szóval adott utasításhoz 
alkalmazkodni tartozik.

A hiányok elfödésére gipszet vagy más ragasztó-anyagot használni nem 
szahad; kisebb hiányok az építésvezetőség engedelmével megfelelő mükő-anyag- 
gal kijavíthatok.

5. §. Mindennemű faragott köveknek az építés helyére való szállítása, fel- 
és lerakása és ideiglenes elhelyezése a vállalkozó költségén történik.

6. §. A kőfaragó-munka a megrendeléssel azonos jelzéssel szállítandó. 
A jelzés oly helyen alkalmazandó, hogy az elhelyezés után látható ne. legyen. 
Vállalkozó köteles a szállítandó kőnemüeket egy általa készített szállitmányi jegy- 
és ellenjegygyel az építés helyére küldeni. A szállitmányi jegyen minden szállított 
darab száma, neme, mérete és jele előtűntetendő. Az ellenjegyek, a melyek a 
kereseti kimutatások mellékleteit képezik, az építésvezetőség által íratnak alá.

7. §. Leszámolás. A kövek általában a legkisebb körülírható mértani idom 
szerint számítandók.

8. §. Köbméret szerint számíttatnak azok a kövek, a melyek minden irány
ban 30 centiméternél nagyobb mérettel bírnak.

9. §. Négyszögméret szerint számíttatnak azok a kövek, a melyek két 
irányban 30 centiméternél nagyobb mérettel bírnak.

10. •§. Folyóméret szerint pedig számíttatnak azok a kövek, a melyek két 
irányban 30 centiméternél nagyobb mérettel nem bírnak, továbbá egyenes vagy

Sobó : Középítéstan I I . 42
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ék-alakú lépcsőfokok 45 cm szélességig. A hoszméret szerint elszámitandó mun
káknál fordulatok a hossz meghatározásánál tekintetbe nem vétetnek.

11. §. A faragott kövek elhelyezésére szükséges mélyedések és lyukak vésé
sét, továbbá az elhelyezés alkalmával vagy azután szükséges utándolgozást, illetve 
csinosabb összedolgozást vállalkozó minden további kártalanítás nélkül tartozik 
végezni.

12. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a fölhív izsr/ála-
tot illető intézkedések. Vállalkozó köteles a kőfaragómunkát az építésvezetőség
től nyerendő írásbeli felszólításhoz képest megkezdeni és azt az építésvezetőség 
által meghatározandó időre szállítani, ellenkező esetben ellene az általános föl
tételek 25. §-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni és minden napi kése
delemért ....... korona kötbért fizet.

13. §. A szállított kövek jó minőségéért és a munka tartósságáért vállal
kozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy évig 
jótáll és köteles minden a kőfaragó-munkán ez alatt az idő alatt esetleg észlel
hető hiányokat kártérítési igény nélkül pótolni, illetőleg azonnal kijavítani.

14. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó részéről beterjesztendő végszámla 
a szükséges megrendelési rajzokkal, illetve bárczákkal fölszerelendő.

IV. A  vasszerkezeti m unkák.

1. §. Mindennemű vasmunka pontosan az építésvezetőség megrendelése, 
esetleg rajzai szerint készítendő és a megrendelésben kitüntetett jelzéssel ellátva, 
a megállapított sorrendben szállítandó. Ha az építésvezetőség kívánja, a szük
séges részletrajzok vállalkozó által készítendők el és jóváhagyás végett az építés- 
vezetőségnek bemutatandók. A rajzok jóváhagyása előtt a munkához fogni nem 
szabad. Az olyan tárgyak méreteit, melyeknek a már kész más munkák mére
teivel egyezni kell, tartozik a vállalkozó a helyszínén részletesen fölméretni és 
fölvétetni, még az esetben is, ha méretekkel ellátott rajzok bocsáttatnak rendel
kezésére.

2. §. Vállalkozó köteles minden súly szerint szállítandó munkát egy általa 
készített szállítási jegy- és ellenjegygyel az építés helyszínére küldeni. Az ellen- 
jegyek, a melyek a végszámla mellékleteit képezik, az építésvezetőség által iratnak 
alá. A szállított vasnemüek méret, darab, szám és súly szerint az építési naplóba 
is bejegyzendők.

3. §. A súly szerint szállítandó vasnemüek az építésvezetőség jelenlétében 
az építés helyszínén vagy a gyárban megmérlegelendők.

4. §. A vastárgyaknatí az építéshelyre való szállítása, valamint fel- és 
lerakása is a vállalkozó költségén történik, a ki egyszersmind köteles a szerke
zetek felszereléséhez és az esetleges utánméréshez szükséges eszközöket és munká
sokat minden kártérítési igény nélkül az építésvezetőség rendelkezésére bocsátani.

5. §. A vasszerkezet gyártását a gyárban az építésvezetőség ellenőrizheti 
és mindama próbákat, a melyek a gyárban megejthetek, végezheti. 'Vállalkozó 
tartozik a czélból az építésvezetőségnek a gyártelepen szabad bemenetelt engedni, 
minden tekintetben szabad kezet adni és a próbák megtételére szükséges készü
lékeket és anyagokat ingyen rendelkezésére bocsátani. A megejtett próbák követ
keztében, továbbá szerkezeti hiányok vagy külső hibák miatt megfelelőknek nem 
talált alkatrészek át nem vétetnek. Nagyobb méretű vasszerkezetek gyártásának 
ellenőrizhetése czéljából tartozik vállalkozó a gyártás megkezdését legalább nyolez 
nappal előbb az építésvezetőségnek bejelenteni.
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6. §. Hengerelt és szegecselt vasgerendák. A vasgerendák a legjobb minő
ségű rostos vasból készítendők.

7. §. A hengerelt idomvasaknak (Fagoneisen) a hengerelt vasgerendákkal 
egyenlő minőséggel kell birni.

8. §. Ha az építésvezetőség másképpen nem intézkedik, minden vasgerenda 
mindkét végén két-két lyukkal látandó el, ezek közül az egyik a tartó végeitől 
0‘20 m, a másik lyuk pedig az előbbitől 0'15 m távol legyen.

Az esetleg még szükséges egyéb lyukak fúrását tartozik vállalkozó minden 
kárpótlás nélkül az építés helyén eszközöltetni.

9. §. Minden vasgerenda vagy szerkezeti rész a legjobb minőségű ólom- 
pírral (minium) kétszer mázolva szállítandó.

10. §. A szegecselt vasgerendákat illetőleg köteles vállalkozó a teherbírásra 
vonatkozó számítást az építésvezetőségnek bemutatni, a maximális áthajlást kimu
tatni és azért kezeskedni.

11. §. Öntött vasmunkák. Az öntött vas aprószemcsés és szürke legyen, 
továbbá azzal a tulajdonsággal birjon, hogy belőle tökéletesen hibátlan, élesélü 
öntvény készíthető, vésővel és reszelővei pedig könnyen megmunkálható legyen. 
Meg nem felelő szállítmányok nem fogadtatnak el és vállalkozó köteles záros 
határidő alatt megfelelőbb munkát készíteni.

12. §. Az öntött vastárgyak szigorúan a művezető rajzai szerint készí
tendők. Az oszlopok s a rajtok nyugvó vaslemezek és szekrények alsó és felső 
felületei szorgosan gyalulandók, hogy az érintkezés tökéletes legyen.

l:i. §. Öntött vastárgyak szerelésénél az építésvezetőség utasításai köve
tendők.

14. §. Az öntött vastárgyak mázolás nélkül szállítandók, elhelyezés előtt 
azonban kétszer ólompirral bemázolandók.

lő. t>. Kovácsolt vasmunkák. A felhasználandó anyag legjobb minőségű, 
rostos, szürke vas legyen, ezekkel a tulajdonságokkal a forrasztási helyeken is 
birnia kell.

1Ö. §. Forrasztásoknál a forrasztási lapok egész kiterjedésükben teljes é ; 
szoros összefüggésben legyenek és egyszeri el- és visszahajlításnál repedést ne 
mutassanak.

l7. §. A falkapcsok szerkezete a karikákkal összekötött zár.
A legrövidebb falkötő vasnak is legalább két részből kell állnia, hogy 

ékekkel kellőleg megfeszíthető s karikákkal összeköthető legyen.
.18 .§. A falkötő vasak a megrendelésnek megfelelőleg folyó számmal 

látandók el.
19. §. Nagyobb vasszerkezetek, ú, m .: vastetők, csarnokok stb. felállításához 

szükséges segédeszközöket és állványokat a vasmunkák vállalkozója tartozik saját 
költségén beszerezni, illetve felállítani. Ha eme szerkezetek felállításánál más 
iparos közreműködése szükséges, azt a vasmunkák vállalkozója saját költségén 
tartozik felfogadni.

20. §. Oly vastárgyaknál, a melyek elhelyezése a vasmunkák vállalkozóját 
illeti meg, az elhelyezéshez szükséges ólom, aszfalt, cément stb. általa külön 
díjazás nélkül szállítandó.

21. §. Leszámolás. A vastárgyak a költségvetésben megállapított mód 
szerint súly, folyó méret vagy darabszám szerint számoltatnak el.

A súly szerint leszámolandó vasmunkákra nézve következők a mérvadók:

42*
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a) A  hengerelt és szegecselt vasgerendáknál a költségvetésben megállapított 
súlyon felül legföljebb 3% túlsúly engedtetik meg, megjegyeztetik azonban, hogy 
mindkét minőségű gerendánál csakis a megrendelt hosszúság vehető számításba.

b) Öntvényeknél a költségvetésben megszabott súlynál legföljebb 5°/0 túlsúly 
engedtetik meg.

c) Falkapcsoknál csak a mérlegelt tényleges súly fizettetik.
A vaslárgyaknak ólompirral (minium) való kétszeri bemázolása az egységi 

árban benfoglaltatik.
22. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a föl ül vizsgálatot 

illető intézkedések. Vállalkozó köteles a vasmunkát az építésvezetőség írásbeli 
rendeletében megállapított időre szállítani; ellenkező esetben ellene az általános 
föltételek 25. §-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni és minden napi kése
delemért .. . korona kötbért fizet.

23. §. A szállított vastárgyak jó minőségéért és tartósságáért vállalkozó az 
általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy évig jótállani 
tartozik, ez idő lefolytáig köteles minden az általa elvállalt munkákon vagy az 
azok meg nem felelő volta következtében egyéb munkákon vagy épület-alkat
részeken mutatkozó hiányokat vagy hibákat saját költségén pótolni vagy kijavítani, 
illetve az abból származó költségeket megtéríteni.

24. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó részéről beterjesztendő végszámla 
a szükséges rajzokkal, illetve súlybizonylatokkal fölszerelendő.

V. A z  ácsmunkák.
1. §. A vállalkozó köteles egyenes növésű, tömött rostú, háncs-gyürüktől 

és nagyobb ággörcsöktől ment, lehetőleg a nedvkeringés szünetelése alatt döntött, 
teljesen száraz fát szállítani s azt a megszabott mérték'szerint akként kidolgoztatni, 
hogy a gerendák fekvőoldala egyenletes és sima legyen.

2. §. Vállalkozó köteles a födélszék lekötése és a födém-gerendák lerakása 
előtt a helyiségeket természetben utána mérni, s a természet és rajz között esetleg 
talált különbséget az építésvezetőségnek bejelentve, munkáját a természetben vett 
méretek szerint végezni.

3. §. Vállalkozó köteles minden, az építésvezetőség által nem teljesen szá
raznak vagy a megszabott méreteknek meg nem felelőnek talált anyagot minden 
kártérítés nélkül saját költségén az építés helyszínéről eltávolítani és helyette jó 
minőségű anyagot szállítani.

4. §. Az anyagoknak az építés színhelyére való szállítása, valamint azok
nak fel- és lerakása a vállalkozó költségén történik.

5. §. Ajtótokok. Az ajtótokok száraz iából készítendők és a befalazásra 
alkalma-' fejfákkal, valamint oldal-léczekkel ellátandók.

G. g. Födélszékek. A íödélszékek szerkezete tökéletesen a művezető utasí
tása és általa kiadott rajzok szerint készítendő.

A faszerkezeteknél megszabott keresztmetszeti méretek szigorúak betartan- 
dók; vállalkozónak a megállapított szerkezetektől és méretektől semmi szín alatt 
eltérni nem szabad. A födélszék felállításához és összeköttetéséhez szükséges 
vasalkatrészek, ú. m.: kapcsok, kengyelvasak, csavarok stb, mint a födélszék 
kiegészítő részei, a vállalkozó által minden további kárpótlás nélkül szúllítandók, 
ha a födélszék egységi ára négyszögterület szerint állapíttatott meg.

7. ■§. Léczezés és deszkaboritások. A zsindely- és cserép-héjazat alá készí
tendő léczczés, valamint a födclzetcn szükséges deszkaborítás egyenes, lehetőleg
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tiszta és csomó nélküli léczekbol, illetőleg deszkákból, a költségvetésben meg
szabott méretekkel készítendő. A zsindely héj azat léczeinek egymástól i távolságát 
az építésvezetőség állapítja meg. A léczek minden szarufára egy-egy szeggel 
erősítendők, s a mely szarufán két lécz ütközik, ott mindkét lécz vége külön 
szeggel erősítendő meg. A léczek felváltva úgy helyezendők el, hogy egy-egy 
szarufára három egymásután fekvő léczütközésnél több ne essék.

8. §. A cseréphéjazat beléczezésénél a léczek egymástóli távolságát az 
építésvezetőség állapítja meg.

9. §. A pala- vagy bádog-héjazat alá helyezendő deszkáknak egymás közt 
és egész hosszukban egyenlő széleseknek kell lenni. A deszkák úgy helyezendők 
el, hogy egy-egy szarufára legfeljebb három egymás mellett fekvő deszka ütközése 
jusson.

10. §. Ha a palahéjazat léczekre alkalmaztatik, a léczek egymástóli távol
ságát az építésvezetőség állapítja meg.

11. §. Zsindelyezés A zsindelyezés az építésvezetőségnek bemutatott min
tákkal megegyező anyaggal az építésvezetőségtől nyerendő utasítások szerint 
eszközlendő.

12. §. Zsindely-födelek kátrányozása csak teljesen száraz időben és föl
melegített kátránynyal végzendő.

13. §. Csapos vagy borított geréndafödémek. Vállalkozó a csapos-geren
dákat födött fészer alatt olyformán felrakni tartozik, hogy a levegő azokat sza
badon járhassa, s így teljesen kiszáradhassanak.

14. §. A  csapos-gerendák csak a födélszék teljes befödése után helyezhetők 
el. A  födélszék felállítása előtt csak azok a csapos-gerendák helyezhetők el, a 
melyek a falkötővasak megerősítésére szolgálnak.

15. §. A csapos-gerendák fekvőlapja tökéletesen vízszintes legyen. A csapos
gerendák összeköttetéséhez minden 15—2 méter távolságban alkalmazandó csapok 
vörös fenyőből vagy tölgyfából készítendők.

16. §. A csapos vagy borított gerenda-födémek feltöltésére szolgáló anyag 
szárazságáról vállalkozó meggyőződni és e részbeni észrevételeit az építési naplóba 
bejegyezni tartozik; ha vállalkozó ezt elmulasztaná, később a feltöltési anyagokban 
kifogást nem emelhet.

17. §. Vállalkozó tartozik a munkájából származó forgácsot és fahulladékot 
naponkint az épületből eltávolítani.

18. §. Ha a borított gerenda-födémek bedeszkázásának vastagsága a költség
előirányzatban előírva nem lenne; a felső bedeszkázás legalább 3 cm, az alsó 
pedig 2 cm vastagságban előállítandó.

19. §. Padlózatok. A vánkosfák párhuzamosan, egymástól 08— 1‘0 méter 
távolra rakandók le. A  vánkosfák felületének tökéletesen vízszintes síkban kell 
feküdni. A  vánkosfák közönséges erősségű padlónál és vakpadlónál 008/010 m, 
palló-padozatnál pedig 0* 10/0'15 m keresztmetszettel bírjanak.

20. §. A padozat-deszkák és pallók egymás közt, valamint egész hosszúsá
gukban egyenlő szélességben és a költségvetésben megjelölt módon dolgozandók 
ki. A  deszka minden vánkosfához két-két szeggel szegezendő le.

21. §. A szegek kerek vagy hosszúkás fejűek lehetnek. A hosszúkás fejitek 
úgy verendők be, hogy fejeik hossza a farostok irányába essék.

22. §. A  szobapadlózatok a fal mentén székléczekkel látandók el.
23. §. Leszámolás. Minden munka úgy számítandó el, mint az a költség- 

előirányzatban elő van írva. Ha valamely ácsmunkának a mennyisége köbméte
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rekben számíttatik ki, akkor az az egyes fadaraboknak minden irányban a leg
nagyobb terjedéke szerint és az összeeresztéseknél előforduló nyúlványok, úgymint: 
csapok, fogak, rálapolások stb. méreteinek hozzáadásával határoztatik meg. A 
hajlított vagy az ívalakú szerkezetek köbtartaimának kiszámításakor a szerkezet 
egyes fadarabjainak kiterjesztett hossza és legnagyobb keresztmetszete az irányadó. 
Ugyanezen elv szerint számítandók el a folyó méter szerint előirányzott ácsmun
kák. Ha az ácsmunkák négyzetméterekben számítandók el, az összeeresztések 
terjedéke, bármily szerkezetűek legyenek is azok, figyelembe nem vehető.

24. § Ha egyes munkák elszámolási módja a költségelőirányzatban körül
írva nem lenne, megjegyeztetik, hogy:

köbméter szerint számítandók a nagyobb tömegű fából való zömök szer
kezetek, mint p. o. czölöpök, oszlopok és mestergerendák;

négyzetméret szerint számítandók a födélszékek, a födémek, falvázak, deszka- 
borítások, léczezések, zsindelyezés. padolatok, padlás- és pincze-rekeszek és min
den fakoczka-burkolat;

folyó méret szerint számítandók a padlás-dobogók, lépcsőfokok, vízlefolyó 
csatornaburkolatok, kéményseprő járdák és kerítések, végre

darabszám szerint ajtótokok, vízgyűjtő-medenezék, létrák stb.
25. §. Az egységárban benfoglaltatik a munkabér, a hozzávaló faanyag és 

a szegek.
26. §. A födélszék minden irányban a legszélesebb kinyúlásig, tekintet 

nélkül a födélszék magasságára, alapterületben mérendő; világító-udvarok területe 
az alapterületből levonandó.

27. §. Ha a léczezés, deszkaborítás a födélszéktől különválasztva készül, 
akkor az és a zsindely-héjazat a tényleges területben számítandó el. A gerinczek, 
hajlatok és csurgók fejében többlet fel nem számítható.

28. §. A padlás-ablakok, födél-erkélyek vagy kémények által elfoglalt terület, 
ha ez két négyzetméter vagy annál nagyobb, a léczezés, deszkázat és zsindely
héjazat területéből levonatik.

29. §. A csapos és borított gerenda-födémek a tényleges terület szerint a 
gerendák felfekvő végeitől számítandók. A kémények stb. kiváltásánál eleső rész 
levő. ásba nem hozatik. A csapos gerenda-födémek csapolása és a kéményeknél 
szükséges kiváltások az egységárban benfoglaltatnak.

39. §. A padlózatok egységárában a vánkosfák és székléczek benfoglal
tatnak. Padlózatoknál csakis a tényleges alapterület fizettetik.

31. §. A padlás-dobogók és vízlefolyó-csatornák egységára az alkalmazandó 
alátámasztásokkal (bakokkal) együtt értendő.

32. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a fölülvizsgálatot
illető határosmányok. Vállalkozó köteles a megrendelésekben vagy a szerződés
ben kikötött szállítási, illetőleg munkabefejezési határidőt pontosan betartani, 
ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás 
fog alkalmaztatni, és minden napi késedelemért .........korona kötbért »fizet.

33. §. A csapos gerenda-födémeknek jó minőségéért az ácsmunkák vállal
kozója az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve öt (5) évi 
jótállással, — a többi ácsmunkákért pedig három (3) évi jótállással tartozik; ez 
illő lefolytáig a vállalkozó felelős és köteles minden előforduló hiányt kártalanítás 
nélkül pótolni, illetőleg kijavítani.

3Í. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által beterjesztendő végszámla a 
szükséges tervekkel fölszerelendő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



1. §. A felhasználandó cserép vagy pala a költségvetésben közelebbről 
meghatározott, legjobb minőségű anyag legyen. Vállalkozó köteles két minta
darabot az építésvezetőségnek bemutatni; ezek az építésvezetőség és a vállal
kozó pecsétjével ellátva az építésvezetőségnél megőrzendők.

2. §. A befödésnéí különös gond fordítandó arra, hogy a cserepek és pala
lemezek lerakása szorosan egymás mellett történjék és esővizet áteresztő hézag 
ne mutatkozzék; a sorok egyenesek és párhuzamosak legyenek.

3. §. A tűzfalak mentén, a kémények és tetőablakok körül, a gerincz- és 
csurgó-széleknél a cserepek legalább 30 cm szélességben habarcsba tektetendők. 
A gerinczek és élek födésére használandó homorú téglák habarcsba rakandók és 
ezenkívül horganyzott szögekkel megerősítendők. Mindenütt, a hol a cseréphéja- 
zati munkánál habarcs használtaik, a hézagvakolás meszelést is nyerjen. A szük
séges habarcs, mész. stb a cserepező munka vállalkozója által szállítandó.

Vállalkozó köteles a kémények és tűzfalak falazásánál, valamint a főpár- 
kányzat, tető-ablakok elhelyezése alkalmával szükséges ideiglenes cserép-lefödést 
és befödést a szükséghez képest és az építésvezetőség utasításai szerint teljesíteni, 
a nélkül, hogy ez a munka külön felszámítható volna. Ha a költségelőirányzatban 
a befödési mód körülírva nincsen, mindig kettős cserepezés készítendő, melynél 
a harmadik téglasor az elsőt f> centiméterrel födje.

■4. §. A palafödés az építésvezetőség utasítása szerint készítendő.
5. §. A cserép- és palahéjazatnak a bádog-födéssel leendő összeköttetése 

úgy készítendő, hogy a víz lefolyása ne akadályoztassák és az a padlásba ne 
szivároghasson. Az építésvezetőség által esetleg kifogásolt anyagot és munkát 
tartozik vállalkozó saját költségén eltávolítani és azt újból megfelelően szállítani, 
illetve előállítani.

G. §. Leszámolás. A teljesitett cserép- és palafedő-munkák felületének ki
számításánál csakis a tényleg befödött felületek vétetnek számításba, a gerinczek, 
élek, hajlatok és szegélyeknél fölmerülő többmunkák, valamint a habarcsba rakott 
födés külön fel nem számítható.

7. §. A tetőzeten előfordúló minden nyílás, valamint minden felídet, a mely 
más anyag által van befödve, abban az esetben, ha a felület területe két (2) 
négyzetméter vagy annál nagyobb, levonásba hozatik.

8. §. Hatáir időket, jótállást, a munka befejezését és a fö l ül vizsgálatot
illető határoznia)) íj ok. A cserép- vagy palafödés az építésvezetőség által meg
határozandó időben megkezdendő és vállalkozó által a kitűzött határidőn befeje
zendő, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított 
eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért ....... korona kötbért fizet.

9. §. A befödés bevégzése után vállalkozó által az egész tető letisztítandó, 
az eresz-csatornák pedig kitisztítandók.

10. §. A szállított anyagok, valamint a végrehajtott munkák jó minőségéért 
vállalkozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve két 
(2) évig szavatol, s köteles ezen idő alatt mutatkozó hiányt kártérítés nélkül 
azonnal pótolni, illetőleg kijavítani.

11. §. A  fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által beterjesztendő végszámla 
esetleg a szükséges tervekkel kiegészítendő

VI. A  cserép- és palafedő-munkák.
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1. §. Az építési munkákhoz csak a költségvetésben körülirt anyagok hasz
nálhatók.

A vállalkozó köteles mindennemű felhasználandó anyagból egy mintát az 
építésvezetőségnek jóváhagyás végett bemutatni. Az elfogadott minták az építés- 
vezetőség és a vállalkozó pecsétjével láttatnak el és az építésvezetőségnél fognak 
őrizetben tartatni. A tetőzetek horganyozott vasbádoggal való befödésénél csakis 
oly jó minőségű tiszta, hólyagmentes, egyenlő vastagságú lemezek használandók, 
a melyekről a kétszeri hajlításnál a horganyozás le nem pattog, ellenkező esetben 
a hiányos lemezlapok eltávolítandók és jó minőségűekkel pótlandók.

2. §. A horgany- vagy vaslemezek törése rostos legyen. Az oly lemez, a 
melyen törés vagy szakadás, továbbá forrasztás vagy más kiigazítás nyomai észlel
hetők, a felhasználásból kizáratik.

3. §. Az alkalmazható horganybádog-lemezek nr-kinti minimális súlya

VII. A  bádogos-munkáin.

következő legyen:
a 10. számú lemez m2- e n k in t ................................ 3'50 kg
a l l . »  » » .................................4'U6 »
a 12. » » » .................................4'62 »
a 13. » » » .................................5’18 »
a 14. » » » .................................5’74 »
a 15. » » » .................................6'65 »
a 16. » » » . . . . . . .  /'56 »

A horganyzott vasbádognál rendszerint 18. számú lemez használandó, a 
melynek m2-kinti súlya 4'5 kg-nál kevesebb ne legyen.

Az alkalmazható vasbádognak minimális súlya m3-kint következő legyen:
a 18. számú m2- k in t .................................................4'28 kg
a 20. » » ................................................. 3'84 »

A vasbádog-lemezek két oldalt kétszer ólompirral bemázolandók.
4. §. Ha a költség-előirányzatban a horganybádog vastagsága előírva nincsen, 

az esetben a padlás-ablakok, fölülvilágítók és kihágó-ajtócskákhoz 14. számú 
horganybádog, az épületeknél előforduló minden más bádogosmunkához pedig
13. számú horganybádog veendő.

5. §. A horgany- vagy horganyozott vasbádog megerősítéséhez csak horga
nyozott vasszegek alkalmazandók. Minden lemez elegendő mennyiségű fogantyúval 
erősítendő a tetőzet deszkázatához. A forrasztási eresztékeknek legalább 15 mm 
széleseknek kell lenniök.

6. §. A fekvő padlás-ablakok és kihágó-ajtócskák előálló kereteinél a lemez
héjazat oly szélesen állítandó elő, hogy a viz kellőleg lefolyhassék és a padlásba 
ne szivároghasson.

7. §. A lemezlapoknak kőre való erősítésénél köteles a vállalkozó saját 
költségén lyukakat a kőbe furatni; ezekbe a fogantyúk ólommal beöntendők es 
fejeik beforrasztandók.

8. §. Az ereszcsatornáknál az egyes bádoglemezek nem behajtás által 
kötendők össze, hanem ónnal egymáshoz forrasztandók és vörösréz-szegecsekkel 
szegecselendők.

A kátrányozott vagy olajfestékkel bemázolt csatorna-kampók minden szaru
fára 3 darab csavarral erősítendők meg. Az eresz-csatornáknak kellő esés adandó 
és a vizlefolyó-csövek minden két méternyire a falhoz erősítendők.
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9. §. A bádogos-munkák megkezdésekor köteles a vállalkozó elegendő 
mennyiségű ideiglenes csatornát az épületen készen tartani, hogy azok segítségével 
az esőviz akadálytalanul lefolyhasson. Ezekért az ideiglenes csövekért vállalkozó 
külön díjazást nem követelhet.

10. §. Különös felügyelet kívántatik a forrasztásoknál, a forrasztó-serpeny0 
kezelésénél, és tűzveszély elhárítása tekintetéből szükséges, hogy a forrasztó
serpenyő védő tálczával legyen ellátva.

11. §. Az anyag fel- és lerakodása, az építés helyszínére szállítása és a 
kész munkák felállítása vagy elhelyezése a vállalkozó költségén történik és minden 
ez alkalommal előfordulható károsodásért ő felelős.

12. §. Leszámolás. A bádogos-munkának leszámolásánál csakis a tényleges 
hossz és szélesség számítható fel, tekintet nélkül a be- és lehajlásokra.

13. §. Tető- és párkányhéjazatok négyzetméter szerint, eresz- vagy felfekvő 
csatornák és lefolyó-csövek folyó méter szerint, padlás-ablakok, kihágó-ajtócskák. 
vizmedenezék és díszítések darabszám szerint, a méretek megjelölése mellett 
számítandók el.

U  §. Az eresz-csatornák és lefolyó-csövek megerősítéséhez tartozó kampók, 
valamint a padlás-ablakok üvegezése és a kihágó-ajtócskák kiakasztói külön fel 
nem számíthatók.

15. §. A határidőket, a jótállást, a munka befejezését és a fölül uizscfü- 
latot illető intézkedések. Az építésvezetőség által valamely munka előállítására 
kitűzött határidőt köteles a vállalkozó szigorúan betartani, ellenkező esetben ellene 
az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni és minden 
napi késedelemért . . . korona kötbért fizet.

16. §. A  munkák jó minőségéért és tartósságáért vállalkozó az általános 
föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy évig jótállani tartozik s 
az ez idő alatt saját munkáján előforduló hiányokat helyreállítani, valamint 
munkája silánysága folytán az épület egyéb részén előforduló károkat saját költ
ségén helyreállíttatni tartozik.

17. §. A  fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó tartozik végszámlájához a szük
séges rajzokat mellékelni.

VIII. Az asztalos-munka.

1. §. Az asztalos-munka az építésvezetőség részéről kiadott rajzok és uta
sítások szerint készítendő. Az építésvezetőség kívánságára minták készítendők és 
bemutatandók, a melyek a szükséghez képest az építésvezetőség által módo
síthatók.

A munkák a megrendelésben kitett jelzéssel ellátva, az építésvezetőség 
által megállapított sorrendben szállítandók.

2. §. A  szállítandó asztalos-munkák jó, száraz és lehetőleg csomó nélküli 
ép fából készítendők s tisztán gyalulandók.

3. §. Fejezetek és lábazatok ne sarkolatra legyenek összevágva, hanem egy 
darabból készítendők. Ez az elkészítési mód párkányfordulatoknál is betartandó.

T. §. Ha a költségelőirányzatban a fának neme megállapítva nem lenne, az 
ablak- és üvegajtó-szárnyak csakis száraz erdei fenyőből (Föhren), az ablak- és 
üvegajtó-tokok vörös fenyőből (Lärchen), míg ellenben a többi munkák közönsé
ges száraz fenyőből készítendők.
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A tölgyfa tökéletesen kicserjezett legyen. Nyers színre meghagyandó 
asztalos-munka lehetőleg egyenlő színű fából készüljön.

5. §. Ha a fa vastagsága előírva nincsen, a kész munkánál az alábbi mi
nimális méretek köttetnek ki:

a) Síma asztalos-munkáknál:
a lábazatok deszkaborítása .................................................1* cm
az ajtóbéllések és v á z fa la k .................................................2-5 »
az ajtó- és a b la k tá b lá k ...................................................... 8 »

vastagra veendők.
b) Vésett és tagozott asztalos-munkáknál: 
a deszkaboritások, mellvédek, ajtó- és

keretei

(4 m2-ig)

b\) cm.
S'O » 
4-0 »

táblázatai 2*0 cm
» 2'0 »

4-0
G-5
8-0

25
2*5
3-0
3-8

ablakbéllések 
az ablaktáblák 
az egyszárnyú ajtók 
a kétszárnyú ajtók 
kisebb kapuk 
nagyobb kapuk 

vastagra készítendők.
Mindennemű vésett asztalos-munkánál a keretek összeköttetései összecsapo- 

zandók, enyvezendők és faszöggel megerősítendők. A kétszárnyú ajtók ütköző- 
léczei felenyvezendők és beeresztett fejű csavarokkal megerősítendők, kisebb 
hiányok foltozással és asztalosragaszszal csak az építésvezetőség engedélye mel
lett javíthatók ki.

6. §. Vállalkozó köteles saját költségén arról gondoskodni, hogy az építés 
helyszínére szállított tárgyak végleges alkalmazásig oly helyen rakassanak le, 
a hol az idő viszontagságai vagy más megkárosítás ellen megóva legyenek.

7. §. A vállalkozó köteles az építésvezetőség által kifogásolt munkát min
den további kártalanítás nélkül azonnal saját költségén eltávolítani és helyette jó 
használható munkát szállítani.

8. §. A faforgács és fahulladék az épületből naponkint eltávolítandó és 
vállalkozó felelős minden károsításért, a mely ezen kikötés figyelmen kivid hagyása 
által keletkeznék.

9. §. Leszámolás. Ha a költségvetés másképp nem intézkedik, az ajtók, 
az ablakok stb. darabszám szerint; falburkolatok, üvegfalak, árnyékszék-válaszfalak 
stb. négyzetméter szerint számítandók.

A költségvetésben kitett egységárban a munka szállítása, ideiglenes elhelye
zésű és felállításának költsége is benfoglaltalik.

10. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a fölül vizsgála
tot illető intézkedések. Vállalkozó köteles a nyerendő megrendelésekben kitűzött 
határidőt pontosan betartani, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. 
§-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni, és minden napi késedelemért . . . .  
korona kötbért fizet. »

11. §. A szállított munkák jó minőségéért és tartósságáért vállalkozó az 
általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve három (3) évig 
jótállni tartozik és köteles minden az általa átvállalt munkákon ez idő alatt 
esetleg észlelhető hiányt a kapcsolatos mázoló- vagy lakatos munkával együtt 
kártérítési igény nélkül pótolni, illetőleg azonnal kijavíttatni.

12. §. A fölülvizsgálat czéljaira a vállalkozó által beterjesztendő végszámla 
a szükséges tervekkel fölszerelendő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



1. §. A költségelőirányzatban foglalt tölgyfaparkét vagy amerikai padló a 
legjobb minőségű, száraz, csomó nélküli tölgyfából készítendő s horonynyal és 
léczczel ellátva fektetendő. A tölgyfa-parkét az építésvezetőségnek bemutatott és 
általa elfogadott minta szerint szállítandó. A helyiségek az építésvezetőség utasí
tása szerint készítendő székléczekkel látandók el.

2. §. Az amerikai tölgyfa-padlóknál az egyes deszkácska legföljebb 50 cm 
hosszú és 8 cm széles lehet. Egyes, valamint egymásba nyíló helyiségekben a/, 
amerikai padló deszkácskáinak mérete egyenlő legyen.

3. §. Ha a parkét vagy amerikai tölgyfa-padló a vakpadlóval együtt szállí
tandó és ez utóbbinál a deszkák vastagsága és a vánkosfák méretei előírva nin
csenek, a vánkcsfák 8/10 cm keresztmetszettel, a vakpadló deszkái pedig 2*5 cm 
vastagságban szállítandók.

4'. §. Tartozik vállalkozó a tölgyfa-padlókat egyszer a saját költségén viaszk- 
mázzal beereszteni.

5. §. Vállalkozó köteles minden hiányt az építésvezetőség felszólítására 
azonnal kijavítani, vagy esetleg új jó munkával minden további kártérítés nélkül 
pótolni.

G. §. Vállalkozó köteles a tölgyfa-padlózat lerakását az építésvezetőség fel
szólítására megkezdeni és a megállapított határidőre befejezni.

7. §. A fenyőpadolatokra vonatkozólag megjegyeztetik, hogy az úgynevezett 
hajópadolatnál az egyes deszkák szélessége 15 — 20 cm legyen, s a deszkák horony
nyal és léczczel ellátva, kellően leszegezve fektetendők. Az egyéb puha padlóknál 
a költségvetésben foglalt körülírás szerint keli eljárni.

A vánkosfák ezeknél a padolatoknál ö/10 cm keresztmetszetnél gyöngébbre 
nem vehetők.

8. §. Vállalkozó köteles mindazt az anyagot, a mely az építésvezetőség által 
hiányosnak találtatnék, minden további kártalanítás nélkül azonnal saját költségén 
eltávolítani és jó használható anyaggal pótolni.

9. §. Forgács és fahulladék az épületből naponkint eltávolítandó és vállal
kozó felelős minden károsításért, a mely ezen feltétel ügyeimen kívül hagyása 
által keletkeznék.

10. §. Leszámolás. A padolatok elszámolásánál csakis a tényleges alap
terület vehető figyelembe. Az egységi árban a székléczek hozzáadása is benfog- 
laltatik.

11. §. Az összes padlóknak az építés színhelyére szállítása, le- és felrakása, 
valamint ideiglenes elhelyezése a vállalkozó költségén történik és az itt előforduló 
kiadásokért kártérítést nem követelhet.

12. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a fői ül vizsgálatot
illető intézkedések. Ha vállalkozó a kitűzött befejezési határidőt pontosan be nem 
tartaná, ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás fog alkal
maztatni és minden napi késedelemért ......... korona kötbért fizet.

13. §. A szállított anyag és végzett munkák jó minőségéért és tartósságáért 
a vállalkozó az általános föltételek 32. §.-ában megállapított időponttól kezdve 
három (3) évig felelős s köteles a jótállási idő alatt minden, az általa átvállalt 
munkákon ez idő alatt esetleg észlelhető hiányt kártérítési igény nélkül pótolni, 
illetőleg azonnal kijavíttatni. Ha a jótállási idő alatt a puhafa-padozatok deszkáinak 
összeszáradása folytán támadó hézagok 5 mm-nél nem nagyobbak, a padlók hézag-

IX. A  padlózati munkák.
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léczecskékkel kijavíthatok, ellenben, ha a hézagok ennél a méretnél szélesebbek 
lennének, köteles vállalkozó a padlókat átrakni.

14. §. A fölülvizsgálat czéljaira beterjesztendő végszámla a szükséges ter
vekkel fölszerelendő.

X. A laka tos-m unkák .

J. §. A költségelőirányzatban foglalt vasalási munkák jól szerkesztve, 
könnyen kezelhetők és szilárdan készítve legyenek;. Az ajtók jó szerkezetű, erős 
zárakkal bírjanak, és, ha a fölszerelés minősége a költségelőirányzatban megálla
pítva nincsen, a fölszerelés sárgarézből készítendő. Az ajtó- és ablakpántok kellő 
erősséggel bírjanak. Minden külső ajtó, valamint a lakosztályokhoz tartozó ajtók 
zárja más-más alakú kulcscsal legyen zárható.

2. §,
munkákra,
száradott.

A vasalási munkák csak akkor illeszthetők az asztalos- vagy ács
ba azok az alapszínre már bemázoltattak és a máz rajtuk már meg-

3. §. Az összes vasajtók és vasablak-táblák szintén a művezetőség rajzai 
és utasításai szerint, jól szerkesztett és könnyen kezelhető tolózárakkal készí
tendők.

4. §. Ha a költségelőirányzatban az ablak- és ajtó-pántok száma kikötve 
nem volna, minden 1’5 m magas ablakszárny vagy 1’8 m magas ajtószárny három 
pánttal vasalandó fel.

5. §. Vállalkozó köteles az elvállalt vasalási és egyéb munkákat az építés 
színhelyén a szerződésileg megállapított egységi árakért teljesen készen elő
állítani.

6. §. Az ablakrácsok, lépcső- és folyosó-korlátok felállítása és elhelyezése, 
a lyukak gondos fúrása és ólommal való beöntése a vállalkozó által eszközlendő.

7. §. Az ablak sarokvasai szorgosan beeresztendők és nem szegekkel szege- 
z-endők, hanem csavarokkal megerősítendők.

8. §. Vállalkozó köteles az építésvezetőség kivánatára minden vasalási 
részből egy mintát bemutatni és az elfogadott és jónak elismert minta szerint a 
többi hasonnemű munkákat elkészíteni.

9. §. Az építkezés befejezése után köteles vállalkozó minden lakatot, toló
zárt stb. megvizsgálni, a zárak könnyű mozgását gátló mázt levakarni és azokat 
könnyen járóvá tenni.

10. §. A munkákra vonatkozó megrendeléseket, részletrajzokat és utasí
tásokat vállalkozó az építésvezetőségtől nyerendi és ezektől cl nem térhet. A meg
rendelésnek meg nem felelő munkák visszautasíttatnak, és vállalkozó azokért 
kártérítést nem követelhet.

11. §. Vállalkozó köteles minden súly szerint szállítandó munkát az építés- 
vezetőség előtt megmérlegelni, szállítólevéllel és ellenjegygyel az építés helyszínére 
küldeni és az építésvezetőség által aláirt ellenjegyeket a végszámlához csatolni.

12. §. Leszámolás. A leszámolás a költségvetésben loglalt körülírás szeiint 
történik és az egységi árban a munka elhelyezéséhez szükséges anyagok és mellék
munkák benfoglaltatnak.

13. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a fölül vizsgálatot 
illető intézkedések. Köteles vállalkozó a kitűzött szállítási és befejezési határidőt 
pontosan betartani, ellenkező esetben ellene az általános töltételek 2b. §-ában 
megállapított eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért . . . .  koiona 
kötbért fizet.
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14. §. A munka jó minőségéért és tartósságáért vállalkozó az általános 
föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy évig jótállani tartozik és 
köteles minden az általa elvállalt munkákon ez idő alatt esetleg észlelhető hiányt 
kártérítési igény nélkül pótolni, illetőleg azonnal kijavíttatni.

15. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által benyújtandó végszámla a 
szükséges súlybizonylatokkal fölszerelendő.

XI. A  mázoló-inunk áA.

1. §. A vállalkozó köteles minden bemázolandó tárgyal előbb a rajta levő 
tisztátalanságtól saját költségén megtisztítani és a falrészeken netalán előforduló 
üregeket olajtapaszszal jól kikenni, valamint arról gondoskodni, hogy a meg nem 
száradt mázolás minden megkárosítástól és bemocskolástól megővassék.

2. §. A mázolásra használható olajmáz következő alkatrészekből álljon: 
o) óloméleggel (Bleiglätte) főzött lenmagolajból;
b) lisztfinomságra őrölt választott színű festék-anyagból.

Ez a két alkatrész jól összedörzsölve, mint kész festék oly sűrű legyen, 
hogy az ecsetről csak cseppekben folyjon le és a fatárgyra mázolva, egyenletes' 
sima és vékony festékréteget képezzen.

Az alapozásokhoz az alapfesték hígabbra veendő, mint közönséges mázo
láshoz; a festék hígítására kizárólag csak lenolajfirnisz használható. Olyan olaj
festék, a mely terpentinolajból készült vagy a melynek hígítására terpentin hasz
náltatott, a mázoláshoz nem használható.

A jó lenmagolajból készült olajfesték fatárgyakon 12 óra lefolyása után 
annyira száraz, hogy azt kézzel ledörzsölni már nem lehet; ha ez a szárazság 
legföljebb 18 óra lefolyása után el nem éretett, az olajfesték készítéséhez a fönt
említett lenmagolajon kívül más olcsóbb és rosszabb minőségű olajok is használ
tattak. Ily olajfestékeknek használata meg nem engedtetik.

3. §. Minden tárgy háromszor bemázolandó; a következő mázolást azonban 
nem szabad előbb megkezdeni, míg az előbbeni tökéletesen meg nem száradt.

4. Vállalkozó köteles arra ügyelni, hogy segédjei a falakat és padlózatokat 
be ne mocskolják, mert minden kárt tartozik vállalkozó saját költségén helyre- 
igazíttatni; ha a mázolásnál az ablakok és ajtók üvegezése bemázoltatik, tartozik 
vállalkozó az üvegtáblákat megtisztíttatni.

5. §. A tölgyfa-eres mázoió-munkák előállítására az ajtók és ablakok az 
alapmázon kívül kétszer tölgyfaszínű olaj festékkel vonandók be, tapaszszal tisztán 
kikenendők és csak azután lesz az eres mázolás tölgyfaszínhez' hasonlóan készí
tendő, szép erekkel rajzolandó és fénymázzal bevonandó.

6. §. Ha a mázolás több árnyalatban kívántatik, az építésvezetőség fogja 
kijelölni, mely részek milyen színnel mázolandók. E czélra köteles vállalkozó 
mintamázolásokat minden kártérítés nélkül készíteni.

7. §. Vastárgyak, olajfestékkel való bemázolásuk előtt, ólompirral alapo- 
zandók.

8. §. A mázoló-munka az építésvezetőség utasítása szerint megkezdendő és
a megállapított határidőre befejezendő. rV

9. §. Köteles vállalkozó az ablak- és ajtószárnyakat annyiszor beakasztani, 
a hányszor azt az építésvezetőség szükségesnek tartja.

10. §. Leszámolás. Ha a költségvetésben a mázolás nem darabszám szerint, 
hanem terület szerint van előírva, akkor csak a tényleges terület méretik, nem 
pedig a kifejtett felületek számítandók.
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Az ajtószárnynk területéhez az ajtőhéllés- és borítás területe is hozzászámí
tandó. A borítás kiugrása vagy az ütközó-felületek számításba nem jönnek.

Ablakok mázolásánál az ablak egyik felülete a béllésben mérve számítandó 
(külső és belső ablakoknál tehát két felület számíttatik), az ablakok béllése, 
valamint 16 cm vagy ennél keskenyebb ablak-deszkák azonban külön nem szá
míthatók fel.

Félkörű vagy egész köralakú ablakoknál szintén az egyik oldal mértan* 
felülete számítandó.

Üvegajtók vagy üvegfalaknál a beüvegezett rész egy oldalt, a mellvéd 
pedig két oldalt számíttatik el. Az ajtó béllése és borítása külön számíttatik el.

Ablak-redőnyöknél (Jalousie), tekintettel a nagyobb területekre és nehezebb 
munkára, minden oldal (D5) másfélszer számítható.

Léczkeríléseknél, ha a léczek egymástól 5 cm-nyire állanak, mindkét oldal; 
10 cm távolságnál 0*(J; 15 cm távolságnál pedig 0 5 része számítható. Vasrácsok
nál minden oldal 05  része számiiható.

Épületek homlokzatai négyzetméret szerint számítandók. Díszes homlokza
toknál, a hol párkányok, pillérek, ablak-mélyedések fordulnak elő, az ablak- vagy 
ajtó-nyílások le nem vonatnak. Egészen síma falaknál azonban, a hol párkányok 
és ablak-mélyedések nem fordáinak elő, az ablak- és ajtó-nyílások levonandók.

11. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a fölül vizsgála
tot illető intézkedések. Vállalkozó köteles az építésvezetőségtől nyert felszólításra 
a munkát azonnal megkezdeni és a kitűzött határidőre pontosan befejezni, ellen
kező esetben az általános föltételek 25. §-ába.n megállapított eljárás fog alkalmaz
tatni és minden napi késedelemért .......  korona kötbért lizet

12. §. Az elkészített mázoló-munkák jó minőségéért és tartósságáért vállal
kozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy évig 
jótállani tartozik és köteles minden az általa elvállalt munkákon ez idő alatt eset
leg mutatkozó hiányt kártérítési követelés nélkül azonnal pótolni, vagy meg
újítani.

13. §. A fölülvizsgálat czéJjaira vállalkozó által benyújtott végszámla 
szolgál.

XII. A z üveges-m unkák,

1. §. A vállalkozó köteles az ajtók és ablakok beüvegezéséhez a költség- 
előirányzatban megjelölt üvegnemeket használni; az üvegtáblákban erek vagy 
hólyagok elő ne íordúljanak. hanem azoknak teljesen tisztáknak, simáknak és 
átlátszó világos szinűeknek kell lenniök.

2. §. Az üvegtáblák elegendő számú lemez-szegecskékkel erősítendők meg 
és tartósan beragasztandók. A ragasz jó olajfénymáz aljából és hegyi krétából 
készítendő s jól átgyúrandó, hogy a feldolgozásnál puha legyen.

3. §. Tartozik vállalkozó a költségvetésben kívánt üvegnemek mindegyikéből 
egy-egy üvegmintát az építésvezetőségnek jóváhagyás végett bemutatni, e minták 
az építésvezetőség és vállalkozó pecsétjével ellátva az építésvezetőségnél meg- 
őrizendők.

4. §. A vállalkozó köteles arra ügyelni, hogy a beiivegezett ablakok és 
ajtók oly módon helyeztessenek el és óvassanak meg, hogy azokon vigyázatlanság 
által kár ne történjék.

Az üveges munka átadásáig előforduló üvegtörések tekintetében az általános 
föltételek 35. §-ában foglalt megállapítások tartandók szem előtt; ezen elbánás
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alól kivételt képeznek azok az üvegtáblák, a melyek szoros elhelyezés folytán 
repedtek meg, ezek helyreállítása kizárólag az üveges munkák vállalkozóját illeti. 
Az ablaktörések és azoknak újbóli beüvegezése mindannyiszor az építésvezetőségnek 
bejelentendő. Ha vállalkozó ezt a bejelentést elmulasztaná, az új beüvegezés 
költségét maga tartozik viselni.

5. §. Leszámolás. A területek felmérésére nézve zsinórmértékül szolgáljon, 
hogy a befelé nyíló külső ablakoknál (úgy a külső, mint a belső ablakok számára; 
a külső kőtok szélessége és magassága, kifelé nyiló külső ablakoknál (úgy a külső, 
mint a belső ablakoknál is) az ablakbéilés szélessége és magassága vétetik, mindkét 
esetben beleszámítván a közép- és keresztfát is. A  félköralakú ablaknál az átmérő 
mint hosszúság, a félátmérő mint magasság vétetik. Az üveg parapet-ajtók vagy 
üvegfalaknál a béllés belső szélessége és a parapet levonása után megmaradt 
magasság szolgál a t* rület-méret kiszámításának alapjául. Tiíkörüveg, csiszolt, 
mázolt üvegtáblák vagy ólomba foglalt ablakoknál a beüvegezés tényleges mérete 
számítandó.

6. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a föliilüizsyálatot 
illető intézkedések. A vállalkozó köteles az építésvezetőségtől nyert Írásbeli fel
szólítás után a bcüvegezést azonnal megkezdeni és a kitűzött határidőre pontosan 
befejezni, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított 
eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért . . .korona kötbért tizet.

7. §. Az elkészített üvegesmunkák és anyag jó minőségéért és tartósságáért 
vállalkozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve egy 
évig jótállani tartozik, ez idő alatt az esetleg mutatkozó hiányokat, ú. m. nap
foltos táblákat vagy szoros beüvegezés folytán megrepedt táblákat kártérítés nélkül 
kicserélni tartozik.

8. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által benyújtandó végszámla 
szolgál.

XIII. A  szobafestő- és f< ilk ú rp itozá s i m u n k á k .

1. §. A szobafestő-munka vállalkozója köteles a költségvetésben foglalt 
munkákat a művezető utasítása szerint tisztán és tartósan elkészíteni, még pedig 
tartozik a falakat és menyezeteket mindenekelőtt lecsiszolni és szappanvízzel 
alapozni, az alapozásnak megszáradása után a helyiségeket először jó minőségű 
hegyi krétával előfesteni és azután a művezetőség által meghatározandó tartós 
enyvfestékkel befesteni és a kívánt mintázattal ellátni.

2. §. Vállalkozó köteles a színárnyalatok megállapítása czéljából több, 
legalább egy négyzetméter nagyságú mintát készíteni.

3. §. Kárpitok és szegélyezések felragasztása, a művezetőség által helyben
hagyott minták szerint, a falazat elegendő kiszáradása után gondosan és úgy 
eszközlendő, hogy a fal megelőzőleg enyves vízzel alapoztassék, s a kárpitok a 
falra egész kiterjedésükben jól reá legyenek rágásává, és hogy a rajzok tökéle
tesen egymáshoz illesztve legyenek,

4. §. Leszámolás. Ha a szobafestő- és kárpitos-munkának elszámolása 
négyszögméter szerint történik, csak a tényleges felületek vehetők tekintetbe.

5. §. A szobafestő- vagy kárpitozási munkák kiviteléhez szükséges állvá
nyok, létrák, eszközök stb. előállítása a vállalkozó kötelességéhez tartozik, ezekért 
külön díjazás nem jár.

6. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a fölülvizsyálatot 
illető intézkedések. Vállalkozó köteles a művezetőség felszólítására a szobafestő-
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vagy kárpitozási munkákat azonnal megkezdeni és a megállapított batáridőre 
befejezni, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §.-ában megállapított 
eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért ....... korona kötbért fizet.

7. §. A teljesített munka, illetőleg festések és kárpitozások jó minőségéért 
vállalkozó az általános föltételek 32. §.-ában megállapított időponttól kezdve egy 
évig jótállani tartozik és köteles minden ez idő alatt észlelhető hiányokat kártérí
tési követelés nélkül saját költségén kijavíttatni, kivéve azokat a hiányokat, a 
melyek a salétrom kivirágzása vagy a téglák mészkőtartalma által okoztattak.

8. •§. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által beterjesztendő végszámla 
szolgál és arra az esetre, ha a szobafestő- vagy falkárpitozá.i munka négyzet- 
méter szerint adatott ki, a végszámla a szükséges alaprajzokkal fölszerelendő.

XIY. A  szobrász-m unkák.

1. §. Minden tárgy abból az anyagból készítendő, a mely a költségvetésben 
elő van írva.

2. §. A szobrász-munkák vállalkozója köteles az építésvezetőségtől nyert 
rajzok szerint első sorban egy mintát készíteni és ezt az építésvezetőségnek jóvá
hagyás végett bemutatni. Az építésvezetőségnek fentartatik az a jog, hogy a be
mutatott mintán módosítást eszközölhessen.

3. §. A kőből kidolgozandó szobrász-munkához a nyers kő a kőfaragó
munka vállalkozója által elődolgozva szállittatik. Ha a kidolgozandó kő a szobrász
munkák vállalkozójának hibája folytán sérülést szenved, vagy a tárgy szobrászati 
kidolgozása művészeti szempontból elfogadhatónak nem találtatik, köteles a szob
rász-munkák vállalkozója mindazokat a költségeket viselni, a melyek egy új kőnek 
szállításából, elhelyezéséből stb. származnak.

-í\ §. A műkőből, terrakottából vagy gipszből készítendő szobrász-munka 
előállításához csakis a legjobb minőségű nyersanyagok használhatók. Műköveknél 
az utánzandó kő nemét az építésvezetőség állapítja meg; az utánzás a szín és a 
felület minősége tekintetében lehetőleg hű legyen.

Tartozik vállalkozó a munkának az építés helyszínére való szállításáról, 
fel- és lerakásáról, valamint a szobrász-munka ideiglenes elhelyezéséről saját költ
ségén gondoskodni.

Az átadásnak az építés színhelyén keil történnie.
A végleges elhelyezésig előfordulható kár vállalkozót terheli.
A kőműves-munka vállalkozója által elhelyezett szobrász-munkán netán 

szükséges utánjavításokat a szobrász-munka vállalkozója díjtalanul eszközölni 
tartozik.

A kész tárgyak hasadékoktól vagy hajszálrepedésektől mentek legyenek és 
egyenletes keménységgel és kellő szilárdsággal bírjanak.

5. §. Leszámolás. Szobrok, czírnerek, díszedények, gyámkövek, oszlop
vagy pillérfejck és lábak, zárókövek, baluszterek, rozetták stb. darabszám szerint, 
fogrovatok, ökörszem- és- -gyöngy-sorok stb. pedig folyóméter szerint számítan
dók el. n '■ -

6. ' §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a föl ül vizsgálatot
illető intézkedések, A szobrászununkák vállalkozója köteles a megrendelt mun
kát az építésvezetőség által meghatározott határidő alatt elkészíteni, ellenkező 
esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás lo-g alkal
maztatni és minden napi késedelmért.......  korona kötbért lizet.
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7. §. A szállított szobrász-munka jó minőségéért és tartósságáért tartozik 
vállalkozó az általános föltételek 82. §-ában megállapított időponttól kezdve egy 
évig jótállani, a szabadban elhelyezett, műkőből vagy terrakottából készült tár
gyakért jótállása két (2) évig tart.

A jótállási idő alatt köteles a vállalkozó minden az általa szállított mun
kákon esetleg észlelendő hiányt kártérítési igény nélkül helyreigazítani, illetőleg 
pótolni

8. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által benyújtandó végszámla szol
gálnod.

XV. A  k á ly h á k  fe lá llítá sa .

J. §. A szállítandó kályhák minősége és mérete a költségvetésben történt 
körülírás szerint szállítandó.

A költségvetésben kilett méretek cserép-kályháknál nem a lábazatra, hanem 
arra a kályharészre értendők, a melyben a fiitő-ajtó van elhelyezve.

2. §. A szállítandó cserép-kályhák a legjobb minőségű, tiszta és egyenletesen 
kidolgozott, ép élekkel és sarkokkal bíró, jól kiégetett cserepekből készítendők; a 
kályhacserepeknek csengő hanggal kell bírniok s mázas oldalaiknak az előirt 
színben, egyenletes fényeseknek és hólyagnélkülieknek kell lenniök.

A kályhák az építésvezetőség utasításai, illetve az általa kiválasztott minták 
szerint állítandók fel.

3. §. A kályhák a tüzelőhely körül mindig tűzálló téglákkal (chamotte) 
falazandók és a tüzelőhely fölötti ür legalább is három lángvezetékre osztandó.

4. §. Vállalkozó köteles a cserép-kályhák összeépítését, sárgaréz-sodrony 
felhasználása mellett, csinosan és a műszaki követelményeknek megfeleiőleg telje
síteni és különösen arra ügyelni, hogy a hézagok kellőleg agyaggal kitöltve és 
belül a kályhacserepek jól kitapasztva legyenek.

5. §. A vasszerkezetű kályhák füstcsővel, könyökkel és falhüvelylyel s az 
esetleg szükséges alzat-kővel fölszerelve szállítandók. A füstcsöveken elzáró szele
peket alkalmazni tilos.

6. §. Vállalkozó tartozik az átvétel előtt a kályhákat saját költségén, az 
építésvezetőség jelenlétében próbafűtésnek alávetni és az esetleg mutatkozó 
hiányokat orvosolni.

7. §. Leszámolás. A kályhák elszámolása darabon kint eszközlendő, s a 
kályhák összes alkatrészeinek a helyszínére való szállítása és a kályhák felállítása 
az egységi árban benfoglaltatik.

8. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a fölülőizsgála-
tot illető intézkedések. A kályhák felállítását köteles vállalkozó az építésvezető
ségtől nyert írásbeli felszólítás alapján megkezdeni és a kitűzött határidőre be
fejezni, ellenkező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított 
eljárás fog alkalmaztatni és minden napi késedelemért .........  korona köt
bért űzet.

9. §. A felállított kályhák használhatóságáért, továbbá az azokhoz használt 
anyagok tartósságáért és jó minőségéért vállalkozó az általános föltételek 32. §-ában 
megállapított idő pontjától kezdve egy évig jótállani tartozik és köteles minden 
az általa elvállalt munkákon ez idő alatt esetleg észlelendő hiányt kártérítési 
igény nélkül pótolni, illetőleg azonnal kijavíttatni.
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Ha a kályhák megrendelése a helyiségek köbtartalma alapján, a kályhák 
méreteinek közelebbi meghatározása nélkül történt, vállalkozó felelős, hogy a 
szállított kályhák fütőképessége az illető helyiségeknek megfeleljen.

10. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó által benyujtendó végszámla 
szolgáland.

XVI. A  v íz v e z e té k ic s a to rn a - ,  lég szeszvezetéki m unkák.

1. §. Vállalkozó köteles a munkát a költségelőirányzatban előírt anyagból 
készíteni és a felhasználandó anyagból az építésvezetőségnek mintákat bemutatni.

Csakis az az anyag használható a munka foganatosításánál, a mely a 
minta-darabokkal teljesen megegyező.

A meg nem felelő munkát vagy anyagot tartozik vállalkozó az építésveze
tőség felszólítására az épülettől saját költségén azonnal eltávolítani és újabb, 
teljesen jó anyaggal, illetőleg munkával pótolni.

2. §. A vízvezetéki csőhálózat felszálló vezetékénél alkalmazandó vascsö
veknek tizenkét (12) légkörnyomású ellentállási képességgel kell birniok. Az építés- 
vezetőség felszólítására köteles vállalkozó a már létesített vezetéket, szükség esetén 
annak részleteit is, a fönt előírt nyomásra kipróbálni és az ebből az eljárásból 
fölmerülhető költségeket sajátjából viselni.

3. §. Ha a költségvetés másképp nem intézkedik, a vízszintes csőhálózat 
létesítésével vagy a felszerelési tárgyak elhelyezésével járó összes fold-, kőmíves 
és egyéb munka a vállalkozó által teljesítendő. A szükséges hornyok, továbbá a 
fal- és födém-áttörések csak oly nagyságban eszközlendők, a mint ezt a csövek 
kellő elhelyezése kívánja; az áttörések szabályszerű befalazása az építésvezetőség 
utasítása szerint vállalkozó által eszközlendő.

4. §. Ha nemez-burkolat elő van irányozva, az a csövekre rézsodronynyal 
erősíthető meg, vassodrony vagy spárga alkalmazása teljesen ki van zárva.

5. §. A csővezetékek vagy azok részletei is a földdel leendő betemetés vagy 
befalazás előtt az építésvezetőség által megvizsgáltatnak és fölméretnek és csak 
abban az esetben, ha ez megtörtént, eszközölhető azok betömetése vagy befalazása.

Ha vállalkozó ezt a határozmányt figyelmen kívül hagyja, nincs joga fel
szólalni az ellen, ha az építésvezetőség a csövek megvizsgálása czéljából vállal
kozó költségén a csővezetéket a földből kiásatja, vagy a fal vakolatát eltávolíttatja. 
Vállalkozó tartozik a csőhálózatról egy pontos felvételi rajzot készíteni, a melyben 
a vízszintes vezetékeken kívül a felszálló vezetékek hossza és a csövek belső 
átmérője tisztán kitüntetve legyen.

6. §. A csatornázáshoz használt csövek szilárdságát illetőleg megkivántatik, 
hogy ezek legalább öt (5) légkörnyomású ellentállással bírjanak. A vascsövek 
kívül és belül jól kátrányozva, az égetett agyagcsövek zoinánczozva legyenek.

A csatornázási csövek vagy árnyékszéki tömlők összeillesztéséhez, illetőleg 
az összeillesztések tömiléséhez csak kender vagy len és ólom használható.

7. §. A légszeszvezetéki csőhálózat tömítésére nézve kiköttetik, hogy ez egy 
100 milliméter magas vízoszlop nyomásának olyképpen bírjon ellentállani, hogy 
öt perez lefolyása után a vízoszlop 60 milliméternél alább ne szálljon.

b1. §. Leszámolás. Vállalkozó köteles az elvállalt munkákat a költségvetési 
egységárakért az építés színhelyén elkészíteni; ezekben az egységárakban az 
anyagok, azoknak az építés színhelyére való szállítása és feldolgozása benfog- 
lallatik.
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9. §. A csőhálózat és tömlők, valamint ezeknek elhelyezése hosszméretben 
számítandó el. A kovácsolt vasívek, könyökök, kisebbítő és átmeneti darabok, 
valamint a megerősítéshez szükséges kampók külön fel nem számíthatók, hzekért 
az összeköttetési és fölszerelési darabokért kárpótlásként a kovácsolt vascsövek 
értékének (20%) húsz száztólija adatik, az ólom-csővezetéknél pedig a csövek 
tömörítéséért és fölszereléséért, valamint az ólom-csövek megerősítéséhez szük
séges kampókért az ólom-csövek értékének hat (íj % ) száztólija. Kivételt képeznek 
az öntöttvas- vagy agyagcsövek összeköttetéséhez szükséges ív-, könyök-, elágazási 
vagy T darabok, ezek darabszám szerint számíthatók el, de a csövek összekötte
téséhez szükséges anyag külön fel nem számítható.

10. §. A fölszerelési tárgyak úgy a vízvezetéknél, mint a légszoszvezetéknél 
darabszám szerint számítandók el.

11. §. A határidőket, jótállást, a munka befejezését és a fölül vizsgálatot
illető intézkedések. Vállalkozó köteles az építésvezetőség felszólítására az elvállalt 
munkákat azonnal megkezdeni s a megállapított határidőre befejezni, ellenkező 
esetben ellene az általános föltételek 25. §.-ában megállapított eljárás fog alkal
maztatni és minden napi késedelemért ......... korona kötbért fizet.

12. §. A szállított anyagok és az ebből készült munkák jó minőségéért és 
tartósságáért vállalkozó az általános föltételek 32. §.-ában megállapított időponttól 
kezdve egy évig jótállani tartozik és köteles minden ez idő alatt észlelhető kárt 
és hiányt minden kártérités nélkül saját költségén helyreállítani.

13. §. A fölülvizsgálat czéljaira a vállalkozó által benyújtandó végszámla 
szolgáland, a mely a szükséges tervekkel felszerelendő.

XVIl. A l e j v í z -  és *gőzfűtési, valamint szellőztetést berendezések.

1. §. Vállalkozó köteles a munkát a költségelőirányzatban és tervekben 
előirt módon készíteni és a felhasználandó anyagból, valamint a felszerelési 
tárgyakból az építésvezetőségnek mintákat bemutatni.

Csakis oly anyagok és fölszerelési-darabok használhatók fel, a melyek az 
elfogadott mintáknak megfelelnek.

A meg nem felelő létesítményeket tartozik vállalkozó az építésvezetőség 
felszólítására az épületről saját költségén azonnal eltávolítani és a föltételeknek 
megfelelően pótolni.

2. §. Vállalkozó az általa elvállalt munkákat sem egészben, sem részben 
alvállalkozókra nem ruháztatja át, s azt munkásai által alkuban sem végeztetheti.

3. §. Ha a helyiségekben megkivántató hőfok a szerződésben és annak 
mellékleteiben külön kikötve nem volna, az esetben általában megállapíttatik, 
miszerint a fűtési berendezés olyképpen készítendő, hogy 20 C-fok külső hideg 
mellett a lakó- és hivatali helyiségek, kórtermek, börtönök és szinházak -j- 20 C-fokra, 
templomok, tanácskozási vagy táneztermek, lakótanyák és műhelyek -J- 17 C-fokra, 
folyosók és előcsarnokok -\- 15 C-fokra füthetők legyenek.

4. § Vállalkozó köteles az építésvezetőség felszólítására a víz- vagy gőz
fűtés csöveit a Perkins-féle fűtésnél legalább 80, a gőzfűtési berendezésnél 12 lég
környomásra kipróbálni s az ezen eljárásból fölmerülhető költségeket sajátjából 
viselni.

A különböző vízfűtési berendezésnél a csövek kovácsolt vasból készíten
dők. Perkins-féle fűtésnél a kovácsolt vascsövek 26 mm belső átmérővel szállí- 
tandók.
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5. §. Ha a költségvetésben a csöveknek egységára elhelyezéssel együtt van 
megállapítva, az esetben vállalkozó tartozik a csőhálózat elhelyezésével járó föld
munkát, falhoronv-véséseket s az azzal kapcsolatos falazási munkálatokat és 
födém-áttöréseket végezni, valamint a csövek megerősítéséhez szükséges kampókat 
is szállítani. A födémáttörések csak oly nagyságban eszközlendők, a mint ezt a 
csövek kellő elhelyezése kívánja.

6. §. A csöveken esetleg alkalmazandó nemez-burkolat rézsodronynyal 
erősítendő meg, vassodrony vagy spárga alkalmazása teljesen ki van zárva.

7. §. A vízfűtési csövek és egyéb fölszerelési tárgyak előbb el nem takar
hatok, míg az építésvezetőség által meg nem vizsgáltattak és fel nem mérettek. 
Ha vállalkozó ezt a határozmányt figyelmen kívül hagyná, köteles a művezetőség 
kívánságára a csővezetéket kibontani és megvizsgálása után ismét eltakarni.

8. §. A szellőztetési berendezés oly módon eszközlendő, hogy a helyiségek 
szellőztetésére nézve a szerződésben vagy annak mellékleteiben fejenkint és 
óránkint meghatározott légmennyiség megújítása elérhető legyen.

9. §. Leszámolás. Vállalkozó köteles az elvállalt munkákat a költségvetési 
egységárakért az építés színhelyén elkészíteni. Az egységárakban az anyagok s 
azoknak az építés színhelyére való szállítása és feldolgozása benfoglaltatik.

10. §. A fölszerelési tárgyak, kályhák és kazánok, valamint a légszívó és 
füstszívó kéménytoldalékok darabszám szerint, még pedig a légfűtési kályhák a 
hozzátartozó csőrendszerrel és a víz- és gőzfűtési kazánok és kemenezék minden 
alkatrészszel teljesen fölszerelve számítandók.

A csőhálózat és annak elhelyezése hosszméretben számítandó. A fűtőtestet 
képező tekervényes csövek, ívdarabok, könyökök és elágazások darabonkint 
számítandók.

A csövek tömörítésére szükséges anyag külön fel nem számítható.
11. §. A határidőket, jótállást, a munkák befejezését és a fölülőizsgdlatot 

illető intézkedések. A fűtési és szellőztetési berendezések jó minőségéért és tartós
ságáért vállalkozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve 
egy évig tartozik jótállani, s köteles minden ez idő alatt észlelhető hiányt kár
térítés nélkül saját költségén helyreállítani.

12. §. Vállalkozó köteles az építésvezetőség felszólítására az elvállalt munkát 
azonnal megkezdeni s a megállapított határidőre befejezni, ellenkező esetben 
ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás fog alkalmaztatni s 
minden napi késedelemért . . . korona kötbért fizet.

13. §. Vállalkozó köteles a leszámolás czéljaira a kiviteli számlát a hozzá
tartozó tervekkel együtt elkészíteni; ezekben a tervekben az összes csővezetékek, 
légcsatornák és fölszerelések kitüntetve legyenek.

XVIII. A  villamos világítás és munkaátviteli, valamint távjelzíí- és
vi llám hárító-beven dezés.

1. §. Vállalkozó köteles a munkát a költségelőirányzatban előírt ítnyagok- 
ból készíteni s a felhasználandó huzalok vagy kábelekből, valamint az alkalma
zandó fölszerelési tárgyakból az építésvezetőségnek mintákat bemutatni.

Csak azok az anyagok használhatók fel, a melyek a mintadarabokkal tel
jesen megegyezők.

A  meg nem felelő munkát vagy anyagot tartozik vállalkozó az építésveze
tőség felszólítására saját költségén azonnal eltávolítani és újabb, teljesen jó, meg
felelő anyaggal, illetőleg munkával pótolni.
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2. §. Ha a költségvetésben a kábelek és huzalok egységára elhelyezéssé 
együtt van megállapítva, az esetben vállalkozó tartozik az ezek elhelyezésével 
járó földmunkát, falhoronyvéséseket s az azzal kapcsolatos falazási munkálatokat, 
födémáttöréseket végezni s a kábelek és huzalok megerősítését eszközölni.

3. §. A kábelek és huzalok eltakarása csak akkor eszközölhető, ha az 
építésvezetőség által megvizsgáltattak és fölmérettek. Ha vállalkozó ezt a hatá- 
rozmányt figyelmen kívül hagyná, köteles az építésvezetőség kívánságára a veze
tékeket kibontani és megvizsgálás után saját költségén ismét eltakarni.

4. §. Csupasz, nem szigetelt vezetékek a föld színétől rendesen legalább 3‘5 
méter magasságban vezettetnek; utcza, út vagy tér átfeszítésénél pedig legalább 
hat (6) méter magasságban, hogy kézzel elérhetők ne legyenek, illetve, hogy a 
forgalmat ne zavarják. Ha ezek az áramvezetékek közhasználatú távírdák, táv
beszélők és villámos jelzők vezetékei közelében haladnak, az 1888. évi XXXI  
törvényczikk 14. szakaszában és az erre vonatkozó 1890. évi július hó 18-án 
23445. sz. a. kelt végrehajtási rendelet 116. §-ában (1. magy. rend. tára 1890. 
évi folyam 1210. lapján) foglalt határozmányok mérvadók.

Minden olyan esetben, a melyben a szabadon vezetett huzalok más tár
gyakkal érintkezhetnek, a vezeték szigetelő burokkal látandó el.

5. §. A légvezetékek csak tűz- és vízálló anyagból készült szigetelőkön 
vezethetők.

Épületekben a falra vagy falhornyokba fektetett huzalok legalább minden 
méter távolságban a falhoz erősítendők. A nedves helyiségekben vezetendő huza
lok elszigetelőkre erősítendők vagy pedig vízhatlan burokkal (p. u. ólommal) 
megvédendők.

Világítási vagy munka-átviteli czéloknak szolgáló szigetelt vezetékek, ha 
csak nincsenek nagyon jó szigetelő burokkal borítva, mindig szigetelő anyagra 
erősítendők. Ezek a huzalok száraz hornyolt faléczekbe is elhelyezhetők.

Ha külön kivétel nincs megállapítva, akkor a szabadban vezetett vezetőkbe 
villámhárítók kapcsolandók.

A szabadon vezetett huzalokat csak annyira szabad megfeszíteni, hogy azok 
— 20° C-nál abszolút szilárdságuknak legföljebb ^g-ára legyenek igénybe véve.

Vezetékek összekötése vagy forrasztással vagy pedig az áram-vezeték foly
tonosságát biztositó szoritókkal történjék.

6. §. Ha a költségelőirányzatban a kábelek vagy huzalok megfelelő neme 
kikötve nem volna, a földalatti vezetékekhez ruggyantával körülsajtolt jutefonallal 
átszőtt és kátrányozott vörösréz-kábel ólomburokkal alkalmazandó.

Légvezetékekhez a költségvetésben előirányzott anyag veendő.
Borított huzalokként vörösrézhuzalok alkalmazandók.
A villámhárító vezetékekhez pedig két (2) milliméter vastag huzalokból 

font, hét (7)-szálu rézkábel veendő.
7. §. A vezetékek úgy méretezendők, hogy áramokozta fölmelegedésük a 

20° C-t meg ne haladja, de 0*7 milliméternél vékonyabb huzalok egyáltalán ne 
alkalmaztassanak.

Villámos világítási és munka-átviteli berendezéseknél a vezetékekbe ön
működő áram-megszakítók igtatandók, a melyek a megállapított legnagyobb áram
erősség másfélszeresének föllépésekor a vezetéket megszakítják. Ilyen megszakító 
minden oly elágazásnál alkalmazandó, a mely legalább 2 ampére erősségű áram 
vezetésére szolgál. A megszakítók az elágazás mindkét vezetékében kapcsolandók.
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Villamos világítási és munka-átviteli czéloknak szolgáló vezetékek elszige
telése úgy a földtől, mint egymástól legalább 5003 JL Ohm legyen, a hol E. az 
illető vezetők közt fellépő legnagyobb feszültséget voltban és a legnagyobb áram
erősséget amperében jelenti.

8. §. A midőn a költségvetésben a házi távjelző-berendezéshez az elemek 
minősége kikötve nincsen, mindenkor Leclanche-elemek szállítandók s faszekrénybe 
helyezendők.

A telep könnyen hozzáférhető helyre állítandó fel.
9. §. Leszámolás. Vállalkozó köteles az elvállalt munkákat a költségvetési 

egységárakért elkészíteni.
10. §. Kábelek és huzalok hosszméret szerint számítandók el. A huzalok 

elhelyezése, valamint az elhelyezéshez szükséges erősítők, falhoronyvésés, be
vakolás és a fölszerelési tárgyak elhelyezése czímén a költségvetési összeg tizenöt 
(15°/J százaléka számítható.

Az indító, dinamó- és váltó-áramgépek, áramszabályozók, injectorok, lám
pák, elemek, harangok, billentyűk, számjelzők, villámhárító, felfogó rudak, talaj
lemezek stb. darabszám szerint számítandók el.

11. § A határidőkéi, jótállást, a munka befejezését és a fölülvizsgálatol
illető intézkedések. A vállalkozó köteles az építésvezetőség felszólítására az el
vállalt munkákat azonnal megkezdeni s a megállapított határidőre befejezni, ellen
kező esetben ellene az általános föltételek 25. §-ában megállapított eljárás fog 
alkalmaztatni és minden napi késedelemért .......  korona kötbért fizet.

12. §. A szállított tárgyak és készített munkák jó minőségéért és tartóssá
gáért vállalkozó az általános föltételek 32. §-ában megállapított időponttól kezdve 
egy évig jótállani tartozik és köteles minden ez idő alatt észlelhető hiányt kár
térítés nélkül saját költségén helyreállítani.

13. §. A fölülvizsgálat czéljaira vállalkozó köteles végszámlát bemutatni, s 
ahhoz oly tervet mellékelni, a melyben az összes huzalok és fölszerelési tárgyak 
kitüntetve legyenek.

7. Az építő-szerződések.

Ha a munka vagy szállítás iránt a fönnebbiek szerint meg
tartóit ajánlati versenytárgyalás kedvező eredményre vezetett, vala
mint akkor is, a midőn az építkezés végrehajtása versenytárgyalás 
nélkül vagyis szabad kézből adadott ki egy vagy két vállalkozó
nak vagy iparosnak és a két szerződő fél között teljes megegye
zés jött létre, az építtető az illető (rendszerint a legelőnyösebb) aján
lattevővel, illetve a felhívott vállalkozóval vagy iparossal a vállalati 
szerződést köti meg.

Az épftő-szerződés az építtető és a vállalkozó vagy szállító 
között keletkezett jogi viszonyt szabályozza és ennélfogva mindarra 
ki t erjeszkedik, a mi a két szerződő fél érdekeinek megóvása czéljá- 
ból szükséges. Hogy czélját teljesíthesse, a szerződés teljesen vilá
gos legyen s gondosan kidolgozott föltételeket tartalmazzon, nehogy 
egyes pontjaira vagy kifejezéseire nézve utólagos nézeteltérések,
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illetve kifogások forduljanak elő vagy utólagos kimagyarázásokra 
legyen szükség.

A szerződések megkötésénél első sorban az építtető akarja 
ugyan a vállalkozóval szemben érdekeit megvédeni, mivel azonban 
a szerdődés mindig kétoldalú, a vállalkozó érdekeinek megvédé
sét is kell szem előtt tartania és mindazt kerülnie, a mi a nélkül, 
hogy az építtető érdekét előmozdítaná, a vállalkozó hiába való zak
latására vagy jogtalan megkárosítására vezethetne.

Állami építkezéseknél az építő- (vállalati) szerződéseket a felsőbb hatóság 
vagy a minisztérium által engedélyezett összeg keretén belül, s ha az engedélye
zett munka vagy szállítás költségösszege bizonyos, a szolgálati utasításokban meg
szabott összeget meg nem halad, rendszerint az államkincstárra nézve legkedve
zőbb ajánlat alapján vagyis a legelőnyösebb ajánlattevővel az illető hivatal köti 
meg, még pedig vagy végérvényesen azaz minden további jóváhagyás kieszközlése 
nélkül, vagy pedig — nagyobb költségösszegnél — a felsőbb hatóság, illetve a 
minisztérium utólagos jóváhagyásának fentartása mellett. Utóbbi esetben a hivatal 
a vállalati szerződést két eredeti és szükség cselén 2 - 8  hiteles másolati példány
ban (egy másolati példány a felsőbb hivatal, illetve minisztérium, egy pedig a 
bélyeg- és illeték-költségek kiszabása végett az illetékes pénzügyigazgatóság részére) 
kiállítva és az első eredeti példányt az összes mellékletekkel (tervrajzok, műszaki 
leirás, költségvetés, általános és részletes föltételek, ajánlat, ezégjegyzés stb.) föl
szerelve, az összes tárgyalási iratok (ajánlati versenytárgyalási hirdetmény, a 
versenytárgyalási jegyzőkönyv és mellékletei) és jelentés kíséretében az illetékes 
hatósághoz vagy minisztériumhoz terjeszti elő.

A midőn a munka vagy szállítás költségösszege nagyobb annál, a melynek 
keretén belül a szerződést a hivatal megkötheti, a szerződés megkötése az illetékes 
felsőbb hatóság vagy minisztérium feladata. Ekkor a szerződést az össes mellék
letekkel fölszerelve, a hivatal készen kapja s végrehajtásáról és ellenőrzéséről 
gondoskodik.

A vállalati szerződés rendszerint két egyenlő eredeti példány
ban állíttatik ki. Mindkét példány az azok kiegészítő részét tevő 
okmányokkal, mellékletekkel és egyéb megkivántató iratokkal sze
reltetik fel s úgy a szerződés, mint összes mellékletei a vállalkozó 
és az építtető, illetve megbízottja által egyidejűleg aláíratnak. Az 
aláírások minden egyes iraton két tanú által előttemezendők, s a 
szerződésben vagy mellékletein előforduló minden törlés vagy módo
sítás hitelesen igazolandó.

A szerződés aláírásánál figyelembe veendő, hogy abban az esetben, ha a 
munka társvállalkozókra bizatik, a társvállalkozók bejegyzett ezég-e vagy nem; 
előbbi esetben a szerződést és mellékleteit a társvállalkozók egyike írja alá s a 
ezégjegyzés a szerződés mellékletei közé felveendő, utóbbi esetben ellenben a 
szerződés mindkét vállalkozó társ által külön-külön aláírandó*.

A szerződések megkötésénél különös gond fordítandó arra, hogy 
a szerződés első példánya után, mihelyt a szerződési jogügylet

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



680

nincsen a bélyegtől és egyébb illetékektől mentesítve, a bélyegilleték 
a létrejött szerződési jogviszony tartamára kijáró kereseti összeg 
után az 1881 évt XXVI. t. ez. 6. és 10. szakaszai értelmében leró- 
vassék. Állami hivataloknál kötött szerződések egy-egy hitelesített 
másolati példányát e czélból rendszerint az illetékes pénzügyigazga
tóságnak kell bemutatni.

A vállali szerződések alakja különböző, a szerint, a mint a mun
kálatokat vagy szállítást egyes szakmánycsoportoknak, kisebb vállal
kozóknak, illetve iparosoknak, vagy pedig egy vagy két nagyobb 
vállalkozónak adjuk ki, s a mint a munka terjedelme és költség
összege kisebb vagy nagyobb. E szerint lehetnek a szerződések 
egyszerű szakmánylevelek, alkuegyezmények, kötelező levelek vagy 
tulajdonképpeni szerződések.

a) A  szakm ány leve lek .

Szakmánylevelek akkor használtatnak, a midőn az építést 
saját kezelésben ugyan, de egyes szakmányosok vagy szakmánycso- 
portok által hajtjuk végre. Ezek a levelek úgy szerkesztendők, hogy 
azokból a szakmány folyó száma és a szakmányos (előmunkás, 
munkavezető, pallér, gazda stb.) neve, a szakmányba adott munka 
minősége, az ezekért járó és egyezségileg megállapított egységárak 
vagy átalányösszegek, a munka végrehajtásának határideje, a íizetés 
módozatai, a szerszámok beszerzésének kötelezettsége stb. kiolvas
hatók legyenek. Szükség esetén az illető munkára vonatkozó rész
letes föltételek és a teljesített részletfizetésekre vonatkozó táblázat 
is fölvehetők a szakmánvlevélbe.

A szakmánylevél két példányban állítandó ki; ezeknek egyike, 
az építtető által aláírva, a szakmányosnak adandó át, másika pedig, 
a szakmányos aláírásával fölszerelve, az építtető kezében marad. 
Ha mindegyik szakmánylevélen csak egy aláírás van, akkor rend
szerint bélyeg sem szükséges reá.

A szakmánylevél alakja a fönnebb ismételve tárgyalt építkezésnél szükséges 
földmunkára vonatkozólag a következő lehetne:

1. ss. Szakmán ifi evél

a Selmeczbányán az ottani m. kir. bányaigazgatóság által építendő egyemeletes 
tisztviselői lakóház földmunkájára vonatkozólag.

N N. szakmányos (csoportvezető, előmunkás, pallér stb.) elvállalja az alábbi 
tömeg- és árjegyzékben felsorolt földmunkákat és kötelezi magát, hogy azokat
......... év i.......................... hó..........napjáig teljesen elkészítse s jó és kifogástalan
állapotban átadja. Az azokért járó munkabér nevezettnek az átadást követő leg
közelebbi fizető-napon két munkatársának jelenlétében, minden levonás nélkül 
fog kifizettetni.
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Tömeg- és árjegyzék.

— Pénzösszeg
-ráNJ inm A m u n k a  m e g n e v e z é s e bij egyen- össze-

W kint sen
O
r*H kor. fii. kor. fii. kor. fih

1. 534’42 m2 földásás, pinezék és alapzatok részére,
tekintet nélkül a minőségre és mélységre, 
a földnek 10 ) m távolságig való talics
kázásával együtt, a szerszámot és állvá
nyozást is b e le é r t v e ........................... 90 480 98

2. 70’ 1' m3 földfeltöltés a földszinten és a pincze-
boltozat fölött, a meglevő földanyagból, 
a föld sulykolásával együtt . . . . 30 24 50

3. G8678 m2 feltöltés a padozatok alatt, száraz és
tiszta homokkal vagy salakkal, 10 cm 
vastagságban, tekintet nélkül az emelet-
magasságra............................................ 501 343 39

összesen 848 93

1
szóval:

Kelt Selmeczbányán ...........é v i................................ hó.......... án.

N. N.
szakmányos.

Részletes föltételek. Az építő-gödör és alapárkok kiemelése az építésvezető 
által meghatározott szélességben és mélységben történik, s ha a szakmányos a 
kitűzött méreteket akár önhatalmúlag, akár tévedésből átlépi, az ebből keletkező 
munkatöbblet czímén kárpótlást nem követelhet, de sőt még az ebből származó 
egyéb költségekért is felelős. Az árkok feneke vízszintes sík s különböző mély
ségnél lépcsőzve legyen.

A fönnebbi egységárak az építésvezető utasításai szerint valóban teljesített 
munkára vonatkoznak; akitüntetett munkamennyiség csak megközelítőnek tekint
hető s a valóságban a szükséghez képest több vagy kevesebb lehet.

A gödrök és árkok falait, ha szükséges, dúczolással kell biztosítani; az ehhez 
szükséges anyagot az építésvezető adja. A dúczolás elmulasztásából eredő kár a 
szakmányost terheli, a ki a hibája folytán a szomszédos házakban okozott kárért 
is felelős.

A kiemelendő föld egynemű alkotásáért az építésvezető nem vállal jótállást, 
és a szakmányos köteles a kialkudott egységárért az esetleg szükséges sziklavésést 
is eszközölni és a netalán a földben rejlő falakat is elbontani, az ezekből nyert 
és használható terméskőért azonban m:’-enkint két (2) koronát kap.

A kiásott föld a tömeg- és árjegyzékben megnevezett távolságra elszállí
tandó és ott kiegyengetendő; a feltöltéshez szükséges mennyiség ellenben a közel
ben helyezendő el. Az elszállításnál a kiásott föld térfogat-szaporodása tekintetbe 
nem vehető.

A földfeltöltés legföljebb £0 cm vastag rétegekben készítendő és, esetleg 
öntözés közben, 10 kg nehéz fasulyokkal tömörítendő.

Az alapárkok vagy gödrök víztelenítése és a netalán kívülről behatoló víz 
eltávolítása a szakmányos kötelessége, mihelyt azonban munkáját befejezte és 
átadta, ez a munka az építésvezető költségén eszközlendő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6 8 2

A földmunkához szükséges szerszámok beszerzése és fentartása a szakmá-
nyost terheli (ellenkező esetben neki a szerszámok fentartásáért .........korona
. . .  .fillér jár).

b ) Az aíkuegyezmények .

Az alkuegyezmények szintén a házilag végzett építkezésnél 
használtatnak, nevezetesen akkor, a midőn a munkálatok vagy szál
lítások egy részét valamely iparosra bízzuk. Használatuk szüksége 
azonban a vállalatban való építésnél is előfordul, a midőn a vál
lalkozó a végrehajtandó munkák egyes nemeit (pl. asztalos-, laka
tos-, mázoló- stb. munkát) végrehajtás végett az egyes iparosoknak 
kiadja és a végrehajtást biztosítani akarja. Megszerkesztésük éppen 
úgy történik, mint a szakmányleveleknél említettük.

Az alkuegyezmény szintén két példányban állítandó ki s mind
két fél által aláíratván, az aláírás két tanúval igazolandó.

Az alkuegyezmény alakja a fönnebb tárgyalt költségvetés gránitterazzó- és 
czément-munkájának biztosítására vonatkozólag a következő lehetne:

Alkuegyesmény,
mely a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság és N. N. vállalkozó között a 
Selmeczbányán építendő egyemeletes tisztviselői lakóház gránitterazzó- és czément- 
munkálatai iránt az alábbi feltételek mellett köttetett.

1. Vállalkozó köteles a munkát az építésvezetőségtől nyerendő írásbeli fel
szólítás után azonnal megkezdeni és két hét alatt teljesen kész és kifogástalan 
állapotban átadni

2. A teljesített munka után vállalkozó keresete az alábbi tömeg- és egységár
kimutatásban foglalt egységárak szerint kiszámítva, vállalkozónak a számla benyúj
tását követő 7 nap alatt 10% levonással kifizettetik. A levont 10% vállalkozónak 
csak a munka végleges átvétele után fog kifizettetni.

3. Ha vállalkozó a munkát késedelmesen vagy rosszul készítené, a bánya
igazgatóságnak jogában áll az alkuegyezményt felbontottnak tekinteni, a munká
latokat más vállalkozó által eszközöltetni és az ebből netalán eredő kárt vállal
kozó összes vagyonából megtéríttetni.

4. Az ezen alkuegyezmény után esedékes bélyegilleték a vállalkozót terheli.
5 Ebből az alkuegyezményből eredő poros kérdések elintézésére az illetékes

kir. járásbíróság előtt indítandó sommás szóbeli eljárás mindkét fél részéről 
kiköttetik.

6. Ez az alkuegyezmény két egyenlő példányban állíttatván ki, egv-egy 
példány a felek mindegyikének kézbesítletik s aláírás után azonnal, kötelező 
erejűvé válik.

Selmeczbányán ......... é v i................................hó........ án

A bányaigazgatóság képviseletében 
N. N.

Előttünk: 
N. N. tanú. 
N. N. tanú.

N. N. 
vállalkozó.
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Munka- és egységár-kimutatás.

N3w 
' O A m u n k a  m e g n e v e z é s e

Egységi
ár

Pénz-
öszszeg

O
kor. fii. kor. fii.

i . 104;* 11 m* granittó-mozaik, 10 cm vastag románezé- 
ment-alappal, szegélydíszitéssel, csiszolva és 
o'ajjal beeresztve............................................ 5 520 55

2. 247.10 m2 bétonburkolat a padláson, ö cm vastag
ságban, román-czémentből, simítva 1 50 870 65

összesen K91 20

Selmeczbányán ........... é v i................................ h ó.......... án.

A bányaigazgatóság képviseletében N. N.
N. N. vállalkozó.

Előttünk:
N. N. tanú 
N. N. tanú.

Részletes föltételek. A gránittó-mozaik és bétonburkolat alatt levő törmelék- 
feltöllést köteles vállalkozó kiégyengetni; e munka értéke a burkolati munka 
egységárában benfoglaltatik.

Ha a hiányos kivitel folytán a burkolaton sülyedések vagy repedések 
támadnak, tartozik vállalkozó a hiányt minden kártérítési igény nélkül pótolni.

A béton keverési arányát az építésvezetőség állapítja meg; a bélon alap
vastagsága legalább '10 cm legyen.

A megkeményedett bétonra terítendő mozaik-péphez csak kemény fajú 
márvány törmeléke és portland-czément használható; ez a réteg megkeményedése 
után gondosan csiszolandó.

Az épület használatba vétele előtt köteles vállalkozó, az építésvezetőség 
felhívására, a granittó-mozaikot újból átcsiszolni, tisztára lemosni és megszáradás 
után olajjal jól beereszteni.

A teljesített burkolati munkák a tényleges felületek szerint számíttatnak el. 
A tömeg-kimutatásban kitüntetett munka csak megközelítőnek tekinthető s a való
ságban kisebb vagy nagyobb lehet.

Vállalkozó munkájáért az ideiglenes átvételtől kezdve egy évig jótállani és 
ezen az időn belül esetleg észlelhető hiányt, kártérítési igény nélkül, azonnal 
pótolni, illetve kijavítani tartozik. Ezen kötelezettsége biztosítására érdembe hozott 
keresetének 10°/0-a visszatartatik és csak a munka végleges átvétele után fizet
tetik ki.

c) A  köte lező -leve lek .

Ezek a kereskedelmi üzletek lebonyolítására szánt kötelező- 
levelek (Schlussbrief) mintájára készülnek és különösen anyagszállí
tásoknál vagy az építkezés egyes kézműves-munkáinak kiadására 
használhatók fel czélszerüen.
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A kötelező-levelek használatánál a felhívást s az összes föl
tételeket és egységárakat tartalmazó első kötelező-levelet rendszerint 
az építtető, illetve megrendelő intézi ahhoz, a kire a munka végre
hajtását vagy a szállítást, bízni akarja; néha azonban a vállalkozó 
vagy szállító tesz ajánlatot és közli föltételeit. Előbbi esetben az 
elfogadást tartalmazó második kötelező-levelet a vállalkozó, illetve 
szállító, utóbbi esetben pedig az építtető, illetve megrendelő állítja ki.

Mindkét kötelező-levél, azaz úgy a megrendelés, illetve fel
hívás, mint az ajánlat, illetve elfogadás, eltekintve a bekezdéstől és 
befejezéstől, lehetőleg ugyanazokkal a szavakkal legyen szövegezve 
s ugyanazokat a föltételeket szóról-szóra ismételje, nehogy a máso
dik kötelező-levél eltérő szövegezéséből később nézeteltérések és 
pörlekedések keletkezzenek.

E helyett lehet a megrendelő levelet, az elfogadásra vonatkozó 
záradékkal és sajátkezű névaláírással fölszerelve, az elfogadó levél 
kíséretében másolatban visszaküldeni.

Ilyen kötelező-levelek alakja és szövege a már tárgyalt egyemeletes lakóház 
asztalos-munkájára vonatkozólag a következő lehetne:

A) A felhívás, illetőleg megrendelés.
N. N. asztalos-mester úrnak

b e n .

Az ezen bányaigazgatóság által épített egyemeletes tisztviselői lakóház 
asztalos-munkálatait, a melyek az alábbi munka- és egységár-kimutatásban 
vannak felsorolva, az ott kitüntetett egységárak és a következő föltételek alatt 
rendelem meg:

1. Az asztalos-munka az építésvezetőség részéről kiadott rajzok és utasí
tások szerint készítendő és a megrendelésben kitett jelzéssel ellátva, az építés- 
vezetőség által megállapított sorrendben szállítandó.

2. A szállítandó asztalos-munka ép, egészséges és száraz, lehetőleg ágtiszta, 
szótőt meg nem támadott, természetes színű fából készítendő s a megrendelésnek 
megfelelően kidolgozva és fölszerelve, teljesen tiszta, jól összeillesztett, illetve 
összeenyvezett állapotban, teljesen simára és tisztára gyalulva, illetve hornyolva 
szállítandó be. A keretek összeköttetései összecsapozandók, enyvezendők és 
faszeggel megerősítendők.

3. Vállalkozó köteles az építésvezetőség által kifogásolt munkát minden 
további kártalanítás nélkül azonnal és saját költségén eltávolítani és helyette jó, 
használható munkát szállítani.

4\ Valamennyi munkát köteles vállalkozó a helyszínén elhelyezni, jól meg
erősíteni és a megerősítéshez szükséges anyagokat is szállítani; az ajtókat és 
ablakokat megvasalásuk és befestésök után könnyen járó és jól záródó állapotba 
helyezni s ehhez képest az egymáshoz illeszkedő felületeket utánagyalulni és 
horzsakővel lecsiszolni.

5. A munkát oly időben kell elkészíteni és elhelyezni, hogy a kőművesek 
a falakat az ajtók és ablakok körül a többivel egyidejűleg bevakolhassák; ellen
kező esetben a munka később a szállító költségén fog végrehajtatni. Ha pedig az
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asztalos-munka késedelmes szállítása folytán a többi munkák is fennakadást 
szenvednének, a megrendelőnek jogában van a hiányzó munkát és tárgyakat a 
szállító költségén mással végrehajtatni vagy mástól beszerezni.

6. A faforgács és fahulladék az épületből naponkint eltávolítandó és vállal
kozó felelős minden károsításért, a mely ennek a kikötésnek figyelmen kívül 
hagyása által keletkeznék.

7. A munka teljes és kifogástalan befejezése után az építésvezető által 
szabályszerűen átvétetik s ha a föltételeknek megfelel, az érte járó összeg a szarnia 
benyújtásától számított 14 nap alatt a bányaigazgatósági pénztárnál szabályszerűen 
bélyegzett nyugtató ellenében minden levonás nélkül kifizettetik.

Szíveskedjék e föltételek elfogadását és a munka elvállalását, eme föltételek 
és az alábbi munka- és egységár-kimutatás szó szerint való ismétlése mellett, 
14 nap alatt tudomásomra hozni; ennek megtörténte után az üzletet véglegesen 
megkötöttnek fogom tekinteni.

Selmeczbányán..........é v i .................hó . . .-án.

A m. k. bányaigazgatóság képviseletében 

N. N.

Ezután következik a  m u n k a -  és e g y s é g á r -k im u ta t á s , a melynek alakja 
olyan, mint fönnebb az alkuegyezménynél bemutattuk s a melynek tartalma 
teljesen megegyező a fönnebbi költségvetés 574. lapján az asztalos-munka czím 
alatt olvasható tartalommal és szövegezéssel.

B) A z  a j á n l a t , itle tv e  e lfo g a d ó -le v é l.

Tekintetes m. k. bányaigazgatóságnak
S e lm e c z b á n y á n .

Folyó é v i ...........hó .. .-án . . . .  szám alatt hozzám intézett levelére, melyet
a szabályszerűen kitöltött munka- és egységár-kimutatással együtt, az elfogadásra 
vonatkozó záradékkal és nevem aláírásával fölszerelve, */. alatt másolatban vissza
küldők, kötelezőleg kijelentem, hogy annak tartalmával teljesen egyetértek, a 
megbízást és a közölt föltételeket elfogadom, és ezennel kötelezem magamat, hogy 
a nálam megrendelt munkát, az árjegyzékben kitüntetett egységárak szerint 
számítva, . . . .  korona .. . fillér összegért elvállalom és a föltételeknek megfelelően 
pontosan és szabályszerűen teljesítendem.

K e lt ...........-án . . . .  é v i ................hó . . .-án.

N. N.

asztalos-mester.

d) A tu la jd o n k é p e n i szerződések .

Ezek inkább nagyobb kiterjedésű építkezési munkálatoknál és 
szállításoknál használtatnak és terjedelmes okmányok, a melyek 
mindkét szerződő fél kötelezettségeit részletesen körülírják és mind
két fél által aláíratnak. Bennük a két szerződő fél kötelezettségeit 
lehetőleg világosan, szabatosan és körülményesen kell elősorolni

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6 8 6

vagy pedig, ha az általános és részletes föltételeket külön mellék
letek gyanánt csatoljuk hozzájok, ezeket a szerződés elválaszthatatlan 
alkotó részei gyanánt s külön-külön aláírva, szorosan a szerződéshez 
fűzni és a szerződésben egyszerűen hivatkozni reájok. Eme külön 
föltételek folytán, a melyeket a vállalkozó már előzetesen szerel föl 
az elfogadásra vonatkozó záradékkal, illetve neve aláírásával, a szer
ződés megkötése igen egyszerűvé válik, úgy, hogy csak a szerződés 
tárgyát kell, hivatkozással az általános és részletes föltételekre, ter
vekre és számításokra, valamint a költségvetésre (munka- és egységár- 
kimutatásra), szabatosan körülírni és e mellett a szerződéses összeget, 
a biztosíték nagyságát és a reá vonatkozó egyéb adatokat (készpénz
ben vagy megfelelő értékpapírokban, a pénztár és a létei, a mely 
alátt a biztosíték bevételeztetett) stb. belefoglalni.

A szerződés rendes mellékletei gyanánt tekintendők tehát az 
általános és a részletes föltételek, a terv- és részletrajzok, az előméret 
és költségvetés, esetleg a fizetési táblázat, a mely átalányösszegben 
való szerződésnél a részletfizetések idejét és módját szabályozza, és 
végre —  ha a szerződés nyilvános ajánlati versenytárgyalás utján 
jött létre — az elfogadott ajánlat is a szerződéshez fűzendő.

Ha az építtető a már elfogadott föltételeket egyes különleges 
rendelkezésekkel akarja kiegészíteni, azokat a szerződésbe egymás 
után fölveheti (lásd az alábbi szerződés 2., 4., 5., 8. pontját). Ha 
pedig a szerződés egyszerűsítése érdekében czélszerünek mutatkozik, 
a részletes föltételek egész tartalma is a szerződésbe foglalható, 
ezáltal természetesen azok külön mellékelése elesik.

Ezek után az alábbiakban a tárgyalás alatt levő egyemeletes tisztviselői 
lakóház építésére vonatkozó teljes vállalati szerződést mutatunk be.

Ep ítő-ssersödés

mely egyrészről a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság képviseletében N. X.
bányatanácsos, másrészről M. M............... -i czég, mint építési vállalkozó között a
Selmeczbányán emelendő egyemeletes tisztviselői lakóház építési munkálataira 
nézve — a m. k. pénzügyminisztérium utólagos jóváhagyásának fentartása mellett 
— mai napon következő föltételek mellett köttetett:

1. A vállalkozó M. M. czég kötelezi magát, hogy a m. kir. bányakincstár 
Selmeczbányán lévő ferenczaknai bányatelepén az ezen szerződéshez 'főzött álta
lános és részletes vállalati föltételek, 1 db ajánlati költségvetés, 1 db munkakimu
tatás (előméret), valamint az építésvezetőségnél őrzött G db tervrajz és 1 darab 
műszaki leírás szerint, a melyek eme szerződés kiegészítő okmányainak tekin
tendők és mindkét fél által aláirandók, az ajánlati költségvetésben feltüntetett
egységárak alapján . . . 0/j, szóval ....százalék árleengedés mellett, ....... korona
....fillérért, szóval: ................ korona és ...fillérért egy egyemeletes tisztviselői
lakóházat kifogástalan anyagból, tartósan és szilárdan felépít.
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2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építő-engedelmet az illető helyi 
hatóságnál kieszközli, az ez után esetleg kiszabandó illetéket sajátjából fedezi a 
szükséges tervek másolását saját költségén végezteti és végre a kiviteli részletes 
terveket saját költségén elkészítteti.

3. Az építkezés azonnal megkezdendő és úgy folytatandó, hogy az épület
a folyó évben födél alá kerüljön és a jövő é v i ....... h ó .......... napjáig teljesen
kész állapotban átadható legyen. A mennyiben az építés eme határidőig be nem 
fejeztetnék, tartozik vállalkozó az eme határidőt meghaladó minden egyes hétért 
100 (egyszáz) forintnyi kötbért fizetni.

4. A lakhatási engedelemnek az illetékes helyi hatóságnál való kieszközlése 
és az ezután esetleg fizetendő díjak kiegyenlítése vállalkozót terheli.

5. A mennyiben az építtető m. kir. bányaigazgatóság részéről utólagosan 
olyan munkák kivitele rendeltetnék el, a melyek a tervezetben felsorolt munkák 
között ugyan elő nem fordulnak, de új létesítményeknek még sem tekinthetők, 
vállalkozó kötelezi magát arra, hogy azokat a megváltoztatott tervek és költség- 
vetés alapján és az ezen szerződésben megállapított föltételek és egységárak 
szerint a 3. pontban megállapított határidőn belül végrehajtja.

G. Az ezen szerződésben elvállalt kötelezettségek pontos betartásának 
biztosítására vállalkozó biztosítékképpen, illetve a kincstár biztosításául szolgálandó 
kézi zálog-képpen leköti az általa a m. k. bányaigazgatósági pénztárban Selmecz- 
bányán a pénzügyi letét . . . .  czikke alatt letett, . . . .  koronáról szóló, a selmecz- 
bányai takarékpénztár . . . .  szám alatt kiállított betétkönyvecskéjét 3700 szóval 
háromezerhétszáz korona értékben.

7. Ha a vállalkozó ennek a szerződésnek vagy a szerződés kiegészítő 
részeit tevő okmányokban foglalt határozatoknak bármely pontját pontosan nem 
teljesítené, a minek megítélése tisztán csak a m. kir. bányaigazgatóságot illeti, a 
bányaigazgatóságnak jogában álland tőle a vállalatot bírói beavatkozás nélkül, 
saját hatáskörében elvenni és a munka föl tatását vagy saját közegei által házilag, 
vagy bárki által s bármily árak mellett a vállalkozó költségén és veszélyére 
teljesítetni. Ebben az esetben az általános föltételek 36. §-ában megállapított 
határozmányok lépnek életbe.

8. A vállalkozó munkásai keresetét kizárólag készpénzben tartozik kifizetni, 
s egy meghatározott helyre szóló utalványok kiadása vagy bármely oly tette a 
vállalkozónak, a mely a munkásokat megrövidítené, eltiltva van. Ennek a határoz- 
mánynak be nem tartása miatt vállalkozó szerződésszegőnek tekinthető.

9. A m. kir. bányaigazgatóság kötelezi* magát ezen szerződés föltételeinek 
elismerése mellett, hogy a meghatározott időre és a kikötött föltételek szerint 
teljesítendő munkákért a vállalatnak kijáró és szerződésileg megállapított kereseti 
pénzösszegeket az építés előrehaladása arányában négy hetenkint, az általános 
föltételek 29. §-a értelmében a kereseti kimutatások beterjesztését követő hét 
lefolyása alatt, azonban mindannyiszor 5 (öt) százaléknyi fölülvizsgálati részlet 
visszatartásával, a m. k. bányaigazgatósági pénztárnál kifizeti.

10. Ez a szerződés két egyenlő eredeti példányban álliltatik ki. Az egyik 
példány a m. kir. bányaigazgatóságnál marad, a másik, egy koronás bélyeggel 
fölszerelve, a vállalkozónak kézbesíttetik. A szerződés után járó bélyegilleték az 
1881. évi XXVI. t.-cz. 10. §-ában megszabott módozat szerint rovandó le.

11. Ez a szerződés a vállalkozóra nézve ennek aláírásával, a m. kir. bánya
igazgatóságra azonban csak akkor válik kötelezővé, a midőn azt a m. kir. pénz
ügyminisztérium jóváhagyta.
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Hitelesítés és megerősítés végett ez a szerződés kiegészítő mellékleteivel 
együtt a szerződő felek és két tanú által aláíratik.

Kelt Selmeczbányán, ......... évi ................... hó ........n.

A m. kir. bányaigazgatóság részéről

Előttünk:
vállalkozó

tanuk.

Magánosok által való építkezéseknél a szerződés legtöbbször még inkább 
egyszerűsíthető és csak a következő pontokat tartalmazza:

E p í tő-szerződés.

mely egy részről N. N. építtető, 
........................... i lakos között

i lakos, másrészről M. M. vállalkozó,

végrehajtására
vonatkozólag megköttetett.

1. Alólírott vállalkozó végrehajtás czéljából átveszi az ezen szerződéshez
fűzött és általa neve aláírásával elfogadott részletes tervrajzok s általános és rész
letes föltételek alapján a ........................... ...............................................................
építendő egyemeletes tisztviselői lakóházra vonatkozó összes munkálatokat az ide
fűzött költségvetésben (munka- és egységár-kimutatásban) kitüntetett egységi árak
szerint, . . . %  árleengedés mellett, .............korona ....fillérért, s kötelezi magát,
hogy azokat terv szerint, jó anyagból s tartósan és szilárdan helyreállítja.

2. Vállalkozó az általános föltételek 7. §-a értelmében eme szerződéssel el
vállalt kötelezettségeinek biztosítására a ......................i pénztárnál ..........korona
biztosítékot tesz le.

Hitelesítés és megerősítés végett ez a szerződés két egyenlő eredeti pél
dányban kiállítatott, a szerződő felek által összes mellékleteivel együtt aláíratott, s 
egy-egy példány a szerződő felek mindegyikének kiadatott.

Kelt Selmeczbányán, ....... év ........................ hó . . .  ,n.

építtető. vállalkozó.

tanuk.

8. A munka vagy szállítás átadása.*
A szerződés megkötése után a munka vagy szállítás annak 

megkezdése előtt a helyszinén átadandó. Az átadás vagy azonnal 
történhetik vagy pedig, oly szerződéseknél, a melyeknek jóváhagyása 
a felsőbb hatóságnak van fentartva, a felsőbb hatóságtól leérkezett 
jóváhagyás, illetve engedelem után. Az átadás a következő minta 
szerint kiállított jegyzőkönyv felvétele mellett történik.

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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M u n k a á t a d á s i  j e g y z ő k ö n y v .
Fölvétetett Selmeczbányán ......... évi...............................hó.......... napján, az

alólirottak jelenlétében.

A m. kir. pénzügyminisztérium f. évi ......... hó............ én ........ szám alatt
kelt rendeletével a ferenczaknai bányatelepen építendő egyemeletes tisztviselői 
lakóház munkálataira vonatkozó s N. N. építési vállalkozóval megkötött szerződést 
jóváhagyván és az építés foganatosítását engedélyezvén, az építés közvetetlen fel
ügyeletével és vezetésével N. N. m. kir. bányamérnököt bízta meg. Ennek folytán 
a teljesítendő munkálat nevezett vállalkozónak a jóváhagyott tervrajzok, előméret 
s a többi okmányok szerint a helyszínén kellő részletességgel és érthetően meg- 
magyaráztatott s az épületnek és a földszinti padozat szintvonalának kitűzése és 
kiczövekelése után formaszerűen átadatott. Ez alkalommal vállalkozó arra is 
figyelmeztetve lett, hogy az épületet a szerződés értelmében még ez év folyamán
födél alá hozni, az egész munkát pedig ......... é v i...........................hó........ napjáig
teljesen kész állapotban átadni tartozik.

Vállalkozó kijelenti, hogy az építésre vonatkozó adatokat és utasításokat 
kellően megértette, az építési okmányok másolatát átvette, s magát saját keze 
aláírásával újólag kötelezi, hogy a kivitelnél minden részletekben azokhoz alkal
mazkodik és a kitűzött határidőt pontosan megtartja.

Ezzel a jegyzőkönyv bezáratott és aláíratott.

m. kir. bányamérnök, építésvezető. vállalkozó.

Előttünk:

tanuk.

A munkaátadás megtörténtét és idejét az építésvezető az építő
naplóba bejegyzi és az átadási jegyzőkönyvet mellékeli.

9. Az építő-munkálatok sorrendje.
Az épületek helyreállításánál előforduló különféle munkála

tokat bizonyos, a tapasztalat által megállapított sorrendben, egymás 
után kell végrehajtani, úgy, hogy egyik a másikat ne akadályozza 
és a munkaerőt kihasználni lehesen. A kellő sorrend betartása 
gyorsítja és olcsóbbá teszi az építést, elejét veszi a czéltalan kap
kodásnak és lehetségessé teszi, hogy az egyes szerkezetek oly egy
másutánban jöjjenek létre, a mely azok szilárdságát és tartósságát 
előmozdítja.

Ez a sorrend nagyjában a következő:
1. Az épülettelek és az építés előkészítése, nevezetesen az 

útban levő tárgyak eltávolítása, a régi épületek lebontása, a le
bontásból nyert építő-anyag tisztítása és rendezése, a törmelék 
eltakarítása, az építőhelyre vezető kocsiút helyreállítása, az épület- 
telek víztelenítése és bekerítése, őrbódé, szerszámkamara, építő-iroda

44SoLó : Középítéstan II.
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árnyékszék és munkás-kunyhók felállítása, kutásás vagy másnemű 
vízbeszerzés, szerszámok beszerzése, mészgüdür helyreállítása, mész
oltó és habarcskészítő, szekrények, valamint állásbakok és saraglyák, 
habarcshordóedények stb. készítése és a mész megoltása, az alapzatok 
részére szükséges építő-anyag fuvarozása, az építés állal veszélyez
tetett szomszédos épületek biztosítása (dúczolás, alátámasztás stb).

2. Az épületek kitűzése, zsinórbakok felállítása, a magassági 
pontok jelzése.

3. A földmunka helyreállítása, nevezetesen a telek egyenge- 
tése és feltöltése, pinczeásás és alapárkolás, a szükséges dúczolás 
elhelyezése és a fölösleges föld elszállítása.

4. Alapvetés s az alapfalak megvédése a felszálló talajnedves
ség ellen; emésztő-csatornák helyreállítása.

5. A pinczesor falazása, ezzel egyidejűleg esetleg az ablakrá
csok, az ajtótokok és a pinczelépcső befalazása, a pinczeboltozat 
vállainak elkészítése, a pinczehelyiségben levő pillérek és oszlopok 
felépítése és az azok közé feszített boltővek helyreállítása, a pin- 
czébe lenyúló orosz kémények, valamint az árnyékszéktömlők, a 
gáz- és vízvezető csövek részére szükséges rések és csatornák el
készítése, a pinczeboltozat vasgerendáinak és a falkapcsoknak el
helyezése és befalazása, a lábfalazat helyreállítása, esetleg a faltő
nek kőlemezekkel való burkolása és végre a pinczefalak körül levő 
üregek betemetése.

6. A földszinti sor fő- és anyafalainak építése, a benne levő 
ablak- és ajtónyílások, kémények és fűtőhelyek stb. elkészítése, a 
fából való ajtótokok befalazása, a bolthajtások vállainak, a választó 
falak bekötésére szükséges csorbázatoknak és a kőből való lépcső
fokok fészkének kiképzése, az épület belsejében levő pillérek és osz
lopok fölépítése, a menyezet vasból vagy fából való gerendasorá
nak elhelyezése és befalazása, a falkapcsok behúzása és az első 
emelet részére szükséges építő-állások helyreállítása.

7. Az első emeletsor helyreállítása, a 6. alatt felsorolt összes 
munkálatok végrehajtásával és a második emelet részére szükséges
állások elkészítésével.

8. A második, illetve a legfelső emeletsornak ugyanolyan 
módon való helyreállítása.

9. A födélszék felállítása, beléczezése vagy bedeszkázása és 
befedése, a födélablakok, fölülvilágítók. ereszcsatornák és vízlevezető 
csövek helyreállítása és elhelyezése, a padlásfalazat kiépítése, a ké
mények teljes elkészítése és befödése.
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10. A belső választófalak fölépítése, a pincze- és a földszinti 
bolthajtások elkészítése, a kőből való lépcsők befalazása, a csapos 
gerendamenyezetek elhelyezése stb.

Az így elkészített és betetőzött épületet legjobb a télen át 
vagy — ha az építést a tél beállta előtt befejezni akarjuk — 6— 8 
hétig állani hagyni, hogy a falak jól kiszáradjanak és megüle
pedjenek.

11. A pinczehelyiségek bevakolása és kikövezése, a gáz- és 
vízvezető csövek, az árnyékszéktömlők stb. elhelyezése, a belső és 
külső vakolás részére szükséges állások helyreállítása és a földszint 
feltöltése.

12. A főpárkány kirakása és kihúzása s ettől befelé folytatva 
a munkát, a belső és külső vakolás, a külső falburkolás, a párká
nyok helyreállítása és czinklemezzel való befödése, az ajtóbéllések 
és peremek fölverése, az ablaktokok elhelyezése, a menyezeteknek 
deszkával való borítása, benádazása és bevakolása, a padozatok alá 
a törmelék feltöltése, a padláskövezet vagy agyag tapasz tás helyre- 
állítása, a kéménytisztitó és szellőztető ajtócskák befalazása stb.

13. A belső helyiségek kipadozása, a parkét-padozat alá szük
séges vakpadozatok elkészítése, a folyosók, konyhák, fürdőszobák, 
árnyékszékek stb. kikövezése és falainak kiburkolása, a tűzhelyek 
falazása, az emeletre vezető lépcső elhelyezése.

14. Az ajtók és ablakok megvasalása, beüvegezése, mázolása 
és beakasztása, az árnyékszékek berendezése, a parkét-padozatok 
rakása, a kályhák elhelyezése, a vízvezeték berendezése és felsze
relése, a házi telegráf, villámos világítás drótjainak elhelyezése stb.

15. A házhomlokzatok és a belső helyiségek festése, a díszítő 
tárgyak elhelyezése, a padozatok bemázolása és a parkéták beeresz
tése, a gáz- és villámos lámpák elhelyezése stb.

16. A mellék-épületek elkészítése, az udvar kikövezése, az ide
iglenes kerítés helyett végleges kerítés és a kert helyreállítása, az 
épület kitisztítása és a visszamaradt anyag eltakarítása.

Magától értetődik, hogy a különböző építő-anyagokat és a fel
szerelő tárgyakat*idejekorán, illetve úgy kell megrendelni, hogy mind 
az, a mire szükségünk van, kezünk ügyében is legyen és a munka 
halasztást ne szenvedjen.

Viszont azonban túlságos sok anyagot egyszere összehalmozni 
nem czélszerű,/mert elhelyezése gondot és költséget okoz s az 
építőhelyen való szabad mozgást akadályozza.

Az építő-anyagokat, különösen pedig azokat, a melyeket e 
czélra külön kell előkészíteni és ennélfogva készen nem kapha

44*
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tok, legczélszerűbb azonnal az építés kezdetén megrendelni és be
szállításuk idejét és sorrendjét a megrendelésben szabályozni. Ezek 
a falazó-anyagok az épületi fa és a faragott kőmunkák. Az asztalos- 
és a vele kapcsolatos lakatos-munkát ellenben csak 3—4 hónappal, 
a bádogos, cserepező, palafedő stb. munkát 4— 5 héttel, á kályhá
kat, takarék-tűzhelyeket, kovácsmunkát 2— 3 hónappal, a mázoló- 
és szobafestő-munkát 3—4 héttel, az öntött és hengerelt vastár
gyakat 6— 8 héttel a tényleges szükség előtt rendelhetjük meg.

Az építést kisebb épületeknél rendszerint kora tavaszszal kezd
jük meg, úgy, hogy a tél beálltáig teljesen befejezzük. Nagyobb 
épületek munkálatait ellenben czélszerűbb úgy berendezni, hogy 
az épület a tél beállta előtt még tető alá kerüljön, a vakolás, dí
szítés és a befejező munkák ellenben, a jövő évre maradjanak, úgy, 
hogy a nyár kezdetén vagy folyamán készüljenek el s az épület, 
a meleg évszakban teljesen kiszáradva, késő öszszel lakhatóvá 
legyen. Még nagyobb épületeknél, a melyeket egy és ugyanabban 
az évben betetőzni nem lehetne, legjobb a munkát nyáron meg
kezdeni, úgy, hogy a tél beálltáig az alapzat- és pinczefalak 
elkészüljenek, a következő évben az épület tető alá kerüljön, míg 
a bevakolás és a belső kikészítés a harmadik évre marad, s az 
épületbe, mivel a kiszáradásra elég ideje volt, öszszel, illetve a 
télre beköltözni lehessen. A télen át szabadon hagyott és meg 
nem terhelt alapzat, a melyet azonban, hogy a nedvesség ellen 
megvédj ük, deszkával és homokkal kell befödni, a következő ta
vaszig kiszárad és megülepszik és bátran lehet rajta tovább építeni.

10. Épitésvezetés és felügyelet.
Az építmény helyes végrehajtását a jó anyagon és munkán 

kívül első sorban a jó épitésvezetés és felügyelet biztosítja, erről 
ennélfogva semmiféle építésnél, ha még oly csekély terjedelmű is, 
nem szabad megfeledkezni. Nagyobb kiterjedésű munkálatoknál e 
nélkül egyáltalában nem lehet boldogúlni.

A jó épitésvezetés azonban a legnehezebb feladatok egyike, 
mert a helyes felügyelet gyakorlása, a munkaerők helyes megítélése, 
felismerése és kihasználása, az építés közben fölmerült kedvezőtlen 
körülmények és akadályok, hibák és mulasztások gyors felismerése, 
megítélése és elhárítása, illetve kiküszöbölése, a természet vagy a 
tudomány által nyújtott előnyök helyes kihasználása, az épitö-anyagok 
ismerete, szakszerű megválasztása és természetüknek megfelelő al
kalmazása, a különféle munkálatok helyes és olyan beosztása, hogy 
az egyik a másikat ne akadályozza és ne késleltesse, azoknak
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helyes és kifogástalan végrehajtása, ezenkívül pedig az önálló rendel
kezés, az építő-számadások vezetése, az építés gyors és szabályos 
lebonyolítása stb., mindez nemcsak tapasztalt, az építészet tekhnikai 
részében teljesen jártas és gyakorlott, de egyúttal olyan embert is 
tételez fel, a ki helyes Ítélő képességgel, tágas látókörrel bir és e 
mellett lelkiismeretes, buzgó, körültekintő és megbízható. Éppen 
azért az építésnek miként való vezetésére nézve nem is lehet álta
lános érvényességű szabályokat felállítani, a mennyiben az építés 
tárgya és a helyi viszonyok minden egyes esetben más és más el
bánást igényelnek. Általános elvek gyanánt mindazonáltal a követ
kezőket lehet tekinteni:

a) A munkálatok végrehajtása tervszerűen, szolidan, de e mel
lett egyszerűen, minden fölöslegesnek mellőzésével és a lehető leg
nagyobb takarékossággal történjék.

b) Az építésre alkalmas idő helyes felhasználása; erre nézve 
irányadóul tekintendő, hogy az építést lehetőleg korán és lehetőleg 
nagy munkaerővel kell megkezdeni, egyébként azonban a szükség
telen gyorsaság és a siettetett munka inkább káros, mint hasznos.

c) A munkálatok helyes beosztása és sorrendje tekintetében 
szem előtt kell tartani, hogy a legfontosabb munkák legelőször kerül
jenek munkába és mielőbb elkészítendők, nehogy a kisebb munkákat 
és a befejezést késleltessék. Erre nézve a fönnebb közölt sorrend 
elégséges útmutatást nyújt.

d) Az időjárás és az évszakok helyes kihasználása az épí
tés gyorsítása és olcsóbbá tétele érdekében kívánatos. A földkieme
lésre a szárazabb nyári időszak alkalmasabb, mint a tavaszi, a mikor 
a talajvíz állása rendszerint magas s a földásás nehezebb és drágább. 
Anyagfuvarozásra is mindig azt az évszakot kell felhasználni, a 
midőn a vidéki munka- és fuvarerő szabad s szívesen és olcsón 
áll munkába.

e) A munkaerő és a szerszámok kihasználása csak úgy 
lehetséges, ha a munkálatokat az építés egész idejére egyenletesen 
és úgy osztjuk be, hogy ugyanazokat a munkásokat és szerszámokat 
kellő egymásutánban különféle czélra felhasználhassuk s kevés em
berrel és szerszámmal sokat létesíthessünk.

f) Előzetes munkaprogram felállítása az említett intézkedések 
sikere érdekében okvetetlenül szükséges és az egyes vállalkozók, 
iparosok vagy szakmánycsoportok részére külön és határozottan 
kitűzendő.

g) A munka megkönnyítése érdekében mindazt meg kell tenni, 
a mi az építtető és az építmény érdekeivel nem ellenkezik. Ez
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különösen Szakmánybán vagy vállalatban való munkáltatásnál tartandó 
szem előtt, a hol egyes, munka közben czélszerűnek mutatkozó vál
toztatások által a munka jelentékenyen megkönnyíthető és olcsóbbá 
is tehető, a nélkül, hogy ebből az építésre kár háramlanék. Általá
ban véve szigorúság mellett méltányosság is legyen az építésvezető 
irányzója. Ugyané czélból részletfizetések, a mikor csak lehetséges, 
teljesitendők, nehogy a szakmányosok vagy vállalkozók pénz nélkül 
legyenek és a munkások rendes kifizetése megakadjon.

h) Ezeken kívül kevés, de derék és megbízható személyzet, 
erélyes és határozott föllépés, gyors elhatározás, részrehajlatlanság, 
de kivált tapintatos eljárás, az előre jól megfon lolt és minden rész
letében kidolgozott munkaprogram szigorú követése stb. biztosítják 
a sikert.

Hogy azonban az építésvezető számos feladatának sikeresen 
megfelelhessen, okvetetlenül szükséges, hogy hatásköre a reá bízott 
feladat nagyságához képest legyen kiszabva s hogy továbbá a 
hozzá nem értő adminisztratív közegek beavatkozása munkásságát 
meg ne bénítsa. Az építésnél általában véve a bizalom kell, hogy 
érvényesüljön, ezért cserébe azonban az építésvezető intézkedéseiért 
teljes és osztatlan felelősséggel tartozzék megbízójának.

Az épitésvezetés és felügyelet különféleképpen lehet berendezve, 
nemcsak a munkálatok fontossága és kiterjedése, valamint a hiva
tali szervezet egyszerűbb vagy komplikált berendezése, de a szerint 
is, a mint saját kezelésben, szakmánybán vagy vállalatban dolgoztatunk.

a) A  m u n k a veze tő  (p a llé r ).

Kisebb és kevésbbé fontos munkáknál, különösen pedig olya
noknál, a melyek napszámban végeztetnek, építésvezető helyett egy
szerű előmunkást. munkavezetőt, illetőleg pallért lehet alkalmazni, 
a ki ügyessége és megbízhatósága által erre képesítve van s az illető 
munka végrehajtását gyakorlatilag és alaposan ismeri.

Az előmunkás vagy munkavezető rendszerint együtt dolgozik 
az alája rendelt személyzettel s ebből kifolyólag minden munkánál 
és minden munkáscsoportnál külön-külön munkavezetőt kell alkal
mazni. Szakmánybán való dolgoztatásnál ellenben még kisebb és 
kevésbbé fontos munkánál is külön felvigyázó vagy munkavezető 
szükséges, mert az érdekelt előmunkás nem lehet egyúttal az épít
tető felvigyázó és ellenőrző közege.

Munkavezetőül csak becsületes és jellemes, nyugodt és komoly, 
szigorú, de nem szenvedélyes és teljesen megbízható egyén alkalmas, 
a ki a végrehajtandó munkát s annak gyakorlati fogásait ismeri,
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a kapott utasításokat megérti és — esetleg a körülményekhez alkal
mazva — végrehajtani is tudja, egyes sürgős esetekben pedig, utó
lagos bejelentés mellett, önállóan is képes rendelkezni és cselekedni. 
Ezenkívül megkívánjuk tőle, hogy a naponkint szükséges egyszerű 
kitűzéseket, méréseket és számításokat elvégezni, a kisebb folyó je
lentéseket elkészíteni, a napszámokat szabályszerűen főijegyezni, 
a bérkeresetet összeállítani és a munkások között szükséges rend 
és fegyelem fentartásában közreműködni tudjon. Kőműves- és ács
munkáknál természetesen kőműves- és ácspallért kell alkalmazni, 
a ki a részletrajzok olvasásában és kisebb fölmérésekben is jártas.

Nagyobb építkezéseknél rendszerint annyi munkavezető szük
séges, hogy mindegyikük az anyag- és szerszámkezelés mellett a 
munkát folytonosan ellenőrizhesse és a nap nagyobb részén át a 
munkahelyeken tartózkodhassál^.

A munkavezetőt, hogy éberségét és törekvését fokozzuk, czél- 
szerű a jól és idejekorán befejezett munkálatok után előre megha
tározott külön díjazásban, illetőleg jutalékban is részesíteni, oly 
munkavezetőt ellenben, a ki a munkásokkal igen bizalmas lábon 
van s azokat jogosulatlan vagy hatáskörét túlhaladó kedvezmények
ben részesíti, valamint azt is, a kinek a munkások előtt tekintélye 
nincsen, a munkától el kell távolítani.

Nagyobb munkáknál, a hol több munkavezető van, czélszerű 
az egyöntetű vezetést, ha azt nem maga az építésvezető gyakorolja, 
egy első munkavezető (főpallér) kezében összepontosítani, ennek 
azonban már tanúltabb, a fölmérésekben, a rajzolásban és írás
beli munkákban jártas embernek kell lennie, hogy esetleg az anyag
kiadást és a kisebb s egyszerűbb részletrajzok elkészítését és reá- 
bizni lehessen.

A munkavezető teendői és munkaköre, a melyet mindig sza
batosan és világosan kell megállapítani, a következő:

a) A munkavezető köteles minden munkát, a melyet reábíz
nak, teljesíteni, de különösen arra ügyelni, hogy a beszállított anya
gok és szerek helyes méretekkel bírjanak és a vezetése alatt álló 
munkálatok jól végeztessenek.

b) A munkában vagy szállításokban közvetlenül nem vehet 
részt s olyanokkal sem lehet bizalmasabb viszonyban, a kik az 
építésnél vagy szállításoknál bármiképpen érdekelve vannak.

c) Hogy kötelességeinek megfelelhessen, egész napon át a mun
kánál kell tartózkodnia, az építés helyén — különösen akkor, ha nap
számjegyzéssel van megbízva — legelőször megjelennie és onnan leg
később eltávoznia, szükség esetén pedig éjjeli szolgálatot is teljesítenie.
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d) Az utasításokat, a melyeket föllebbvalójától naponkint kap. 
a nála levő szolgálati könyvbe bejegyzi; ezt a könyvet kívánatra 
előmutatja és füllebbvalója, illetve az építésvezető által hetenkint 
vagy hónaponkint láttamoztatja.

c) Utasítást és tanácsot föllebbvalójától tartozik kérni, neki a 
máshonnan kapott utasításokat tudomására hozni s mihelyt az építő
helyre érkezik, mindenről szóbeli jelentést tenni és a szükséges 
felvilágosításokat megadni.

f) Vezeti az alább említendő naplókat és a napszámjegyzéket, 
megjelenik a bérfizetéseknél, fentartja a munkások között a rendet 
és figyelmet s e tekintetben maga is jő példával jár elül; meg
akadályozza a lopásokat és csalásokat, valamint a veszekedéseket 
és a szomszédok tulajdonának bárminemű megkárositását.

g) Általában véve készség, nyiltság, szerénység, jó magaviselet, 
ügybuzgóság, az építtető érdekeinek gondos megóvása és a legna
gyobb becsületésség legyenek fő tulajdonságai.

b) A z  építésvezető.

Nagyobb, fontosabb és kiterjedtebb építkezésnél a munka küz- 
vetetlen és önálló vezetésére mindig egy szakképzett tisztviselőt kell 
kirendelni, a ki az építtetőnek vagy a fővezetőségnek van aláren
delve; ennek rendelkezése alatt vannak a pallérok, felvigyázók, 
munkavezetők és az összes munkások egyaránt. Segítségére — 
szükség esetén, de csak kiterjedt munkálatoknál, — egy anyag
kezelőt, egy Írnokot és egy vagy több rajzolót lehet kirendelni.

Építésvezetőül csak erre jogosított, illetve megfelelő szakkép
zettséggel biró egyént szabad alkalmazni, s azt az építő-engedelem 
kikérésekor a hatóságnak is be kell jelenteni.

Az építésvezető teendői és munkaköre a következő:
a) Átnézi az összes jóváhagyott terveket és költségvetéseket 

s kidolgozza az építés folyama alatt szükséges mindennemű terve
ket, a melyek egyes szerkezetek vagy az eredeti tervrajzok módo
sítása folytán szükségesek.

b) Vállalatba adott munkálaloknál összeállítja a vállalkozók 
részére szükséges s munkanemek és fejezetek szerint elkülönített 
részletes költségvetéseket (pl. külön a kőműves-, külön az ács-, külön 
az asztalos- és a lakatos- stb. munka részére).

c) Intézkedik a munkálatok kiadása és a szerződések meg
kötése tekintetében, ha az nincs a fővezetőségnek fentartva, azaz, 
megköti a munkálatok végrehajtására vonatkozó mindennemű szer
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ződéseket és alkuegyezményeket, illetőleg, ha ez a fővezetőséget 
illeti, résztvesz azok megkötésében.

d) Eljár az építő-helyre vonatkozó specziális rendőri intézke
dések elintézésében, azaz résztvesz az épitő-engedélem kieszközlésé
ben és az erre vonatkozó hatósági és bizottsági tárgyalásokban; 
idejekorán bejelenti a rendőri hatóságnak az építés megkezdését; 
gondoskodik az építéssel kapcsolatos biztosságról, nevezetesen pedig, 
az építő-hely és a nyitott gödrök bekerítéséről, az előirt figyelmez
tető jelek elhelyezéséről, a munka- és anyagtereknek az éjjen át 
szükséges őrzéséről és megvilágításáról stb; a munka közben elő
fordult sérülésekről azonnal jelentést tesz az illetékes hatóságnak 
és elősegíti a vétkesnek kipuhatolását; intézkedik az észrevett lo
pások és csalások kipuhatolása és megtorlása iránt stb.

e) Részletesen kitűzi az épületet, az építmény tervszerű léte
sítéséhez szükséges magassági pontokat és a földegyengetéshez s 
földfeltöltéshez szükséges szel vény vázakat; eszközli a szükséges szin
tezéseket és kijelöli az építményen kivül levő munkahelyeket (ács
tér, mészoltás, habarcskészítés stb.) és az anyagtereket.

f) Szerkeszti az építés előhaladásához képest a szükséges rész
let-, munka- és pallérrajzokat, valamint a szükséges építő-állások 
és sablónok terveit, illetve átvizsgálja, jóváhagyja, vagy helyesbiti 
azokat, a melyeket szerződések értelmében a vállalkozók készítettek 
el. és ezek alapján utasításokat ad a munkák végrehajtására és az 
ennél megtartandó szabályokra nézve.

g) Felfogadja a munkák végrehajtásához szükséges személyzetet 
és munkaerőt, ellenőrzi annak, de különösen a felvigyázók és mun
kavezetők működését, a kiknek cselekedeteiért felelős, és ajánlatot 
tesz a személyzet díjazása vagy megjutalmazása iránt.

h) Vezeti az összes munkálatokat, ellenőrzi az építésnek terv- 
és szabályszerű, valamint műszakilag helyes végrehajtását összes 
részleteiben, felügyel s közvetetlenül és részletesen rendelkezik az 
építő-helyen és a műhelyben folyó munka fölött; érintkezik az 
üzletből kifolyólag és a szerződés értelmében a vállalkozókkal s 
gondoskodik a szerződés általános és különleges föltételeinek be
tartásáról; fölülvizsgálja a kész munkákat és a beszállított építő
anyagokat s intézkedik a kiselejtezettnek eltávolítása és megfelelő 
pótlása iránt; lebonyolítja a vállalkozókkal, szakmányosokkal, szál
lítókkal vagy munkásokkal fölmerülő üzleti ügyeket és közreműkö
dik a vitás kérdések kiegyenlítésében.

i) Vezeti az építő-számadást, a leltárt és az anyagkezelést; 
átveszi a teljesített munkákat és a beszállított anyagokat és szer
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keszti az azokra vonatkozó kereseti kimutatásokat, illetve megálla
pítja és kiutalványozza vagy pedig kiutalványozás végett a főveze
tőségnek előterjeszti a beérkező számlákat és kereseti összegeket; 
végre nyilvántartja a vállalkozóknak, szakmányosoknak, szállítóknak 
és más feleknek kiutalványozott és kifizetett pénzösszegeket.

k) Vezeti az építő-naplót; ebbe bejegyzi a felek beadványait 
és a fővezetőség rendeletéit, valamint az azok elintézésére vonat
kozó intézkedéseket, jelentéseket és levelezést, továbbá a teljesített 
munkákat és beszállított anyagokat, az utóbbiakat esetről-esetre és 
lehetőleg a vállalkozó, illetve szállító jelenlétében és az okmányok 
megőrzése mellett.

l) Az erre nézve kitűzött időben (hetenkint vagy hónaponkint) 
írásbeli jelentéseket tesz elüljáró hatóságának, illetve a fővezető
ségnek az építés előhaladásáról és az eddigi pénzkiadásáról, össze
hasonlítva azt az engedélyezett pénzösszeggel és a még hátralevő 
munkával.

m) Elkészíti, ha szükséges, a pótló költségvetést oly kiadások 
födözésére, a melyek eredetileg előirányozva nem voltak s a melye
ket az építés közben felmerült események vagy módosítások okoz
tak. A pótló költségvetést a részletes megokoló jelentés kísére
tében rendszerint előzetesen kell az elüljáró hatósághoz előterjesz
teni és a munka végrehajtását a költségvetés engedelmezéséig és a 
pénzösszeg kiutalványozásáig felfüggeszteni. Ez alól csak sürgős 
vagy oly esetekben van kivételnek helye, a midőn a késedelem 
veszélylyel vagy kárral jár s az építésvezető kötelessége, hogy kel
lően megokolt jelentés megtétele mellett saját felelőségére és ön
állóan rendelkezzék és cselekedjék.

n) Elkészíti az építés befejezése után és annak adatai alapján 
a részletes és pontos költségleszámolást, a műszaki fölülvizsgálathoz 
szükséges végrehajtási terveket és kimutatásokat; résztvesz a fölül— 
vizsgálati helyi szemlében és tárgyalásokban, közreműködik a fölül- 
vizsgálati jegyzőkönyv megszerkesztésében, a melyet alá is ir; intéz
kedik az ez alkalommal talált hiányok megszüntetése iránt és ellen
őrzi azok szabályszerű végrehajtását; résztvesz a pótló fölül vizsgálatban
és az építmény átadásában s összeállítja 
a vállalkozó részére az utolsó kereseti

végre a leszámolás alapján 
kimutatásokat, kimutatva

ezekben a vállalkozóknak eddig kifizetet t részleteket s az ezek levo
nása után a nekik még kijáró összegeket és megjelölve az azok 
kifizetésére vonatkozó határidőt.

Vállalatban való építésnél az építésvezető teendője sokkal 
könnyebb s legtöbb esetben csak a munka felügyeletére és ellen
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őrzésére, a vállalkozó által beszállított anyagok megvizsgálására, 
a részletrajzok és a megrendelések átvizsgálására és jóváhagyására, 
a kész munkák átvételére, a vállalkozó kereseti kimutatásának meg
állapítására és a kereset kiutalványozására, az épitő-napló vezetésére, 
az esetleg szükséges pótló költségvetések elkészítésére és fölterjesz
tésére, az előirt időszaki jelentések megtételére és a különféle tár
gyalásokban való részvételre terjed ki. Teendője tehát tulajdonképpen 
a felügyelet és az ellenőrzés.

Az építésvezető köteles, személyes felelősség terhe alatt, a jóvá
hagyott tervhez szigorúan ragaszkodni; ettől eltérés csak ott enged
hető meg, a hol és a mennyiben azt a körülmények megokolják. 
Ha tehát a munka végrehajtása közben oly körülmények merülnek 
fel, a melyek a költségvetéssel szemben több munkát eredményez
nek vagy a jóváhagyott tervezet módosítását kívánják, ez alapos 
megokolással a felsőbb hatóságnak azonnal bejelentendő. Lényeges 
eltéréseknél a kérdéses munkáról szabályszerű pótló mívelet és költség- 
vetés készítendő és felterjesztendő.

c) A z  ép ítés  fÖ vezet őségé.

Az építésvezető csak kisebb és alárendeltebb, nevezetesen pe
dig magánszemélyek részére végrehajtott építkezéseknél van közve- 
tetlenül az építtetőnek alárendelve; állami, községi, valamint egyes 
társaságok vagy jogi személyek részére végrehajtott építkezéseknél 
ellenben az építésvezető és az építtető közé rendszerint még egy 
harmadik fórum, az ú. n. fővezetőség lép. Ez a fővezetőség lehet az 
építtetőnek egyik magasabb műszaki tisztviselője, illetve egy, ezzel 
megbízott építész, vagy pedig egy közbenső hivatal, illetve igazgató
ság, a mely állami szolgálatban a minisztériumnak, társulati építke
zéseknél pedig a központi vezetésnek, illetve a vezérigazgatóságnak 
van alárendelve.

A fővezetőség teendői és munkaköre a következők:
a) Elrendeli a neki szükségesnek vagy hasznosnak látszó épít

kezések, illetve javítások és átalakítások előmunkálatait, illetve az 
általános tervezet (vázlat és általános költségvetés) elkészítését, vagy, 
ha az erre szükséges költség hatáskörét előreláthatólag meghaladja, 
ez iránt való javaslatot tesz a központnak (minisztériumnak).

b) Kidolgoztatja a részletes terveket és költségvetéseket; erre 
nézve vagy az alantas hivatalnak vagy egy rendelkezése alatt levő 
műszaki tisztviselőnek vagy, ilyennek hiányában, egy vagy több is
meretes építésznek ad megbízást és tekhnikai utasítást, vagy végre
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nyilvános pályázatot hirdet s megállapítja a tíszteletdíjakat és a 
tervezet benyújtásának határidejét.

c) Megvizsgálja, illetve közegeivel megvizsgáltatja a beérkező 
tervezeteket először alaki, azután műszaki és végre számbeli helyes
ségük tekintetében. Az alaki megvizsgálás vonatkozik a tervezett 
építkezés szükégességére és hasznosságára, valamint a részletes ter
vezet előirt alakjára és fölszerelésére, a részletes műszaki megvizs
gálás pedig arra, hogy megfelel-e a tervezet a helyi viszonyoknak 
és a műszaki követeléseknek; míg a szám szerint való vizsgálat a 
kiszámítás hibáit van hivatva kideríteni és helyesbíteni. A három 
rendbeli megvizsgálás eredményéhez és az erre nézve kidolgozott 
véleményhez képest a tervezetet, ha hiányai nem lényegesek, kiegé
szíti és helyesbíti, ha pedig a tervezet nem felel meg a várakozás
nak, erre vonatkozó megjegyzései és utasitásai kiséretében átdolgo
zás, helyesbítés, illetve kiegészítés végett a tervezőnek visszaadja 
és végre jóváhagyja vagy teljesen visszaveti. Előbbi esetben elren
deli a végrehajtást és gondoskodik a szükséges pénzfedezetről, am e
lyet az épitkezés czéljaira előjegyez, ha pedig a jóváhagyás hatáskörét 
meghaladja, az egész tervezetet saját javaslatával együtt a központ
nak (minisztériumnak stb.) előterjeszti.

d) Kijelöli és megbízza az építésvezetőt és — szükség esetén 
— a számadót; az előbbinek megadja a szükséges tekhnikai utasí
tásokat, elrendeli a végrehajtás kezdetét és megállapítja az erre 
nézve szükséges általános rendelkezéseket.

c) Kidolgozza és előkészíti a szerződés általános és részletes 
föltételeit, gondoskodik a munkálatok legczélszerübb végrehajtása, 
illetve kiadása iránt (saját kezelésben vagy vállalatban), kiírja az 
árlejtési hirdetményt és folyamatba teszi a versenytárgyalást.

f) Megköti az épitő-szerződéseket, esetleg a központ jóváhagyá
sának fentartásával, illetve jóváhagyja azokat, a melyeket az építés
vezetőség terjeszt eléje. A hatáskörét meghaladó szerződéseket jóvá
hagyás végett a központnak terjeszti elő.

g) Elintézi azokat a jogi kérdéseket, a melyek az építés tár
gyából kifolyólag az építtető és más hatóságok vagy magán-illetve 
jogi személyek között fölmerültek; folyamatba teszi az építésre, vo
natkozó általános rendőri intézkedéseket, azonkívül érintkezik az 
építtetővel (minisztériummal) s képviseli azt a hatóságokkal és 
magánszemélyekkel szemben.

h) Elkészíti a végrehajtáshoz szükséges fontosabb részletrajzo
kat, illetve jóváhagyja az építésvezető által bemutatottakat, és ki
puhatolja az építésvezető segítségével a legjobb beszerzési forrásokat.
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i) Gyakorolja a főfelügyeletet és ellenőrzést az építés, az egész 
személyzet és az anyag fölött, ellenőrzi az építésvezető működését, 
ellenjegyzi az építési naplót s abbán megadja a netalán szükséges 
utasításokat, őrködik a tervszerű végrehajtás fölött, szemmel tartja 
az építésvezető jelentései alapján a munkák előhaladását, ellenőrzi 
a végrehajtás műszaki helyességét; határoz az építésvezető által 
épitésközben ajánlott változtatások fölött vagy elrendeli azokat: 
megvizsgálja a számadásokat, nyilvántartja az építő-költséget és aZ 
engedélyezett hitelt s ezen belül kiutalványozza az építésvezető által 
eléje terjesztett számlákat és kereseti kimutatásokat s végre saját 
közegeivel teljesíti a kifizetést, szóval vezeti az építés pénzügyi részét.

k) Ellenőrzi az építés pontos és erélyes végrehajtását, szükség 
esetén szorítja a vállalkozót szerződésbeli kötelezettségei teljesítésére, 
nyilvántartja és ellenőrzi a szerződésileg megállapított befejezési 
határidőnek pontos betartását, érvényesíti a vállalkozók irányában 
a szerződés s az általános és részletes föltételeknek a munka elő- 
haladására és befejezésére vonatkozó határozatait, s abban az eset
ben, ha a vállalkozó a határidőt be nem tartotta volna, a hátralék
ban maradt unka megjelölésével jelentést tesz illetékes hatóságához.

l) A költségleszámolás előterjesztése után elrendeli a műszaki 
felülvizsgálatot, kijelöli az ehhez Szükséges bizottságot és végre át
veszi a kész építményt.

m) Kötelezettségeinek teljesítése után véglegesen leszámol a 
vállalkozóval, fölmenti a további felelősség alól és visszaadja biz
tosítékát.

n) Építés közben dönt a vállalkozó és az építésvezető között 
fölmerült vitás kérdésekben és hivatva van a szerződés magyarázatára.

11. Az építési napló.*
Az építési napló czélja az, hogy az építkezés egész folyamáról 

hű képet nyújtson s az építésnek és a végrehajtás körül tett ható
sági intézkedéseknek hiteles adatokon alapuló hű történetét adja. 
Különös gond fordítandó arra, hogy az építmény fölülvizsgálásához 
szükséges összes adatok benne felsorolva és összes rovatai kellően 
kitöltve legyenek.

Minden egyes építkezésről, akár vállalatban, akár házi kezelés
ben hajtassák végre, külön építési napló vezetendő; a napló vezetése 
az építésvezető feladata.

Az építési naplóba a bejegyzések vagy naponkint vagy pedig 
bizonyos időszakokban foganatosítandók. Oly esetben ugyanis, a midőn

* Utasítás a m. kir. áliamépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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az építés állandó ellenőrzésére egy épitésvezető küldetett ki. valamint 
akkor is, a midőn ez az ellenőrzés bizonyos munkálatokra, pl. fala
zásokra, czölöpözésekre. biztosítási munkálatokra, esetleg előforduló 
vízmerítésekre stb. szorítkozik, az építési napló az állandó ellenőrzés 
tartamára naponkint vezetendő; oly esetben ellenben, a midőn állandó 
felügyelet rendszeresítve nincsen, és a munka ellenőrzése csak időn- 
kint, a hivatalból bizonyos időközökben kiküldött műszaki tisztviselő 
által teljesíttetik. az építési naplóba csak azokon a napokon tétetnek 
a körülményeknek megfelelő bejegyzések, a melyeken a munkálat 
megtekintése foganatosíttatott.

Az építési naplók vezetésére nézve a következő elvek az 
irányadók:

1. Az építési napló fejezetén az építmény engedélyezésére vo
natkozó rendelet kelte és száma, a vállalkozó neve, a szerződés 
helybenhagyása, a vállalati összeg s az építés befejezésének vagy a 
munkák szállításának határideje felsorolandó. Fölemlítendő továbbá 
az a nap, a midőn a munka a vállalkozónak átadatott és kitűzetett, 
hivatkozván az átadási jegyzőkönyre s esetleg az építési naplóban 
kitüntetendő kitűzési adatokra és méretekre.

2. Minden utasítás, a melyet az épitésvezető ad a vállalkozó
nak, az építési naplóba bevezetendő és a vállalkozó által aláírandó. 
Az építési naplót a vállalkozó vagy képviselője mindannyiszor aláírni 
tartozik, a hányszor azt az épitésvezető követeli. Ha vállalkozó az alá
írást megtagadná, ez a körülmény az építési naplóban megjegyzendő 
és kimerítő jelentés kíséretében, a szükséges intézkedések megtétele 
végett, 24 óra alatt a följebb való hatóságnak írásban bejelentendő. 
Az épitésvezető részéről az építési naplóban eszközölt minden be
jegyzés teljesen hitelesnek tekintendő s vállalkozó az ellen kifogás
sal nem élhet.

8. Az engedélyezelt tervtől való bárminemű eltérések, hivatko
zással arra a körülményre, a mely miatt az eltérés szükségessé vált, 
és arra a rendeletre, a melylyel ez a változás engedélyeztetett, va
lamint az eltérés folytán megváltozott vállalati összeg is pontosan 
bejegyzendő.

4. Minden előforduló véletlenség, eső. fagy, árvizek stb. általá
ban mindazok a körülmények, a melyek az építésre, illetve az épí
tési határidőre befolyást gyakorolnak és a munka folytatását akadá
lyozzák. bevezetendők.

5. Különösen arra kell ügyelni, hogy az építmények ama 
részeire és anyagára nézve történjenek részletes följegyzések, a me
lyek az építkezés végrehajtása után nem láthatók és meg nem
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nézhetek, továbbá azokra a teljesített munkákra nézve, a melyek 
a tervekben előtüntetve nincsenek s melyeknek mérete és súlya az 
épület elkészítése után meg nem mérhető. Ilyenek a falbontások, 
a falnyílások kitörése vagy befalazása, a vízmerítés, az alapozások, 
az alapfalak minősége, anyaga és méretei, a földalatti vagy befala
zott csatornák, a kőfaragó-munkák, a menyezet- (födém-) szerkezetek, 
a falkötő vasak és a vasgerendák súlya és méretei, a tetőfödések és 
a bádogos-munkák méretei, a légszesz-, víz- és egyéb csővezetékek 
minősége és méretei és végre a házi kezelésben végzett munkák. Az 
alapozás külön és részletes rajzvázlatokkal kiegészítendő s az iskitün
tetendő, milyen volt az alaptalaj, szárazban vagy vízmerítés mellett 
történt-e az alapozás, minő volt az alapozás módja, milyen mélységre 
történt az alapozás, milyen anyag és milyen mész-keverék használ
tatott az alapzatban stb.

Ezeknek a rajzoknak, följegyzéseknek és méréseknek eredmé
nyei a vállalkozó által mindig oly időben ismerendők el, a mikor 
azok helyességére nézve semmi kétség föl nem merülhet.

Bevezetendők az építési naplóba a régi épületek lebontásából 
nyert anyagok, különösen pedig azoknak az anyagoknak mennyisége, 
a melyek a vállalkozónak újabb felhasználás végett átadattak.

6. A kereseti kimutatások kiállítása alkalmával eszközölt föl
vételek és fölmérések eredménye, valamint az építésvezető által ki
utalványozásra javaslatba hozott részletfizetési összegek a naplóba 
mindig bevezetendők.

Házi kezelésben teljesített munkálaténál a fennálló szabályok 
értelmében kiállított fizetési lajstromok alapján eszközölt fizetések 
összege a naplóba beírandó.

7. Kitüntetendő a naplóban az alkalmazott munkaerő és 
egyéb adat, a melyekből az építés előrehaladása fővonásokban 
kivehető.

8. Pontosan följegyzendő az az időpont is, a midőn az építés 
teljesen befejeztetett és használatba átadatott; ezt a vállalkozónak 
is kell igazolnia. Az építési határidő leteltével hátramaradt munkák 
részletesen fölmérendők és vállalati értékük külön kimutatásban 
megállapítandó.

9. Az építési napló hetenkint egyszer úgy az építésvezető, mint 
a vállalkozó által aláírandó.

10. Házi kezelésben való építésnél, ha külön megrendelési vagy 
fogalmazási könyv nincsen, az összes megrendelések, fölterjesztések, 
szóval az építés alatt folyó összes levelezések az épitési naplóba 
veendők fel.
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11. Az építő-anyagok minőségi vizsgálatának eredménye min
den egyes esetben a naplóban kitüntetendő.

12. Az építésnek a megbízó hivatal főnöke vagy helyettese által 
történt megszemlélése, valamint ennek a helyszínén szerzett tapasz
talatai alapján adott utasításai az építési naplóba sajátkezüleg be
jegyzendők, aláírandók és vörös irónnal aláhúzandók.

Az építési napló alakja a' következő:

É p í t é s i

■ •
m

— -9 A foglalkozás helye
Elöljáróktól vett és vál
lalkozóknak adott szóbeli

'O *5* S3 TS
és neme és írásbeli rendeletek
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Az építési napló esetleges mellékletei a vízmerítési munka 
kimutatása, czölüpözések esetén a czólöplajstrom és az építő-anyag 
átvételi kimutatása.

A vízmerítési kimutatásban, a melyre az építési naplóban is 
hivatkozni kell, a jegyzet rovatában a vízmerítés megkezdése minden
nap és minden egyes alkalmazott szivattyúra nézve külön-külön

napló

A teljesített munkákra és minden
A felhasznált munkaerő egyéb említésre méltó eseményre

vonatkozó följegyzések

Sob5 : Középítéstan I I . 4 5
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és netaláni félbeszakítása alkalmával is, a kimerítendő víz állása, 
valamint az éjjeli munkaórák pontosan följegyzendők.

A vízmerítési kimutatás alakja a következő:

Vismeritési munka kimutatása
a ...................................................alapjának helyreállítása alkalmával.
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A czölöplajstrom oly czölöpverő munkáknál vezetendő és a 
vállalkozó által is aláírandó, a melyeknél a czölöpök bizonyos teher
bírása kívántatik. Oly czölöpöknél ellenben, melyektől bizonyos 
teherbírást nem követelünk, a beverés hosszúsága a helyes elszámo
lás tekintetéből az építési naplóba bevezetendő. A czölöplajstrom 
alakját már az alapvetésnél az I. kötet 323. lapján bemutattuk.

Az építő-anyagok átvételi kimutatása, a melynek alakja alább 
látható, oly építő-anyagok bevezetésére való. a melyek mint anya
gok veendők át és díjazandók. Ilyenek a szerkezeti vasmunkák, a 
kőfaragó-munkák stb. Minden különnemü anyagról, valamint a le
bontásból nyert és a vállalkozónak újból való felhasználás végett 
átadott anyagokról külön-külön kimutatás készítendő és a vállalkozó 
által is aláírandó.

Oly anyagok ellenben, a melyek még átdolgazandók vagy be
építendők, csak minőségileg veendők szigorú vizsgálat alá s annak 
eredménye azonnal a naplóba bevezetendő.

Építő-anyag átvételi kimutatása
a .................................... által a .....................................építkezés színhelyére beszál

lított és felhasználásra elfogadott anyagokról.
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12. Építő-jelentések.
Hogy az építtető, illetve a felsőbb hatóság mindig kellően legyen 

tájékozva a munkálatok előrehaladásáról vagyis a már teljesített és a 
még hátralevő munkáról, továbbá az engedélyezett hitel állásáról és 
mindarról, a mi az építésnél előfordul, az építésnél alkalmazott köze
gek, kisebb átalakítások vagy egészen lényegtelen új építkezések kivé
telével, minden építkezésről bizonyos, előre meghatározott időben 
időszaki jelentéseket terjesztenek eléje. Ezek a jelentések különböző 
alakkal bírhatnak, egyrészt a munkálatok fontossága és kiterjedése, 
másrészt az alkalmazott munkáltató rendszer szerint és végre az 
illető hatóságnál megállapított s a szolgálatra, számadásra és pénz
tárkezelésre vonatkozó szabályok szerint, a melyeket a jelentések 
összeállításánál is szem előtt kell tartani. Az illető hatóságnak és 
az építésvezetőnek a feladata arról gondoskodni, hogy ezek a jelen
tések oly részletesek és alaposak legyenek, a mint azt az egyes 
munkálatok előhaladása és a felhasznált anyag pontos ismerete 
érdekében szükséges. Minél részletesebbek és pontosabbak a jelen
tések, annál jobban lehet az építés befejezése után a munkaközben 
tett intézkedések és a fizetett árak helyességét, valamint az elköve
tett hibákat és mulasztásokat megállapítani és a jövendő építkezé
sek terveinek kidolgozásához a szükséges adatokat összeállítani.

Házi kezelésben való építésnél mindenelőtt tartoznak a mun
kavezetők napi vagy heti jelentéseket az építésvezetőnek a meg
határozott időben előterjeszteni. Ezek a jelentések, a melyek a nap
számjegyző, az anyagkezelő és más számadó-könyvek rövid kivona
tát tartalmazzák, felvilágosítást adnak a teljesített munkákról és 
szállításokról, az alkalmazott különféle munkások és fuvarosok szá
máról, az időjárásról, az építkezésnél fölmerült különféle nehézsé
gekről és akadályokról, szóval mindarról, a mi az építésnél tényleg 
előfordult s a mit az építésvezető tudni kíván. A jelentések rend
szerint hetenkint vagy kéthetenkint, nagyobb kiterjedésű munkáknál 
azonban naponkint is állíttatnak össze s alapját teszik az építés- 
vezető műszaki és számadó jelentéseinek.

Ezeknek a jelentéseknek alakja, ha azok inkább tekhnikai, mint számadó 
czélokra vannak szánva, nagyjában a következő lehet:

45*
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gáljanak alapúi, akkor alakjuk a következő lehet:
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Láttam:
N. N. N. N.

építésvezető. munkavezető.

Ezek a jelentések rendszerint közönséges ívnagyságú papiroson készülnek, 
hogy az üzleti iratok között elhelyezhetők legyenek, és az egyes munkálatok 
szerint külön-külön lapot kapnak. így pl. az utóbbi jelentésnél az első lapon a 
napszámmunkák, a másodikon a szakmánymunkák, a harmadikon és szükség 
esetén a negyediken is a szállítások tárgyaltatnak.

Ezek a jelentések külön-külön szerkesztendök a szerződéses 
és a szerződésen kivül álló munkások részére és rendszerint az 
építésvezetőnél maradnak, a ki azok és a teljesített fölmérések és 
átvételek alapján rendszerint havonkint állítja össze az egész épí
tésre vonatkozó átnézetes kimutatását, a melyet felvilágosító jelen
tésével együtt a fővezetőségnek terjeszt elő.

Az építésvezető jelentései kiterjednek úgy a műszaki, mint a 
számadó részre. Műszaki részük felvilágosítást ad az épület külön
féle részeinek előhaladásáról, a teljesített szállításokról, a felhasz
nált és a rendelkezésre levő munka- és fuvarerőről és anyagokról, 
a vállalkozók szerződéses kötelezettségeinek miként való teljesítésé
ről és a részökre kitűzött határidők betartásáról, ismerteti a tett 
intézkedéseket és rendelkezéseket, különösen pedig azokat, a melyek 
a munka folyamán bizonyultak szükségeseknek s a melyek vagy 
az eredeti tervezettől való eltérést vagy pedig az előirányzott költség 
jelentékeny túllépését okozzák. Ez utóbbi különösen oly módosítá
soknál szükséges, a melyeket az építés befejezése után bemutatni és 
megmagyarázni többé nem lehet s a melyeknek szükségéről és helyes
ségéről a fővezetőség, esetleg egy kiküldött szakértő vagy megbizott 
utján meggyőződést akar szerezni. A jelentés végre elősorolja az 
anyag- és leltári készleteket, a személyzet létszámát és mindazokat 
a körülményeket, a melyeket az építésvezetés szervezetéből kifolyó
lag a felsőbb hatóság (fővezetőség) tudomására kell hozni.

A jelentés pénzügyi része ezzel szemben kimutatja, a költség- 
vetés czimei és csoportjai szerint, az engedélyezett hitelt és annak

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



710

időszaki álladékát, nevezetesen az utolsó jelentés óta és az építés 
kezdetétől kiadott, valamint a még rendelkezésre levő pénzössze
geket. Ezzel kapcsolatban megközelítőleg megjelöli a legközelebbi 
jövőben szükséges pénzösszeget és a végrehajtandó munkálatokat.

A jelentés melléklete lehet az anyag és leltári kimutatás, a 
melyben az anyagok, illetőleg leltári tárgyak neme és maradványa, 
növekedése és apadása az utolsó jelentés óta, az apadás megoko- 
lása és a jelenlegi álladék, valamint az anyagok és tárgyak helye, a 
hol azok feltalálhatok, kellő sorrendben és átnézetben kimutatandó.

Az építésvezető jelentéseinek alakja a következő lehet, megjegyezvén, hogy 
azt mindig az illető kezeléságban dívó számadásrendszerhez kell szabni:
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-o 2 
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6. Közöns. mész
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|í II ;j | i| | 1 | 'I

Különleges esetekben vagy előre nem látott s az építésben 
zavart vagy jelentékeny több kiadást okozó események beálltakor 
tartozik az építésvezető a kitűzött időn kivid is azonnal jelentést 
és a további teendők vagy intézkedések iránt javaslatot tenni, hogy 
a fővezetőség, ha szükségét látja, a tényállást megállapíthassa.

A vállalatban való építkezésnél a munkavezetők jelentései 
teljesen hiányzanak, mert azok a vállalkozónak tesznek jelentést, és 
az építésvezető jelentései is jelentékenyen egyszerűbbekké válnak, 
mert bennök csak a munka előhaladására vonatkozó adatok soro
landók fel. minden egyébb tárgyat illető közlemények vagy javas
latok teljes kizárásával* Ennek a jelentésnek azonban fő vonáséi
ban hű képet kell nyújtani a munkák haladásáról. Erre nézve a 
következők szolgálhatnak tájékozásul:

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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a) Föld- és sziklamunkáknál, valamint támasztó és bélésfalak
nál közlendő a havi eredmény megközelítőleg köbméterekben s az 
összes teljesítendő munkák ° 0-ában kifejezve.

b) Műépítményeknél felemlítendő, hány u0 kész az alapo
zásból, az ellenfalak, pillérek vagy jármokból, a híd felső szerkeze
téből stb. és felvilágosítás adandó a lényeges alkotó részekről is.

c) Vízépítményeknél megközelítőleg méretegység szerint és 
°/0-ban tüntetendő ki a havi eredmény, még pedig külön minden 
lényegesebb munkanemre nézve.

d) Épületeknél felsorolandó, milyen magasságig készült el a 
falazat, mikor került az épület tető alá, mennyire haladt a vakolási, 
esetleg díszítési és a belső berendezési munka, s megemlítendő az 
is, mekkorák a főbb anyagkészletek és milyen megrendelések 
történtek.

A jelentések benyújtásának időközét mindig a följebbvaló hi
vatal állapítja meg.

13. Kereseti kimutatások és részletfizetések.
Vállalatban való építésnél a vállalkozó az építés vagy szállítás 

tartama alatt a teljesített munka arányában időnkint részletfizeté
seket kap, a melyeknek kifizetéséről a vállalati szerződés intézkedik. 
Ilyen részletfizetések czéljából a vállalkozó a szerződésben megha
tározott módon és időben egy kereseti kimutatást készít, ebben 
kimutatja a teljesített munkák vagy szállítások mennyiségét, az azo
kért járó s akár egységárak szerint kiszámított, akár pedig átalány
képpen megállapított pénzösszegeket, s a kereseti kimutatást aláírá
sával fölszerelve, rendszerint két példányban az építésvezetőnek, 
ilyennek hiányában az építtetőnek, illetve az e czélból a szerződés
ben megnevezett hivatalnak átadja.

A kereseti kimutatás, mint az alábbi minta mutatja, a költség- 
kimutatás alakjával bír s benne a munka felsorolása is a költségvetést 
tételről-tételre követi, figyelmen kívül hagyva természetesen azokat 
a tételeket, melyeknél abban az időszakban, a melyre a kereseti 
kimutatás vonatkozik, semmiféle munka nem teljesittetett. Minden 
egyes tételnél hivatkozás történik a költségvetés megfelelő tételére, 
s a teljesített munka a tárgy rovatában lehetőleg ugyanazzal a szö
veggel veendő fel, a melylvel a költségvetésben is előfordul. A tel
jesített munkamennyiség kiszámítása végett az egyes munkálatok 
méreteit is kell, éppen úgy, mint az előméretben, a kereseti kimu
tatásban föltüntetni (lásd az alábbi kereseti kimutatás 4 —6. tételét).
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Ha az építés hosszabb ideig tart és a vállalkozó több kereseti 
kimutatást készít egymás után, akkor a következő kimutatásba nem
csak az a teljesített munka veendő fel, a melyre a vállalkozó még 
részletfizetést nem kapott, de az a munka is, a mely már az előbbi 
kereseti kimutatásokban volt felszámítva és ezek alapján kifizetve. 
Minden egyes kereseti kimutatás e szerint az összes eddig teljesített 
munkát vagy szállítást tartalmazza; ez a teljesített munka nyilván
tartását és áttekintését nagyon megkönnyíti, s az utolsó kereseti 
kimutatás, a melyben az összes teljesített munka van elősorolva, 
kész építési számadásnak is tekinthető s a vállalkozó összes kere
setét s az abból szerződésszerüleg eszközölt levonásokat is kimutatja.

A kereseti kimutatásokban a tényleg teljesített munkáért járó 
kereset az ajánlati költségvetés egységárai, vagy a szerződésben 
megszabott átalányösszegek szerint állapítandó meg, a vállalkozó 
által ilyen módon érdembe hozott keresetből levonandó azonban 
egyrészt az általa tett és szerződésileg biztosított árengedmény, 
másrészt pedig az 5 0/0"os felülvizsgálati részlet, ha a szerződés ebben 
az irányban intézkedik. Minden következő részletfizetésnél végre a 
már kiutalványozott előbbi részletfizetések összege is levonandó 
s ennek megtörténte után a fenmaradó összeg akár teljesen, akár 
kerek számban kiutalványozható.

Ha a teljesített munka csak némlieg is eltér az eredeti terve
zettől, vállalkozó köteles minden egyes kereseti kimutatáshoz a tény
leges állapotnak megfelelő kiviteli vagy elszámolási terveket csatolni, 
a melyeknek helyességét az építésvezető igazolja. Nagyobb építkezé
seknél ilyen elszámolási tervek még akkor is készítendők, a midőn 
a jóváhagyott tervtől eltérés sincsen.

A ke-reseti kimutatásokba rendszerint csak olyan munkák és 
egységárak veendők fel, a melyek akár a jóváhagyott szerződésen, 
akár pótlólag kieszközölt engedelmező rendeleteken alapúinak és 
tényleg már végrehajtattak. Ha tehát építés közben oly munkák 
merülnének fel, a melyeknek neme, mennyisége és egységárai a vál
lalati szerződésben vagy utólagos engedelemmel, illetve rendelettel 
még nincsenek megállapítva, az azokra való engedetem külön elő
terjesztés útján előbb kieszközlendő; a tervtől eltérő vagy több 
munka, illetve új egységár, a kereseti kimutatásba csak az engede
tem kieszközlése után vehető lel.*

A vállalkozó által szerkesztett kereseti kimutatást az építés
vezető átveszi, a költségvetésnek és szerződésnek megfelelően átvizs
gálja vagy helyesbíti, a teljesített munka mennyiségét és egységárait

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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s ezzel kapcsolatban a vállalkozó kereseti összegét is megállapítja 
és az egészet további eljárás végett az építtetőnek, illetve az elöl
járó hivatalnak előterjeszti. A kereseti kimutatás alapján esedékes 
vállalati részletfizetést az építtető, illetve az ezzel megbízott hivatal, 
nagy építkezéseknél pedig az illetékes minisztérium utalványozza ki. 
A kereseti kimutatás egy példánya az utalványozó hatóságnál ma
rad, második példánya pedig a kifizetés igazolására a pénznaplóhoz 
csatolandó.

Egyes esetekben a kereseti kimutatást az építésvezető, illetve 
az építtető vagy a megbízott hivatal állítja össze, úgy, hogy azt a 
vállalkozó csak aláírja.

A kereseti kimutatás alakja a már ismételve tárgyalt egyemeletes tisztviselői 
lakóházra vonatkozólag a következő lenne:

II. sz. Építkezési kereseti kimutatás
a Selmeczbányán a Ferencz-aknai bányatelepen egy egyemeletes tisztviselői 

lakóház építésénél teljesített munkálatokról.

'O > *

T á r g y
Meny- Egységár Pénz-

d nyiség összeg

szám 1//100 kor. flll. kor. üli.

I. Föld- és kőműves-munka.
1 . 1 . Földásás pinczék és alapzatok részére,

tekintet nélkül a minőségré és mély
ségre, a földnek 100 m távolságig való 
talicskázásával, az I. sz. kereseti kimu
tatás s z e r i n t .................................ma 532 50 90 479 25

2. 2. Alapfalazat és szabad alapok az alá nem
pinczézett részben, románczément-ha-
barcsba rakva, a városi kőbányából fej
tett legjobb minősége fekvőlapos kőből,
az I. sz. kér. kimutatás szerint . . m:t 102 54 13 40 1374 04

3. 3. Vegyes pinczcfalazat románczément-ha-
barcsba rakva. + - rész legjobb minő-
ségű, mészmentes, vízbemártott téglából, 
4/.-rész a városi kőbányából fejtett, leg-
jobb minőségű, fekvőlapos kőből vako
lás nélkül, az I sz. kereseti kimutatás 
s z e r in t ............................................ma 310 32 15 80 4903 06

4. A3. Vegyes földszinti falazat, fehérmész-ha-
barcsba rakva, Va-rész legjobb minőségű,
mészmentes téglából, 3/.t-rész a városi 
kőbányából fejtett, legjobb minőségű 
fekvőlapos kőből, egyelőre vakolás nél
kül, a négy főfal

(19-50+ 13-15+ 0-60) 2,
hosszú 66-50 
vastag 0-60 3í)-90 
magas 4'ÜO 159 60 14 2234 40

ÁtvitelI- • 8990 75
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6.

7.

Átvétel
Földszinti falazat legjobb minőségű mész- 

mentes téglából, fehérmész-habarcsba 
rakva, egyelőre vakolás nélkül.

Az anyafalak
13*00 +  18*30 hosszú 3130

vastag 0*45 14'09
A választó falak

2 X  4*50 +  2*0') hosszú 11*05
vastag 0 30 3*3 L 

(4*50 ~j- 6*00) 2 hosszú 21*0(5
vastag 0*15 3*15 
összesen m2 20*55 

magas 4*00
Levonandó 4 m3-es és ennél nagyobb 

nyílások:
a lépcsőnyílás hosszú 2*70

széles 0*45 1*22 
magas 3*00

marad m:í
Első emeleti téglafalazat legjobb minőségű 

mészmentes téglából, fehérmész-ha
barcsba rakva, egyelőre vakolás nélkül. 

A négy főfal
(19*50 +  13*45 - f  0*60)2

hosszú 67*10
Az anyafalak

13*15 +  18*60 » 31*75
összesen hosszú 98*8o

vastag 0*45 44*48
A választó falak

2 X  4*65 +  2*20 hosszú 11 *50
vastag 0*3J 3*45

(4’iJö +  6*15) 2 hosszú 21*60
vastag 015 3*24 
összesen m2 51*17 

magas 4*46
Levonandó 4 m2-es és ennél nagyobb 

nyílások:
a lépcsőnyílás az 5. tétel szerint

marad 
összesen

Levonva 2*5 % árengedmény . . . .
Marad tiszta kereseti összeg . . . .  
Levonva 5 °/0 fölülvizsgálati részlet

Marad
Levonva az I. kereseti kimutatás összege 
A 11. kereseti kimutatás összege . . .

Selmoczbányán ......... é v i..............................

Mennyi
ség

V„

Egységéi

kor. I fill.

82 20

66
54

228

224

99

66
56

19 50

Pénz
összeg

kor. I fill.

8990

1531

/o

53

hó an.

20 | — || 4491 20 
U013 18 

375 34
Í4638 14 

731 91
13906 23 
I 6258 0: 
ii 764ä J6

N. N.
vállalkozó.
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Műszakilag fölülvizsgáltatván, megállapíttatott:
Ö ssze-i - ' 5 % T i s z t a 5 %  fó lü lv i z s g .  K i f iz e t e n d ő

k e r e s e t  á re n g e d m é n y k e rek e t r é s z le t  ö s s z e g

I.—II. sz. kér kimutatás szerint 15013".8 375 34 14638 14 731-91 13906-23

I. sz. kér. kimutatás le . 6756-35 168'91 6587-44 329-37 625807

II. kereseti kimutatás 8257-13 206-43 . 8 50-70 402 54 7648*16

N. N.
építésvezető.

A teljesített munkálatok után járó kereseti összegeket az építés- 
vezető által megvizsgált és megállapított kereseti kimutatások alap
ján rendszerint az építtető, illetve —  az e czélból rendelkezésére 
bocsátott hitel terhére — a szerződésben megnevezett hivatal, na
gyobb építkezéseknél maga az illető minisztérium utalványozza ki 
a vállalkozónak. A minisztériumnak fentartott munkákra vonatkozó 
kereseti kimutatások ennélfogva utalványozás végett az engedélyezett 
költségvetés vagy legalább a hitel kimutatására vonatkozó jelentés 
kíséretében a minisztériumhoz terjesztendők fel.

A vállalkozó keresetének kifizetésére vonatkozó utalványokban 
világosan megnevezendő a munka és az engedélyezett hitel, a melyre 
a kifizetés eszközlendő, illetve elszámolandó, s állami építkezéseknél 
mindig belefoglalandó a szerződésszerű bélyegilleték lerovása iránti 
intézkedés is.

Az utalvány alakja a fönnebbi kereseti kimutatásra nézve a következő lenne:

M. kir. bányaigazgatóság 
Selmeczbányán.

...........szám.
A ni. kir. bányaigazc/atósági pénztárnak

Helyben.
A ferenczaknai bányatelepen épülő egyemeletes tisztviselői lakóház építési 

vállalkozójának, N. N. vállalkozó czégnek /. alatt csatolt II. sz kereseti kimutatása 
8050 korona 70 fillérrel érvényesíttetvén, meghagyom a czímnek, hogy ebből az 
összegből nevezett vállalkozónak bélyegtelen és ideiglenes (esetleg a II. fokozat 
szerint nyugtató-bélyeggel és a III. fokozat szerint szerződési bélyeggel fölszerelt) 
nyugtatójára 7648 korona 16 fillért készpénzben fizessen ki, 402 korona 54 fillért 
pedig 5 °/0-os fölülvizsgálati részlet fejében a pénzügyi letéti naplóban vételezzen
be. Az érvényesített egész összeg a m. kir. pénzügyminisztérium által ......... évi
...........számú utalványrendelettel folyóvá tett ..............k o ron a ........ fillérnyi hitel
terhére számolandó el.

Selmeczbányán ......... é v i................................ hó........ -án.
N. N.

14. Építő-számadások.
Az építésvezető felelős nemcsak a reábízott munkálatok meg

felelő végrehajtásáért, de a pénz- és anyagkezelésért is, s mivel ez 
utóbbiakról az építés befejezése után részletes leszámolást kell el
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készítenie, az építő-számadás rendes vezetése, a mély az ehhez 
szükséges összes adatokat tartalmazza, az építésvezetés egyik lénye
ges teendője. Nagyobb kiterjedésű és házi kezelésben végrehajtott 
építkezéseknél e czélból külön számvivőt kell az építésvezető mellé 
kirendelni, a ki őt teendőiben támogatja és egyúttal a kezelést is 
ellenőrzi. Ugyancsak külön számvivőt (a ki egy személyben pénztáros 
is lehet) ád a vállalkozó is az ő épitésvezetője mellé. Ebben az eset
ben a számadásra vonatkozó jegyzeteket, a melyekből majd a le
számolás összeállítható, a számvivő vezeti, ő állítja ki a fizetési 
utalványokat s ő készíti el a leszámoló műveletet is.

Az építő-számadások módja és alakja különböző lehet és min
dig azokhoz a szabályokhoz igazodik, a melyek minden kezelési 
ágnál és a magánbirtokosoknál is fennállanak.

Kisebb építkezéseknél, a melyek egy munkavezetőre vannak 
bízva, az összes följegyzések egy és ugyanabba a naplóba vezettet
nek be, oly sorrendben, a melyben egymást építés közben követik. 
Ilyen följegyzések, melyeknél a bejegyzés kelte is kitüntetendő, vo
natkozhatnak a napszámban és a szakmánybán dolgozó munkások 
számára és alkalmazásuk módjára, a munkahelyek kijelölésére és a 
munkarajzok átadására, az egyes munkálatok megkezdésére, előhala- 
dására és befejezésére, összehasonlitva azokat az erre nézve kitűzött 
határidőkkel, továbbá az anyagszállításra és felhasználásra, a mun
kálatok átvételére stb. Ebbe a naplóba jegyeztetnek be végre a ka
pott utasítások, a tett intézkedések és a levelezés is. A naplót czél- 
szerü úgy berendezni, hogy a bejegyzés két példányban történjék; 
az egyik könnyen kiszakítható és a munkavezető által aláírva, napi 
jelentés alakjában a fő vezetőséghez előterjeszthető, a másik ellenben 
a helyszínén marad és a számadás mellékletét alkotja. Ilyen jelen
tések alakját már fönnebb bemutattuk.

Nagyobb építkezéseknél az építő-számadások is több részből 
állanak és különbözők a szerint, a mint azok vezetését a munka
vezetőre, vagy pedig az építésvezetőre, illetve a számvivőre bízzák.

a.) A  munkavezető számadásaihoz tartozik az anyag- és munka
napló, valamint a napszám- és fuvarjegyzék. Mindkettőnek alakját 
az építésvezető úgy szabja meg, a mint azt az ő saját naplójának 
alakja megkívánja.

Az anyag napló felvilágosítást ad az érkezett vagy termelt 
anyagok neméről, elhelyezéséről és mennyiségéről, megnevezi a szál
lítót, illetve termelőt (szakmányost), megjelöli az egyes szállítmányok 
vagy termelések átvételének napját és az átvett mennyiséget és ki
mutatja a felhasználás czélját, helyét, idejét és mennyiségét. E sze-
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rinl tehát az anyagnaplónak két része van, egyik a bevétek másik 
a kiadás részére, nagyobb építkezéseknél a két rész egymástól el is 
választható és külön-külön anyagnaplóba foglalható.

A bevételi napló alapján állítja össze a munkavezető ídősza- 
konkint fönnebb tárgyalt jelentését, illetőleg anyagkimutatását. 
E mellett azonban rendszerint külön jegyzéket vezet a neki átadott, 
illetve az általa kezelt szerszámokról és leltári tárgyakról, a mely
ből azoknak holléte és állapota bármikor kiolvasható. Ebbe a jegy
zékbe jegyzi be az elromlott, elkopott vagy elveszett szerszámokat 
és arról is gondoskodik, hogy az előbbieket a revíziónál bemutat
hassa, az elveszetteket pedig kellően megokolja, illetve az azokért 
való kártérítés iránt föllebbvalójának javaslatot tehessen. Ez okból 
a szerszámért felelős munkás nevét is be kell jegyeznie.

A bevételi és kiadási anyagnapló alakja vagy olyan lehet, mint a 708. 
lapon tárgyalt időszaki jelentésé, vagy pedig — még egyszerűbb alakban — a 
következő:

I. Bevétel.

A beszállított anyag

, 
A

 
be

vé
te

 
n

ap
ja A szállító neve

megnevezése

m
en

n
yi


sé

ge fekvő
helye

Jegyzet

II. Kiadás.

! 
A

 
ki

ad
ás

 
n

ap
ja Mely czélra történt 

a kiadás?

A kiadott anyag

Jegyzet
megnevezése mennyisége

“ ’ r

1 ■ • . • •

A munkanapló tartalmazza a munkák állását, megkezdésének, 
és befejezésének idejét, kimutatja az azoknál alkalmazott munka- 
és fuvarerőt, az időjárást, vízben való építkezésnél a vízállás magas
ságát és elősorolja mindazokat az eseményeket, a melyek a mun
kálatokra befolyást gyakoroltak. Alakja olyan lehet, mint. a 708t
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lapon I. alatt bemutattuk. A munkavezető napi vagy heti jelentése 
a munkanapló egyszerű másolata.

A napszámjegyzék elősorolja az egyes munkásokat nevük és 
foglalkozásuk szerint, megjelölve e mellett azt is, hogy mindegyik 
munkás milyen munkánál s mikor volt alkalmazva, illetve, hogy az 
illető napszám vagy annak egyrésze a költségvetés melyik tételére 
vonatkozik. E czélból a költségvetésben előforduló munkálatok 
jegyzékét a munkavezetőnek is ki kell adni, hogy a megfelelő feje
zetre és tételre hivatkozhassék. A napszámban végzett munkák 
végre elkülönítendők azoktól, a melyek szakmánybán végeztetnek, és 
hasonlóképpen külön kell feljegyezni azokat a munkákat is, a melyek 
a költségvetésben előirányozva nincsenek, vagy a melyek szerszá
mok fentartására fordíttattak. A napszámjegyzék olyan alakkal bír
hat, mint a 708. lapon bemutattuk.

A fuvarjegyzék végre elősorolja a befuvarozott anyagokat és 
tárgyakat s megjelöli a fuvaros nevét, a befuvarozás napját és 
mennyiségét, valamint azt a helyet is, a hol az anyag elhe
lyeztetett.

Alakja e szerint a következő lehet:

A
 b

ef
u

va
ro

- 
zá

s 
n

ap
ja

A fuvaros neve

A befuvarozott anyag

Je
gy

ze
t

n e v e

m
en

n
yi


sé

ge fekvő
helye

A napszám és fuvarjegyzék alapján készül azután a bérjegyzék, 
b) Az építésvezető számadó okmányai: az iktató könyv, a 

napi jelentések könyve, a szállítmányok naplója, az anyagnapló, az 
anyagfelhasználási kimutatás, az ingóleltár, a szakmánykönyv és a 
bérjegyzék.

Az iktató könyv arra való, hogy az építésvezető az összes ér
kező és elküldött szolgálati iratokat, a felek beadványait'és a fő
vezetőség intézkedéseit, a jelentéseket és levelezést, érkezésük és 
elküldésük sorrendjében, az érkezés és elküldés napjának kitün
tetésével tartalmuk rövid kivonatával és elintézésük módjának meg
jelölésével együtt kimutassa és az építő-iroda működését feltüntesse. 
Kisebb építkezéseknél az iktató könyv mellőzhető s adatai az építő
naplóba bevezethetők.
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A napi jelentések könyvébe az építésvezető esetről-esetre, 
i11 elve a munkavezetők jelentései alapján naponkint vagy hetenkint 
bejegyzi, mennyi és milyen anyagot termeltek vagy szállítottak be 
és használtak fel, milyen és mennyi munka készült el és ki által, 
hány és milyen foglalkozásbeli munkás volt alkalmazva s melyik 
munkánál hány munka- és fuvarnapszám fogyasztatott el; e mellett 
elősorolja a megtörtént munkaátvételeket, az építés közben szük
ségessé vált rendkívüli intézkedéseket stb. Oly munkánál, a melyet 
az építés befejezése után többé megállapítani és felmérni nem 
lehet (pl. alapozásoknál, czölöpverésnél, vízmerítésnél stb.), a munka 
mennyiségét és minőségét részletesen kell a jelentéskönyvbe fel
jegyezni és a feljegyzést, szükség esetén, a munka kiterjedését és mé
reteit tartalmazó külön részletrajzokkal is fölszerelni. A jelentés
könyvbe végre mindaz felveendő, a mi akár az építés közben fel
merülő vagy végzett munkára, akár pedig az építménynek jövőben 
való gondozására nézve fontossággal bír. Nagyobb kiterjedésű mun
kálatoknál a műszaki rész az adminisztratív intézkedésektől elkü
löníthető, a mennyiben az előbbi a jelentések könyvébe, az utóbbi 
pedig egy külön üzleti jegyzőkönyvbe fölvehető.

Ha a jelentéskönyvbe naponkint történnek bejegyzések, akkor 
azokat a jelentések beküldésére kitűzött napon, azaz egy-két he
tenkint, le kell zárni és az eredményt a jelentésbe fölvenni. Na
gyobb kiterjedésű építkezésnél a jelentéskönyv hetenkint lezáratván, 
a kapott somás eredmény egy fő'.iaplóba vihető át; ennek kivonata 
azután az időszaki jelentés.

A szállítások naplója lehet a jelentések könyvének egy el
különített része vagy pedig külön vezetett számadó okmány, a 
melyben minden egyes szállító részére külön lapot, illetőleg folyó 
számlát nyitunk; a lap fején a szállítóval kötött szerződés vagy 
kötelező levél kivonata van előjegyezve. Ebbe a naplóba az egyes 
szállítmányok idejét, mineműségét, mennyiségét és értékét az illető 
szállító lapjára és javára, a megtörtént utalványozásokat és kifize
téseket pedig terhére Írjuk elő. Külön megrendelésre való szállí
tásoknál a megrendelő levél kelte és száma is, a melyre a szállí
tás történt, bejegyzendők. A napló alakja olyan lehet, mint a 
708. lapon bemutattuk.

Az anyagnapló az átvett anyagokat és szerszámokat, nemök, 
minőségök és rendeltetésök szerint csoportosítva, a munkavezetők 
anyagnaplói alapján bevétel gyanánt mutatja ki; ezzel szemben az 
anyagfelhasználás a felhasználási kimutatás alapján, mint kiadás, 
hetenkint vagy hónaponkint jegyeztetik be. A bevétel és kiadás
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összevetése által az anyagkészlet bármikor megállapítható és ellen
őrizhető. A bevételnél hivatkozás történik a szállító-könyvre, ille
tőleg a számlára vagy bérjegyzék-tételre, a mely a kifizetést igazolja, 
a kiadásnál pedig az anyagfelhasználási kimutatás illető tételeire.

A bevételezett anyagmennyiséget összehasonlítva az érte kifi
zetett összeggel, a melyben azonban a szállítás költségei is benfog- 
laltatnak, kapjuk az illető anyag átlagos egységárát; ezt azután 
külön rovatban mutatjuk ki, hogy ennek alapján a kiadást azonnal 
értékesíthessük.

Nagyobb terjedelmű építkezésnél a szerszámokról külön napló 
vezetendő, a mely az anyagnaplóhoz hasonlóan van berendezve; 
ebbe a naplóba a szerszámok fentartásának költségeit is bevezetjük, 
hogy így a szerszámok összes költségeit számba vegyük.

Az anyagfelhasználási kimutatás a különféle anyagoknak 
miként való felhasználását, valamint a felhasználás idejét és mennyi
ségét, az anyagok neme és az egyes munkálatok szerint elkülönítve, 
teljesen részletezve mutatja ki. Erre a kimutatásra különösen nagyobb 
terjedelmű munkálatoknál van szükség, a midőn az anyagok vagy 
szerszámok felhasználását a bérjegyzékben vagy a számlán, a mely 
a bevételt igazolja, előzetesen részletezni nem lehet, mert ez csak 
a munkavezetők anyagnaplóiban eszközölt első feljegyzések alapján 
vagyis csak valamely épületrész vagy szerkezet befejezése után tör
ténhetik meg. Ez okból az anyagfelhasználási kimutatás a költség- 
vetés czímei és csoportjai szerint van berendezve, hogy minden 
egyes anyagot azonnal azon a czímen lehessen kiadásba tenni, a 
hova természete és a költségvetés szerint tartozik.

Az anyagfelhasználási kimutatás a szállító-könyvvel együtt az 
anyagkezelés és anyagszámadás alapja, sommás eredményei kellő 
hivatkozás mellett az anyagnaplóba átvétetvén, ott a bevételekkel 
összehasonlíthatók, úgy, hogy a mindenkori anyagkészlet a már em
lített módon bármikor kimutatható,

Oly hivataloknál, melyek az építő-anyagokat és szerszámokat magok szerzik 
be és saját anyagszámadásukban vezetik, az anyagnapló elhagyható és csak az 
anyagfelhasználási kimutatásra van szükség, a mely az átvett anyagok és szer
számok miként való felhasználásáról számol be.

Az ingóságok leltára a szerszámok és az ingó-felszerelés (gépek, 
kocsik, szállító gépek, lovak stb.) növekvését és apadását, használati 
vagy fekvő helyét, szóval mindenkori állapotát mutatja, a bevétel 
eredetének megjelölésével és a kiadás rövid megokolásával együtt. 
A bevételt a kiadással összevetve, kapjuk a mindenkori leltármarad- 
vány.t és megismerjük az építésnél használatban levő szerszámok és 
leltári tárgyak nemét, mennyiségét és fekvő helyét.
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A szákmánykönyv lehet a napi jelentés-könyvnek egy külön
álló része vagy pedig külön e czélra előkészített könyv, a mely min
den egyes vállalkozó vagy szakmányos részére külön-külön lapot 
tartalmaz. Erre a lapra, a melynek fején az építő-szerződés, kötelező
levél, alkuegyezmény vagy szakmánylevél rövid kivonatát jegyezzük 
elő, írjuk egyrészt a teljesített és szabályszerűen átvett munkákat 
és másrészt az ezekért kiutalványozott fizetéseket, úgy, hogy a vál
lalkozó vagy szakmányos mindenkori helyzete az építtetővel és a 
szerződéssel szemben kiolvasható belőle. Ha az egyes füljegyzéseket 
úgy az építésvezető, mint a vállalkozó vagy szakmányos aláírja, 
akkor a szákmánykönyv igen jó szolgálatokat tehet az építő-szerző
dések lebonyolításánál, illetve a leszámolásnál.

A bérjegyzék végre a munkások, illetve szállítók vagy fuvaro
sok s az áltatok teljesített munkák és érdembe hozott keresetek 
részletes jegyzéke, olyképpen összeállítva, hogy azt a napszámjegy
zékkel, a napi jelentések könyvével és a szakmánykünyvvel össze
hasonlítani s a keresetet megállapítani és másrészt az utóbbit a mun
kás kezéhez kifizetni lehessen.

Az eddig tárgyalt első följegyzésekben az egyes munkálatok 
és szállítások össze-vissza keverve fordulnak elő, azokat ennélfogva 
egyes csoportokba kell összefoglalni, hogy a munka- és fuvarbért 
kiszámíthassuk s kifizethessük és a részletes számadást összehason
líthassuk. Ez a csoportosítás a bérjegyzékben történik, a melyet 
rendszerint hetenkint szokás összeállítani.

A bérjegyzékben az építésvezető, illetve a számvivő felsorolja 
a napszámban, szakmánybán vagy darabszámra végzett munkák 
minőségét és mennyiségét, az ennél érdembe hozott munkaidőt és 
keresetet, az illető munkás, illetve fuvaros nevét és esetleg lakó
helyét, a napibér magasságát és az esetleges levonások után kifize
tendő összeget; azonkívül ki kell tüntetni benne a hónap ama nap
jait, a melyeken dolgoztak és a napok összes számát is. A kere
setet mindig egyénenkint és név szerint kell kitüntetni.

A házi kezelésben végrehajtott munkálatok csoportosításánál 
lehetőleg a költségvetés czímeit tartjuk szem előtt, vagyis az ér
dembe hozott keresetet lehetőleg az egyes szerkezetek vagy tárgyak 
szerint elkülönítve mutatjuk ki. Az így összeállított bérjegyzék, 
mert a kifizetett összegeket azonnal úgy osztályozza, a mint azt az 
építés leszámolása megkívánja, a leszámolásnál igen jó szolgálatot 
tesz s ennek egyik főokmánya gyanánt szerepel. Oly munkálatoknál 
(felügyelet, éjjeli őrök stb.) ellenben, a melyeket, általános természe
tük miatt, a költségvetés czímei szerint részletezni nem lehet, leg-
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alább az illető fejezetet kell megnevezni, melynél az illető kiadás a 
leszámolásnál számba veendő.

A bérjegyzékben rendszerint csak azokat a munkákat és szál
lításokat, illetve fuvarbéreket tárgyaljuk, a melyeket személyek 
szerint lehet osztályozni, a kézművesek által szállított kész tárgyak 
(pl. asztatos-munka) kifizetése ellenben rendszerint a bérjegyzéken 
kivül, egyszerű számlák alapján történik, a melyeket az építésvezető, 
illetve, a szám vivő, elismerve rajtok a szállítmány átvételét, kifize
tésre utalványoz. Kifizetés után a számlák, melyekre a leszámolás
nál lesz szükség, az építésvezetőhöz, illetve a számvivőhöz kerülnek 
vissza s a pénztár a kifizetés igazolására nyugtatót vesz az illetőtől.

Ha a bérjegyzék oly munkáról készül, a melynek helyreállítása 
anyagfelhasználással jár, akkor az anyag neme, minősége, mennyi
sége és méretei is a bérjegyzék jegyzet rovatában kimutathatók.

Az ilyen bérjegyzék alakja a következő lehet:

Bérjegyzék

a selmeczbányai ferencz-aknai bányatelepen épülő egyemeletes tisztviselői lakó
háznál .........é v i..............................hó.......... -tói..........napjáig felhasznált munka-

és fuvarbérekről.
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Nagyobb munkálatoknál, a hol sok munkás és sok munka fordái elő és az 
utóbbiak különféle munkáknál voltak alkalmazva, úgy, hogy keresőtök több tétel 
alatt foglaltatik, a fönnebbin kívül még ú. n. fizetési jegyzéket is szokás készíteni, 
a mely a munkások nevét betűrendben felsorolva, kimutatja az áltatok érdembe 
hozott egész munkaidőt és keresetet, az ebből történt levonásokat és a kifizetendő 
összegeket. A kifizetés azután a munkás kezéhez e szerint a bérjegyzék szerint 
történik. Alakja a következő:
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A bérjegyzéket úgy az építésvezető, mint a számvivö aláírja 
és a fizetésre vonatkozó utalványnyal együtt megvizsgálás és kiűze
tés végett az illetékes pénztárhoz, illetve hivatalhoz átküldi. A bér
fizetésnél az építésvezetőnek és a számvivőnek is jelen kell lennie.

15. A kiviteli művelet elkészítése.

Az építés befejezése után az egész építésről egy kiviteli mű
velet készítendő, hogy ennek alapján az egész munka lefolyását, 
a tervezetnek miként való kivitelét megérteni és megbírálni, a le
számolást megállapítani és az építés fölülvizsgálását megejteni 
lehessen.

Ha az építés teljesen a jóváhagyott tervezetnek megfelelően 
történt, akkor a leszámolás, vállalatban való építésnél pedig a 
vállalkozó utolsó kereseti kimutatása, illetve végszámlája, az ere
deti tervrajzokkal fölszerelve, alkotja a kiviteli műveletet, a meny
nyiben az utolsó kereseti kimutatás, illetve — házi kezelésben való 
építésnél — a leszámolás a tényleg teljesített munkákat a költség- 
vetésnél követett sorrendben, ugyanolyan szövegezéssel és hivat
kozva a költségvetés illető tételeire, sorolja elő és az összes mun
kákat tartalmazza.

Oly esetben ellenben,, a midőn az építés végrehajtása a jóvá
hagyott tervezettől többé kevésbbé eltérőleg történt, úgy, hogy az 
eredeti tervezet és költségvetés szerint az építést sem helyesen 
fölülvizsgálni, sem pedig a leszámolást pontosan megállapítani nem 
lehet, mindig rendes kiviteli műveletet kell készíteni.

A kiviteli művelet éppen úgy készül, mint az eredeti tervezet 
s ennélfogva kiviteli tervezetből, az ennek alapján szerkesztett ren
des munkakimutatásból (előméretből) és kiviteli költségvetésből áll.

46*
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A kiviteli tervezet nem az eredeti tervezet módosításából vagy 
javításából áll, de a tényleges létesítésnek megfelelően teljesen 
újonnan készítendő; az engedelem alapját tevő tervezeten, a mely 
az egész építés alapja és — vállalatban való építésnél — a válla
lati szerződés legfontosabb alkotó része, semmiféle változtatást nem 
szabad tenni, vagy azt akár új vonalak berajzolása, akár új mére
tek bejegyzése által módosítani.

A kiviteli tervezet elkészítése végett a szükséges fölvételeket 
már az építés ideje alatt, a munka kivitelével egyidejűleg kell esz
közölni, úgy, hogy az építés befejezése után a kiviteli tervezet is 
egészben véve kész.

Oly esetben, a midőn a tervtől való eltérés nem jelentékeny 
és csak az épület egyes részeire vagy szerkezeteire terjed ki, a 
kiviteli terv készítése is egyszerűbbé válik, a mennyiben ekkor csak 
ezekről a részletekről kell külön részletrajzokat készíteni, azokat 
»végrehajtás szerint« felírással ellátni és az eredeti tervrajzokhoz 
hozzáragasztani.*

A kiviteli tervezet alapján a kiviteli előméret és költségvetés 
éppen úgy készül, s éppen olyan alakkal bír, mint az eredeti; szer
kesztésénél is a munkanemekre és a munkák felsorolására nézve 
ugyanazt a sorrendet kell követni, a melyet az eredeti előméret és 
költségvetés előír; az egyes tételeket itt is folyó számokkal látjuk 
el s a költségvetésben hivatkozunk reájok. Könnyebb összehason
lítás végett czélszerű az eredeti költségvetés régi folyó számait is a 
kiviteli költségvetésbe bejegyezni.

A kiviteli költségvetésben a tényleg teljesített munkák egység
árai vagy megegyeznek az eredeti költségvetés egységáraival, vagy 
pedig a munka megváltozott minőségének megfelelően vannak leve
zetve, illetve az építés közben létrejött külön egyezkedés alapján 
megállapítva.

Ha csak az egyes munkák mennyisége vagy minősége szen
vedett az építés folyamán változást, míg ellenben az egységárak a 
változtatásokra nézve is a régiek maradtak, akkor az egységárak mellé 
az eredeti költségvetésben előforduló egységi ár tételszáma Írandó, 
az esetleg előforduló új egységárak ellenben »új egységár« fel
írással ellátandók.

A kiviteli előméret és költségvetés szerkesztése szintén a mun
kával párhuzamosan halad, s ha az építés vállalatban történik, a 
vállalkozó kereseti kimutatásai a tényleges létesítésnek megfelelő 
előméretet és költségvetést szolgáltatják.

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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Ha a tervtől való eltérés csak egyes részekre vagy szerkezetekre 
terjed ki, a kiviteli költségvetés is, éppen úgy. mint a kiviteli terv, 
csak ezekre vonatkozólag szerkesztendő.

16. Az építés leszámolása.
Az építés befejezése után, nem tekintve azt, hogy a végrehaj

tás házi kezelésben vagy vállalatban történt-e, a kiviteli művelettel 
kapcsolatban következik a leszámoló művelet elkészítése vagyis a 
tényleges építő-költség leszámolása, hogy ennek és a kiviteli műve
letnek alapján a fölülvizsgálást megejteni lehessen.

A leszámoló művelet az építésre vonatkozó összes költségek 
rendszeres és rovatos kimutatása, a mely a fönnebb tárgyalt szám
adó-okmányok, nevezetesen az építés folyamán szerkesztett bér- és 
fuvarjegyzékek, számlák és kereseti kimutatások, anyagnaplók és 
amaz adatok alapján készül, a melyeket az építésvezető az építés 
egész ideje alatt az építő-naplóban összegyűjtött. Az utóbbi ad 
ugyanis felvilágosítást azokra a munkálatokra és méretekre nézve, 
a melyeket az építés befejezése után bemutatni és felmérni nem lehet.

Az építő-költség leszámolása, ha helyesen van megszerkesztve, fölmenti az 
építésvezetőt a további felelősség alól és képessé teszi őt arra. hogy az illető 
építkezést illető minden kérdésre nézve halározott és gyors felvilágosítást adjon 
s működésének szabályosságát és helyességét bebizonyítsa; ezenkívül azonban az 
építtetőnek, illetve az ellenőrző hatóságnak is lehetségessé teszi, hogy a számadás 
helyességét az építés kezdetétől fogva egészen a befejezésig követhesse és a tény
leges épitő-költséget az eredeti költségvetéssel összehasonlítva, annak miképpen 
való felhasználását kimutassa. A költségszámadás eme nagy fontosságánál fogva 
az építésvezetőnek már az építés közben kell mindazt gondosan gyűjtenie és 
rendeznie, a mi a leszámoláshoz szükséges, hogy a leszámoló műveletet az építés 
befejezése után lehetőleg rövid idő alatt elkészíteni, a leszámolást lebonyolítani 
és a fölülvizsgálatot megtartani lehessen.

A leszámolás alakja különböző lehet, a szerint, a mint az 
építtető az építő-költségnek kisebb-nagyobb részletezését kívánja s 
a mint az építés átalány-összegben vagy egységárak szerint, válla
latban vagy pedig házi kezelésben bonvolíttatott le. Alakját és 
szerkesztése módját nemcsak az állami, illetve kincstári és középít
kezéseknél, de nagyobb vállalatoknál és birtokosoknál is külön 
utasítások szabályozzák.

Vállalatban való építésnél, akár átalányösszegben akár egy
ségárak szerint adatott ki a munka, a leszámolás igen egyszerű 
alakkal bírhat. Ha ugyanis az eredeti terv végrehajtás közben vál
tozást nem szenvedett, akkor a tényleges építő-költséget a szerző
déses átalány-összeg, egységárak szerint való munkáltatásnál pedig 
a tényleg teljesített munkáknak a szerződéses egységárak szerint
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való értékesítése adja. Ekkor a leszámolásban, hivatkozással az 
építő-szerződésre, mindenekelőtt az eredeti költségvetés összegét és 
a teljesített munkák vállalati értékét, illetve a vállalkozó tiszta 
keresetét veszszük fel. ezután pedig a megtörtént részletfizetéseket 
soroljuk elő sorrendben, hivatkozva a kereseti kimutatásra, fizetési 
jegyzékekre vagy nyugtatókra. A részletfizetések összegét levonva a 
tiszta kereseti összegből, a maradvány adja a vállalkozónak még 
hátralevő követelését, illetve végső járandóságát. Ezzel kapcsolat
ban a leszámolást fölszereljük mindazokkal az okmányokkal, a 
melyek az engedélyezett és a vállalati összeget, valamint a részlet- 
fizetéseket kimutatják. Ilyenek: a költségvetés összes alkotó részei
vel együtt, az építő-szerződés, a kereseti kimutatások és a számlák, 
a fizetésre vonatkozó utalványok és más okmányok. Mindezeket a 
költségvetés czímei szerint osztályozzuk, rendezzük, egybefűzzük és 
folyó számokkal megjelölve, a leszámoláshoz csatoljuk, a leszámo
lásban pedig hivatkozunk az okmányok folyó számaira.

Ilyen leszámolás alakja a következő lehet:
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A munka és melléklet megnevezése
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i. A mellékelt és . . . . é v i .................. hó
....... napján elfogadott költségvetés
összege ............................................ 14625 40

2. A mellékelt és ....... é v i ................. hó
....... napján aláírt építés-szerződés
szerint 10 °/, árleengedés . . . . 1462 O' | x

*.

Szerződéses építő-költség 13162 86

Részletfizetések.
1. 3. Előleg a 3. sz melléklet szerint 2500 —

2 5. Munkabér fejében bérjegyzék szerint . 632 45
5. 8. » » » » 1240 12
4. 7. Fuvarbérek fejében a fuvarjegyzék

s z e r in t ............................................ 434 33
5. 4. 20030 db fali tégláért számla szerint . 960 —

6. 6. 10000 kg égetett mészért » » 250 —

7. 9. 120 ma gömbölyű fenyőfa » » 600 —

és úgy tovább

Ha ellenben az eredeti tervezet végrehajtás közben többé- 
kovésbbé módosult s ennek következtében a végrehajtott munka 
az eredetinél nagyobb vagy kisebb, akkor mindenekelölf a munka
többlet vagy munkamegtakarítás nagyságát és költségeit kell, hivat
kozva az építő-naplóra és az építtető utasításaira, részletesen ki-
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mulatni és az eltéréseket, illetve a tulkiadást megokolni. Magán
építkezéseknél rendszerint elégséges, ha a többkiadást, a költségve
tés czímei szerint elkülönítve, csak sommásan mutatjuk ki és a 
számadó-mellékletekkel bizonyítjuk, a nélkül, hogy azt a költségve
tés egyes tételei szerint részleteznek, s ha az eltérések és a túl
lépés keletkezését, okát és terjedelmét egy külön felvilágosító jelen
tésben vagy megokolásban legalább főbb pontjaiban kimutatjuk és 
kellően igazoljuk.

Ilyen költségszámadás a következő alakkal bírhatna:
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I. Földmunka.
1. 1. Költségvetés szerint előirányozva 314 22

Tényleges kiadás:
2. 3. 3. sz. kereseti kimutatás szerint 126 50 126 50
3. 4. 4. » » » » 80 32 80 32
4. 6. 6 » » » » 101 14 104 14
5. 9. 9. » » » » 65 45 65 45

összesen 376 41 376 4L
6. Túlkiadás a költségvetéssel szem-

b e n ...................................... 62 19
(lásd a megokolás 1. pontját).

II. Kőműves-munka.
stb. 1

A túllépés oka a földmunkára nézve az lehet, hogy az alapzatokat mélyeb
ben kellett megvetni, mint eredetileg tervezve volt, vagy hogy az alapárkok omlós 
falait rézsülni vagy dúczolni kellett, a mi az eredeti költségvetésben nem volt 
előirányozva. Az eredeti tervezettől való eltérést, ennek fölemlítése mellett, az 
építtető vagy építésvezető utasításával s hivatkozással az építő-naplóra kell meg
okolni.

Állami és középítkezéseknél az eredeti tervezettől való eltérés 
és a túlkiadás ilyen sommás kimutatása és megokolása nincs meg
engedve és a vállalkozó, illetve az építésvezető köteles a munka- 
többlet vagy munkamegtakarítás nagyságát és költségeit, hivatko
zással az építő-naplóra és az építés közben kapott utasításokra, 
külön e czélra szerkesztett kiviteli műveletben, a melyről már fön- 
nebb volt szó, összeállítani, az eredeti költségvetés megfelelő téte
leivel összehasonlítani és a legkisebb eltérést is megokolni.

A leszámolás összehasonlításánál azután az eredetileg meg
állapított és a szerződésbe fölvett vállalati összeg, illetve az elő
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irányzott építő-költség alá írjuk, hivatkozva a vizsgálati költségve
tésre, a több vagy kevesebb munkából eredő pénzértéket, úgy, hogy 
a kettőnek egyszerű összeadása vagy kivonása által a tényleges 
építő-költséget kapjuk. A részletfizetéseket és az ezek levonása 
után fenmaradó követelést az előbbi módon mutatjuk ki.

Oly esetben, a midőn a munkát több vállalkozóra biztuk s azok 
mindegyikével külön szerződést kötöttünk, természetesen annyi 
leszámolást kell készíteni, a hány vállalkozóval van dolgunk.

Saját kezelésben való munkáltatásnál a leszámoló művele
tet, különösen állami és középítkezéseknél, sokkal részletesebben 
kell elkészíteni, mint akkor, a midőn a munka vállalatban folyt. 
Ekkor ugyanis a történt fizetéseket nemcsak teljesen részletezve s 
a bérjegyzékek és számlák vagyis munkabérek és anyagok szerint 
elkülönítve kell kimutatni, de a felhasznált munka- és anyagmennyi
séget s ennek értékét a költségvetés egyes fejezeteire és tételeire 
is kell felosztani, s az előirányzott munka- és anyagmennyiséggel 
tételenkint összehasonlítva, a költségvetéssel szemben mutatkozó 
eltéréseket s az ebből származó túlkiadást vagy megtakarítást ki
mutatni és részletesen megokolni. A leszámolás tehát a költség- 
vetést fejezetről fejezetre és tételről tételre követi s a felhasznált 
munka- és anyagmennyiséget minden egyes tételnél külön és rész
letesen kimutatja. Itt tehát a kiviteli költségvetés egyes tételeinél 
a munka egységárát is úgy kell levezetni, mint az árelemzésnél.

Az ilyen leszámolás rendszerint három külön részből áll, még 
pedig a költségek részletezéséből, a tulajdonképpeni költségszá- 
madásból és a gazdasági kimutatásból; az utóbbi a túlkiadások 
és megtakarítások megokolását is tartalmazza.

a) A költségek részletezése egy rovatos kimutatásban történik 
és a költségszámadás előkészítő művelete, a melyet rendszerint már 
az építés folyamán készítünk el. A költségeknek a költségvetés 
egyes tételei szerint való felosztását ugyanis már a végrehajtás 
folyamán és lehetőleg a kiadással egyidejűleg kell eszközölni, a mi
dőn az illető munka még szemünk előtt van és az esetleg szüksé
ges felvilágosítások a helyszínén könnyen megszerezhetők, mert az 
építés befejezése után, a midőn a részletekre már nem emlékszünk 
világosan, a felosztást teljesen megbízható módon végrehajtani többé 
nem lehet. A rovatos kimutatás alakja a különböző munkaiatok
nál, azok természetéhez és az egységár meglevő elemzéséhez képest 
különböző, s míg a kőműves- kőfaragó-, ács- stb. munkáknál, a 
költségvetés minden egyes tételének megfelelően nem csak az anyag-, 
de a munkamennyiséget is kell részletezni, a többi kézműves-mun
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káknál a részletezés, úgy, mint az eredeti költségvetés szerkeszté
sénél, csak a kész tárgyak, illetőleg munkák megfelelő felosztására 
irányulhat, a nélkül, hogy a munkát az anyagtól elkülönítené. Az 
alábbi táblázat* a kőműves munkák részletezését mutatja, a mely 
valamennyi között a legterjedelmesebb: ennek alapján a többi mun
kálatok részletes kimutatása is könnyen megszerkeszthető.

A táblázat rovatai két főcsoportra oszlanak; az egyik a telje
sített munkamennyiséget, az ennél felhasznált kézműves- és nap
számos-munkát és ennek értékét, a másik pedig a felhasznált anya
got és ennek pénzértékét mutatja.

A munkabér rovatait a megfelelő tételekre való hivatkozással 
a bérjegyzékek, az anyagokat pedig az anyagnapló adatai alapján 
töltjük ki; e mellett a tárgy rovatában a kőműves-munka összes 
czimeit, a költségvetésből átvett rövid szövegezéssel és hivatkozva 
ennek tételeire soroljuk elő. Ha pedig olyan munkák is előfordulnak, 
a melyek a költségvetésben előirányozva nem voltak, akkor azokat 
a velők rokon munkálatok után veszszük fel a részletezésbe. A 
pénzértékeket tételenkint összegezve, kapjuk az egyes munkálatok 
összes költségeit s ha ezeket a teljesített munkamennyiséggel eloszt
juk, a munka egy egységére eső költséget.

A felügyelet és szerszámkopás rovatát szintén a bérjegyzékek 
és az anyag- vagy szerszámnapló adatai alapján kell kitölteni. Ezek 
az adatok azonban rendszerint több tételre vonatkoznak, a mennyi
ben ugyanazok a szerszámok különféle munkálatoknál használtatnak 
s a felügyelet is rendszerint közös. Ezt a közös költséget tehát az 
egyes tételekre az azokra eső pénzösszeg arányában osztjuk fel és 
megfelelő részletét az illető tételhez Írjuk. Általában véve e czím 
alá tartoznak a szerszámok beszerzésére fordított költségen kívül 
mindazok a kiadások, a melyek a szerszámok fentartására és javí
tására fordíttatnak, valamint a munkavezetők, felvigyázók, nappali 
és éjjeli őrök. a kihordók és általában a kezelő személyzet bérei.

Hogy a részletezésből semmit ki ne hagyjunk, minden egyes 
mellékletre följegyezzük, hogy kiadási összege a részletezés melyik 
tétele alatt és milyen részletösszegekkel fordúl elő. A részletek 
összegezése, természetesen, a melléklet kiadási összegét kell hogy 
eredményezze.

A részletezés megkönnyítésére, mint már említettük, az adatok és a pénz
kiadás helyes előjegyzéséről már az építés közben kell gondoskodni és mindazt 
összegyűjteni és rendezni, a mivel a kiadást igazolni lehet; a kiadás mellékleteinek

* Provisorische Bau-Instruktion für die k. k. Berg-. Hütten- und Salinen- 
Werke, Wien 1858.
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gyűjtése, rendezése és osztályozása ennélfogva az építésvezető, illetőleg a szám
vivő elsőrendű teendői közé tartozik. A mellékleteket e czélból a már említett 
módon kell csoportokba osztani, egybefűzni és folyószámokkal fölszerelni, a 
melyekre a részletezésben hivatkozhatunk.

A részletezés elején vagy végén czélszerű az összes számadó 
mellékleteket és a bennük foglalt pénzkiadást, folyó számuk sorrend
jében, egymás után felsorolni és összegezni, hogy a számadás végső 
összegét, a melynek egyeznie kell a részletezés végső összegével, 
könnyen áttekinthető módon megállapítsuk és a részletezés helyes
ségét kimutassuk.

b) A tulajdonképpeni költségszámadás alakja megegyezik a 
költségvetés alakjával és a következő rovatokat tartalmazza:
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tiszta meszeléssel
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kopás ...................... _ _ _ 42 36
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-------------7
tokát a már kész részletezésből veszi át, s azokat a költségvetésből
átvett szövegezéssel és hivatkozva annak tételeire, egymásután sorolja 
elő, úgy, mint a fönnebbi táblázat mutatja. A kötlségeket azonban csak 
annyiban kell részletezni, a mennyiben azt a munkabéreknek egy
mástól és a különböző anyagoktól való elkülönítése megkívánja. 
Ez az elkülönítés természetesen csak a költségvetésben található rész
letezéshez alkalmazkodik és ennélfogva az anyagot a munkabértől 
csak ott választja el, a hol az a költségvetésben is külön van 
kimutatva.

A felhasznált munka- és anyag-mennyiséget összevetve az érte 
fizetett pénzértékkel, kapjuk az átlagos munkabéreket és anyagárakat;
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ezeket a 6. rovatba jegyezzük be. A tételben megnevezett munka 
egész költségösszegét hasonlóképpen elosztva a valóban teljesített 
munkamennyiséggel, kapjuk az egy munkaegységnek megfelelő ári.

A költségvetésben elő nem irányzott, de tényleg végrehajtott 
munkálatokat megfelelő helyen éppen úgy illesztjük közbe, mint a 
költségrészletezésnél említettük.

A számadás végén a költségeket, úgy, mint a költségkimutatás 
végén, a költségvetés fejezetczimei szerint összefoglaljuk, összeadjuk 
és a költségvetés végső összegével, illetve az engedélyezett összeggel 
összehasonlítva, az ezzel szemben mutatkozó túllépést vagy meg
takarítást kimutatjuk.

c) A gazdasági kimutatás végre arra való, hogy benne a 
leszámolás egyes tételeit a költségvetés megfelelő tételeivel össze
hasonlítsuk és a tulkiadást vagy megtakarítást tételenkint kimutas
suk és azonnal megokoljuk. Ez által tehát minden legkisebb elté
rést, a mely az eredeti tervezettel és költségvetéssel szemben mu
tatkozik, részletesen kimutatjuk, úgy, hogy az eltérés oka, a mely 
vagy a nagyobb munkateljesítésben, vagy pedig a nagyobb egység
árakban van, azonnal szembetűnik. Az eltérés megokolása a »meg
jegyzés« rovatába jön*

Az így elkészített számadást azután az építésvezető az elfo
gadott tervezettel és költségvetéssel, az engedelmező és más, az illető 
tárgyra vonatkozó rendeletekkel, az épitő-szerződésekkel, az építés 
közben fölvett jegyzőkönyvekkel, a bér- és fuvarjegyzékekkel, az 
anyagnaplóval és egyéb számadó mellékletekkel (számlák, kereseti 
kimutatások stb.) fölszerelve és az alább leírandó leltárral kiegészítve, 
az épittetőhöz, illetve az illetékes hivatalhoz terjeszti elő, a mely a 
számadást szám szerint megvizsgáltatja és, ha rendben van, az 
építmény műszaki fölülvizsgálása és átvétele iránt intézkedik.

Az építésvezető mindaddig felelős a leszámolás helyességéért, 
a míg az szám szerint megvizsgálva, a műszaki fölülvizsgálat által 
beigazolva és az építtető által véglegesen elfogadva vagy jóváhagyva 
nincsen. Ekkor azonban saját igazolására, a felelősség alól való írás
beli fölmentést kérhet.

Az ilyen építő-számadás, mint látjuk, igen komplikált és nagyon 
sok munkát igényel. Azért legtöbb esetben az állami építkezéseknél 
is mellőzik. E helyett a kívánt czélnak teljesen megfelel, ha az 
építésvezető minden olyan esetben, a midőn a kivitel az előirány
zattól eltér, pontos, szabatos és részletes kiviteli költségvetést és

* A gazdasági kimutatás alakja a következő oldalon látható.
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előméretet készít, a melynek egységárai az engedélyezett egység
árakkal megegyeznek, és azt az eredeti számadásokkal és okmá
nyokkal és egy külön anyagszámadással fölszerelve, az illetékes 
hatósághoz terjeszti elő.

17. Az épület leltára.

A leltár az építőszámadás fontos melléklete, a melyet csak a 
legritkább esetben és csak egészen csekély kiterjedésű építkezésnél 
szabad mellőzni. Gzélja az, hogy a kész épület tényleges állapotát 
kimutassa és mindazt elősorolja, a mi az épület egészben és rész
leteiben való megismeréséhez sziikéges.

A leltár alapja az épület tervrajzai, a műszaki leírás, az építés 
számadása és ennek mellékletei, mert ezek szolgáltatják a tényleges 
állapot megismertetéséhez szükséges adatokat. Azért olyan esetben, 
a midőn az épület az eredeti tervtől eltérően épült, erre a czélra a 
kiviteli tervezetet és költségvetést kell alapúi venni.

Maga a leltár nem egyéb, mint az épület fekvésének, nagyságának 
és külsejének, valamint fontosabb alkotó részeinek s azok alkotá
sának, elrendezésének és fölszerelésének lehetőleg rövidre szabott, 
de világos, kimerítő és könnyen áttekinthető leírása. A leírás sor
rendjét, ha több épülettel van dolgunk, azok fontossága határozza 
meg, vagyis mindenekelőtt a főépület leltárát készítjük el és csak 
azután a netalán meglevő melléképületek leírását. Ha a főépület 
több részből áll, akkor a legfontosabbat bocsátjuk előre.

A leltár megszerkesztése a következő elvek alapján történik.
1. Mindenekelőtt tájékoztatjuk az olvasót az épület fekvése 

felől, viszonyítva ezt a világtájakhoz és a szomszédos épületekhez, 
illetve utczákhoz, közterekhez vagy üres telkekhez.

2. Ismertetjük az épülettelket, az épület alaprajzi alakját és 
méreteit, kimutatjuk a beépített terület nagyságát és az ezzel kap
csolatban levő, de be nem épített telekrészek, pl. az udvar, a kert 
területét és rendeltetését.

3. Leírjuk az épület fő alkotó részeinek szerkezetét, nevezetesen 
a falak anyagát, a menyezeteket és padozatokat, a födélszék szerke
zetét, anyagát és füdésrnódját, az ereszcsatornákat és a vízlefolyó 
csöveket stb.

4. Ezután átmegyünk az épület külsejének taglalásába, vagyis 
leírjuk az egyes homlokzatokat és azok díszítéseit, az erkélyeket, az 
ajtó- és ablaknyílásokat, a födél alakját, a kéményeket stb. és végre 
a bejárót.
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5. Atmenve a ház belsejébe, leírjuk a bejáró ajtót és a folyosót, 
annak kövezetét vagy padozatát* menyezetét vagy boltozatát, falait, 
ajtó- és ablaknyílásait; valamennyi szerkezetnél a méreteket, illetve 
az alkotó részek számát, anyagát, szerkezetét és felszerelését, a festést, 
illetve mázolást, ajtóknál és ablakoknál a vasalatot és a zárószer
kezetet, az ablakrácsokat és az ablaktáblákat stb.

6. Most következik a földszinti lakóhelyiségek leírása oly sor
rendben, a mint egymásután következnek és egymással összekötte
tésben vannak; a leírás kiterjed a falakra és azok festésére, a padozat 
és a menvezet, illetve boltozat anyagára és szerkezetére, a bejáró 
és az összekötő ajtók, valamint az ablakok számára, anyagára, szer
kezetére, fölszerelésére (ablakrács, ablaktáblák, zsaluk stb.). vasala- 
tára és mázolására, a kályhákra és fűtő-testekre stb.

7. A lakóhelyiségek után következik a konyha és éléskamara, 
az árnyékszék és végre a pincze. A konyhában leírjuk a tűzhely 
nemét, szerkezetét, fölszerelését és a fűtés módját, a konyha egyéb 
berendezését (konvhakiöntő, sütőkemencze, mosóüst stb.) az éléska
marában a hozzátartozó állandó berendezést, az árnyékszékeknél a 
szerkezetet, a fölszerelést és az ürülék gyűjtésének, illetve elveze
tésének módját stb., a pinczében végre a pinczelépcsőt és bejárót, a 
lépcső anyagát és szerkezetét, a pinczefolyosót, az egyes pinczehelyi- 
ségeket s ezek állandó fölszerelését. Emellett mindenütt kiterjesz
kedünk a falak, a kövezet, illetve padozat, a menyezet, illetve bol
tozat, az ajtók és ablakok stb. leírására is.

8. Leírva ily módon teljesen a földszintet, következik az emeletre 
vezető lépcső, megemlítve ennek szerkezetét, méreteit, anyagát, a 
lépcsőkorlátokat és a megtámasztás módját.

9. Az első emeletre érve, az itteni folyosó, lakó- és mellék- 
helyiségek stb. leírásánál ugyanazok szerint az elvek szerint járunk 
el. mint a földszinten és úgy folytatjuk a munkát a második, esetleg 
a harmadik emeleten keresztül, egészen a padlássorig.

10. A padlássornál kiterjeszkedünk a padláslépcsőre és a bejá
róra, a kövezetre, a padlásajtóra és ablakokra, a kéményekre, a 
padláson levő kéménytisztitó ajtócskákra, a padlás választó falaira 
és állandó fölszerelésére, az esetleg ott elhelyezett víztartóra és a 
vízvezető csövekre stb.

Az így befejezett részletezés végén kitüntetjük az épületnek a 
fölvételkor való értékét; ezt az értéket új épületeknél az építő
költség leszámolásából, régebben fennálló épületeknél pedig külön 
becslés útján kapjuk. Ezzel az épület leltára, megtörtént aláírás 
után, kész.

Sobó: KözfSpítéf-tan I I . 47
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Az épület belsejének leírásánál a bútorokat, a melyek az épület 
állandó berendezéséül nem tekinthetők, teljesen figyelmen kívül 
hagyjuk és a leltári tárgyak közül is legföljebb azokat soroljuk elő, 
a melyek az épület el nem választható tartozékát alkotják, pl. a víz
vagy gázvezetéket stb.

Állami építkezéseknél a leltár-leírásra az ú. n. leltár-növekvési 
naplót használják, a melynek alakja a következő:
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A 2485.—2490. ábrában bemutatott épület leltári leírása a fönnebb tárgyalt 

költségvetés alapján a következő lenne:
Egyemeletes tisztviselői lakóház két tisztviselő részére, egyenkint 4—4 

szobával és a hozzátartozó mellékhelyiségekkel.
Az épület a selmeczbányai ferenczaknai bányatelepen a 824. helyrajzi 

számú telken, teljesen szabadon áll, főhomlokzatával délkeletnek néz s három 
oldalról kerttel van körülvéve.

A telek száraz, sziklás és a ...........útczával határos.
A lakóház alaprajzi alakja derékszögű négyszög, hosszúsága 19*59. széles

sége 14*85 m, a főhomlokzatban 0*60 m-nyire kiszögellő és 9*20 m hosszú rizal- 
littal, a mely a homlokzat közepét foglalja el. A beépített tervlet nagysága 
280 m2, a hasznosított területé a földszinten 189*95 irr, az emeleten pedig 
198*42 m2. A ház mellett levő és részint gyümölcsös, részint zöldséges kert terü
lete 2 hold 1125 □  öl, holdját 1600 négyzetöllel száfnítva.

Az épület alapfalazata a legjobb minőségű, a városi kőbányából fejtett, 
fekvőlapos terméskőből, a pinczefalazat 4/ß-részben ugyanilyen terméskőből, 
^.-részben jó minőségű szentantali téglából, a földszinti főfalak M3-rész termés
kőből és 1/a-rész téglából, az emeleti és padlásfalak kizárólag téglából épültek s 
kívül és belül vakolva vannak. A főfalak vastagsága a földszinten 0*60, az eme
leten 0*45 m; ugyanily vastagok az anyafalak is, míg a választó falak 0*15 m 
vastagságúak. A pinczehelyiségek vasgerendák közé rakott, a folyosók pedig tömör 
boltozattal bírnak, a földszinti és emeleti menyezet pedig 20—24 cm magas csapos 
fenyőfagerendákból készült. Az összes sík menyezetek nádazva és vakolva vannak. 
A szobák részben amerikai, részben hajó-padozattal, a padlás közönséges mész
habarcsba rakott és lapján fekvő téglakövezettel, a veranda, a folyosók, a lépcső
ház, a konyhák és az árnyékszékek végre egyszerű gránittó-mozaikkal vannak 
burkolva. A felhasznált vasgerendák súlya 4657 kg, a falkapcsoké 475 kg.

A széklábas, két székoszlopos, szelemenes, kontyos födél fenyőfaléczeken 
fekvő kettős cserépfedéssel és eresz alatt felakasztott, czinklemezből készült eresz
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csatornákkal s ugyanilyen vízlefolyó csövekkel van fölszerelve. A csurgók és 
kémények kerülete czinklemezzel vannak födve.

A verandára vezető lépcsők berencsfalusi faragottkőből, a pinczébe vezetők 
tölgyfagerendákból, az emeletre vezetők pedig tölgyfaoldalak közé eresztett tölgy- 
és fenyődeszkákból készültek s az utóbbik alulról szabadok. A lépcsőkorlát 
öntöttvas.

Az árnyékszékek öntöttvasból való tömlővel és töltsérekkel vannak föl
szerelve (520 kg súlyban); a pöczegödör, a mely a ház mögött fekszik és kettős 
tölgyfaajtóval van elzárva s hidraulikus mészhabarcsba rakott téglából felépítve, 
a tömlő alá, az épületbe benyúlik.

A padlás egyrészt a székfalban és másrészt a födélsíkokban tekvő (czink- 
lemezből készült, fecskefarkalakú) ablakokkal van megvilágítva és a lépcső felől 
vasajtóval elzárva. A padlástérből egy kijáró ajtó vezet a födélre, a mely szintén 
czinklemezből készült.

A tűzhelyek orosz kéményekkel, az utóbbiak pedig kettős vasajtócskákkal 
elzárható tisztító nyílásokkal és faragott fedőlapokkal vannak fölszerelve.

Az épület az ereszvonalig 1070 m magas; teteje kontyos, s három falazott 
kémény nyúlik ki belőle. A főhomlokzatban van 5 pincze-, 5 földszinti, 5 emeleti 
5 székfal- és 2 padlásablak, a jobboldali homlokzatban a földszint közepén a 
bejáró ajtó, két oldalt egy-egy ablak, az emeleten és a székfalban 3 — 3, a födélen 
pedig 1 ablak, a baloldali oldalhomlokzat földszintjén, emeletén és székfalában 
2—2 és födelén 1 ablak, a hátulsó homlokzatban pedig 6—6 földszinti, emeleti 
és székfalablak s azonkívül 2 födélablak. A pinczeablakok fekvő derékszögű 
négyszög-alakkal s O'öO X  0 80 m méretekkel bírnak és beüvegezett fayonvas
rácscsal vannak fölszerelve (összesen 60 kg súlyban). A földszinti ablakok széles
sége r00, magassága 1 *90 m, az emeleti ablakoké 1*10 m, illetve 2*10 m, a szék- 
falablakoké pedig TO ', illetve 0‘40 m. Kivételt csak az árnyékszékablakok- tesznek, 
a melyeknek szélessége csak 060, magassága csak 120 m.

-4 párkányok téglából vannak kirakva és közönséges mészhabarcscsal 
kihúzva. A (rBO m magas faltő 25 cm magas talpszalaggal csatlakozik a talajhoz 
s fölül 15 X  25 cm keresztszelvényű faltőpárkánynyal megy át a földszintbe. 
A földszinti ablakok alatt ugyanilyen méretű könyöklőpárkány fut az épület körül; 
az ablakok könyöklői némileg kiszögellnek a könyöklőpárkányból és terrakotta- 
konzolokkal vannak gyámolítva. Az emeletet a földszinttől 40 X 3 0  cm kereszt- 
szelvényű övező-párká.nv választja el, a melyhez az emelet 25 cm széles talp
szalaggal csatlakozik. A főpárkány 45 X  30 cm méretű és az egész épület körül 
fut; hozzátartozik a székfalat alúlról határoló és 20 cm széles szalagpárkány is.

Az ablakok 20 cm széles szalagpárkánynyal vannak szegélyezve s könyöklő- 
és szemöldökpárkányokkal fölszerelve.

A földszint vakolata rovátkolt, az emeleté síma; az utóbbi azonban rovátkolt 
falszalagokkal (lizénák) van szegélyezve.

Az épület jobboldali oromfalában van a bejáró ajtó, előtte verandával, a 
melyre 7 kő-lépcsőfok vezet. A veranda 6 fenyőfaoszlopon álló félereszű födéllel 
van fölszerelve és nyitott. Alját O’So m magas és kimetszett deszkával borított 
könyöklőfal határolja, míg az oszlopokat fölül kimetszett deszkaívek kötik össze. 
A veranda gyalult deszkaborításhoz erősített czinklemezzel van födve.

.1 bejáró ajtó l ‘3d m széles és 3‘0 j m magas, magasságából 0’60 m-t a 
fölülvilágító foglal el. Az ajtó tölgyfatokok közé van fogva, 6-5 cm vastag tölgyfa- 
pallóból készült s 15 cm széles bélléssel és kétoldali hornyolt peremmel bír, a

47*
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melyek mind mázolva vannak. Vasalata hat szárnyas pánt, két erős beeresztett 
tolóretesz és erős bevésett zár, sárgarézkilincsekkel és pajzsokkal. A fölül
világító nyitható. A két ajtószárnyba fayonrács van illesztve.

A bejáró ajtó 1 *60 m széles és 13 m hosszú folyosóba nyílik; ebből jobbra 
két darab kétszárnyú ajtó vezet a fogadó és a nappali szobába, balra pedig 
4 darab egyszárnyú ajtó az árnyékszékbe, az éléskamarába, a konyhába és a 
gyermekszobába, Ugyancsak a folyosó ezen az oldalán az árnyékszék és az élés
kamara között van a 270 m széles és 3’ö0 magas lépcsőnyílás. A folyosó meg
világítására szolgál egyrészt a bejáró ajtó fölülvilágítója és másrészt a lépcsőházi 
ablak. Talaja granittó-mozaikkal van burkolva, menyezete pedig V^túglavastag- 
ságú porosz süvegboltozat. Falai és menyezetei simára vannak vakolva és egy
szerű márvány utánzatképpen befestve. A kémény tisztító ajtócskák a folyosóra 
nyílnak.

A folyosóból jobbra nyíló kétszárnyú ajtón a fogadó szobába lépünk, a 
melynek hosszúsága 5’00, mélysége 6-00 m, s a főhomlokzatban egy és az orom
falban is egy ablakkal bir. Fölszerelése egy darab 2*40 m magas és 075 X  055 
méter keresztszelvényű cserépkályha.

Innen az összekötő kétszárnyú ajtón át a nappali szobába jövünk, a 
melynek hosszúsága 5’00, mélysége 6’60 m s a melynek az épület homlokzatán 
a rizalit felel meg. A benne levő cserépkályha 2 64 m magas és 0 95 X  055 m 
kercsztszelvénynyel bír. Megvilágítására a főhomlokzatban levő 3 darab ablak 
szolgál. A szoba egy kétszárnyú ajtó által a folyosóval és egy ajtó által a háló
szobával van összekötve. A hálószoba az épület báloldali sarkát foglalja el és 
5'15 m hosszúság mellett 8'95 m mélységű. Egy ablaka a homlokzatban, egy pedig 
az oldalfalban van. A benne álló cserépkályha 2'40 X  0‘85 X  0‘5ö m méretek
kel bir.

A hálószobából egyszárnyú ajtó vezet a gyermekszobába, a mely az épület 
hátulsó homlokzata hosszában van s a folyosó baloldali falában levő egyszárnyú 
ajtó által a folyosóval is van összekötve. Hosszúsága 675, mélysége 4'65 m. 
Fölszerelése egy cserépkályha 2'40 X  0 75 X  0’55 m méretekkel. Egy ablaka az 
oldalfalban, kettő pedig a hátulsó homlokzatban van.

A fogadó- és a lakó-szoba amerikai, a háló- és a gyermekszoba hajó-pado
zattal s valamennyi nádazott és vakolt csapos gerenda-menyezcttel bír. Falaik és 
menyezetök enyves festékkel van befestve.

A kétszárnyú vésett ajtók 1*39 m szélesek és 2*60 m magasak s 5 cm 
vastag, fenyőpallóból készültek; a folyosóra nyílók 43 cm, a szobák között levők 
pedig 16 cm széles bélléssel és azonkívül kél oldali hornyolt peremmel vannak 
fölszerelve. Vasalatuk 6 szárnyas pánt, 2 tolóretesz és 1 bevésett zár, 2 sárgaréz- 
kilincscsel és paizsokkal s 2—2 kulcscsal.

Az ablakok szélessége 1*00, magassága U90 m s valamennyi négyszárnyú, 
szilárd középrészszel, 16 cm széles bélléssel s ablakdeszkával bir. Vasalatuk 32 db 
sarok vas, 29 db szárnyas pánt, 12 db fél rézkilincs, 2 db belső és 2> db külső 
kiakasztó. A külső ablakszárnyak kifelé nyílnák. Üvegezésük 2 mm vastag 
szolin-üveg.

Az összes ajtók és ablakok háromszoros olajfestékkel tölgyfaszínre vannak 
bemázolva és erezve.

A hátulsó homlokzat hosszában a gyermekszobával határos a konyha, a 
melybe a folyosóról egyszárnyú ajtón át lehet jutni, hos»zúsága 3'60, mélysége 
4'50 m. A takaréktűzhely emeletes, vakolt falakkal, kél sütőcsővel és rézből való
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vízkazánnal. Síkmenyezettel, gránittó-mozaikburkolattal, és egy darab, a hátulsó 
homlokzatban levő, kettős négyszárnyú ablakkal bír, a mely a fönnebh leirottakkal 
azonos szerkezetű és fölszerelésű. Falai enyves festékkel vannak befestve.

A konyha és a lépcsőbáz között van az éléskamara, a folyosóra nyíló 
egyszárnyú ajtóval, a hátulsó homlokzatban levő négyszárnyú kettős ablakkal, 
gyalult és illesztett fenyőfapadozattal, sík menyezettel s 3*60 m hosszúsággal és 
4'50 m mélységgel. Falai simára vannak vakolva és meszelve. Fölszerelése két 
polez, a melyek a két hosszfalhoz támaszkodnak.

A bejárótól jobbra, a folyosó végén van a kettős árnyé xszék, a melybe 
egyszárnyú ajtó vezet. A fülkék előtt 2'ŐJ m hosszú és 3’0ü m mély előtér van. 
a mely az oldalfalban levő és a többivel egyenlő nagyságú, kettős, négyszárnyú 
ablakon át kapja a világosságot. Az árnyékszék-fülkék az előtértől és egymástól 
2'20 m magas, fenyőfakerethez erősített, olajfestékkel mázolt és gyalult deszka
falakkal vannak elválasztva és 0 60 m széles s 1/20 m magas, egyszerű, egyszárnyú 
ablakkal megvilágítva; szélességük egyenkint 1\)0.mélységűk l*50m. Az ülés kemény
fából, az elülső deszka ellenben fenyőfából készült. Az árnyékszék kövezete granitló- 
mozaik, menyezete sík, s úgy ez, mint a falak egyszerű, sí ma festéssel bírnak.

A földszinti helyiségek magassága 3'50 m.
A pinczelépcsö az emeletre vezető lépcső alatt van és kétkarú, tölgyfa

gerendákból készült, a melyek mindkét végükkel be vannak falazva. A lépcső 
alján van az 1/00 m széles és 2 00 m magas s 4 cm vastag fenyődeszkából 
készült, egyszerű pinczeajtó, béllés és perem nélkül. Vasalata 2 keresztpánt,
2 sarokvas és 1 kilincses borított zár.

Az ajtó a pinczefolyosóra nyílik, a mely a földszinti folyosó alatt van s 
12'70 m hosszú és 1/45 m széles. Jobboldalán 2 ajtó és végén 1 ajtó vezet a 
három pinczehelyiségbe, a melyek az elülső homlokfal hosszában a földszinti 
három lakószoba alatt vannak s egymással összekötve nincsenek. A pinczehelyi- 
ségek méretei 4'70 X  6’0J m, 7'40 X  6*30 m és 4'70 X  7'90 m. Falaik, úgy, mint 
a folyosóé is, simítatlan vakolattal birnak, menyezetök vasgerendák közé fogott 
téglaboltozat. Megvilágításuk az elülső homlokzatban levő és a földszinti abla
kokkal azonos beosztású 5 ablakon át történik, a melyek 0 50 m magasak s 
0'80 m szélesek, s fayonvasból készült és beüvegezett egyszárnyú ablakokkal bírnak. 
A pinezék magassága 2'8o m.

Az emeletre vezető lépcső kétkarú, 1'30 m széles, 17 cm magas és 30 cm 
széles fokokkal, tölgyfából való, 5 cm vastag hágódeszkákkal és fenyőfából való,
3 cm vastag bétlésdeszkával. A fokok 12 cm vastag, 30 cm széles s tölgyfából 
való lépcsőoldalakba vannak bevésve. A párhuzamos lépcsőkarok között van a 
pihenő, befalazott tartógerendákkal s felső, also és vakborítással. A lépcső meg
világítása a pihenőhelyen levő ablakon át történik, a melyet a pihenő magas
sága irányában két részre oszt.

A lépcsőkorlát a külső lépcsőoldalba eresztett, öntött korlátrudakkal és 
kemény fából készült, alakozott és fényezett karfával van fölszerelve s a lépcső-' 
karok végén álló korlátoszlopokba becsapozva.

Ezután következik az emeleti folyosó és helyiségek leírása, éppen oly 
módon, mint a földszinten.

18. Az építmény fölülvizsgálasa és átvétele.
Az építés teljes befejezése és az építő-számadás, elkészítése 

után az építmény az építtetőnek adandó át. Mielőtt azonban az

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



74.2

épí ttető azt véglegesen átvenné, meggyőződést kell szereznie arra 
n ézve, hogy az építés tényleg úgy van végrehajtva, mint az eredeti 
tervezet és az építés közben szükségesnek mutatkozott s az ő bele
egyezésével eszközölt változtatások megkívánják. Ezt a meggyőződést 
az által szerzi meg, hogy az építményt saját külön műszaki köze
gével részletesen átveszi vagyis műszakilag fölülvizsgáltatja.

A munkák teljes befejezését az építésvezető az építtetőnek 
vagy az illetékes hivatalnak bejelenteni tartozik. Vállalatban való 
építésnél az építésvezető a vállalkozó részére a munkák teljes be
végzését igazoló bizonyítványt állít ki, a melyben azt is kijelenti, 
hogy az építkezés fölülvizsgálható. Ezen bizonyítvány alapján azu
tán maga a vállalkozó folyamodik a fólülvizsgálatért.

A felülvizsgálat mindig az építtető rendeletére történik s nagyobb 
terjedelmű építkezéseknél bizottságilag, kisebbeknél egy hozzá
értő közeg által haj tátik végre; mindkettőt az építtető küldi ki. 
Mindkét esetben részt vesz benne az építésvezető és a vállalkozó, 
az utóbbinak meg nem jelenése azonban a felülvizsgálat megtartá
sát meg nem akadályozza s a távoliétében hozott határozatnak magát 
föltétlenül alávetni tartozik. Állami és törvényhatósági építkezé
s n é l  a fölülvizsgáló műszaki közeg mellé, ha a föliilvizsgálat 
nagyobb terjedelmű építkezésre vonatkozik, szükség esetén egy szám
vevőségi közeg is kirendelhető.

A fölül vizsgálat feladata, hogy megállapítsa, mennyiben felel 
meg a tényleg teljesített munka a tervezetnek és a szerződésnek 
mennyiség és minőség tekintetében, milyen eltéréseket mutat ezek
kel szemben az építmény, mennyi a tényleges kiadás, a melylyel 
a munkák végrehajtása járt, s mennyi a vállalkozó jogos követelése.

A fölülvizsgálat alkalmával csak azok az építmények, illetve 
munkák vagy szállítások vehetők át, a melyeknek végrehajtása az 
eredetileg jóváhagyott tervezeten alapszik, vagy pedig, ha az építés 
a tervezettől eltérőleg történt, a melyekre nézve a fölülvizsgálatnál 
beigazolható, hogy azok az időközben előállott vagy építés közben 
fölfedezett helyi körülmények folytán szükségessé váltak s az építtető, 
illetve — ha az építés vállalatban folyt — az építésvezető által 
elrendeltettek. Ezt a körülményt a fölülvizsgálatnál is kell a jegy
zőkönyvben igazolni. A fölülvizsgálathoz ennélfogva mindazokat az 
okmányokat és terveket kell előkészíteni és a bizottságnak előterjesz
teni, a melyek a fölül vizsgálatnak megtartását lehetségessé teszik.

A fölülvizsgálat alapja az eredeti tervrajzok és a költég vet és, 
előmérettel és műszaki leírással együtt, az ennek jóváhagyására 
vonatkozó rendelet és vállalatban való építésnél a vállalati szer-
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ződés a hozzátartozó általános és részletes föltételekkel, valamint 
az azt megelőző versenytárgyalási hirdetmény nyel és árlejtési jegy
zőkönyvvel együtt; az utóbbi kettő esetleg el is hagyható, a mennyi
ben a szerződés jóváhagyása által fölöslegessé vált. A fölül vizsgálati 
okmányokhoz tartoznak ezen kivid a munkaátadási jegyzőkönyvek, 
az építő-napló összes mellékleteivel és okmányaival, a jóvá
hagyott több vagy kevesebb munkáról az építés folyamán szerkesz
tett műszaki művelet, illetve a fölmerült tervmódosítások, az elszá
molási, illetve kiviteli terv, előméret és költségvetés, a vállalkozó 
által kapott részletfizetések kimutatása, az esetleges lebontásokból 
visszanyert anyagok elszámolása és a beszállított vastárgyak meny- 
nyiségét igazoló súlybizonylatok.

Házi kezelésben végzett munkáknál a fölül vizsgálathoz készen 
tartandók az eredeti és a kiviteli műveleten kívül az összes ok
mányokkal fölszerelt pénz-, anyag- és munkaszámadások s az 
építésre vonatkozó rendeletek.

A fölülvizsgálathoz végre, a vállalkozóval való leszámolás meg- 
ejtése czéljából, minden építkezésre nézve egy fölülvizsgálati kimu
tatás készítendő, a melynek alakja a következő oldalon látható.*

A fölülvizsgálatnál az eljárás az, hogy a fölülvizsgáló bizottság 
vagy biztos mindenekelőtt részletesen és behatóan áttanulmányozza 
a fönnebb elősorolt fölülvizsgálati okmányokat, illetve tájékozást 
szerez az építés körülményeire és részleteire nézve, azután pedig az 
építésvezető és vállalkozó vagy helyettese kíséretében a fölülvizs- 
gálati helyi szemlét tartja meg, hogy a teljesítést közvetetlenül meg
vizsgálja.

Ez a bizottság az építményt egészben és részleteiben behatóan 
megtekinti, próbaméréseket tesz és szükség esetén a munkákat liosz- 
szúság, terület vagy térfogat szerint egyenkint felméreti, az egyes 
szerkezeteket a felhasznált anyagok jóságára és megfelelő voltára, 
a jó, szilárd, csinos és szakszerű kivilelre és a szerződés föltételeinek 
betartására nézve lehetőleg közvetetlenül megvizsgálja és megbírálja 
s az építő-naplóval és a számadó okmányokkal összehasonlítja, szóval 
a végleges leszámolás czéljaira a méreteket, a mennyiségeket és a 
minőségi adatokat megállapítja. Ezenkívül részletesen megállapítja 
az eredeti tervezettől való eltéréseket, akár jóváhagyást nyertek, 
akár nem, meghallgatja az építésvezetőnek, illetve a vállalkozónak 
erre vonatkozó felvilágosításait vagy pedig megtekinti azoknak a 
számadásban történt megokolását. Ezzel kapcsolatban azt is meg
állapítja, hogy azok, tekintve az építés folyamán föllépett körülmé-

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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nyékét és a helyi viszonyokat, szükségesek voltak-e, az építmény 
érdekében történtek-e, jól és czélszerűen vannak-e végrehajtva és 
arányban vannak-e az ebből származó költségtöbblettel vagy nem. 
A kevesebb munkából vagy olcsóbb, illetve silányabb anyag hasz
nálatából eredő megtakarításoknál az is kipuhatolandó, nem szen
vedett-e ezáltal az építmény szilárdsága és tartóssága, és arányban 
van-e a megtakarítás a mutatkozó munka-különbözettel vagy nem.

Az építmény nem látható részeinek és szerkezeteinek mére
teire és minőségére nézve az építő-napló adatai és okmányai adnak 
felvilágosítást s azok helyességéért az építésvezető felelős. Ha pedig 
a napló adatai nem nyújtanak kellő felvilágosítást, valamint akkor 
is, ha valamely építkezésnél műszaki felügyelet és ellenőrzés szer
vezve nem volt, és végre szükség és megokolt kétség esetén a 
bizottságnak jogában van egyes kézműveseket vagy munkásokat is 
kihallgatni és, ha a kérdést másképpen meg nem oldhatja és a 
szerkezetek ezáltal komoly sérülést nem szenvednek, a kérdéses 
szerkezeteket a vállalkozó által és annak költségén feltárni, felásni. 
megfúrni vagy bármely alkalmas módon meggyőződni az elfödött 
szerkezetek kivitelének mennyiségéről, minőségéről s terv- és szabály- 
szerűségéről.

A támasztófatak, hídfők stb. fölülvizsgálatánál a fal hátulsó részéből leg
alább egy helyen néhány kő kibontandó s ilyen módon a falazat minősége és 
belseje is alaposan megvizsgálandó. Hézagolt falaknál a hézagolásnak helyenkint 
való eltávolítása által arról is kell meggyőződést szerezni, vájjon a fal belsejében 
levő habarcs megfelel-e a kívánalmaknak és a föltételeknek s hogy vájjon a héza
golás a hézagoknak 2—3 cm mélységre való kikaparásával, kitisztításával és ki
tömésével az előírt módon foganatosíttatott-e. *

Ha a vállalkozónak oly követelései vannak, a melyek az általa 
teljesített több mnnkából erednek és még jóváhagyva s elfogadva 
nincsenek, akkor azok helyességét, szükségét és minőségét a bizott
ság szintén megvizsgálja s a dolog érdemére nézve a fölül vizsgálati 
jegyzőkönyvben tesz javaslatot megbízójának. A bizottságnak jogá
ban van azonban, hogy az ilyen megbízás nélkül eszközölt munká
latokat figyelembe ne vegye, illetve, hogy magát szigorúan a szerző
dés megfelelő határozataihoz tartsa.

Házi kezelésben való építkezés fölülvizsgálatánál az, eljárás 
egyszerűbb, mert itt csak azt kell kipuhatolni, hogy az építés egészen 
tervszerűen történt-e vagy nem, milyen munkaneminél fordúl elő 
eltérés a tervezettől s hol mutatkozik több vagy kevesebb munka, s 
ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a teljesített munkák a 
műszaki kivánalmaknak megfelelnek-e, a számadásban felszámított

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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tárgyak és anyagok valóban szükségesek voltak és arányban vannak 
a teljesített munkákkal, beszállíttattak és felhasználtattak-e, hogy a 
tényleg teljesített munkák, a jóváhagyott költségvetés egységáraival 
számítva, megfelelnek-e a felszámított értéknek, és végre, hogy ezzel 
az értékkel szemben milyen eredményt, túlkiadást vagy megtakarítást 
mutat az építő-számadás, illetve a tényleges kiadás. Az eredeti 
tervtől való lényegesebb eltérés, valamint a több vagy kevesebb 
munka fölülvizsgálása a kiviteli előméret és költségvetés alapján 
történik; a kiviteli műveletet és az anyagszámadást a bizottság tétel- 
ről-tételre átvizsgálja és igazolja vagy szükség esetén a helyszínén 
szerzett adatok alapján helyesbíti.

Az építésvezető és a vállalkozó vagy helyettese tartozik a fölül
vizsgáló biztos kérdéseire felelni, neki a szükséges felvilágosítást 
megadni, rendelkezéseinek késedelem nélkül eleget tenni és a netalán 
megállapított hiányokat a helyszínén tudomásul venni.

A megejtett fölülvizsgálati tárgyalást és annak eredményét a 
bizottság, illetve biztos, akár azonnal a helyszínén, akár pedig az 
irodában, de mindig az építésvezető és a vállalkozó jelenlétében és 
közreműködésével, ú. n. fölülvizsgálati jegyzőkönyvbe foglalja, a mely 
a jegyzőkönyvek rendes alakjával bír és valamennyi résztvevő által 
aláírandó.

A fölülvizsgálati jegyzőkönyvbe foglalandók:
1. a felülvizsgálatnál résztvevők nevei,
-. a fölülvizsgálat tárgyának megjelölése és az okmányok, a 

melyek alapján az megejtetett (ú. m. szerződés, tervek, költségvetés, 
föltételfüzetek, utólagos változtatások, rendeletek stb).;

3. az építés rövid története, a szerződésszerű határidőnek, 
továbbá az építés tényleges megkezdésének és befejezésének,. vala
mint az időközben esetleg történt félbeszakításoknak megjelölésével;

4. a fölülvizsgálati lelet (a leletben azok a netaláni eltérések 
is, a melyek külön rendelettel engedélyezve nem lettek, az építés- 
vezetőség által előadott indító okokkal, valamint a vállalkozó nyilat
kozatával körülményesen leirandók);

5. a leszámolás. *
A jegyzőkönyvben továbbá kitüntetendők azok a napok, a 

melyeken a fölülvizsgálatot megejtették, fölveendők az építésvezető 
és vállalkozó esetleges megjegyzései vagy észrevételei, fölemlítendők 
az esetleg alkalmazott új egységi árak, s fölveendők a vállalkozó 
által esetleg követelt kárpótlások vagy vitás ügyek, az építésvezetőség 
nyilatkozatával és a fölülvizsgáló bizottság javaslatával együtt.

* Utasítás a m. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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Ha a jegyzőkönyvet ebben a sorrendben megszerkesztették és 
valamennyi résztvevő aláírta, megszerkesztendő a bizottságnak a 
fölülvizsgálat alapján megalkotott javaslata s ebbe befoglalandó a 
bizottság véleménye, esetleg indítványa a talált hiányokra vagy elté
résekre, a több vagy kevesebb munkára, a vállalkozó esetleges pótló 
követeléseire és minden más fölmerült körülményre és szerzett 
tapasztalatokra nézve. Ha a vállalkozó a befejezésre kitűzött határ
időt be nem tartotta és oly körülmények sem merültek fel, a melyek 
a befejezést a vállalkozó hibája nélkül késleltették, akkor a fölül- 
vizsgálati jegyzőkönyvben megállapítandó a kötbér összege is, a 
melyet vállalkozó a szerződés értelmében fizetni tartozik. Ha ellen
ben a munka folyamán oly körülmények állottak be, a melyek az 
épitésnek a kitűzött határidőre való befejezését akadályozták, és a 
fölülvizsgáló bizottság erről kellő meggyőződést szerzett, akkor a 
jegyzőkönyv végén a kötbér elengedése vagy mérséklése iránt egy 
külön bizottsági véleményben kellően megokolt javaslat teendő.

A bizottság javaslatának és különösen a kötbér elengedésére 
vagy mérséklésére vonatkozó indítványnak megszerkesztésekor a 
vállalkozó nem lehet jelen s a jegyzőkönyvnek ezt a részét nem 
írja alá.

Ha a munkát építés közben bármely oknál fogva hivatalból 
kellett betiltani, a betiltás napja, valamint az a nap is, a melyen a 
vállalkozó a munkát újból megkezdte, a fölülvizsgálati jegyzőkönyv
ben pontosan megjelölendő.

A fölülvizsgálati lelet a jegyzőkönyvnek legfontosabb alkotó 
része, mert nemcsak a fülülvizsgálatnál talált hiányokat és eltéréseket 
állapítja meg, de mindazt is elősorolja, a mit a helyszíni tárgyalás 
az építmény javára vagy hátrányára megállapított. Ha pedig a íölül- 
vizsgálat az eredeti tervezettel szemben eltérést nem talált, akkor, 
ennek fölemlítése mellett, a leletben a teljesítés megfelelő vagy meg 
nem felelő voltát kell megállapítani.

A tervezettel szemben mutatkozó minden olyan eltérést, a mely 
még jóváhagyva nincsen, a bizottság a szükségesség és czélszerűség 
szempontjából megbírálja, az építésvezető, illetve a vállalkozó erre 
vonatkozó felvilágosításait és megokolását jegyzőkönybe veszi, s ha 
az eltérések szükségességét és czélszerűségét megállapította, felszá- 
míthatásuk iránt a jegyzőkönyvben kimerítő javaslatot tesz.

Nagyobb eltérések megvizsgálása a külön elkészített kiviteli 
terv és költségvetés, lényegtelen eltéréseké ellenben az azokról szer
kesztett több és kevesebb munka kimutatása alapján történik.
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A fölülvizsgálatnál akár a munkában, akár a szerkezetekben, 
akár az alkalmazott anyagokban talált hiányok a leletben részletesen 
felsorolandók és körülirandók, hogy a fölülvizsgálati jegyzőkönyv 
fölülbírálásánál azok mértéke iránt tájékozódni s kijavításuk vagy 
helyreállításuk iránt a helyszínén tett intézkedéseket megítélni lehessen.

A talált hiányok számbavételénél a következő szempontok az 
irányadók:

1. Ha a munka minőségére vagy a felhasznált anyagra vonat
kozó hiányok egyrészt csekélyek vagy ki sem javíthatók és pótlásuk 
nagy költséggel járna, másrészt azonban oly természetűek, hogy az 
építmény jóságát, szilárdságát, tartósságát és használhatóságát nem 
befolyásolják és az előírt minőséggel szemben az építmény értékét 
sem csökkentik, akkor a hiányok részletes körülírása és annak hatá
rozott kijelentése mellett, hogy az építmény ezáltal semmiféle tekin
tetben nem szenved kárt, az építmény akadály nélkül átveendő.

2. Ha a fönnebbi hiányok, habár az építmény jóságát, szilárd
ságát, tartósságát és használhatóságát nem befolyásolják, mégis oly 
természetűek, hogy az építmény értékét, akár a munka, akár az 
anyag az előírt minőségűnél csekélyebb értéke miatt, alább szállítják, 
akkor azok fejében megfelelő értékcsökkenés állapítandó meg és a 
jegyzőkönyvben eszközölt leszámolásnál a vállalkozó keresetéből 
levonandó, egyébképpen azonban az építmény átveendő. Az érték
levonás megállapítására alapúi szolgáló számítások a jegvzőkönybe 
fölveendők.

«3. Ha az eltérés vagy hiányok oly természetűek, hogy az épít
mény szilárdságára, tartósságára vagy használhatóságára káros be
folyással vannak, és kijavításuk az építmény teljes vagy részbeni 
lebontását, illetve egyes munkák pótlását igényli, akkor a vállalkozó 
a hiányok pótlására, illetve a hiányos épületrész lebontására és újból 
való fölépítésére kötelezendő, a pótlás módja megjelölendő, a pótlá
sok végrehajtására a határidő kitűzendő és egyúttal javaslat teendő 
az iránt, hogy kell a pótlások megtörténtét megállapítani.

4. Ha a fölülvizsgáló bizottság az építménynél nagy hiányokat 
talált vagy szabálytalanságokat állapított meg, akkor a fölülvizsgálatot 
abbahagyva, a lelet eredménye jegyzőkönyvbe foglalandó s a bizott
ság véleményes jelentésével együtt az építtetőnek, illetve a hivatal
nak, a mely a bizottságnak a megbízást adta, előterjesztendő. Ebben 
a jelentésben a bizottság javaslatot is tesz a talált hiányok miképpen 
való pótlására, illetve a szabálytalanságok megszüntetésére és orvos
lására nézve. A javaslatokat azután a hivatal rendes hivatalos úton 
intézi el.
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5. Ha a fülülvizsgálatnál oly hiányok mutatkoznak, a melyek
nek természetét teljes biztossággal megállapítani nem lehet s ahhoz 
hosszabb ideig tartó megfigyelés szükséges, akkor az épület végleges 
átvétele egy meghatározott időre elhalasztandó. Ha pedig a vállalkozó
nak jótállása a szerződésben meg van állapítva és a megszabott jót
állási idő a hiányok biztos megállapítására nem elégséges, akkor a 
bizottság kötelessége, hogy a jótállás határidejének megfelelő kiter
jesztése iránt javaslatot tegyen.

(). Az építmények átvétele, ha a vállalkozó részére jótállási idő 
kikötve nincsen és az átvétel ellen akadály fenn nem forog, végleges, 
úgy, hogy a vállalkozó ezután csak oly hibákért felelős, a melyek a 
fülülvizsgálatnál nem voltak észrevehetők vagy eltitkoltattak. Ha 
ellenben a szerződésben jótállási idő van kikötve, akkor az átvétel 
csak ideiglenes s a végleges átvétel csak akkor eszközlendő, a midőn 
a megszabott jótállási idő letelt és az utó-fölül vizsgálat kedvező ered
ményre vezetett.

A leszámolás a fölülvizsgálati jegyzőkönyvbe mindig fölveendő. 
Ennél a leszámolásnál az építő-számadás, illetve a fölülvizsgálati 
kimutatás alapján kitüntetendő mindenekelőtt a költségvetés enge
délyezett összege, azután a vállalati összeg, az utólagosan fölmerült 
munkák költsége, mindkettőnél tekintettel a szerződéses árleengedésre 
vagy áremelésre; az így kapott vállalati értékből, illetve az összes 
kiviteli költségből levonva a fülülvizsgálatnál esetleg megállapított 
értékcsökkenést, a megmaradó összeg adja a vállalkozó tiszta kere
setét. Ebből a tiszta keresetből állapítandó meg a már teljesített 
részletfizetések levonásával a vállalkozó végső járandósága. Ha azon
ban a vállalkozó terhére a fölülvizsgáló bizottság kötbért állapított 
meg vagy pedig a talált hiányok elrendelt pótlására, illetve helyre- 
állítására megkívántaié, munkák költségét is a helyreállítás befejez- 
téig visszatartandónak véli. akkor a vállalkozó követelése csak ezek
nek levonásával állapítandó meg.

Házi kezelésben való építés fölül vizsgálatánál a leszámolás 
szintén a fölülvizsgálati jegyzőkönyvben eszközlendő, s kimutatandó 
mindenekelőtt a költségvetés engedélyezett összege, azután a tényleg 
teljesített munkák értéke a kiviteli művelet alapján, a melyet a fölül- 
vizsgáló bizottság a fölül vizsgálattal kapcsolatban tételről-tételre 
átvizsgál és esetleg helyesbít, és végre az építő-számadás alapján, 
a melyet a bizottság szintén pontosan átvizsgálni tartozik, kitünte
tendő a tényleg fölmerült építő-költség s ezzel kapcsolatban a túl- 
kiadás, illetve a megtakarítás, a mely az eredeti vagy a kiviteli 
költségvetéssel szemben mutatkozik.
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A leszámolás alkalmával e szerint a fölülvizsgáló bizottság a 
kiviteli költségvetést és az építő-számadást is tartozik pontosan át
vizsgálni és szükség esetén helyesbíteni. Mivel továbbá az előméretet, 
a melynek alapján a költségvetés összegét kiszámították, a költség- 
vetés jóváhagyása előtt kisebb építkezéseknél ritkán szokás méret 
szerint átvizsgálni, de csak szám szerint, a fölülvizsgáló bizottság 
a vállalati összeg megállapításánál arról is tartozik meggyőződni, 
hogy, ha a kész épitmény méretei a jóváhagyott tervezetnek meg
felelnek is, az egyes méretek számbavétele az előméretben helyes-e. 
Ha pedig a kivitel az eredeti tervezettel szemben eltéréseket mutat, 
akkor a kiviteli előméretet kell erre nézve tételről-tételre átvizsgálni. 
Ha ellenben a műszaki művelet már előzetesen műszakilag fölül
vizsgáltatott, akkor az előméret átvizsgálása a fölül vizsgálatnál el
hagyható.

Házi kezelésben végrehajtott csekély kiterjedésű építkezéseknél 
vagy javításoknál, a melyek a jóváhagyott tervezettől eltérést nem 
mutatnak, a fölülvizsgálati jegyzőkönyv szerkesztése mellőzhető, és 
a biztos a leletet közvetetlenül az építő-számadásra vezetheti reá.

A fölülvizsgálat befejezése után a bizottság által elrendelt pót
lások megtétele iránt a részletes intézkedéseket az építésvezető teszi 
meg s azok végrehajtását is ellenőrzi, a pótlás megtörténte után 
pedig előterjesztést tesz a pótló fölülvizsgálat iránt, a melyben a 
vállalkozóval együtt részt vesz.

19. Az utófölülvizsgálat megtartása.*
Ha a vállalkozóra nézve szerződésileg kikötött jótállási határ

idő lejár, köteles vállalkozó az utófölülvizsgálat megtartását ideje
korán irásbelileg kérelmezni. Ha ellenben a hivatal a jótállási határ
időket nyilvántartja, akkor az utófölülvizsgálat megtartásáról a 
hivatal értesíti a vállalkozót s az azon való részvételre fölhívja.

Az utófölülvizsgálat az előbbi fölülvizsgálati jegyzőkönyv és az 
abból kifolyólag a megbízó által elrendelt intézkedések figyelembe 
vételével eszközlendő, a munka, különösen pedig a fából készült 
menyezetek újból alaposan megvizsgálandók s a vizsgálat eredménye 
az utófölül vizsgálati jegyzőkönyvbe fölveendő.

Az utóvizsgáló biztos köteles az iránt is tájékozódni, hogy 
vájjon az esetleg meglevő csatornázás, központi fűtés, szellőztetés 
villámos és más berendezés stb., a melynek megfigyelése hosszabb 
időt igényel, a jótállás ideje alatt megfelelően működött-e.

* Utasítás a m kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozólag.
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Ha az utóvizsgáló biztos az utófölülvizsgálat alkalmával is 
hiányokat talál, azoknak záros határidő alatt való pótlására a vál
lalkozó azonnal felhívandó, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha ebbeli 
kötelezettségének a kitűzött határidőig eleget nem tenne, a hiányok 
az ő költségére és veszélyére fognak végrehajtatni s a kiadások 
a letett biztosítékból fedeztetni.

Az utófölülvizsgálati jegyzőkönyvben, ha az utófölülvizsgálat 
eredménye kedvező, a fölülvizsgáló biztos javaslatot tehet az utó
fölülvizsgálat eredményétől netalán függővé tett kérdések miként 
való eldöntése, valamint a biztosíték kiadhatása iránt, és — ha a 
vállalkozó kívánja — neki az utófölülvizsgálati bizonylatot kiadhatja. 
Ez a bizonylat a következő alakkal bírhat:

Utó föl ü Iv izsgálat i  b izon ylat.

A selmeczbányai ferenczaknai bányatelepen N. N. vállalkozó által ...........
évben épített egyemeletes tisztviselői lakóházat a szerződésileg kikötött és .......
é v i .............hó . . .  napjáig terjedő jótállási határidő letelte után a m. k. bánya
igazgatóság . . . .  évi . . . .  sz. a. kelt rendelete folytán megvizsgálva, ezennel iga
zolom, hogy az említett épületet úgy anyag, mint munka tekintetében megfelelőnek 
s jó és szilárd állapotban levőnek találtam.

Mivel pedig e szerint nevezett vállalkozó e részben szerződésszerű köte
lezettségének eleget tett: ennélfogva neki a szóban levő építés elvállalása alkal
mával a m. kir. bányaigazgatósági pénztárnál . . . .  é v i .........hó . . .  napján .. .
naplóczikk alatt letett é s ........................................  álló biztosíték a letéti vevény
visszavonása mellett kiadható.

Selmeczbányán . . . .  é v i ...............hó . . .-án.
N. N.

fölülvizsgáló biztos

Az építés végrehajtására vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter által kiadott és a m. kir. államépi- 

tészeti hivatalok szolgálatára vonatkozó utasítás, Budapest.
A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium által megállapított és az állami 

építkezésekre vonatkozó általános és részletes vállalati föltételek.
H. Grapon: Anleitung und Aufsicht bei Bauten, Berlin 185i.
Provisorische Bau-Instruction für die k. k. Berg-, Hütten- und Salinen- 

Werke, Wien 1858.
J. P. Zeller: Der Bauführer, St. Gallen 1837.
C. Busch: Die Bauführung, Leipzig 1871.
Wach: Baurathgeber, 6. kiadás, Prag 187-L
Ueber die Vergebung von Bauarbeiten und Bauakkorde (Denkschrift des 

Vereines deutscher Architekten und Ingenieure) 1877.
Krieger, Posern und dr. Ifiese: Bauführung und Baurecht, Berlin 1879.
G. Meyer: Bauleitung (Heusinger v. Waldegg: Handbuch der Ingenieur- 

Wissenschaften, I. kötet, IV. fejezet), Leipzig 1883.
D. V. Junk: Wiener Baurathgeber L. kiadás, Wien 1892.
L. Abel: Allgemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1893.
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IV. FE JE Z E T .

Épü letek fentartása, átalakítása, becslése 
és tűzbiztosítása.

1. Az épületek fentartása.
Az épületek fentartása tartósságuk érdekében oly fontos tényező, 

mint maga az építés, mert kellő fentartás hiányában a legjobb és 
legszilárdabb épület is aránylag gyorsan pusztul és válik roskataggá, 
mig megfelelő fentartás mellett oly épületek is, a melyek silányabb 
anyagból vannak helyreállítva vagy rosszul építve, aránylag nagy 
tartóssággal bírnak.

a) A z  ép ítő -szerkezetek  ta rtóssá ga .

Az épületek s azoknak egyes részei és szerkezetei, fekvésük, 
anyaguk és építésmódjuk szerint, többé-kevésbbé szenvednek a kör
lég és a nedvesség behatásától, s ennek következtében a kőszerke
zetek mállásnak, a faszerkezetek korhadásnak, a vasból való szer
kezetek pedig rozsdásodásnak indúlnak s lassan bár, de fokozatosan 
romlanak és pusztulnak. Ezenkívül befolyással van az épületek tar
tósságára, mint már az egyes szerkezeteknél láttuk, azok használati 
módja és az egyes szerkezetek többé-kevésbbé szabad fekvése is. 
A folytonosan nedves vagy folytonosan száraz helyen levő fa- és 
vasszerkezetek tudvalevőleg sokkal nagyobb tartóssággal bírnak, mint 
azok. a melyek felváltva majd nedvesen, majd szárazon feküsznek. 
Ismeretesek azok a befolyások is, a melyeknek az egynemű építő 
szerkezetek a különböző éghajlat alatt vannak alávetve, valamint 
azok a sérülések, rázkódások és kopások is, a melyektől egyes szer
kezetek sokat szenvednek, míg ellenben mások mentve vannak. így 
tudvalevő, hogy a lakóházak falai és menyezetei tartósabbak, mint 
pl. az istállóké vagy gyári épületeké, a menyezetek általában tovább 
tartanak, mint a padozatok, a szobaajtók és ablakok tovább, mint 
a konyha- vagy pinczeajtók és ablakok, a födélhéj a viharos oldalon 
előbb megy tönkre, mint a déli vagy keleti oldalon stb. Az építő
szerkezetek eme romlása és pusztulása teljesen meg nem akadályoz
ható ugyan, megfelelő fentartással azonban annyira meglassítható, 
hogy tartósságuk, a melvlyel az építő eredetileg számolt s a mely
nek megfelelően az építő-anyagokat is megválasztotta, teljesen érvé
nyesíthető és biztosítható.

Sebő : KÖzdpíWstan II . 48
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A mint tehát a kész épületet a használatnak átadtuk, bekövet
kezik az egyes, különösen pedig a kevésbbé tartós szerkezetek rom
lása s ezzel együtt a fentartás szüksége is. Ez a fentartás költséggel 
jár ugyan, a költség azonban, ha a hiányok vagy sérülések kijaví
tása idejekorán történik, igen jelentéktelen ahhoz a költséghez képest, 
a mely akkor szükséges, a midőn a baj, a rögtöni segítség elhanya
golása miatt, már elterjedt és ennélfogva gyökeres és költséges 
orvoslást kiván. Ez oknál fogva az építmények fentartásánál soha 
sem szabad azt az elvet szem elől téveszteni, hogy az épület, a mely 
folytonosan jó karban van, legtartósabb s egyszersmind legkevesebb 
feníartási költséget is igényel s hogy ennélfogva az épületen mutat
kozó hiányok vagy sérülések kijavítását soha se odázzuk el, de. 
mihelyt észrevettük és az évszak a javításra kedvező, alaposan ki
javítsuk. Az ideiglenes segítség, a mely a bajnak csak tovább terje
dését akadályozza meg, a nélkül, hogy magán a bajon segítene és 
okát kipuhatolná, szintén nem sokat ér és hiábavaló költséggel jár. 
Ez oknál fogva az épületeket minden évben kell alaposan megvizs
gálni és a jelentkező, bármily csekély hiányokat és sérüléseket ki
javítani.

A javítás lehet 1. olyan, a mely a szerkezetek romlását előze
tesen van hivatva megakadályozni, ez rendszerint a szerkezetek vagy 
épitő-anyagok újból való befestésében, bemázolásában vagy valamely 
védőanyaggal való bevonásában áll; 2. olyan, a mely a már rom
lásnak indúlt szerkezetek megfelelő helyreállítását, illetve a romlás 
továbbterjedésének meggátlását czélozza. és 3. olyan, a mely a tel
jesen megromlott és használhatlanná vált szerkezetek teljes megújí
tására, illetve kiváltására törekszik. Nyilvánvaló, hogy a szerkezetek 
tartóssága érdekében a fentartás első módja a legfontosabb, hogy 
azonban ezzel a szerkezetek tartósságát a végtelenségig fokozni nem 
lehet s hogy ennélfogva akkor, a midőn azok természetes romlása 
bekövetkezik, eleinte, a míg lehetséges, a javítás második, végre 
azonban harmadik módszerét is kell alkalmazni.

Az egyes szerkezetek tartóssága, megfelelő fentartás mellett.
a következő:

nád- és deszkafödélé..............................8— 10 év
szalmafödélé.......................................10— 15 »
zsindelyfödélé.......................................15— 20 »
kátránylemezes fö d é lé ......................18— 25 »
cserépzsindely és faczémentfödélé . . 40 50 »
palafödélé...................................- . 150—200 *
vaslemezes födé lé ..............................  20— 25 »
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czinklemezes f ö d é lé ...................... . 5 0 — 00 év
rézlemezes fö d é lé ...............................  300 »
menyezet- gerendáké és szárazon fekvő

gerendasoroké........................... 80— 100 »
vak-, vakgerendás és csapos gerenda-

menyezeteké............................... 40— 50 *
szárazon fekvő deszkaboritásoké . . 40— 50 »
szobapadozatoké, valamint belső ajtóké

és ab lakoké...............................  30— 40 »
külső ajtóké és a b la k ok é ..................20— 25 »
fakerítéseké........................................10—  20 »
drótkerítéseké...................................  25— 30 *

míg ellenben
favázas épületek tartóssága . . . .  50— 60 »
gerendafalakkal bíró épületeké . . . 80— 90 »
vegyes falakkal » » . . .  90— 100 »
közönséges parasztházaké.................. 120— 140 »
jobban épített falazott lakóházaké . . 150— 200 »

Magától értetődik, hogy minél nagyobb valamely tárgy vagy 
szerkezet tartóssága, annál kevesebb fentartást igényel.

Az épületek egyes szerkezeteinek javítására nézve a következő 
elvek az irányadók.

b) A z  ép ille t fa la k  fe n ta r tú s a .

Az épület falainak jókarban tartása mindenekfölött fontos, mert 
ha ezek roskadoznak, az egész épület csakhamar tönkremegy. Kü
lönösen a körülzáró falak azok. a melyek sokat szenvednek úgy a 
széltől és az esőtől, mint a fagytól és a nap hevétől és végre a raj
tok fekvő szerkezetek rázkódásaitól is.

Leggyakrabban előforduló és, mondhatni, legkellemetlenebb s 
legnagyobb baj a falak nedvessége, a melyet lakóházakon a szer
kezetek épsége és tartóssága, valamint a benlakók egészsége érde
kében tűrni nem volna szabad; jelentkezhetik vagy a falak felületén 
mutatkozó nedves foltokban vagy pedig a vakolat lehullásában. 
Eredhet rossz, vízszivó vagy jó hővezető falazó-anyagtól, a falak 
korai bevakolásától, a hibás építésből vagy a helyiségek hibás hasz
nálatából vagy végre kívülről, a talajból vagy a levegőből beszivárgó 
nedvességtől. Mindezekről az okokról s az azok elhárítását czélzó 
eszközökről már a Ili. szakasz II. fejezetében volt szó.

Épp olyan gyakran előforduló s különösen a külső falakon 
elentkező baj a vakolathullás: ez rendszerint tavaszszal, a mikor

4S*
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a fagy fölenged, következik be s megakasztása szintén nem a leg
könnyebb feladat. Leggyakrabban lép föl az épületek viharos (éjszak
nyugati és délkeleti) oldalán, a magasba nyúló orom- és torony
falakon, a melyeket az eső leginkább szokott verni, különösen pedig 
az épületek faltövein és párkányain. Oka lehet a fal nedvessége, a 
mállásnak indult falazó-anyag vagy pedig a vakolatréteg átnedve
sedése.

Mállásnak indúlt vagy állandóan nedves falon nem tart a külső 
vakolat s annak folytonos javítása sem akadályozza meg lehullását. 
Ilyen esetben tehát vagy a falat kell a már említett módon, a vako
lat leverése után kiszárítani és újra bevakolni, vagy a hibás helyet 
kivésni és jó anyaggal pótolni, vagy a falat izoláló réteggel burkolni, 
vagy végre, ha a fal egész vastagságában átnedvesedett, új fallal 
kicserélni és ezt bevakolni.

Ha csak a vakolat nedvesedett át, a fal pedig száraz, akkor 
az, ha új nedvesség nem jön hozzá, idővel kiszárad és le nem húll. 
Olyan falakat ellenben, a melyek gyakran átnedvesednek, vakolaluk 
ennélfogva ki nem száradhat (pl. a házak viharos oldalán levő falak), 
a mész vakolat leverése és a falak kiszárítása után vízbenkötő vagy 
czémenttel kevert mészhabarcscsal, illetve tiszta czémethabarcscsal 
is lehet bevakolni, mert ezek a nedvesség jelenlétében is megkemé
nyednek s eléggé szilárd és ellenálló borító réteget adnak. E mellett 
czélszerü, a hol lehetséges, a ház ereszét is jobban kiszögelltetni, 
hogy a falakat a csapóesőtől jobban megvédje, vagy pedig — egy
szerűbb falusi vagy egymagokban álló házaknál —  a veszélyeztetett 
falat, fedőcseréppel vagy palával, illetve zsindelvlyel befödni.

Új épületekről is gyakran húll a vakolat, nevezetesen akkor, a 
midőn falaikat mindkét oldalról bevakolták, még mielőtt teljesen 
kiszáradtak volna. Ilyen esetben a meglazúlt vakolatot le kell verni 
és az újból való bevakolással mindaddig várni, a míg a fal nedves
sége elpárolgott és a fal kiszáradt. Ennek bekövetkezése után a 
vakolat tartós lesz.

Leggyakrabban húll a vakolat az épületek faltövéről. Ennek 
oka lehet a faltő nedvességében vagy pedig csak a vakolatréteg 
átnedvesedésében. Az előbbi különböző okokból, legtöbbször azon
ban alulról felszivárgó talajnedvességtől ered s megakadályozása nem 
könnyű, mert a faltőnek az alapfalaktól való elszigetelése, a talaj- 
nedvesség visszatartása czéljából, igen körülményes és költséges el
járás, s azért meglevő épületeknél csak ritkán koczkáztatjuk meg. 
Alápinczézett épületeknél könnyebben, habár csak némileg segíthe
tünk a bajon, ha a faltő belső vakolatát leverjük, hogy nedvessége

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



/O/

a pincze melege folytán elpárologjon, kívülről pedig hidraulikus vagy 
czémenthabarcscsal bevakoljuk.

A faltő külső vakolatának állandó átnedvesedése eredhet a 
talajnedvességtől, a melyet likacsosságánál fogva felszív, vagy pedig 
a felfrecscsenő víztől, a mely a fallövet, különösen nagyobb eső 
idején, áztatja. Az ily átnedvesedett vakolat azután télen megfagy 
és tavaszszal fölengedve, meglazul és lehull. A nedvesség eredetét 
mindkét esetben kipuhatolva, a talajnedvességet a már ismeretes 
módon elvezetjük, az ereszről lecsepegő vagy ez ereszcsatornából 
kifolyó vizet pedig az eresznek nagyobb kiszögelltelése vagy jó eresz- 
csatornák készítése által a falLőLől távol tartjuk, E mellett czélszerű 
a faltő körül a talajt legalább egy méternyi szélességben kővel 
kiburkolni vagy, ha lehetséges, kifelé való eséssel fölszerelni, a víz
lefolyó csöveket pedig oly helyen alkalmazni, honnan a födélvíz 
elvezethető, a nélkül, hogy a faltő körül a talajt feláztatná. A faltő 
végre jó czémenthabarcscsal bevakolható, ha pedig ez sem elégséges, 
faragott kőlemezekkel vagy más vízálló anyaggal burkolható.

Ugyancsak gyakran fordúl elő a vakolathullás és mállás a pár
kányokon. Ez rendszerint a párkányok felső lapjára hulló és lefo
lyással nem biró eső- vagy hóvíztől ered, különösen akkor, a midőn 
a párkány felső lapja nem eléggé lejtős. Ilyen párkányokat csak 
czinklemezzel kell befödni és újból kihúzni, hogy a baj eltűnjék. 
Szabadon álló vízszintes falsíkokat, mint már a ö59. lapon említettük, 
lehetőleg kerülni kell, ellenkező esetben azoknak vízálló anyaggal 
való befödéséről s ez utóbbinak folytonosan jó karban tartásáról 
kell gondoskodni; ugyanaz szükséges tudvalevőleg oly lejtősen emel
kedő fal végeken is, a melyeknek hajlása kisebb 45u-nál.

Az ú. n. falfollok, ha a földszinti padozat közelében jelennek 
meg, talajnedvességtől erednek és a már ismeretes módon, a ned
vesség forrásának elszigetelése által eltávolíthatók. Sokszor azonban 
a foltok falporlásból erednek, és biztosan csak úgy távolíthatók el, 
ha az elmállásnak indúlt falazó-anyagot kitörjük s víz- és fagyállóval 
pótoljuk, a melyet kiszáradása után újból bevakolunk.

Végre falfoltok keletkeznek akkor, a midőn a vakolt falakat a 
vakolat teljes kiszáradása előtt befestik, valamint akkor is, a midőn 
oly köveket, a melyek kémények vagy tűzhelyek lebontásából erednek 
és korommal vannak telítve, vakolt falakba használnak fel. Előbbi 
esetben a vakolat nedvessége bontja fel a falfestéket, s ezt ennél
fogva a vakolat teljes kiszáradása után meg kell újítani, utóbbi 
esetben pedig a rossz köveket, a melyeknek sárgás-barna foltjai
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többszöri új vakolás és befestés után sem tűnnek el, kivésni és 
tiszta kövekkel pótolni.

A fali salétromból eredő falfoltokról és falnedvességről, valamint 
az ennek elhárítását czélzó eszközökről már a ,‘164. lapon szólottunk.

A rendes falfentartáshoz tartozik továbbá a falrepedések kija
vítása. Ezek a repedések különböző okokból eredhetnek és majd 
több, majd kevesebb aggodalomra adnak okot. Azért eredetüket 
mindig alaposan kell kipuhatolni s ehhez képest megválasztani a 
javitás módját.

Ha vakolt falakon finom és minden irányban szétágazó repe
dések jelennek meg, az épület tartósságára és szilárdságára nézve 
nem bírnak jelentőséggel, mert csak vakolatrepedések; rendszerint 
túlzsíros habarcs használatából erednek, a mely a kiszáradáskor 
erősen fogy és ennélfogva megrepedezik. Ezeket csak ki kell vakarni 
és újra bevakolni, hogy teljesen eltűnjenek.

Ugyancsak gyakran fordúlnak elő a falrepedések az ablakok 
könyöklőfalaiban s az ajtó- és ablaknyílások szemöldökíveiben, és 
nem ritkán a fal egész vastagságán mennek keresztül. Ezek rend
szerint a szemöldökívek megereszkedéséből vagy az épület rázkó
dásaitól erednek, de aggodalomra ritkán adnak okot. mert ezek a 
ialak csak ritkán vannak megterhelve. Egy-kétszeri bekenés, illetve 
bevakolás után a repedések rendszerint eltűnnek és többé meg nem 
jelennek. Ellenkező esetben a bajon csak a boltívek lebontásával, 
illetve újjáépítésével lehet segíteni.

Hasonlóképpen nem veszélyesek azok a repedések sem, a melyek 
nem érnek a fal egész vastagságán keresztül, továbbá azok sem. a 
melyek terhet nem viselő választó falakban előfordulnak és a főfalak
ban vagy a szomszédos emeletekben nem folytatódnak. Az ilyen 
repedések, ha nem is segítünk rajtok, nem tágulnak és nem terjednek, 
míg a teherviselő falakban levők a teher nyomása alatt folytonosan 
nagyobbodnak és mind nagyobb mértékben veszélyeztetik a fal és 
az épület állóságát.

Oly falrepedések, a melyek meglevő épületeken régente kelet
keztek, keletkezésük óta azonban változást nem mutatnak, egyáltalá
ban nem bírnak jelentőséggel, mert azt mutatják, hogy az ok, a mely 
azokat előidézte, vagy megszűnt, vagy a fal többé nem enged neki.

Végre a ház mélysége irányában menő falrepedések ott is 
keletkeznek, a hol egy meglevő falhoz vagy épülethez egy toldalékot 
építettünk; ezt a toldalékot a régi fallal jól összekötni nem lehet, 
de ha lehetne is, az nem akadályozná meg a két fal elválását, mert 
ez a toldalékfal elkerülhetetlen ülepedése folytán mindig bekövet
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kezik, az ülepedés befejezése után azonban nem folytatódik és 
könnyen kijavítható.

Veszélyes falrepedéseknek ellenben azok tekintendők, a melyek 
az ablakpillérekben előfordúlnak. mert ezek a pillérek az ablak- é* 
ajtónyílások boltívei által az ezekre eső terhelést is átveszik és 
ennélfogva legnagyobb mértékben vesznek részt a teherviselésben. 
A repedések oka lehet az ablakpilléreknek az igénybevételhez képest 
csekély keresztszelvénye is. a mely könnyen a pillérek megrogyását 
okozhatná. Ha a repedések nem mennek a fal egész vastagságán 
keresztül, akkor rendszerint nem veszélyesek s kitisztítva és újból 
bevakolva, eltűnnek. Ha ellenben a pillér egész vastagságában meg
repedt, akkor a baj okát ki kell puhatolni és ha a repedés többszöri 
bekenés és bevakolás után is újból megjelenik vagy éppen tágul, a 
gyökeres javítás nem mellőzhető.

Különösen veszélyesek azok a falrepedések, a melyek a ház 
egész mélységén mennek keresztül s úgy a két homlokfalban, mint 
az anyafalban jelentkeznek és a menyezeteken vagy a boltozatokon 
is láthatók, valamint azok is, a melyek az épületet hosszúsága irá
nyában választják ketté. Ezeknek okát alaposan kell kikutatni, mert. 
ha nem az épület toldásából eredtek, gyökeres orvoslásuk csak a baj 
okának megszüntetése útján lehetséges.

A veszélyes falrepedések közül különös aggodalomra adnak 
okot és az épület állóságát legnagyobb mértékben veszélyeztetik 
azok a repedések, a melyek nem egyenesen fölülről lefelé mennek, 
de harántirányban vagy — a mi legrosszabb — vízszintesen haladnak, 
mert könnyen a ház összeomlását okozhatják, s mert alig lehet 
rajtok segíteni.

A veszélyes falrepedések oka lehet 1. a fal egyenlőtlen ülepe
dése, illetve az, hogy az alapzat a gyenge és kevésbbé teherbíró 
talaj miatt enged, 2. a falaknak az igénybevételhez képest csekély 
vastagsága, 3. nagy oldalnyomás, a melyet különösen rosszúl szer
kesztett födélszékek vagy boltozatok okoznak s a mely a falakat 
eltolni, illetve feldönteni igyekszik, 4. rossz falazó-anyag. a mely a 
kőkötés szabályait betartani nem engedi és 5. rossz és hanyag 
munka, a mely vagy a kövek rossz elhelyezésében vagy hiányos 
összekötésében jelentkezik. Közbeépített házaknál a falaknak eme 
hiányai rendszerint kevésbbé jelentkeznek, mint szabadon állóknáh 
mert a szomszédos épületek hatalmas támasztó falak gyanánt mű
ködnek és a rossz falak elmozdulását akadályozzák.

Eme különböző okokhoz képest különbözők a segítés módjai is 
A *2.— 5. esetben a falak erősbitése által lehet a bajon segíteni; az
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erősbités eszközölhető akár új falkapcsok behúzása, akár támasztó 
pillérek építése által úgy, a mint azt a III. szakasz II. fejezetében 
»a falak erősítése« czim alatt részletesen tárgyaltuk.

A gyenge falaknak egész hosszúságukban való megvastagítása 
legtöbbször nem lehetséges s különben sem sokat használna. Oly 
esetben pedig, a midőn a falrepedések a falak egyenlőtlen süppedé
séből erednek, a baj orvoslása sokkal nehezebb és költségesebb és 
sokszor nem is lehetséges. Ilyen esetben ugyanis az egyedüli mód a 
falak felfogása azaz az alapzatnak mélyítése.

A fcücik felfogása csak darabonkint azaz csak kis hosszúságban 
történhetik egyszerre, mert a meglevő falat nagyobb hosszúságban 
alávájni állóságának veszélyeztetése nélkül nem szabad. Rendszerinl 
csak annyira vájjuk egyszerre alá, hogy egy, legföljebb két munkás 
dolgozhasson a gödörben. E mellett ugyanazt a falat nem szabad 
egyszerre több helyen alávájni, hacsak az egyes munkahelyek nincse
nek oly távolságra egymástól, a mely a falvastagságnak legalább 
12-szeresével egyenlő;* hasonlóképpen a falak íelfogása közben nem 
szabad az épületen belül is átalakításokat eszközölni, nehogy az épü
letnek vagy a faltömegeknek szerkezeti összefüggése kárt szenvedjen.

A felfogás történhetik kívülről vagy belülről. Alá nem pinczézett 
épületeknél kívülről könnyebben férhetünk az alapzathoz s a föld 
kiemelése és az egész munka is befejezhető a nélkül, hogy a ház bel
sejét bolygatni kellene. A kívülről való felfogással kapcsolatban azon
ban a falakat kívülről jól dúczolni kell, belülről való munka esetén, 
jól épült házaknál ez nem szükséges. A falnak belülről való alávájása 
legezélszerűbben a pinczehelyiségekből történhetik, mert ezek talaja 
rendszerint csak kevéssel van megasabban az alapárkok fenekénél.

A munka végrehajtásánál a legnagyobb óvatosság szükséges s 
különösen attól kell őrizkedni, hogy a talajt, a melyen az épület áll, 
egyszerre nagyobb területen meglazítsuk. A mélység, a melyre az 
‘alapfalakat egyszerre alávájhatjuk, a talaj összefüggésétől és attól 
ügg, milyen mély gödröt lehet a talajba íüggőlegesen ásni. a nélkül, 
hogy oldalainak bedőlésétől tarthatnánk.

A munkánál végre a legjobb s lehetőleg kemény és szilárd követ 
és czémenthabarcsot kell használni, mert ez nagy kötőereje és szilárd
sága mellett gyorsan keményedik s megkeményedése közben inkább 
duzzad, mint fogy. Mészhabarcs használatánál ugyanis az alarakoll 
falazat kiszáradás közben ülepszik s a fölötte levő falazat ülepedéséi 
azonnal meg nem akadályozza, míg a czémenthabarcsba rakott lat 
a teherhordásban azonnal részt vehet.

•* Deutsches Bauhandbuch II. kötet 1. rész. Berlin 18sl). 575. 1.
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W. Böckmann szerint a falak ilyetén felfogásánál 1 ma falazat 3 — 5-ször 
annyiba kerül, mint közönséges falazásnál.

Hogy a fal felfogása annak melyik részén eszközlendő, azt a 
falrepedések alakja mutatja meg. Ha ugyanis a repedés alulról föl
felé tágul, akkor a fal nem a repedés helyén, de annak egyik vagy 
mindkét oldalán süpped; ha ellenben a repedés alól szélesebb, mint 
fölül, akkor a fal a repedés helyén ülepszik és a felfogásnak itt kell 
megtörténnie, mert attól jobbra és balra a talaj eléggé teherbíró. Utóbbi 
esetben tehát a felfogás csak a repedés helyére kell, hogy kiter
jedjen, míg előbbi esetben a munka nagyobb és költségesebb. Előbbi 
esetben sokszor a fal felfogása nélkül azáltal segíthetünk a bajon, 
hogy a fal alapzatát a süppedés helyén szélesbítjük s ezáltal a falazat 
nyomását a gyenge talaj nagyobb területére elosztjuk. A szélesbített 
alapzat, a melyet azonban a régi fallal jól össze kell kötni, akár 
lejtősen, akár lépcsőzetesen megy át a földszinti falba.

Favázas téglafalak javítása már sokkal egyszerűbb feladat, 
mint a tömör falaké, és veszélylyel sem jár. A roskatag favázas falat 
a megereszkedett és a kötésből kimozdúlt gerendázat összesrófolása 
és új összekötő gerendák beillesztése által jól és könnyen lehet ki
javítani. s az egyes gerendákat csak akkor kell kiváltani, a midőn 
teljesen korhadtak; addig, míg egy részök jó, kár lenne a falat boly
gatni és hiába való rázkódásoknak kitenni, mert ez a falak meg- 
repedezését okozhatná. Félig korhadt gerendákat kívülről, a hol a 
korhadás legelőbb következik be. a korhadt rész lefaragása és rá
szegezett pallóval való helyettesítése által még sokáig lehet használ
ható állapotban fen tartani. Ha csak egyes oszlopok alsó része korhadt 
el, akkor azokat egészen az ép fáig megfejeljük vagy sarukkal fel
szereljük; ha azonban sok oszlop igényel ilyen fejelést, akkor czél- 
szerűbb azokat egészen az épen maradt fáig aláfalazni. A faváz 
elkorhadt küszöbfáját csak akkor kell kiváltani, a midőn a fal oldalt 
kezd dűlni s függőleges helyzetben való tartása, illetve összekötése 
csak új küszöbgerenda beillesztése által lehetséges.

Régi falak vakolatának kijavításáról s a meszelés és falfestés 
megújításáról, valamint a meglevő épületek javításánál használt 
létrás. lebegő és függő állványokról már a III. szakasz lí. fejezetében 
megemlékeztünk, úgy hogy arról e helyen több mondani valónk 
nincsen.

c) A  bo ltoza tok  ja v ítá s a .

A boltozatok javítása rendszerint csak a boltozcit-repedésekre 
szorítkozik. A repedések eredhetnek az ellenfalak kimozdulásából, az
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épület nagyobb rázkódásaitól vagy végre a boltozatnak korai vagy 
késői leszereléséből, és a boltozat megereszkedésére engednek követ
keztetni. Első esetben, a mely veszélyessége miatt leginkább ad okot 
aggodalomra s a mely ennélfogva sürgős segítséget kíván, az ellen
falakat erős falkapcsok behúzása által kell erősbíteni vagy pedig 
állóságukat kividről alkalmazott támasztó pillérekkel fokozni, ha pedig 
ez sem elégséges, a boltozatot lebontani és erősebb ellenfalak közé 
újra fölépíteni. Utóbbi két esetben a boltozatrepedések rendszerint 
nem veszélyesek, különösen akkor, ha nem tágulnak és a boltozat 
ülepedése nem folytatódik, kijavításukról azonban, úgy. mint az első 
esetben is, mielőbb kell gondoskodni, hogy a boltozat ellenállása 
valamely előre nem látott és a boltozatot erősebben igénybevevő 
esetre is biztosítva legyen.

A boltozatrepedéseket, a vakolat leverése után, ki kell ékelni, 
hogy a kövek helyökből el ne mozdúlhassanak. A kiékelés, ha szilárd 
boltkövekkel van dolgunk, kövekkel is eszközölhető, puhább és gyen
gébb köveknél ellenben ez nem ajánlható, mert a boltkövek könnyen 
szétzuzatnak és új repedések keletkeznek. Ha azonban a repedések 
nagyobbak, úgy, hogy azokba egész kövek is elhelyezhetők, akkor 
azokat lapokra hasadó terméskővel vagy külön e czélra faragott 
lapos kövekkel kell kitölteni. Kisebb hézagokat ellenben legczélszerííbb 
jól beleülő és száraz tölgyfaékekkel kiékelni, a melyeket a beverés 
előtt vízbe is márthatunk, hogy megdagadva, fokozzák a boltozat 
feszültségét. A hézagok kiékelése után a hibás helyek újból beva
kolhatok.

Nagyobb boltozatrepedések esetén azok okát, a vakolat leve
rése után, mindig alaposan kell kipuhatolni, hogy a segítés módját 
ehhez képest megválaszthassuk, s teljesen rossz boltozatokat, a melyek 
könnyen beszakadhatnak, mielőbb le kell bontani; ilyen boltozatokon 
ugyanis legtöbbször boltozatkapcsok behúzásával sem lehet segíteni, 
mert a nagy oldalnyomás vagy elszakítja azokat vagy pedig a bol
tozat eredeti feszültségét ilyen módon sem lehet helyreállítani.

Ha a boltozatot, a mi javítás előtt rendszerint szükséges, dúczok- 
kal támasztjuk alá, akkor a dúczokat, nem a vakolatnak kell feszí
teni, a mely könnyen szétmorzsolódik, de ennek leverése után a bol
tozatköveknek. Ugyanazt lehet mondani a dúcz talpáról is, a melynek 
elmozdúlnia nem szabad s a melyet ennélfogva szilárd talajra kell 
állítani. A dúczok talpa és feje alá továbbá rövid vánkosdeszkákat 
kell helyezni, a melyek a nyomást nagyobb felületre osztják el.
A dúczok pontos beállítása és ki feszítése a dúczok és a vánkos
deszkák közé bevert tölgyfaékekkel történik.
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Ha a boltozatról hűli a vakolat, ebből nem szabad azonnal 
a boltozat romlására következtetni, mert a vakolathullás oka lehel 
a boltozat átnedvesedése vagy a vakolat silánysága is. a mely a kö
vekkel nem köt. Az előbbi eset különösen nedves pinczékben és el
földelt boltozatokon fordúl elő, s a bajon —  szükség esetén — 
könnyen lehet segíteni, ha a boltozatot fölülről fölfedjük és hátát 
ezément- vagy aszfalthabarcscsal leöntjük vagy aszfaltlemezekkel 
befödjük és újra elföldelve, szükség esetén alulról is hidraulikus vagy 
czémenthabarcscsal bevakoljuk. Ha ellenben a vakolathullásnak 
a silány vakolat az oka. akkor azt kell leverni és jobb anyaggal 
pótolni.

A boltozat vakolatában mutatkozó apró, szétágazó repedések 
csak vakolatrepedések; ezek nem veszélyesek; nagyobb repedések 
ellenben a boltozat repedéseit mutatják és arra figyelmeztetnek, 
hogy a bajon mielőbb segítsünk.

d) A menyesetek javítása.
A menyezetek jókarban tartása rendszerint kevés gondot okoz 

s kiterjed részint a menyezetvakolat hullására és repedéseire, részint 
pedig a gerendasor fentartására.

A menyezetvakolatban mutatkozó repedések, ha finomak és 
minden irányban szétágazók, szintén csak vakolatrepedések, s a 
menyezet szilárdságát és teherbírását nem befolyásolják, vakolatát 
és festését azonban megrontják és elcsúfítják. Kijavításuk a repedé
sek kivakarásában és újból való bevakolásában s a menyezet újból 
való befestésében áll és igen egyszerű s nagy költséget sem igényel. 
Ezek a repedések, éppen úgy, mint a falaknál említettük, zsíros 
habarcs használatából erednek, a mely kiszáradása közben erősen 
fogy és a rázkódások következtében megrepedezik.

Hasonlóképpen ritkán adnak okot aggodalomra azok a vakolat
repedések is, a melyek a menyezeteknek a falakkal való érintkezése 
helyén, a sarkokban előfordúlnak és szintén rendszerint csak a vako
latra terjednek ki, a mely a két szerkezetrész különböző ülepedése, 
illetve összehúzódása folytán megreped. A repedések kivakarása és 
újból való bevakolása rendszerint segít a bajon. Ha ellenben ezek 
a repedések a menvezetgerendák elkorhadásából erednek, akkor 
velők kapcsolatban a menyezet süppedése vagy a menyezetvakolat 
hullása is jár, s ez azután gyökeresebb javításra figyelmeztet.

Ha a repedésekkel kapcsolatban a menyezetvakolat is hullni 
kezd, akkor a baj okát alaposan kell kikutatni, hogy ennek alapján 
a ja\ítást eszközölhessük. A vakolatrepedés és hullás eredhet a
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menyezet rendkivüii rázkódásaitól, de épp úgy lehet oka a rossz 
anyag, a rossz munka, a rossz nádazás, az elkorhadt menyezetborítás, 
a melyben a menyezetszegek nem tartanak, valamint az elkorhadt 
gerendák is, a melyek a menyezetet eltartani nem képesek. Ilyen 
esetben a menyezetvakolat egyszerű javítása kárbaveszett munka 
lenne, mert sem a repedéseket, sem a vakolathullást meg nem aka
dályozná. E helyett a baj eredetét kell kikutatni és a menyezetnek 
azt a részét, a melyet rossznak találtunk, újjal kicserélni. A vako
latot tehát egészen le kell verni s ha a menyezetet és a nádazást 
jónak találtuk, újból, de jobb anyaggal bevakolni: ha ellenben a náda
zás vagy éppen a menyezetboritás rossz, akkor előbb ezeknek meg
felelő helyreállításáról kell gondoskodni.

Sokkal nehezebb és költségesebb a javítás, ha a gerendák is 
részben vagy egész hosszúságukban korhadtak, mert ekkor a náda
zás vagy menyezetborítás kijavítása sem segít a bajon. Mielőtt azon
ban a gerendák kicseréléséhez fognánk, azokat alaposan kell meg
vizsgálni, nehogy oly menyezetet is lebontsunk, a mely megfelelően 
kijavítva, még sokáig tarthatott volna. Oly gerendákat ugyanis, a 
melyeknek legnagyobb része még ép, kár lenne kicserélni, mert az 
új gerendák esetleg szintén nem tartanának tovább, mint a teljesen 
száraz régi gerendák.

A gerendáknak legtöbbször csak a falakon megfekvő vegei
korhadtak, különösen pedig azok, a melyek az épület viharos oldalán 
vannak és ennélfogva többet szenvedték a falba beszivárgó nedves
ségtől, míg ellenben a gerendák szabadon lebegő része teljesen ép 
és használható. Ilyen esetben a gerendavégeket, ha a korhadás nem 
hatolt még be egészen a bélig és a gerendavégek belseje ép, a kor
hadt rész lefaragása után egyszerűen megfejeljük azaz két oldalt 
alkalmazott és egészen a gerendák szabadon lebegő részére is ki ler
jedő pallódarabokkal felfegyverezzük, a melyeket hosszú, az egész
séges bélfába is érő szegekkel vagy keresztülmenő srófokkal erősítünk 
a gerendák oldalához. A pallódarabokat, a melyek rendszerint csak 
1 ‘00— 1*50 m. hosszúk, annál hosszabbra veszszük, minél tovább 
terjedt a gerendákban a korhadás, sőt ha egyes gerendák egész 
hosszúságukban rosszak s azok kicserélése az egész menyezet meg
bontását okozná, akkor azokat, a már ismeretes módon (lásd a 187. 
lapon), egész hosszúságukban is lehet pallókkal fölfegyverezni.

Ugyancsak ilyen módon kell azokat a gerendákat is megfejelni, 
a melyek falkapcsok gyanánt szolgálnak s végeik pántvasakkal van
nak fölszerelve, mert a pántvasak szegei a korhadt fában nem tar
tanak. A pántvasak azután a pallódarabok oldalához erősíthetők.
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Ha a gerendáknak befalazott vagy megfekvö végei teljesen 
korhadtak, szabadon lebegő részük ellenben niég ép, akkor a rossz 
gerendafejeket levágjuk, a falból kibontjuk, fészkeiket befalazzuk és 
a megrövidített gerendákat a fal hosszában aláhúzott és Iából vagy 
vasból készült mestergerendára fektetjük, a mely ismét vagy a fal 
mellé állított oszlopokon vagy befalazott fa-, illetve vasgerendákon, 
mint konzolokon fekszik vagy pedig a falhoz srófolható. A gerenda- 
végek ilyen felfogása azonban csak alárendelt czélra szánt helyisé
gekben, pl. istállókban, kamarákban stb. van megengedve, a hol a 
szépségi érzéket nem sérti.

Ha a gerendák nagyobb része egész hosszúságában rossz s 
helyreállításuk az egész menyezet megbontásával járna, akkor czél- 
szerűbb a menyezetet egészen lebontani és újjal kicserélni.

Ha a gerendák igénybevételükhöz képest gyengék vagy messzire 
vannak egymástól, akkor a menyezetet erősbíteni kell. Alulról nem 
borított menyezet teherbírását legegyszerűbben fokozhatjuk, ha azt 
alulról is 3—4 cm vastag deszkával beborítjuk, a mely az egyes 
gerendák áthajtását, illetve ingását megakadályozza. Ennél gyöke
resebb javítás, illetve merevítés azonban az, ha az egyes gerenda
közökbe egymást keresztező vagy átlós dúczokat helyezünk, a melyek 
a gerendák aljára keresztben szegezett léczeken feküsznek s bűt ű ik 
a gerendák oldalainak feszülnek. Ha pedig ez sem biztosítja a me
nyezet kívánt teherbírását, nem marad egyéb, mint hogy a gerendá
kat, mint a gyámolított menyezeteknél láttuk, a középen aláhúzott 
mestergerendával felfogjuk és a mestergerendát vagy oszlopokkal 
gyámolítsuk vagy egy függesztő-mű segítségével felfogjuk és erő
sítsük.

e) A  fö d e le k  fe n ta r tá s a .

Ez szintén igen fontos tényezője az épületek tartósságának, s 
a háztulajdonos részéről kiváló figyelmet érdemel. A rossz födél leg
inkább segíti elő az épület romlását s ha valamely régi ház állapo
táról akarunk egyszerű módon tájékozódni, a nélkül, hogy egyes 
szerkezeteket kibontanánk, akkor a födél mégvizsgálása erre nézve 
eléggé biztos felvilágosítást ad, mert ha a födél jó és ép, következ
tetni lehet arra, hogy az épület szerkezetei, különösen a menyezetek, 
mindig kellő védelmet találtak a nedvesség és a levegő befolyása 
ellen s hogy ennélfogva szintén épek.

Az épület különböző hibái és sérülései hosszabb-rövidebb ideig 
tűrhetők, a nélkül, hogy az épület szilárdságát vagy tartósságát 
veszélyeztetnék, mert legföljebb a benlakóra nézve kellemetlenek s
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növelik a fen tartás költségeit. Hibás födelet ellenben, a mely a vizet 
átbocsátja, rövid ideig sem szabad tűrni, ha az épület épségben 
tartásáról lemondani nem akarunk, s a hibákat, a mint észrevesszük 
és az évszak a javításra nézve kedvező, azonnal ki kell javítani; sőt 
még akkor is, a midőn az évszak a födél alapos kijavítását meg 
nem engedi, arról kell gondoskodni, hogy a baj továbbterjedését 
legalább ideiglenes intézkedésekkel megakadályozzuk.

A födél fentartása kiterjed egyrészt a födélhéjra, másrészt a 
födélszékre s különösen a födélhéj az, a mely legtöbbet szenved a 
külső nedvességtől és a levegő közvetetlen befolyásától és ennélfogva 
különös gondozást és gyakori javitást kíván; maga a födélszék ellen
ben, ha jó anyagból készült, jó szerkezetű s a födélhéj által védve 
van a nedvességtől, aránylag igen sokáig tart és kevés fentartásra 
szorul. Mielőtt tehát valamely födél javításához fognánk, meg kell 
vizsgálni, hogy a baj oka a födélhéjban vagy pedig a födélszékben 
van-e, nehogy a javításra fordított költség kárbaveszszen.

A födélhéjak javítása az anyag szerint, a melyből készültek, 
különböző. Ha ugyanis a födélhéj oly anyagból készült, a melyet a 
nedvesség meg nem támad s a mely a levegő bontó hatásának is 
sokáig áll ellen (cserép-, pala- és más hasonló födelek), csak a 
tönkrement anyag megújításáról kell gondoskodni, mert a fedőanyag 
fentartása gondozást nem igényel. Ha ellenben a födélhéj anyagit 
olyan, hogy azt a nedvesség és a levegő befolyása ellen védeni kell, 
mert különben gyorsan megy tönkre, a javítás lényegesebb része az 
anyag fentartása, illetve tartósságának fokozása. Ilyenek pl. a fém
lemezes, a kátránylemezes és más hasonló födélhéjak, a melyeknek 
védő mázát időről-időre meg kell újítani, hogy a födélhéj megújítását 
minél jobban késleltessük. Ez utóbbiról az illető födélhéjak ismerte
tése alkalmával már megemlékeztünk, úgy. hogy most tulajdonképpen 
csak magának a födélhéjnak fentartásáról lehet szó.

A födélhéj hibáit legjobban nagyobb eső alkalmával vizsgálhat
juk meg. a mikor az esővíz átszivárgása mutatja azokat a helyeket, 
a melyek javításra szorulnak. A megfigyelésnek különösen a csur
gókra, a födélerkélyek és födélablakok zugaira és azokra a helyekre 
kell kiterjeszkednie, a hol a lejtős födélsíkok függőleges falakkal 
érintkeznek, tehát a kémények áthatolására, a tűzfalak szomszéd
ságára stb. Ezeken a helyeken a víz átszivárgása leghamarább követ
kezik be, mert a födés rendszerint hiányosabb, mint az egyenes 
födéllapokon. A hibás helyek kijavítása azután mielőbb foganatosí
tandó. Cserép- és palafödeleknél mindezeket a helyeket, ha az már 
az építéskor nem történt meg, vas- vagy czinklemezzel kell mielőbb
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befödni, mert ez simaságánál fogva a vízlefolyást minden fedőanyag- 
nál jobban könnyíti meg, tömörségénél és jó összekötésénél fogva 
a vizet még a kisebb hajlású vápákban és zugokban sem ereszti át 
s a fémlemezzel födött vápák végre könnyebben tarthatók tisztán, 
mint ha bármilyen más érdes anyaggal lennének födve.

Ha a vízbeszivárgás csak a födélsíkok egyes helyein mutatko
zik. akkor, az ok kipuhatolása után, csak a hibás helyeket kell ki
javítani, míg a födél többi, még használható részét érintetlenül 
hagyjuk. Az ilyen javítás rendszerint csak egyszerű foltozgatásból 
vagyis abból áll, hogy zsindelyfedésnél az elkorhadt vagy megrepedt 
zsindelyeket, cserép- és palafödélnél a tört cserepeket, illetve pala
lemezeket újakkal kicseréljük, fémlemezes födeleknél pedig a héza
gokat ragaszszal kikenjük és az átlyukasztott lemezeket megfoltoz
zuk s ha ez nem lehetséges, kicseréljük. Cserép- és palafedésnél, 
ha sok cserepet vagy palalemezt kell kicserélni, sokszor czélszerübb 
a jó fedőanyagot egészen átrakni és a hiányzót újjal pótolni. Ha 
azonban a fedőanyag egészen rossz, úgy, hogy foltozása már sokba 
kerül, a nélkül, hogy a födél vízállósága biztosítva lenne, nem marad 
egyéb, mint a régi födélhéjat teljesen lebontani és a födelet újonnan 
befödni. Ez alkalommal a födélhéj alatt levő léczezés vagy deszka
borítás és, ha szükséges, a födélszék is alaposan kijavítható.

Ha a födél nem eléggé meredek és ennélfogva vizet bocsát át. 
akkor azt vagy meredekebbre kell készíteni vagy — a mi legtöbb
ször olcsóbb más oly anyaggal befödni, a melynek felülete simább 
és a víz lefolyását megkönnyíti. Ez különösen a szarukon ülő födél- 
ablakoknál fordúl elő, a melyeknek födele laposabb, mint a födél
síkoké s a melyeket legjobb fémlemezzel befödni.

A födéljavításhoz tartozik az ereszcsatornák és a vízlefolyó 
csövek, a lemezzel födött eresz, a taréj és tűzfalszegélyek, valamint 
a kémények és födélablakok mögött levő vízfogó csatornák fentar- 
tása és időről-időre való bemázolása is. E tekintetben különösen 
az eresz fölött elhelyezett csatornák érdemelnek különös figyelmet, 
mert ezeknek vízszivárgása nemcsak az alattok levő deszkaborítást, 
szarufavégeket és azok csapjait, de a padlás gerendasorának leg
inkább igénybe vett részeit is csakhamar tönkre teszi és azonkívül 
a főpárkányban, a körülzáró falakban és a felső emelet menyezeté- 
ben is kárt okoz. Az ereszcsatornákat továbbá gyakrabban kell tisz
títani, nehogy a bennök felhalmozódott piszok, por és falevél az össze
gyűlő esővizet megduzzaszsza és esetleg a padlástérbe terelje. Ugyan
ebből az okból kell a vízlevezető csövek száját, illetve tültséreit is, 
a melyeket, hogy be ne duguljanak, rendszerint szitával szerelünk
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fel, gyakran, különösen öszszel és tavaszszal kitakarítani. A födél
síkon fekvő ereszcsatornákból, valamint a mélyebben levő csurgók
ból továbbá télen az ott összegyűlt havat le kell hányni, mert 
különben olvadásakor a padlástérbe való vízszivárgás alig akadá
lyozható meg.

A födélszék javítása rendszerint több gondot okoz, mint a 
födélhéjé, a javítás szüksége azonban ritkábban, leginkább csak régi 
épületeknél fordul elő.

A födélszék gerendáinak fentartására nézve ugyanazok az elvek 
érvényesek, a melyeket a menyezetek javításánál elősoroltunk. Egyes, 
csak részben korhadt gerendák kicserélését tehát itt is addig kell 
halasztani, a mennyire csak lehetséges, mert kicserélések, különösen 
bonyolultabb födélszék-szerkezetnél és hosszú gerendáknál nemcsak 
nehézséggel jár, de a födélhéjat is szükségtelenül megbolygatja és 
meglazítja. Ez oknál fogva a részben korhadt gerendákat, a már 
ismeretes módon, megfejeljük vagy pallókkal fölfegyverezzük, azokat, 
a melyek a kötésből kimozdúltak, helyreigazítjuk és a szomszédos 
gerendákkal összesrófoljuk, hogy újból el ne mozdulhassanak, ha 
pedig egyes gerendák teljes hosszúságukban rosszak, azokat kicseréljük, 
a nélkül, hogy a többi, még használható gerendát megbontanék.

Ha a födélszék teljesen rossz, úgy, hogy fentartása aránylag 
nagy költséggel járna, akkor nem marad egyéb, mint azt teljesen 
lebontani és újjal kicserélni. A régi födélszék ép és egészséges 
gerendáit azonban az új födélszéknél, a mennyire lehet, felhasz
náljuk, mert sok esetben tartósabbak. mint az újak.

Ha a födélsíkok, mint az gyönge födeleknél néha előfordúl, a 
hó nyomása alatt behajlanak, akkor a födélszéket erősbíteni kell, 
nehogy összeomoljon. Az erősítés, ha a szaruk gyengék vagy messzire 
vannak egymástól, közbenső szaruk közbeiktatásával, ellenkező 
esetben a szaruk megfelelő gyámolításával eszközölhető. Szelemenes 
födeleknél közbenső szaruk behúzása nem okoz nehézséget, mert 
ezeket szelemenről-szelemenre érő rövidebb darabokban s magokra 
a szelemenekre helyezhetjük. Egyszerű nyereg- és torokgerendás 
födeleknél ellenben vagy minden behúzott közbenső szaru alá új 
kötő-, illetve — osztrák szerkezetű gerendasornál — új fiókgerendát 
helyezünk el, a melybe az új szaru talpát becsapozzuk vagy pedig 
2—2 szomszédos gerendát kiváltunk s erre a keresztgerendára 
állítjuk a közbenső szarut.

Gyenge és álhajló szarufák vagy torokgerendákkal, illetve kakas
ülőkkel merevíthetők. a melyeket fecske farkkal lapolunk a szarupárok 
o’dalára. illetve czimborakötők gyanánt szerkesztünk, vagy pedig:
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dúczokkal, illetve közbenső szelemenek aláhúzásával (álló székkel) 
gyámolíthatók. A taréj áthajtását egyszerű álló vagy dűlt szelemen- 
szék (968—969. ábra) behúzásával, hosszú torokgerendákét egyszerű 
álló székkel, nagy hosszúságban szabadon lebegő szelemenekét és
mestergerendákét hónaljfákkal, magas székoszlopokét feszítő dúczokkal 
akadályozzuk meg. Oldaltdülő födelekbe viharkötőket, olyanokba 
pedig, a melyek a falakra túlságos oldalnyomást gyakorolnak, czim- 
borakötőket illesztünk be stb.

A födélszék gerendasorának a homlok- vagy oromfalakon túl 
kinyúló fejei rendszerint előbb mennek tönkre, mint ama részei, a 
melyek a padlástérben vannak. Ezek a gerendafejek a födélszék 
egész terhét hordják, mert a szaruk talpa beléjök van kötve, javí
tásuk és megújításuk ennélfogva nehézséggel jár s a födelet egészen
megbolygatná. Elkorhadásuk esetén továbbá a kötőgerendák nem 
képesek többé a szaruk olyalnyomását ellensúlyozni, úgy, hogy az 
utóbbi érvényesülhet és a falakat is megrongálhatja. .Ezeknek fentar- 
tására tehát különös gondot kell fordítani és mindent elkövetni arra 
nézve, hogy nedvesség ne férhessen hozzájok. Ez okból az eresz- 
csatornákat, különösen pedig az eresz fölött levőket, mint már 
fönnebb említettük, jó karban és tisztán kell tartani, belőlük a havat 
eltávolítani és arról is gondoskodni, hogy az eresz födése mindig jó 
legyen és a vizet át ne ereszsze.

f) A  befejező szerkezeteit fe n ta r tá s a .

Ez a fentartás aránylag kevés gondot okoz és különös óvatos
ságot sem kíván, csak arra kell ügyelni, hogy szükség nélkül semmit 
sem cseréljünk ki újjal, a mi kellő fentartás mellett még sokáig 
megfelelhet hivatásának.

Az ajtók és ablakok, ha megkopott mázukat idejekorán meg
újítjuk, kevés javítást igényelnek s ez is inkább a mozgó ajtó- és 
ablakszárnyakra, mint a keretekre vagy tokokra szorítkozik. Az ajtó- 
és ablaktokok aránylag hosszabb ideig tartanak, mint a szárnyak s 
azért oly esetben, a midőn a tokok még jó karban vannak és csak 
a szárnyak rosszak, csak az utóbbiakat kell újakkal kicserélni és a 
régi tokok közé illeszteni, mert ekkor az ablaknyílást nem kell meg
bolygatni s ezzel kapcsolatban a vakolás, a meszelés és a falfestés 
kijavításáról gondoskodni. Ha az ajtószárnyakkal együtt a béllést és 
a peremdeszkákat is ki akarjuk cserélni, a mi nem mindig szük
séges, az ajtótokokat akkor is meghagyjuk és legföljebb a küszöb
fákat cseréljük ki, a melyek az épületek földszintjén, a talajnedvesség 
következtében hamarább korhadnak el, mint a szárak vagy éppen a

Sobó : Kózépítéstan I I . 4 9
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szemöldökfák. Ha a szárak csapjai, illetve alsó részei szintén kor
hadtak, akkor azokat a korhadt rész eltávolítása után megfejeljük, 
a nélkül, hogy a falból kibontanók.

Ablakoknál is sokszor csak a tokok alsó hevederét, a mely 
legtöbbet szenved a nedvességtől, kell megújítani, míg a tokok többi 
részét érintetlenül hagyjuk.

Az ajtó- és ablakszárnyak a mozgatásukkal járó rázkódások 
miatt többet szenvednek, mint a tokok és béllések, különösen pedig 
a külső vagy téli ablakok és a bejáró ajtók szárnyai. Mindkettőnél 
a keretek alsó hevedere korhad el leghamarabb, a mely befelé nyíló 
külső ablakoknál vízhárító léczczel van fölszerelve, megújítása azonban 
nem jár nehézséggel. Bejáró ajtóknál az alsó tábla is, ha elkorhad, 
könnyen kicserélhető.

Új ajtóknál, a melyek nem egészen száraz fából készülnek, 
gyakran fordulnak elő kisebb-nagyobb repedések, a melyeket az ajtó 
tömörsége érdekében tűrni nem szabad. Ezeket a repedéseket, ha 
keskenyek, üveges-ragaszszal vagy pedig árpalével feldolgozott gipsz
szel tapasztjuk be, ha ellenben 2 mm-nél szélesebbek, faforgácscsal 
bélleljük ki; a betapasztás, illetve kibéllelés azonban csak Llz ajtónak 
kiszáradása után eszközlendő, mert különben az ajtó további kiszá
radása után kihull.

Ha az ajtószárnyak, a mi különösen új ajtóknál fordúl elő, 
a melyeknek fája nagyon ki volt szárítva, nedves levegő vagy ned
ves falak behatása alatt megdagadnak és ennek következtében be 
nem zárhatók, széleiket le kell gyalúlni, mindaddig, míg a hornyokba 
beleillenek. Ennél többet legyalúlni nem szabad, mert különben, ha 
az ajtó ismét kiszárad és összeaszik, rosszúl zár és csak foltozással 
javítható meg, a mi az ajtót elcsúfítja. Ugyanezt lehet mondani az 
ablakokról is, habár ezeknél a megdagadás, illetve a szélek legyalu- 
lása kikerülhető, ha azokat nedves időben nem sokáig tartjuk nyitva 
s ha kereteikben megdagadtak, nem nyitjuk ki mindaddig, míg ismét 
ki nem száradtak.

Ha az ajtó a padozathoz surlódik, alsó szélét nem kell azon
nal legyalulni, mert különben fölül könnyen rés keletkezik és az 
ajtó rosszúl zár. A súrlódás oka lehet, hogy az ajtó sarkaiban meg
ereszkedett vagy hogy a padozat, egyoldalú sülyedés folytán, lejtős. 
Előbbi esetben a felső ajtósarkot kell jobban a tokba beverni vagy 
pedig a szárnyas pántok érintkező hüvelyei közé vasgyűrűket tenni, 
utóbbi esetben ellenben a padozatot kell a vánkosfák kibéllelésével 
felemelni és vízszintes helyzetbe hozni, vagy pedig, ha az ajtószár
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nyat részben legyaluljuk, az ajtóban küszöbdeszkái alkalmazni, a mely 
a keletkező rést elzárja.

A padosatok javítását okozhatja a padozatdeszkák kikopása 
vagy részben való elkorhadása; a rendes fentartáshoz tartozik azon
ban a padozat időnkinti bemázolása, illetve beeresztése és a héza
gok kitöltése is.

A padozat megújítása csak akkor van megokolva, a midőn a 
javítás már nem segít a bajon, ellenkező esetben a javítás sokszor 
előbbre való, mint a megújítás, mert sem a vánkosfákat, sem a 
székléczeket nem kell megbolygatni, sem a falak vakolatát és festé
sét megrontani.

A kikopott padozatot nem kell azonnal újjal kicserélni, mert 
a kopás rendszerint csak egy részére terjed ki, de csak a kikopott 
deszkákat kell kiváltani, illetve kijavítani. Ha a padozatdeszkák 
eléggé vastagok, legczélszerűbb azokat megfordítani, illetve alúl levő 
oldalukat legyalúlni és kifelé fordítani; vékonyabb deszkákat ellen
ben, mert a megfordítás nem lehetséges, ki kell váltani. Mivel 
azonban a£ új deszkák, ha a helyiségek közepén vannak, szinükkel 
elütnek a régiektől és a foltozást láthatóvá teszik, a kifoltozott pado
zatot olajfestékkel kell befesteni: ha ezt nem akarjuk, lehet az egész 
padozatot felszakítani, a még használható deszkákat ép oldalukon 
legyalúlni, illeszteni és újra lerakni; az új deszkák, a melyekkel a 
hiányt pótoljuk, a padozat szélén helyezhetők el. a hol kevésbbé 
ötlenek szembe. Utóbbiak helyett a padozatot kemény fából való 
szegélylyel is lehet körülvenni, a melynek elütő színe a padozatot 
díszíti. Ugyanilyen módon javíthatjuk ki a padozatot akkor is, a midőn 
a hibás helyek csak a falak mentén fordúlnak elő.

Parketpadozatok javítása könnyebb, mint a közönségeseké, mert 
ezekben egyes kikopott táblákat könnyen ki lehet cserélni, a nélkül, 
hogy a többieket megbolygatnék; de az egész padozatot is, ha szük
séges, le lehet gyalúlni, mert a szegek fejei, a melyekkel a táblák 
a vakpadozathoz vannak erősítve, nem láthatók; közönséges pado
zatot a szegek kiálló fejei miatt legyalúlni nem lehet. A foltozást 
sötétebb szinti beeresztéssel lehet elfödni.

A megvetemedett padozatdeszkákat, ha eléggé vastagok, le lehet 
gyalúlni, ellenkező esetben ki kell cserélni.

A padozathézagokat, a melyek a padozatot elcsúfítják és a vizet 
áteresztve, a vánkosfák és esetleg a menyezetgerendák korhadását 
is elősegítik, a deszkák teljes kiszáradása után vékony léczekkel, 
illetve forgácscsal kell kibéllelni, a melyet beenyvezett oldalakkal 
a hézagokba betolunk és legyalúlunk.

49*
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Ha a padozat a menyezet egy részének sülyedése folytán lejtős és 
azt tűrni nem akarjuk, akkor a padozatot felszakítva, a vánkosfákat 
ékalakú toldalékokkal bélleljük és a padozatot újra reájok szegezzük.

A házi gomba által megtámadott padozatok és más faszerke
zetek kijavításéról, illetve a házi gomba kiirtásáról már az építő
anyagoknál volt szó.

A különféle kövezetek javítása rendszerint nem jár nehézség
gel, mert legnagyobb részük kisebb darabokkal készül, a melyek, ha 
kikoptak vagy megrepedeztek, könnyen kiválthatók, a nélkül, hogy 
az ép köveket is megbolygatnék. Az öntött és tapasztott burkolatok 
kijavítása még ennél is könnyebb, mert itt a kikopott részeket sem 
kell eltávolítani, a mennyiben az új anyag ezekkel összeköthető.

A kövezetek jókarban tartására különösen oly helyiségekben 
kell nagy gondot fordítani, a hol sok nedvesség van. pl. mosó
konyhákban, árnyékszékekben stb., a mely, ha beszivárog, a menye- 
zeteket vagy boltozatokat könnyen megronthatná.

A kályhák jókarban tartása, a helyiségek jó fűtése és a tüzelő, 
anyagban való takarékoskodás érdekében, oly követelés, a melynek 
teljesítésére mindig törekedni kell. A kályhákat ennélfogva a tél be
állta előtt meg kell vizsgálni, kitisztítani, kitapasztani és, ha szük
séges, átrakni, mindezeket a munkákat természetesen legjobban a 
kályhás végzi el.

Az épület többi szerkezetei, illetve melléképítményei nem sok 
javítást igényelnek ugyan, de azért azok rendes fentartását sem 
szabad elhanyagolni. így a falépcsők hágódeszkáit, ha kikoptak, ki 
kell cserélni, a kőből való lépcsőfokokat, a meddig lehetséges, czé- 
menttel vagy más műkővel kiegyengetni, a lépcsőkorlátokat időközön- 
kint újból bemázolni, a pihenőhelyeket pedig kipadozni vagy kibur
kolni, az árnyékszékeket tisztán és jókarban tartani, a házon kivid 
és belül levő csatornákat és vízvezetékeket rendesen tisztítani s télen 
a befagyás ellen biztosítani, a külső faépítményeket, pl. kerítéseket 
stb., a melyek a nedvesség és a száraz levegő váltakozó befolyása 
alatt hamar tönkremennek, időközönkint újra bemázolni, illetve, ha 
szükséges, kiváltani stb. Mindezeknek részletes tárgyalását azonban, 
a dolog egyszerűsége miatt, bátran mellőzhetjük.*

2. Az épületek átalakítása.
Oly épületeknél, a melyek hosszabb időre vannak építve, fenn

állásuk alatt gyakran áll be kisebb-nagyobb átalakítások szüksége.

* Az épületek íentartására nézve még sok jó tanácsot ad: L. Abel: All
gemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1898. 892.—909. lapon.
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Ez különösen újabb időben fordul gyakran elő, a midőn a kifejlődött 
és finomabb életszükségletek jőval nagyobb igényeket támasztanak 
a lakás kényelme tekintetében s az egészségügyi követelések érvé
nyesítésére is sokkal inkább törekszünk, mint azelőtt. A régi kis, 
alacsony és sötét szobák helyett, a melyeknek építésénél őseink a 
friss levegőt lehetőleg kizárni igyekeztek, ma már nagyobb, maga
sabb, szellősebb és világosabb helyiségeket kívánunk s ehhez képest 
arra igyekszünk, hogy a régi épületekben is a szobákat lehetőleg 
magasabbakká és kényelmesebbekké, az ablakokat nagyobbakká. a 
lépcsőket szélesebbekké és világosabbakká tegyük stb. A kereskedés 
és ipar mai kifejlődött állapota szintén gyakran kívánja meg a régi 
épületek átalakítását, s különösen a mai bolthelyiségek azok, a melyek 
nagyobb s földig érő kirakatok nélkül, a melyeket a régi falakba 
kell beilleszteni, alig képzelhetők. Egyes esetekben végre a meglevő 
épületeket egészen más czélra akarjuk felhasználni, mint a melynek 
szolgálatában eddig voltak s emez új czélnak megfelelően kell azok 
beosztását megváltoztatni s az egyes szerkezeteket az eredetitől eltérő 
módon elrendezni és összeilleszteni.

Ilyen átalakítások a régi időben sok nehézséggel jártak és ennél
fogva ritkábban fordúltak elő, manapság azonban az öntött és kovács- 
vasnak az építészetben való nagyfokú elterjedése, számtalan alakjá
nál és nagy teherbírásánál fogva, az átalakítást, ha ép és szilárd 
épülettel van dolgunk, aránylag könnyű feladattá teszi, különösen 
akkor, a midőn kötőanyagúi ezémentet használunk, mert ennek gyors 
megkeményedése megengedi, hogy a régi falakba közbeiktatott bár
mely új szerkezet azonnal képes a teherhordásra s azonnal átveheti 
a kibontott régi szerkezet szerepét.

a) A z  á ta la k ítá s  f  ö lté te le i és tervezete,*

Régi épületek átalakításánál nagy óvatosság szükséges úgy az 
elhatározáshoz, mint a végrehajtáshoz, mert nem minden épület egy
formán alkalmas erre s könnyen megtörténhetik, hogy az átalakításra 
fordított költséget haszontalanéi elpazaroljuk s a régi épületet is, a 
mely jelenlegi állapotában talán még soká lett volna használható, 
elrontjuk Mielőtt tehát az átalakítás megtervezéséhez vagy éppen 
végrehajtásához lógnánk, alapos vizsgálat és megfontolás szükséges 
arra nézve, hogy

1. az épület egyáltalában átalakítható-e?
*2. igenlő esetben átalakítható-e úgy, hogy a kívánt czélnak 

megfeleljen? és

* Deutsches Bauhandbuch II. k., I. r. Berlin 1880. XX. fejezet: Umbauten.
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3. nem czélszerűbb és aránylag olcsóbb-e az átalakítást mel
lőzni és e helyett a kivánt czélnak megfelelő új épületet 
építeni?

1. A mi az első kérdést illeti, erre nézve az átalakítandó épület 
állapota ad felvilágosítást. Az épületet ennélfogva úgy egészben, 
mint szerkezeteiben alaposan kell megvizsgálni, hogy tisztába jöjjünk 
az iránt, mit lehet a régi szerkezetekből teljes biztossággal meg
tartani s mit kell okvetetlenűl újjal kicserélni.

E czélból mindenekelőtt az átalakítandó épület falazatát kell 
szemügyre venni.

Mállásnak indúlt, porladozó, állandóan nedves és repedékes 
falak, a melyek a vakolatot nem tartják, legkevésbbé tekinthetők 
biztató jelenségnek, mert megfelelő helyreállításuk, illetve szilárdságuk 
és tartósságuk biztosítása alig lehetséges s ha lehetséges lenne is, 
oly fáradságos, körülményes és költséges, hogy éppenséggel nincs 
arányban egy új épület költségeivel, a melynek értéke aránytalanúl 
nagyobb lenne, mint az ily átalakított épületé.

Ugyancsak kevésbbé alkalmas az átalakításra az olyan épület 
is, a mely már többszöri átalakításon ment keresztül s falazata 
ennélfogva különböző időben vagy különböző anyagból épült és ismé
telve volt megbolygatva és meggyengítve. Az ilyen falazat ugyanis, 
a folytonos toldozás-foltozás miatt, szerkezetileg összefüggő és teher
bíró falnak alig tekinthető és ennélfogva teherbírásával biztosan 
számítani a tervezett átalakításnál annál kevésbbé lehet, mert a fal 
szerkezeti összefüggése ismét csorbát fog szenvedni. Ez különösen 
akkor érdemel alapos megfontolást, a midőn az átalakítás előre- 
látli itólag a falazat jelentékeny bontásával és áttörésével fog járni, 
mert nem tudhatjuk biztosan, hogy a meghagyott falazat mely időből 
való s nincs-e már foltozva és nagyon meggyengítve.

Az ismételve átalakított és foltozott falazatot különböző minő
ségű falazó-anyagáról és a kövek különböző nagyságáról rendszerint 
eléggé biztosan ismerhetjük fel, de természetesen csak bontás közben, 
mert a vakolat az egyenlőtlenségeket eltakarja.

Az épület alapfalazata szintén fontos adatokat szolgáltathat 
az átalakítás tekintetében való elhatározásunkhoz.

Az alapfalak nedvessége például oly tényező, a mely legtöbb
ször egymagában is elégséges arra, hogy az átalakításról lemondjunk, 
mert a bajon csak nehezen és oly nagy költséggel lehet segíteni, a 
mely sok esetben nincs arányban a belőle várható haszonnal s a 
melyet, ennélfogva inkább új falazat építésére fordítunk. Hasonló
képpen számba veendő az alapfalak mélysége és szilárdsága is, mert
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egyes esetekben, amidőn például a meglevő épületre még egy vagy két 
emeletet akarunk építeni, tisztán ettől függ az átalakítás lehetősége. 
Az alapfalazatot, mint fönnebb leírtuk, felfogás által mélyíthetjük 
ugyan, ez a munka azonban oly körülményes és költséges, hogy csak 
elkerülhetetlen szükség esetén és rendszerint csak kis darabon kocz- 
káztatjuk meg.

Ha az átalakítás a régi főfalak nagyobb mértékben való áttö
rését igényelné, a mi a falazatot jelentékenyen meggyengíti, akkor a 
fal állapotán kívül meg kell vizsgálnunk annak szilárdságát és anyagat 
is, hogy igy tisztába jöjjünk az iránt, lehet-e a falazat meghagyott 
pilléreit az eddiginél jobban megterhelni, a nélkül, hogy állóságuk 
veszélyeztetnék, vagy nem. Az eddiginél nagyobb falnyílások alkal
mazásából ugyanis a nyílások között maradt pillérekre még akkor 
is nagyobb terhelés esik, a midőn az épület egyéb szerkezetei vál
tozást nem szenvednek s egész súlyuk nem nagyobbodik. Könnyen 
belátható, hogy minél rosszabb a fal állapota, annál kevésbbé gon
dolhatunk arra, hogy meggyengítsük vagy jobban megterheljük. Ha 
pedig a meghagyott falazatot erősbíteni kellene, a mi rendszerint 
nagy költséggel és sok nehézséggel jár, akkor az átalakítás költségei 
oly jelentékenyek, hogy nincsenek arányban az elért eredménynyel.

A falazat anyaga végre szintén befolyással van az átalakítás 
nehézségeire és költségeire. Mig ugyanis téglafalazatnál, a mely sza
bályos alakú és nagyságú kövekből, szabályos kötéssel készült, egyes 
nyílások áttörése alig jár nehézséggel s alig gyengíti meg a meg
maradt falazatot, a mely a téglák szabályos kötése miatt összefüggő: 
terméskőfalaknál a kövek szabálytalan alakja és nagysága miatt 
szabályos kötésről alig lehet szó s átalakításuk, illetve áttörésük 
ennélfogva sokkal inkább veszélyezteti a meghagyott falpillérek álló
ságát, a melyeknek összefüggése különben is hiányos. Terméskő
falaknál továbbá az áttörések, ha a habarcs már megkeményedett, 
aránytalanúl sok munkát és költséget okoznak s az áttörések oldalai
nak kiegyenlítésével kapcsolatos új falazatot még akkor is alig lehet 
a régivel jól összekötni, ha e czélra, mint rendesen szokás, téglát 
használunk.

A falazaton kívül, a melyhez a bolthajtások is tartoznak, meg 
kell vizsgálni az épület fából való szerkezeteit, nevezetesen a gerenda
sorokat és a födelet. Ezeknek állapota nincs ugyan oly döntő befo
lyással az átalakítás lehetőségére, mint a falazaté, mert könnyebben 
és kevesebb költséggel cserélhetők ki, kicserélésük azonban mégis 
jelentékenyen megdrágítja az átalakítást és annak a kérdésnek a 
felvetésére adhat okot, érdemes-e a puszta falakért az átalakításhoz
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fogni s nem czélszerűbb-e ily körülmények között teljesen új épü
letet építeni. Ott, a hol a falazó-anyag olcsó és az épületi fa drága 
s a hol a meglevő falakat is át kell alakítani, az új épület alig kerül 
többe, mint a réginek átalakítása.

A faszerkezetek állapotára nézve, mint már említettük, a födél
szék gerendáinak megvizsgálása eléggé biztos alapot nyújt, mert 
arról tanúskodik, hogy a födél jó karban volt tartva és ennélfogva 
a menyezetek is védve voltak a nedvesség ellen. Ellenkező esetben 
a gerendasorok alapos megvizsgálása nem mellőzhető, mert csak így 
szerezhetünk meggyőződést arra nézve, hogy a menyezetek javít- 
hatók-e még vagy pedig újakkal kicserélendők.

Végre a befejező szerkezetek, nevezetesen az ajtók, ablakok, 
padozatok, kövezetek, fűtő- és tüzelő-helyek stb. állapota, a melyről 
egyszerű megszemlélés által is meggyőződhetünk, szintén számos 
adatot szolgáltat arra nézve, milyen költséggel fog járni fentartásuk, 
illetve átalakításuk és ennélfogva nagyban hozzájárul abbeli elhatá
rozásunkhoz, a mely bennünk az épület megvizsgálása alkalmával 
szerzett összbenyomás alapján az átalakítás lehetősége és czélszerű- 
sége iránt megérlelődött.

2. Ama második kérdés eldöntése, lehet-e az épületet a kívánt 
czélnak megfelelően átalakítani vagy nem, már jóval könnyebb, mint 
az előbbié, mert erre nézve csak az épület eddigi használati módja 
és nehezen megváltoztatható méretei az irányadók, ezeknek meg
állapítása pedig nem jár nehézséggel.

Nem minden épület alkalmas arra, hogy azt az eddigitől eltérő 
czélra átalakítsuk. így pl. oly gyári helyiségeket, a melyek már erede
tileg erre a czélra való tekintettel épültek, lakóhelyiségekké csak a 
legritkább esetben alakíthatunk át, de sőt még bármely más ipar 
űzésére sem tehetjük alkalmasakká, mert nem felelnek meg azoknak 
a föltételeknek, a melyeket minden iparág specziális viszonyai meg
követelnek. Ócska istállókat továbbá soha sem kellene lakóházakká 
átalakítani, mert porladó és állandóan nedves falakat és egészség
telen lakóhelyiségeket adnak. Az istállóknak alapzata sem alkalmas 
arra, hogy arra lakóházat építsünk, de sőt még falazó-anyaguk sem 
használható fel lakóház építésénél.

Az épületek egyes méreteit szintén olyanokul kell tekintenünk, 
a melyek az átalakítást megakadályozhatják, mert a leendő épülettől 
kívánt méretekké át nem alakíthatók vagy pedig átalakításuk oly 
nagy munkát és költséget igényel, a mely ' nincsen arányban az 
átalakításból várható haszonnal. Ilyen méretek különösen az épületek
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emeletmagassága és mélysége, a földszinti padozatnak a talaj fel
színe fölött való magassági fekvése, valamint a falak vastagsága.

A földszinti padozatot és az emeletek magasságát a főfalak 
magasbítása által lehet ugyan emelni, az emelés azonban meglehe
tősen költséges s maga után vonja az ajtó- és ablaknyílások, vala
mint a lépcsők átalakítását, a kályhák és tűzhelyek áthelyezését, a 
párkányok lebontását és esetleg a menyezetek kiváltását is s más 
gyökeres átalakítást. Ez oknál fogva az emeletsor magasbitása leg
inkább csak földszintes épületeknél fordul elő, a hol a padozatot a 
legtöbb esetben nem kell megbontani.

Az épület, illetve az épület szakaszok mélysége még ennél is 
nagyobb akadálya lehet annak, hogy az épületet az eddigitől eltérő 
czélra átalakítsuk. Az épület homlokfalait ugyanis, a melyeken az 
összes gerendasorok feküsznek, nem lehet kijebb tolni, a nélkül, hogy 
új menyezeteket és födelet ne építsünk. Nagyjában ugyanazt lehet 
mondani az anyafalról és általában azokról a belső falakról, a melyek 
gerendasorokat vagy el nem mozdítható szerkezeteket hordanak. Ha 
tehát a régi épület helyiségeinek mélysége nem felel meg az átala
kítás programjában előírt szobamélységnek, akkor legczélszerűbb 
az átalakításról teljesen lemondani, mert ilyen esetben azon a köz
ségen, a melybe az átalakítás kerülne, új épületet is építhetünk.

Az épületfalak vastagsága különösen akkor jön tekintetbe, a 
midőn egy meglevő épületre, a melynek állapota az átalakítást 
lehetségessé teszi, még egy vagy két emeletet akarunk építeni; ekkor 
ugyanis a meglevő főfalak vastagsága olyan kell hogy legyen, hogy 
azokat fölfelé a szükséges falpadkákkal felépíteni lehessen, a nélkül, 
hogy vastagságuk a legfelső emeleten 45 cm-en alúl maradjon. Mivel 
pedig az épület meglevő falait megvastagítani nem lehet, mert ez 
nem vezetne czélhoz, ilyen esetben a kívánt átalakításról egyszerűen 
le kell mondani, ha csak a régi vékony falak helyett újakat nem 
akarunk építeni, ez azonban legtöbb esetben drágább lenne egy új 
épület építésénél.

3. Az átalakítás költségkérdése végre oly tényező, a melyet, 
mint már a fönnebbi két kérdés tárgyalásánál láttuk, soha sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, ha az átalakítással hasznos beruhá
zást tervezünk. Ennek a kérdésnek szakszerű megoldása azonban a 
legnehezebb feladatok egyike, s nagy óvatosságot és gyakorlottságot 
kíván, mert különben könnyen megeshetik, hogy az előirányzott 
összeg nem elégséges az átalakítás helyes és tervszerű végrehajtására. 
A költségnek előzetes és pontos meghatározása, a mi új épületnél 
csak hosszadalmas munkát és élénk figyelmet kíván, itt sokszor
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egyáltalában nem lehetséges, mert az átalakítás határai, a melyekben 
a tervezet szerint a meglevőhöz csatlakozni akarunk, legtöbb esetben 
pontosan be nem tarthatók és csak az átalakításkor veszszük észre, 
hogy ez vagy ama szerkezet, a melynek megbolygatását eredetileg 
nem találtuk szükségesnek, nem felel meg követeléseinknek és azt 
ki kell cserélni vagy legalább gyökeresen kijavítani. Mivel pedig az 
előirányzott költség túllépése sokszor kellemetlen magyarázatokra, 
de sőt pörlekedésre is ad okot, az átalakítás tervezetének kidolgo
zásánál ennélfogva a tervezőnek az építtetővel közösen kell megálla
pítani és szabatosan Írásba foglalni azokat a határokat, a melyeken 
belül az átalakításnak történnie kell s a melyeknek átlépése csak 
külön költség engedelmezése után lehetséges. Ez annál inkább szük
séges, mert az építtető, a ki az épület hibáit megszokta és szó 
nélkül tűrte, az átalakítás után legtöbbször tűrhetetleneknek találja 
azokat s helyreállításukat követeli.

Hogy az átalakítás tervezetét elkészíthessük, tisztában kell 
lennünk az átalakított épület czéljával és az építtetőnek erre vonat
kozó kívánságaival, a melyeket az átalakítás programja tartalmaz. 
Ennek az építtetővel való közös megállapítása után részletesen föl- 
veszszük a régi épületet s a már ismeretes módon tervrajzokat 
készítünk róla, hogy alaprajzokban és metszetekben ábrázolva álljon 
előttünk s pontos tájékozást szerezzünk a régi beosztásról és emelet
magasságokról. E nélkül az átalakítást czélszerűen és takarékosan 
végrehajtani nem lehet. A tervrajzokba azután a tervezett változ
tatásokat berajzolva, a meghagyott szerkezeteket feketével, a lebon- 
tandókat világossárgával, az újakat pedig az anyag minőségének 
megfelelő színnel festjük be, hogy így az átalakítás mértékéről, a 
régi állapothoz viszonyítva, tiszta képet kapjunk.

Az így elkészített tervrajz felvilágosítást nyújt tehát a lebon
tandó és az új szerkezetek, valamint a lebontáshoz és az új szerke
zetek helyreállításához és a régiekkel való összekapcsolásához szük
séges munka mennyiségéről, s ennek alapján azután az átalakítás 
költségeit, az ismeretes módon szerkesztett költségvetésben, össze
állíthatjuk. A költség kiszámításánál, a lebontás költségeivel kapcso
latban, nem szabad megfeledkezni a lebontásból nyert ócska falazó
anyag megfelelő értékesítéséről. Kisebb bontásoknál a visszanyert 
anyag értékét a bontás munkaköltségének fedezésére használjuk fel
azaz a lebontást a belőle visszanyert anyagért irányozzuk elő. Áttö
réseknél azonban a visszanyert anyag értéke nem födözi az áttörés 
költségeit, ezeket ennélfogva külön kell kipuhatolni és a költségvetésbe 
fölvenni.
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E helyett az átalakítás költségeit úgy is szokás kiszámítani, 
hogy az elkészített átalakítási tervrajz alapján az egész épület építő- 
költségeit úgy határozzuk meg, mint ha új építkezéssel lenne dolgunk, 
ehhez a költséghez hozzáadjuk azután, ha a visszanyert anyag által 
födözve nincsenek, a lebontások vagy áttörések költségeit és viszont 
levonjuk abból azoknak az alkotórészeknek költségeit, a melyeket 
meghagyni akarunk. A számítás e módja azonban csak akkor lenne 
eléggé biztos, ha a költségvetést a bontások vagy áttörések befeje
zése után készítenők, a midőn már biztosan tudnók, mi marad meg 
a régi épületből s mi nem.

Előre nem látható költségek fejében a kiszámított átalakítási 
költség 10— 15 %-át adjuk hozzá a költségvetés összegéhez.

b) A z  átalakítás végrehajtása.

A mi magát az átalakítás munkáját illeti, erre nézve az egyes 
építő-szerkezetek alapos ismerete okvetetlenül szükséges; a mennyi
ben azonban ezeket még a szerkezeti részben részletesen tárgyaltuk, 
az ott mondottakat ismereteseknek kell feltételeznünk s e helyütt 
csak az átalakítás egyes munkálatainak specziális végrehajtására 
kell kiterjeszkednünk.

Ha az épületen egész falakat kell lebontani, akkor a lebontás 
fölülről lefelé halad előre; a falakat alávágni és ledönteni sem az 
épület belsejében, sem kívül nem szabad, mert a lebontás nemcsak 
a munkásokra válhatik veszedelmessé, de a meghagyott építő-szer
kezetek beomlását is okozhatja. A lebontás továbbá mindig óvatos
ságot kíván, különösen rossz, repedezett falak és bolthajtások lebon
tásánál, a melyek már a rajtok dolgozó munkások súlya alatt és a 
lebontással járó rázkódások következtében is beomolhatnak. Ilyen 
falakat és boltozatokat a bontás megkezdése előtt gondosan ki kell 
dúczolni, hogy be ne szakadjanak.

Ha régi falakba falnyílásokat kell törni, akkor a kitörés ha
tárait előzetesen rajzoljuk a falra, nehogy a munkás a régi, jó fal
ból a szükségesnél többet bontson ki, a mi talán érdekében van, de 
a mi az átalakítás költségeiben való takarékoskodás érdekében meg 
nem engedhető. A nyílások kitörése szintén óvatosságot, a támaszát 
vesztett fal pedig, a mely a levegőben szabadon lebeg, megfelelő 
dúczol ást kíván; az óvatosság különösen rossz vagy oly falaknál 
szükséges, a melyek már többszöri átalakításon mentek keresztül s 
melyeknél esetleg éppen azt a részt bontjuk ki, a mely eddig a fal 
állóságát biztosította.
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A falbontás és kitörés munkája annál nehezebb, minél vasta
gabb s minél szabálytalanabb alakú és nagyságú kövekből áll a fal; 
a téglafal aránylag könnyen enged a bontó csákánynak.

Minden falbontásnál arra kell törekedni, hogy az építő-kövek
nek lehetőleg nagy részét használható állapotban nyerjük vissza, 
hogy tehát a munkások az építő-anyagot szükség nélkül össze ne 
zúzzák vagy törjék. Minél vastagabb a fal. aránylag annál kevesebb 
használható anyagot nyerünk vissza belőle. A lebontást legczélszerűbb 
szakmányba kiadni; a szakmány bérét pl. 1000 db letisztított és 
rendesen rakásolt tégla vagy 1 m3 ugyanilyen terméskő után álla
pítjuk meg, mert ekkor a munkások gondosabban bontják a falat s 
minél több használható anyagot igyekeznek termelni. Néha a lebon
tásért, mint már említettük, a vállalkozónak a bontásból nyert anya
got engedjük át; ha azonban a bontást egységenkint fizetjük, 
akkor a munkások kötelesek a kialkudott egységárért a használható 
anyagot a reátapadt habarcstól letisztítani, rendesen rakásolni és a 
felmaradt törmeléket vagy 20 m-nyi távolságra elszállítani, vagy a 
szekérre, a mely az elszállítást nagyobb távolságra eszközli, felrakni; 
a szükséges állványzatról és dúczolásról szintén a vállalkozó gondos
kodik.

Oly törmeléket, a mely száraz és egészséges falak lebontásá
ból ered, a padozatok alatt szükséges feltöltésre igen jól felhasznál
hatjuk, ha azt a felhasználásig száraz helyen tartjuk.

A bontásoknál még arra is kell ügyelni, hogy a fölülről lehulló 
törmelék azonnal eltakarít! assék s ne halmozódjék össze a mén ve
zetéken és boltozatokon, nehogy azok beszakadását okozza. E mellett 
természetesen az utóbbiak állapotával is kell számolnunk, mert talán 
még sokáig használhatók, de rendkívüli terhek hordására már nem 
alkalmasak.

Az épület egyes részeinek lebontásával a meghagyott szerke
zetek vagy épületrészek állóságát veszélyeztetni nem szabad s ha 
attól félhetünk, hogy a lebontás következtében akár ezek. akár a 
szomszédos épületek, a melyeknek gyámolát le akarjuk bontani, kárt 
szenvedhetnének, a lebontás megkezdése előtt s azzal egyidejűleg is 
oly dúczolásról kell gondoskodni, a mely a lebontott gyámolítást 
pótolni képes. Mivel pedig összeépített és esetleg többször átalakított 
régi házaknál csak ritkán lehet külsejök után biztosan meghatározni, 
hogy az egészen vagy részben lebontott épület fiatalabb vagy idősebb-e 
a szomszédos épületeknél s hogy ennélfogva ez utóbbiak gyámolítás 
nélkül is megállanak-e vagy sem, az építtető kötelessége, hogy a lebon
tásról a szomszédos házbirtokosokat idejekorán értesítse s azok
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épületök biztosságáról gondoskodhassanak. Ellenkező esetben az épít
tető a szomszédos épületekben okozott kárt megtéríteni tartozik.

A falak előzetes biztosításáról különösen akkor kell gondos
kodni. a midőn a boltozatokat vagy a menyezetek gerendasorát, 
melyek a falak állóságát, a melyeknek feszülnek, nagyban fokozzák, 
lebontjuk és a falak ennélfogva gyámoluktól megúsztatnak.

Ha oly falat kell valamely alsó emeleten lebontani, a mely a 
fölötte levő emeleti falat tartja, akkor ez csak a legnagyobb óvatos
sággal és csak akkor hajtható végre, ha a felső emeleti fal ezt a 
gyámolítást nélkülözheti. A lebontás különösen akkor jár nehézséggel 
s néha meg sem engedhető, a midőn gerendasor fekszik a falon, a 
melyet más módon jól felfogni nem lehet. Oly fal ellenben, a mely 
a menyezet- vagy födélgerendákkal párhuzamosan halad és más 
terhet sem hord, akadály nélkül eltávolítható.

A terhelt fal lebontása előtt a falon fekvő gerendasort a lebon
tandó fal közelében keresztben (a fallal párhuzamosan) aláhúzott 
mestergerendával kell ideiglenesen felfogni s a mestergerendát, ha 
szükséges, szabadon lebegő részében oszlopokkal gyámolítani. A fal 
lebontása után ezt a mestergerendát egy, véglegesen aláhúzott mester
gerendával helyettesítjük, a melyet úgy helyezünk el, hogy a gerenda
fejek rajta jól megfeküdjenek, és két végét szilárdan befalazzuk.

Hasonló módon s szintén igen gondosan kell felfogni azt az 
emeleti falat is. a mely alól az alsó emeleten a tartó-falat ki akarjuk 
venni. Az ideiglenes felfogás a falra merőlegesen aláhúzott s 1*5—3’0 
m-nyi közökben a falba ütött nyílásokon keresztültolt rövid fa- vagy 
vasgerendákkal, illetve ócska vaspályasinekkel történik, a melyeknek 
végei a lebontandó fal két oldalán felállított és szilárd alapon nyugvó 
bakokon vagy oszlopokon nyugosznak. A felfogott fal alatt levő fal
részt most lebonthatjuk. A lebontás után a lebegő fal alá, vastag
ságához képest, 2— 3 vasgerendát húzunk be, végeiket szilárdan be
falazzuk, szabadon lebegő részét pedig szükség esetén vasoszlopokkal 
vagy pillérekkel gyámolítjuk.

A falak ilyen kiváltásáról és a vasgerendák megfelelő szelvé
nyeinek megválasztásáról már a III. szakasz II. fejezetében »a falak 
kiváltása« czím alatt megemlékeztünk, úgy, hogy annak részletesebb 
tárgyalására e helyen nincs szükség. A kiváltásnál csak arra kell 
ügyelni, hogy a teherhordó falat csak darabonkint és csak akkor 
bontsuk le, a midőn azt, ha csak ideiglenesen is, más teherbíró 
szerkezettel helyettesítettük s az utóbbi a teherviselést ténylegesen 
átvette. Ez utóbbi csak akkor következik be, a midőn az ideiglenes 
vagy végleges gyámolító szerkezetet ékekkel jól alávertük vagy más
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módon szorítottuk a kiváltandó falhoz s ez teljesen rajta fekszik. 
Ezt a szabályt figyelmen kívül hagyva, a kiváltandó fal sülycd és 
megrepedezik s ennek következtében könnyen összeroskadhat.

Falnyílások kitörésénél, melyeknél a lebegő falat vasgeren
dákkal akarjuk felfogni, mindenekelőtt a fal külső oldalán vágunk 
ki egy rést, a melybe egy vasgerendát egész hosszúságában elhelyez
hetünk. A gerendát elhelyezése után jól aláékeljük, úgy, hogy a neki 
szánt terhet átveszi s annak hatása alatt megfelelően áthajlik. Ez 
megtörténvén, a vasgerendát czémenthabarcscsal befalazzuk, a zára
dékköveket jól beékeljük, s a fal belső oldalára megyünk át, a hol a 
kivésett falba szintén egy vasgerendát helyezünk és befalazunk. Ez a 
két gerenda még vastagabb falat is eltart s ha a czémenthabarcs 
teljesen megkeményedett, a vasgerendák alatt a falnyílás kitörhető 
és kifalazható. Ha pedig a fal, a melyre a gerendavégeket fektetnünk 
kell, vékony vagy gyenge, akkor a falba mindkét gerendavég alá 
egy-egy függőleges rést vágunk s abba megfelelő keresztszelvényű 
pilléreket építve, a gerendavégeket, úgy, mint előbb, rajok fektetjük 
és csak azután bontjuk ki a pillérek között levő falat. A pillérek 
tehát a falnyílást mindkét oldalról határolják s hátulsó oldaluk a 
fal meghagyott részével van összekötve.*

Ha a kitörendő falnyílást fölül szemöldökívvel akarjuk hatá
rolni, a mint ez rendes nagyságú ablak- és ajtónyílásoknál rend
szerint történik, akkor a nyílás fölött levő fad terhét már építés 
közben erre az ívre kell áthárítani. Az ív beépítése végeit annak 
ívvonalát a fal homlokzatára rajzolva, részére a falat, az egyik 
könyöktől kiindulva, csak oly darabokban törjük ki. hogy a kőműves 
a nyílásban dolgozhasson és a boltívet darabonkint berakhassa. Az 
ív falazásánál az alúl levő és később lebontandó fal használható fel 
alakzó-ív gyanánt, ha felületét, az ív domborodásának megfelelően, 
nedves homokkal és habarcscsal kiegyengetjük. A boltívei, rakásá
val egyidejűleg, a fölötte levő fallal szilárdan összekötjük, úgy, hogy 
annak terhét azonnal magára veszi. A boltív teljes megkeményedése 
után, a mire czémenthabarcs használatánál nem sokáig kell várni, 
a falnyílást kitörhetjük s oldalait kifalazhatjuk.

Ugyanilyen módon lehet a meglevő falnyílásokat is szélesbíteni. 
Ezeknél azonban az új boltívet, rendes alakzó-íveken, a záradéktól 
a két könyök felé is lehet falazni s a könyökök kifalazása után, a 
melyeknek üregét mindkét ellenfalban kitörjük, a nyílás akadály 
nélkül szélesbíthető. Ha a nyílás szemöldökíve teljesen ép, akkor azt

* Deutsches Bauhandbuch II. kötet I. fele 57S. I.
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mintaálványzattal, illetve alakzó-ívekkel egyszerűen alátámasztjuk s 
ezután törjük ki az új boltvállak helyét, s azokat a régi ívvel össze
kötve, kifalazzuk.

Kisebb ajtó- és ablaknyílások kitörésénél, ha a lebegő falazatot 
kellően megdúczoljuk, a boltívet a nyílás kitörése után is rakhatjuk; 
a szemöldökívet azonban mindkét esetben jó anyagból és gondosan 
kell készíteni.

Ha valamely régi fal mellé új alapzattal bíró toldalékot építünk, 
azt csak tompán kell a régihez illeszteni, mert az új fal. a talaj 
minősége és a habarcs jósága szerint, kisebb-nagyobb mértékben 
ülepszik, ennek következtében a már megülepedett régi falba beeresz
tett csorbázat letöredeznék, a két fal között hézag támadna es az 
új fal is megrepedeznék. Az illeszkedő hézag az új fal megülepedése 
után közönséges mész- vagy czémenthabarcscsal kitölthető, úgy, hogy 
teljesen eltűnik. Hogy azonban az új fal ülepedését lehetőleg csök
kentsük, az új alapzat elkészítése után a további falazással várni 
lehet mindaddig, míg az alapzat kiszáradt és súlya alatt a talaj is 
megfelelően összenyomódott; a talaj előzetes tömörítése szükség 
esetén szintén jó eredménynyel járhat. Ha ellenben az új fal régi 
alapzaton vagy legalább az alapzat régi padkáján és ennélfogva már 
tömörített talajon épül, akkor azt csorbázattal lehet a régi falba 
bekötni; hogy azonban az új falazat a habarcs összeszáradása követ
keztében se ülepedhessen jelentékenyen, czélszerű azt lehetőleg vékony 
fekvő hézagokkal és jó habarcsba rakni.

Ha gyenge falakat az épület átalakíthatása czéljából erősbíteni 
kell, akkor, mért a fal vastagítása czéltalan lenne, nem marad egyéb, 
mint a fal belsejében vagy — a mi jobb — külsején támasztó pillé
reket építeni. Ha ellenhen olyan falakat, a melyeknek alapzata gyenge. 
akarunk nagyobb terhek hordására képessé tenni, akkor azokat a 
már ismeretes módon s kellő óvatossággal felfogjuk vagyis alapza
tukat megfelelően mélyítjük.

Ha az emeleten akarunk oly falat építeni, a mely alatt a föld
szinten nincsen fal, a melyre állíthassuk, akkor az eljárás különböző 
a szerint, a mint teljesen vagy csak félig tűzálló falra van szük
ségünk. Kőből vagy téglából épült falat okvetetlenűl vasgerendákra 
kell állítani vagyis a már ismeretes módon kiváltani, ellenkező 
esetben a falat vagy deszkafal (681. ábra) vagy pedig függesztőmű gya
nántszerkesztett favázas téglafal (713. és 714. ábra) módjára építjük s 
az előbbit nádon vagy léczeken, az utóbbit közvetetlenűl bevakoljuk.

Ha oly belső választó falakat akarunk áthelyezni, a melyek 
fölött a menyezet- vagy födélgerendák átnyúlnak, a nélkül, hogy a
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fal fölött megtoldva lennének, akkor az áthelyezés vagy a lebontás 
csak abban az esetben adhatna aggodalomra okot, ha a gerendák, 
az eddiginél nagyobb hosszúságban szabadon lebegve, nem lennének 
eléggé teherbírók s azokat alulról gyámolítani kellene.

Az emeletsorok magasbítása, a mi régi épületeknél gyakran 
fordul elő, történhetik vagy a helyiségek padozatának sülyesztése 
vagy pedig a menyezetek emelése által. A padozat sülyesztése leg
inkább csak a földszinten engedhető meg s itt is csak akkor, a 
midőn a sülyesztett padozat és a talaj felszíne között még legalább 
050 m-nyi magasság marad vagy a midőn az épület körül a talaj 
felszínét is leásás által megfelelően sülyeszthetjük. A padozat sülyesz
tése azonban alápinczézett épületeknél rendszerint megköveteli a 
pinczeboltozat és ennek következtében a pinczekövezet sülyeszlését 
is, a mi nemcsak igen körülményes és költséges munka, de sokszor 
nem is lehetséges, különösen akkor, a midőn az alacsony faltő miatt 
a pinczeablakokat is befalazni s helvettök a talaj felszíne alatt 
másokat építeni kellene, vagy a midőn a pincze kövezete akár a 
talaj nedvessége, akár pedig a miatt nem helyezhető mélyebbre, 
mert az alapfalazat csak kevéssel nyúlik a pincze talaja alá s ennek 
lesülyesztésével egészen szabaddá tétetnék vagy alávájatnék és 
mélyítése, illetve felfogása válnék szükségessé.

Az emeleli helyiségek padozatát csak akkor lehet mélyebbre 
helyezni, a nélkül, hogy ezáltal a földszint alacsonyabbá válnék, ha 
a menyezet szerkezetmagasságát kisebbítjük, pl. vakgerendás menvezet 
helyett borított vagy csapos gerenda-inenyezetet, vasgerendák közé 
rakott vagy hullámos lemezből készült menyezetet (91(3. ábra) alkal
mazunk; az utóbbinak szerkezeti magassága valamennyi között a 
legkisebb. Olt, a hol a földszint boltozva van, a régi épületekben 
sokszor a boltozat fölött is még magas törmelékréteg található; 
ennek eltávolítása s ha ez sem elégséges, a bolthajtásnák vasgerendák 
közé rakott boltozattal való kicserélése legtöbb esetben elégséges az 
emeleti helyiségek magasbitására.

A menyezetek emelése leginkább csak földszinti épületeknél 
fordúl elő, ha helyiségeiket magasbítani akarjuk, de emeletes épüle
tekben is végrehajtható, habár ekkor igen sok más munkát is okoz. 
A menyezet emelésével kapcsolatban rendszerint a födelet is emelni 
kell s ez csak székfalakkal bíró épületnél hagyható el, a hol a szék
falak az emeletsor magasbitására felhasználhatók, a hol tehát a 
falakat magasbítani nem szükséges. Legkevesebb nehézséggel jár a 
menyezet-emelés akkor, a midőn egy földszinti házra emeletet 
építünk.
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A menyezét emelése történhetik egészben, vagy pedig úgy, hogy 
teljesen lebontjuk és alkotó részeinek felhasználásával újra elhelyez
zük, beborítjuk, benádazzuk és bevakoljuk s fölül kipadlózzuk vagy 
kikövezzük. Előbbi esetben az emelésre ékeket vagy emelő csava
rokat használunk. Ez az eljárás azonban rendszerint többe kerül, 
mint az. a melynél az emelés darabonkint történik, mert a munka 
nehéz és ügyes munkásokat igényel s mert a menvezet-borítás és 
a vakolat sokat szenvednek. Mihelyt pedig az utóbbit le kell verni 
és megújítani, nem sokkal több munkával az egész menyezet is 
lebontható és újra elhelyezhető.

3. Az épületek becslése.
Valamely épület megbecslése alatt azt a műveletet értjük, a 

melylvel az egész épületnek vagy az épület egyes részeinek jelenlegi 
(a becslés idején való) értékét meghatározzuk. Ennek az értéknek 
meghatározására különböző czélból lehet szükség. Igv pl. jelzálog
üzletek, melyeknél a jelzálog valamely épület a hozzávaló telekkel 
együtt, csak az ingatlannak előzetes megbecslése alapján jöhetnek 
létre. Hasonlóképpen szükségünk van az illető épület értékére akkor 
is, a midőn azt akár eladás, akár öröklés vagy ajándékozás útján 
telekkönyvileg másra kell átruházni, vagy a midőn valamely épü
letet meg akarunk venni. Végre az épület valódi értékét kell kipuha
tolni ennek tűzkár ellen való biztosítása végett is, a mennyiben a 
biztosító társaságok a tűzesetből eredő kárt csak az épületnek a 
tűzeset előtt való értéke alapján térítik meg.

Új épületek értékét az építő-költség adja, a mely az építés 
leszámolásából kiolvasható s az épület leltárának értékesítésénél 
alapúi szolgál. Ez az érték azonban, habár reá az épület mindenkori 
értékének kipuhatolásánál szükségünk van, nem tekinthető az épület 
állandó értékének, mert az épületek, ha még oly kitűnő anyagból s 
a legjobb szerkezetek felhasználásával épültek is. az idők folyamán 
veszítenek eredeti értékökből, míg végre, tartósságuk végére jutva, 
hasznavehetetlenekké és értéktelenekké válnak. Az épületnek ez az 
állapot- és értékváltozása, illetve rosszabbodása ered részben az 
épület többé-kevésbbé előrehaladott korából s eredeti rendeltetésének 
megfelelő használatából, részben pedig külső, mekhanikai befolyá
sokból, illetve sérülésekből, a melyek az épületen a levegő és a 
nedvesség, valamint az éghajlati viszonyok behatása vagy esetleg 
elemi csapások, földrengések, vízáradások, tűzvész stb. következtében 
jelentkeznek. A rosszabbodás és értékcsökkenés továbbá, az épületnek 
rüvidebb vagy hosszabb időre szánt tartóssága s anyagának ehhez

Sobó : Középítéstan II . 50
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képest megválasztott minősége és szerkezeteinek jósága szerint, majd 
lassúbb, majd rohamosabb s míg jól épített és némileg védett lakó
házak 200—250 évig is eltartanak, a sárból vagy vályogból készült 
épületek tartóssága, jó építést és fentartást feltételezve, csak 40—50, 
máskülönben csak 20— 25 év.

Az épület tartóssága rendszeres és folytonos fentartással és 
javítással jelentékenyen fokozható s hogy valamely épület az őt 
anyagánál és szerkezeteinél fogva megillető kort, illetve tartósságot 
elérje, okvetetlenűl szükséges, hogy az épület közvetetlen vagy köz
vetett jövedelméből évenkint bizonyos százalék a fentartásra fordít- 
tassék, mert különben tartóssága felét sem éri el annak, a melyre 
az építtető eredetileg számított. Az épület egyes szerkezetei ugyanis, 
mint már emiitettük, különböző tartóssággal bírnak, s ehhez képest 
romlásuk s az ennek pótlását czélzó javítás szüksége is különböző 
időben jelentkezik. Így a zsindelyfödelet az épület fennállása alatt, 
ha az pl. 150 évre terjed, 7— 8-szor, az ajtókat, ablakokat, padoza
tokat legalább á-szer, a fából való menyezeteket 3-szor stb. kell 
kiváltani, ha az épületnek legalább közepes állapotát biztosítani 
akarjuk.

Az épületek mindenkori értékének meghatározásánál ennélfogva 
a folytonos rosszabbodásra és értékcsökkenésre, valamint a rend
szeres fentartásra figyelemmel kell lenni, mint oly tényezőkre, a 
melyek az épület tartósságára s ennek következtében időközi érté
kére is jelentékeny befolyással vannak.

Az épületeken előforduló és előrelátható változások, illetve 
rosszabbodások értékét vagyis azt a veszteséget, a melyet az épü
letek értéke különféle befolyások következtében az idők folyásában 
szenved, elhasználásnak vagy kopásnak nevezzük és az új épület 
értékének (ú j érték) hányadosában fejezzük ki, viszonyítva azt az 
épület egész tartósságához, a mely a tapasztalatból megközelítőleg 
ismeretes. Minél kisebb ugyanis valamely épület tartóssága, annál 
nagyobb az évenkint beálló rosszabbodás és értékcsökkenés, vagyis 
annál nagyobb az elhasználás hányadosa, az épület új értékének 
százalékában kifejezve. Mivel azonban az épületek tartóssága sza
bályszerű fentartás esetén növekszik, ismernünk kell a fentartásra 
évenkint fordítandó költséget, illetve a fentartási hányadost is. 
a melyet szintén az épület új értékének százalékában fejezünk ki.

Az elhasználási és fentartási hányados, valamint az épület teljes 
tartósságának meghatározása igen nehéz feladat, mert nagy szak
ismeretet és gyakorlottságot kíván s mert mind a három különböző 
tényezőktől és viszonyoktól függ, a melyeket figyelmen kívül hagyni
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nem szabad, kellő méltatásuk és megítélésűk azonban a szakemberre 
nézve sem könnyű. Ez oknál fogva az elhasználás és fentartás évi 
hányadosát, valamint a különböző épületek tartósságát rendszerint 
átlagos tapasztalati adatok szerint veszszük számításba. Ezeket az 
adatokat, daczára annak, hogy csak megközelítő értékeket adnak, 
az épületek megbecslésénél és tűzkár ellen való biztosításánál a gya
korlatban általánosan használjuk s azok a szokásosabb épületekre 
nézve az alábbi táblázatból kiolvashatók.

Az épület értékére nézve azonban a fönnebbieken kivid annak 
fekvése és a helyi viszonyok is jelentékeny befolyással vannak, mert 
azt okozzák, hogy egy és ugyanaz a ház, a melynek építő-költsége 
és ennélfogva abszolút értéke is egyenlő, egyes vidékeken nagyobb, 
másutt kisebb értéket képvisel, mert más és más hasznot, illetve 
jövedelmet hajt. Egyes vidékeken az olcsón épített ház sem íizetődik 
ki, míg másutt a legnagyobb fényűzéssel épült ház is jelentékeny 
jövedelmet hoz tulajdonosának. Ez különösen nagyobb forgalmú 
vidékeken, nevezetesen városokban fordúl elő, a hol a kedvező helyen 
fekvő épületek első sorban keresettek, mert a forgalom, kereskedés 
és ipar igényeinek jobban felelnek meg, mint azok, a melyeknek 
fekvése kevésbbé kedvező. Ezekhez az igényekhez képest igazodik 
természetesen az épületek beosztása és felszerelése is, mert míg 
nagyobb társadalmi igények kielégítésére lehetőleg nagy és világos 
szobákat vagy üzleti helyiségeket stb. építünk s azok között széles 
lépcsők és folyosók által kényelmes közlekedést létesítünk, szerényebb 
lakóházaknál e helyett minél több, habár kisebb és szerényebb, 
használható helyiségre törekszünk s ennek érdekében a lépcsők 
folyosók stb. területét a lehető legkisebb mértékre szorítjuk. Oly épü
letek tehát, a melyeknek építésénél a helyi viszonyokat figyelmen 
kivül hagyták, még akkor is a valódinál kisebb értékkel bírnak, ha 
nagyobb fényűzéssel épültek, míg ellenben egészen szerény berende
zésű házak, ha a helyi viszonyok számbavételével épültek, nagyobb 
jövedelmet hoznak és viszonylagos értékük ennélfogva nagyobb az 
előbbieknél. Az épületek becslésénél tehát legtöbb esetben, különö
sen pedig jelzálogüzletek vagy adás-vétel részére, ezeket a kivételes 
körülményeket is, a melyek az épület abszolút vagy forgalm i érlé
két növelik vagy csökkentik, kellő figyelemre kell méltatni, ha az 
épületek valódi értékét akarjuk kipuhatolni. Ez, mint alább látni 
fogjuk, legegyszerűbben az épülettelek értékének meghatározásánál 
vehető figyelembe.

Meglevő épületek becslése kétféle módon történhetik. Az egyik 
módszer a ház bérjövedelmét veszi alapúi, a, mely az ingatlan tőkét

50*
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alkotó érték nyers kamatozásának tekinthető, a másik ellenben az 
épület anyagi értékét törekszik kipuhatolni, tekintet nélkül arra, hogy 
jövedelmet hajt-e vagy sem. Leghelyesebben járunk el azonban 
akkor, midőn a két módszert összevetve, a két rendbeli érték mér
tani középarányosát veszszük az épület valódi értéke gyanánt, je l
zálogüzletek részére a forgalm i értéket a két mód szerint megálla
pított értéknek mértani közepese adja.

Valamely épület nyers bérjövedelmét legegyszerűbben az adó- 
bevallási ívből olvassuk ki. Ha azonban oly házat kell becsleni, 
a mely üresen áll, akkor a lakásbéreket, illetve a bruttó-bérjövedel
met a benne levő lakások és a helyi lakásviszonyok szerint kell 
kipuhatolni. A ház tiszta jövedelmét azután mindkét esetben úgy 
kapjuk, hogy a különféle kiadásokat, nevezetesen az évenkint fizetett 
adókat és illetékeket, valamint a fentartásra évenkint fordítandó 
összeget levonjuk a nyers jövedelemből. (Nálunk a fentartásra az 
épület nyers jövedelméből 20 %-ot vonnak le s az így fennmaradó 
összeg után vetik ki az adót.) Ezt a tiszta jövedelmet végre a tör
vényes százalékkal tőkésítve, kapjuk az épület teljes értékét a becs
lés idején. Ha pl. az épület tiszta jövedelme 2000 korona évenkint, 
akkor annak teljes értéke, 4 0/0-os kamatláb mellett, 50,000 korona. 
Oly épületeknél, a melyek még állami adómentességet élveznek 
ehhez az összeghez hozzá kell még adni azt a tőkét, a melyet az 
évenkint megtakarított állami adó a becslés idején képvisel, ha azt 
az adómentesség még hátralevő évein keresztül, törvényes kamatláb 
mellett s kamatos kamattal, tőkésítjük. A háztulajdonos ugyanis az 
adómentesség még hátralevő idejében bizonyos összeget takarít meg, 
a mely már a becslés napján is bizonyos értéket képvisel s az épü
let értékét növeli.

Ha pl. i? =  500 korona az évenkint megtakarított állami adó és az adómen
tesség még n =  10 évig tart, akkor a tíz év alatt megtakarított és p =  4 ° 0-kal

T n =  Ti
( 1 +  iuö)r - i

( — l l
képlet szerint

1 04111
T]0 — 500----T-j- =  0000 korona,

U‘04

T  —

a mely a kérdéses 10 év elején

------ ----------  értéket képvisel.

(* +iro)
Jelen esetben tehát a még 10 évig tartó adómentesség jelenlegi értéke

_  (5000 

0 ro iiu
4054 korona,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ezzel együtt a kérdéses épület értéke a becslés idején 54034 korona. Ennél a ki
számításnál rendszerint csak az évi adót veszszük alapúi s a fél- vagy negyedévi 
adófizetést, habár valamivel nagyobb értéket adna, figyelmen kívül hagyjuk.

Közczélokra szánt épületek, pl. iskolák, templomok stb. érlékét 
nem lehet ilyen módon kiszámítani, mert azok anyagi hasznot nem 
hajtanak s a közjóiét érdekében való műküdésök eredménye számok
ban ki nem fejezhető. Ezeknek az épületeknek értékét tehát a becs
lésnek már említett második módja szerint határozzuk meg. Ugyanez 
a második módszer használtatik, kivétel nélkül, akkor, a midőn az 
épületeket tűzkár ellen való biztosítás czéljából becsiünk meg, vala
mint akkor is, a midőn tűzkár esetén a leégett épületnek a tűzeset 
előtt való értékét, a mely a kármegtérítés alapjául szolgál, akarjuk 
meghatározni.

Ennél a módszernél kipuhatoljuk mindenekelőtt az épület új 
értékét a becslés idején s a helyi viszonyok kellő számbavételével, 
s az így kapott összegből levonjuk azután azt az összeget, a melyet 
az épület korából és használatából eredő kopás czimén, de a sza
bályszerű fentartást figyelembe véve, számítunk ki. A különbség 
adja az épület valódi értékét a becslés idején. Az épülettelek értékét 
e mellett vagy külön mutatjuk ki vagy az épület értékéhez adjuk 
hozzá s értékének meghatározásánál figyelembe veszszük azokat a 
kivételes (az épület kedvező vagy kedvezőtlen fekvéséből kifolyó) 
eredményeket, a melyek, mint fönnebb említettük, az épület értékét 
növelik vagy csökkentik.

Az épület új értékét, illetve a becslés idején való helyreállítása 
költségét, különféleképpen határozhatjuk meg, a szerint, a mint ezt 
a költséget pontosan akarjuk ismerni vagy pedig megközelítő érté
kével is megelégszünk. Előbbi esetben az épületet részletesen fül- 
veszszük, elkészítjük a már ismeretes módon a részletes tervrajzokat 
(alaprajzokat, metszeteket és homlokrajzokat) s ezek alapján szabály
szerűen megszerkesztjük a részletes költségvetést, a melynél a helyi 
munkabéreket és anyagárakat veszszük alapúi. Az eljárás tehát 
ugyanaz, mint új épület tervezésénél. A költségvetés végső összege 
adja az épület új értékét a becslés idején.

Az épület részletes fölvételét bizonyos sorrendben kell végre
hajtani, nehogy valami kimaradjon belőle. A külső fölvétel befejezése 
után az épület belsejének fölvétele a földszinten kezdődik és úgy 
halad előre egészen a padlássorig, mint azt az épület leltárának föl
vételénél részletesen leírtuk.

Könnyen belátható, hogy a becslésnek ilyen módon való végre
hajtása, ha helyes és megbízható eredményeket akarunk, igen körül-
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menyes, fáradságos, hosszadalmas és költséges. És éppen ezért legtöbb 
esetben és különösen tűzkárbiztosítások czéljaira oly egyszerű mód
szerekhez folyamodunk, a melyek, habár kevésbbé pontosak, kevesebb 
munkát, időt és költséget igényelnek s ennek daczára gondos munka 
mellett gyakorlatilag elfogadható eredményeket adnak. Ez az eljárás 
ugyanaz, mint a melyet az általános költségvetés szerkesztésénél 
leírtunk. Az épület új értékét e szerint vagy a beépített terület 
nagysága vagy pedig az épület térfogata alapján határozzuk meg, 
oly átlagárak szerint, a melyek az épület fekvésétől, építésmódjától 
és fölszerelésétől függnek és a tapasztalatból ismeretesek.

Előbbi esetben megállapítjuk tehát az épület földszintjén a 
beépített területet m2-ekben, megvizsgáljuk az épület építésmódját 
és fölszerelését, megválasztjuk az erre nézve fennálló táblázatokban 
az ennek megfelelő és 1 m2-re vonatkozó egységárt s ezzel meg
szorozva a beépített területet, kapjuk az épület megközelítő új értékét 
az épülettelek nélkül. A második esetben, a mely az előbbinél jobb 
és megbízhatóbb, mert az emeletek magasságával is számol, kiszá
mítjuk m3-ekben az épület térfogatát s megvizsgálva, úgy, mint 
előbb, annak építésmódját és fölszerelését, megszorozzuk a megfelelő 
és 1 m3-re vonatkozó egységárral, a mely a különböző épületeknek 
megfelelően szintén a tapasztalatból ismeretes. Mindkét rendbeli 
egységár a leghasználtabb épületekre nézve az alábbi táblázatból 
olvasható ki.

Mindkettőnél egyszerűbb és gyorsabb eljárás végre az, ha az 
épületet, a melynek új értékét akarjuk meghatározni, összehason
lítjuk egy másik oly épülettel, a melynek fekvése, nagysága, építés- 
módja és fölszerelése egészen vagy megközelítőleg egyenlő a becs
iemig épületével s új értéke ismeretes. Ilyen épületet kevés után
járással csaknem mindenütt találhatunk. Az összehasonlítás még 
akkor is egyszerű, a midőn a két épület különböző nagyságú, ha 
azokat a beépített terület szerint m -ekre vagy térfogat szerint 
md-ekre bontva, az ismert értékű épület ebbeli egységárait alkal
mazzuk a becslendő épületre.

Önként érthető, hogy oly esetben, a midőn az épület egyes 
részei különböző módon épültek, különböző fölszereléssel bírnak és 
méretegységök (m3 vagy m2) helyreállítása ennélfogva különböző 
költséget igényelt, az épületet mindenekelőtt e szerint kell több 
részre osztani, s az egyes részek értékét azután a fönnebbi módon 
külön-külön meghatározva, egy összegbe foglalni. Így pl. a falazott 
épületrészt külön kell választani attól, a mely Iából épült, a maga
sabb emeletsorokkal bíró épületrészt attól, a melynek emeletei
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alacsonyabbak, a zsindellyel födött épületrészt attól, a mely cseréppel, 
palával vagy fémlemezzel van ̂  födve, a lakóházat a melléképülettől, 
műhelytől stb.

Meghatározva bármily módon az épület vagy épületrész értékét 
a becslés idején, ki keli puhatolni annak korát, kikeresni a táblá
zatból a megfelelő százalékot s ennek alapján kiszámítani azt az 
összeget, a melyet az új értékből elhasználás vagy kopás czímén 
le kell vonni, hogy az épület vagy épületrész valódi értékéi kapjuk. 
Ha az épület egyes részei különböző időben épültek, értéküket is 
külön-külön határozzuk meg, mert minél régibb valamely épület, 
aránylag annál kisebb az értéke, mert annál jobban van elhasználva.

Az épület tartóssága, kora s új és valódi értéke között a következő viszony
latok vannak:

Ha E  az épület új értéke és e annak valódi értéke s ennek következtében 
I I  =  E  — e az értékcsökkenés (elhasználás), ha továbbá T  az épület egész és t 
annak még hátralevő tartóssága, években kifejezve és K = T  — t az épület kora 
a becslés idején, akkor E  : e =  T  : t és E  : T  =  H  : K.

ebből e — E  t = T

H = E ~  és K = T ~ .
1 E

Az épületnek a fönebbi módon meghatározott és a becslés 
idején érvényes valódi értékéhez még hozzá kell adni az épülettelek 
értékét, hogy megkapjuk az épület teljes valódi becsértékét.

Az épütettelek becslésénél nem csak annak egyszerű értékét 
kell meghatározni, de tekintetbe kell venni a vele kapcsolatos jogokat, 
illetve szolgalmakat is, a mennyiben az előbbiek az egyszerű értéket 
növelik, az utóbbiak ellenben csökkentik. Oly telkeknél végre, a 
melyek fekvésük folytán gazdasági, kereskedelmi vagy ipari tekin
tetből különös értékkel bírnak, a kedvező fekvésből eredő érték
növekvést sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az épüleltelek értékének meghatározása tehát csak a helyi 
viszonyok alapos ismerete s alapos és lelkiismeretes bírálata alapján 
lehetséges, mert szabványos értékek erre nézve nincsenek. A becs
lésnél tehát, akár a szomszédoknál való kérdezősködés, akár a 
községnél, illetve a telekkönyvben szerzett megbízható adatok alapján 
kell kipuhatolni a szomszédos telkek értékét s a becslendő telek 
különös előnyeit és hátrányait, a melyek ezt az értéket a szom
szédos telkekével szemben növelik vagy csökkentik. Oly esetben 
végre, a midőn a telek állandó jövedelmet hajt, pl. kertnek, rako
dónak stb. használtatik, értékét eme jövedelem alapján, az adók és 
más költségek levonásával, a már ismeretes módon határozzuk meg-
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Egészen rossz és már roskodozá épületek becslésénél már csak 
annak az anyagnak értékét állapíthatjuk raeg, a mely az épület le
bontása után még felhasználható, s a melynek mennyiségét az egyes 
szerkezetek felvett méreteiből határozzuk meg, tekintettel arra, hogy 
a lebontásnál az anyagnak egy része teljesen tönkremegy, egy része 
pedig csak a rendesnél kisebb darabokban és ennélfogva csekélyebb 
értékben nyerhető vissza. Roskadozó faszerkezetek lebontásánál a 
visszanyert anyag csak a legritkább esetben használható fel építő
anyag gyanánt, úgy, hogy érteke legföljebb olyan, mint a rossz tűzifáé.

Leégett épületek becslése csak a még fönmaradt illetve hasz
nálható szerkezetekre, nevezetesen az ép épületrészekre, falakra vagy 
kőanyagra szorítkozhatik; falaknál e mellett azt is tekintetbe kell 
venni, hogy azoknak legalább felső része, a mely tűzzel érintkezett, 
rendszerint teljesen átégett és lebontandó s hogy a lebontásból nyert 
kőanyag is csak kis részben használható fel.

Ezek után az alábbi táblázatban közöljük a használtabb épü
letek* tartósságára és új értékére, valamint az elhasználási és fen- 
tartási hányadosra vonatkozó tapasztalati adatokat; ezek az adatok 
azonban csak átlagos értékeknek tekintendők, megjegyezvén, hogy 
az elhasználási hányados egyúttal törlesztési liánpados is, a meny
nyiben azt az évenkint félreteendő, de nem kamatozó pénzösszeget 
mutatja, a mely az épületnek előre meghatározott tartóssága, illetve 
fenállása alatt az építő-költségét teljesen törleszti. Félreértések ki
kerülése végett meg kell továbbá jegyezni, hogy a fentartási hánya
dos, habár a táblázatban a fentartás költségét minden évre egyen
lően osztjuk fel, a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy az általa meg
jelölt összeg évenkint fordíttassék az épület javítására, de azt, hogy 
mennyi a fentartási költség éri átlagos értéke, a mely a ház nyers 
jövedelméből évenkint levonandó. Hogy ez az összeg azután évenkint 
használtatik-e fel, vagy pedig — mint rendesen szokás — több évi 
szünetelés után egy évben egyszerre, a hányados értékére nézve 
nincs befolyással, fődolog az, hogy tényleg a javításra fordíttassék, 
mert különben az elhasználási hányados sokkal nagyobb s az épület 
tartóssága sokkal kisebb lesz, mint a táblázat mutatja.

* Különböző, itt fel nem sorolt lakóházakra, köz-, gazdasági és gyári épü
letekre vonatkozó részletes adatok bőven találhatók

D. V. Junk: Wiener Baurathgeber Wien 1892.
R. Kusyn: Kostenüberschläge für Hochbauten und Schätzungen der Ge

bäude, Prag 1892. és
L. Abel: Allgemeiner Baurathgeber, Wien, Pest, Leipzig 1898. 

czímű kézikönyvekben.
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A becslésnél végre figyelembe "kell venni azt a körülményt is, volt-e az 
épület eddigi fennállása alatt újonnan helyreállítva vagy sem, mert előbbi esetben 
a táblázatban kitüntetett új értékét csaknem visszanyerte és az elhasználási há
nyadost ennélfogva csak az alapos helyreállítástól és nem az épület keletkezésé
től kezdve kell számítani. Ha ugyanis az épület szerkezetei mind rossz karban 
vannak és az épület ennélfogva gyorsan tönkremenne, vagyis, ha az épületnek 
új értéke az elhasználási hányados által 2/3-részéig fölemésztetett, az épületet, ha 
a tönkremenéstől megóvni akarjuk, gyökeresen kell kijavítani, illetve újjáépíteni.

4. Az épületeknek tűzkár ellen való biztosítása.
Az épületeknek tűzkár ellen való biztosítása, valamint a tűzkár 

fölvétele is az épületek becslésével oly szorosan függ össze, hogy 
attól el sem választható. Az épületek becslésének szüksége is, álta
lában véve, leginkább tűzkár ellen való biztosítás czéljából merül 
fel, mert csak ennek alapján lehet az esetleges tűzkárt úgy meg
állapítani, a mint azt mindkét szerződő félnek, nevezetesen a bizto
sítottnak és a biztosító társulatnak jogos érdeke megkívánja.

A tűzkárbiztosítás czéljából való becslés rendszerint csak egy 
évre érvényes, több évre terjedő biztosításnál legföljebb 5 évre s ez 
idő lejártával megújítandó, még akkor is, a midőn az elhasználási 
hányadost mindkét fél közös egyetértéssel és előzetesen megállapí
totta.

A tűzkárbiztosítási intézmények általános érvényességű szabá
lyai szerint a kártalanítás összegét tűzeset alkalmával mindig úgy 
keli megállapítani, hogy a biztosítottnak kára teljesen megtérüljön 
ugyan, e mellett azonban jogtalan nyereségre ne tegyen szert. E 
szerint tehát a kártérítés soha sem lehet nagyobb a valóban szen
vedett kárnál, s ez utóbbit is a biztosító társaságok csak akkor 
térítik meg, ha a biztosított az illető tárgy vagy épület valódi értéke 
alapján, a mely a biztosítás idején puhatolandó ki, kérte a bizto
sítást. Ellenkező esetben, akár nagyobb, akár kisebb a biztosítás 
értéke a valódinál, a biztosított jelentékeny kárt szenved, mert előbbi 
esetben a szükségesnél nagyobb biztosítási díjat íizet, utóbbi esetben 
pedig a kár megtérítésénél károsodik.

A biztosítás kétoldalú szerződés, a mely a biztosító társaság 
és a biztosított között létrejön és a biztosítási kötvényben van letéve; 
a tűzkáreset idején ez a kötvény irányadó a tűzkár megállapítására 
és megtérítésére nézve, s ebből kifolyólag a kötvény szövege a biz
tosítás tárgyát röviden bár, de világosan, szabatosan, tárgyilagosan 
és félre nem érthető módon kell hogy leírja és megismertesse s 
mindazokat a mértékadó tényezőket elősorolja, a melyek a kötvény 
világos kimagyarázását bárkinek lehetségessé teszik. Különösen fontos,
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hogy mindazok a tárgyak, a melyek a biztosítás alapjául szolgálnak, 
a kötvényben világosan és nevök szerint külön-külön felsoroltassa
nak, mert a mi itt külön megnevezve nincs és valamely biztosított 
tárgy el nem választható alkotórészének nem tekinthető, tűzkár ese
tén figyelembe sem vétetik, daczára annak, hogy a biztosított ezt is 
a megnevezett tárgyhoz tartozónak gondolta.

A kötvény szövegének alapja az az ajánlat, a melyet a biz
tosítást kereső háztulajdonos állít ki; a helyes szövegezés és az aján
lat föltételeinek teljesítése ennélfogva az ő feladata, s annak 
megoldása, ha az ajánlati űrlapon olvasható föltételeket, utasításokat 
és kérdéseket figyelmére méltatja, nem is jár nehézséggel. Ha az 
ajánlat hiányosan van megszerkesztve, a kötvénynek szövegezése is, 
a mely egyedül irányadó, hiányos lesz és tűzkár esetén a biztosított 
érdekeit sem védi meg úgy, mint ez a biztosítás ügyletének létre
hozásánál szándéka volt,

Egy másik, épp oly fontos követelés az, hogy az ajánlatban és 
ennek folytán a kötvényben is a tárgy vagy épület valódi anyagi 
értéke, a melylyel a biztosítás idején bír, legyen föltüntetve, meg
jegyezvén, hogy az épületnek jövedelmezősége alapján való becslése, 
illetve kereskedelmi értéke nem lehet a biztosítás alapja, mert a 
tűzkár megállapításánál soha sem vétetik íigyelembe Ez az anyagi 
érték azonban nem tévesztendő össze azzal, a mely az épület értékét 
újkorában mutatja, mert a valódi érték kipuhatolásánál az épület 
korát és az elhasználásból eredő értékcsökkenését is tekintetbe kell 
venni, úgy, mint azt fönnebb, az épületek becslésénél említettük.

A tárgy vagy épület anyagi értéke alapján, a mely a kötvénybe 
is átvétetik s a melyet biztosítási értéknek nevezünk, számítja ki a 
biztosító társaság az évenkint fizetendő díjak és tűzkár esetén a kár
térítés nagyságát is, megjegyezvén, hogy ennek a kártérítésnek összege 
a biztosítás értékét meg nem haladhatja.

A kártérítés nagysága azonban nem mindig egyenlő a bizto
sított összeggel, és megállapítása attól függ, hogy az épület teljesen 
vagy pedig csak részben (fele részben, negyedrészben, csekély mér
tékben) rongálódott meg s hogy az épület kipuhatolt értéke egyenlő-e 
a biztosított összeggel vagy pedig nagyobb, illetve kisebb ennél. Ha 
ugyanis a biztosított épület teljesen megrongálódott és a tűzkár 
idején kipuhatolt valódi értéke egyenlő a biztosított összeggel, a 
biztosító társulatok a kárt teljesen megtérítik vagyis a kötvényben 
kitüntetett egész összeget kifizetik. Ha ellenben a kipuhatolt valódi 
érték kisebb a biztosított összegnél, akkor a kárt szenvedő csak e 
kisebb érték megtérítésére tarthat számot.
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Ha tehát valaki házát, a melynek valódi értéke a biztosítás idején 40000 
korona, 60000 koronára biztosította, és a ház a tűzkáreset alkalmával teljesen 
elpusztúlt, akkor a biztosító-társulat csak 40(00 koronát térít meg, daczára annak, 
hogy a biztosított, talán éveken át, 60000 korona után fizette a biztosítási díjakat.

Ha végre az épület valódi értéke nagyobb a biztosított összeg
nél. akkor a kárt szenvedő a biztosított értéknek csak oly részét 
kapja, a mely ugyanolyan arányban van a biztosított összeghez, mint 
a milyenben volt a biztosított összeg az épület valódi értékéhez.

Ha tehát egy épület, a melynek valódi értéke 50000 korona, csak 40000 
koronára volt biztosítva és teljesen elpusztúlt, akkor a kárt szenvedő csak a biz
tosított összegnek 40000 : 50000 =  0‘8 részét vagyis 40000 X  0-8 =  32000 koronát 
kap, daczára annak hogy 40000 korona után fizette a díjakat.

Ha az épület a tűzkáreset alkalmával csak részben rongálódott 
meg és kipuhatolt értéke a káreset idején egyenlő a biztosított ösz- 
szeggel vagy pedig kisebb ennél, akkor a biztosító társaság a meg
állapított kárt teljesen megtéríti. Ha ellenben az épület kisebb ösz- 
szegre volt biztosítva, akkor a kárt szenvedő csak oly összegei kap, 
a mely ugyanolyan arányban van a kipuhatolt kárösszeghez, mint a 
milyen arányban volt a biztosított ös. zeg az épület valódi értékéhez.

Ha tehát egy épületen, a melynek éitéke 5°OoO korona, a mely azonban 
csak 40000 koronára volt biztosítva, a tűzesetből kifolyólag 2i/000 korona értékű 
kár esett, akkor, mivel a biztosított összeg az épület valódi értékének csak 
4'J0C0 : 5G0C0 =  0 8 része, a biztosító-társaság 20000 korona helyett csak 
200 .̂0 X  0'8 =  16000 koronát térít meg.

A biztosítottnak érdeke e szerint mindig megkívánja, hogy a 
biztosított épület becsértéke a valósághoz képest legyen felvéve, 
vagyis a becslés a fünnebb előadott módon, teljes szakértelemmel, 
pontossággal és lelkiismeretesen legyen végrehajtva. Ma a pontos 
becslés esetleg költségesebb is annál, a mely felületesen történt, az 
ebből származó költségtöbblet mindig jóval kisebb annál a veszte
ségnél, a melyet a biztosított tűzkár idején a hibás becslés követ
keztében szenved.

Épületek biztosítása kiterjedhet az épület egész értékére vagy 
pedig csak annak egy részére, pl. a födélre vagy az összes eléghető 
alkotó részekre, a falakon kívül Oly esetben, a midőn az épület 
teljes értékére van biztosítva, a kár megállapításánál csak az alap- 
és pinczefalak vétetnek ki, az utóbbiak is csak akkor, a midőn a 
pinczék szilárd boltozattal bírnak, a melyet a lehulló tárgyak, illetve 
gerendák át nem törhetnek. Ha ellenben az épületnek csak egy 
alkotó része, pl. födele volt biztosítva, mint az falazott épületeknél 
gyakran fordul elő, a biztosító társaság csak az ezen esett kárt állapítja 
meg, még akkor is, a midőn a falazat is megrongálódott vagy az 
épület teljesen összeomlott; födél biztosításánál tehát csak a födél
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szék, a födélhéj és a padlástalaj fölött fekvő szerkezetek (pl. padlás
szobák stb.) értékét téríti meg, míg a kémény-, a tűz- és az orom
falakat figyelmen kívül hagyja.

Hasonlóképpen történik a tűzkár megállapítása akkor is, a midőn 
az épület összes eléghető alkotó részei, nevezetesen a födél, a mén ve
zetek, ajtók, ablakok, padozatok stb. biztosítva voltak, mert a falakon 
esett kár ekkor sem téríttetik meg. Mivel pedig tapasztalat szerint 
tűzvész esetén az épület falazata is igen sokat szenved, mert a 
lehulló födél és menyezetgerendák, a nagy hőség, valamint a tűz
oltáskor reáhulló hideg víz behatása alatt megrepedezik, úgy, hogy 
le kell bontani, sokszor azonnal is összeomlik: az épületeknek csak 
eléghető részeikre való biztosítása nem védi meg eléggé a háztulaj
donos érdekeit. Ez oknál fogva az épületeket mindig egészen kellene 
biztosítani vagyis az épület becsértékét az alapfalaktól kezdve meg
határozni. *

A tűzkár fölvétele, a kárt szenvedőnek ebbeli bejelentése után. 
a helyszínén történik. A biztosított köteles ugyanis a tűzkáresetet a 
biztosító társaságnak 24 óra alatt még akkor is írásban bejelenteni, 
a midőn kártérítésre nincs igénye. Oly esetben pedig, a midőn a 
tűzkár fölvételére lesz szükség, tartozik azonkívül 3 napon belül a 
helyi hatóságokat is a tűzesetről értesíteni és a tűz keletkezésének, 
okainak, idejének, kiterjedésének és egyéb körülményeinek, ingósá
goknál a kár megközelítő nagyságának megállapítását kérelmezni és 
az erre vonatkozó szemle jegyzőkönyvének hitelesített másolatát a 
biztosító társaságnak átküldeni. A tűzkár megtérítése csak abban az 
esetben következik be, ha a kárt szenvedő hatósági bizonyítványnyal 
igazolja, hogy a tűzkáreset alkalmából ellene bűnvádi eljárás sem 
meg nem indíttatott, sem ajánlatba nem hozatott.

A biztosító-társaság jogában van, hogy a káresetre s annak okaira nézve 
vizsgálatot, becslést és kihallgatást tegyen folyamatba, a kárt szenvedőtől az általa 
közölt adatok bizonyítását s az . adatokat szolgáltató, illetve bizonyító egyének 
állításainak esküvel való megerősítését is követelje.

A kár fölvétele, ha nagysága fölött a két érdekelt fél között 
barátságos megegyezés létre nem jön, két szakértő által történik; 
ezeknek egyikét a biztositó társulat, másikát a kárt szenvedő nevezi 
meg. A két szakértő azután előzetesen egy harmadik szakértőben, 
mint elnökben, egyezik meg, ezt azonban csak abban az esetben

* A födelek becslésére nézve a beépített terület m2-jére vonatkozó igen 
sok egységár található

D. V. Junk: Wiener Baurathgeber Wien 1892. és
R. Kusyn: Kostenüberschläge für Hochbauten und Schätzungen der Ge

bäude, Prag 1892. czímű müvében.
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hívják meg, ha a becslés, illetve a kártérítés összegére nézve egymás 
között megegyezni nem tudnak; ekkor azután a szakértők által esz
közölt becslések határain belül a vitás pontokra nézve az elnök dönt. 
Ha a szakértők az elnök személyére nézve megegyezni nem tudnak, 
akkor azt, kérésökre, az illetékes törvényszék elnöke nevezi ki. A felek 
egyike sem köteles azonban oly elnököt elfogadni, a ki a tűzkárt 
szenvedővel rokonságban van vagy vele egy községben lakik.

A szakértők feladata, hogy mindenekelőtt az épületnek a tűz
eset előtt való állapotát, illetve értékét, azután pedig a tűzeset után 
talált állapotot, illetve a tűzmaradványok értékét kipuhatolja és ennek 
alapján a tűzkár nagyságát, mindkét megbízó félre kötelező módon 
és a pörlekedés kizárásával, megállapítsa. A saját szakértőt mind
egyik fél a sajátjából díjazza, a felkért harmadik szakértőt pedig 
közösen. Az épület értékének meghatározása e mellett kivétel nélkül 
az épületnek a tüzeset előtt való ú j értéke alapján történik, a mely
ből az épület kipuhatolt korának megfelelő értékcsökkenés, a már 
ismeretes módon kiszámítva, levonatik. Az úgy kapott érték a kár- 
kiszámítás alapja, megjegyezvén, hogy az a jövedelemveszteség, 
a mely a leégett épületnél a lakóosztályok kiürítéséből vagy a benne 
levő üzletek szüneteléséből ered, a kárösszeg megállapításánál figye
lembe nem vétetik.

Ha az épületnek a tűzkár előtt való értéke ismeretes, pl. a biz
tosítás megkötésénél megállapíttatott, akkor a tűzkár fölvétele igen 
egyszerű feladat, mert csak a tűz által megkímélt maradványokat 
kell fölvenni és értékesíteni; az így kapott értéket levonva az épület 
értékéből, a különbség adja a tűzkár nagyságát. Sokkal nehezebb 
a feladat, a midőn az előzetes becslés hiányzik és a talált tűzma- 
radványokból kell a leégett épületnek a tűzeset előtt való értékét 
kipuhatolni.

A biztosító társulat sem a tűzmaradványoknak, sem az egész 
megrongált épületnek a biztosított összeg ellenértéke fejében való 
átvételére, sem pedig az épületnek újból való helyreállítására, illetve 
a tűzeset előtt való állapotba hozatalára nem kötelezhető ugyan, 
de jogában van a kártérítés összegét akár készpénzben kifizetni, 
akár az épületet előbbi állapotába hozva, természetben visszaadni 
és a megrongált ingó tárgyakat becsértékben átvenni.

A kártérítés összegét a biztosító társulat megállapításától szá
mított egy hónap alatt tartozik készpénzben kifizetni. Ezzel kapcso
latban jogában van a további biztosítást Írásban felmondani és az 
esetleg előre kifizetett díjakat visszaadni. Ha ezt a jogát nem érvé
nyesíti, a biztosítás továbbra is érvényben marad.
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