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Talajok (földek) megkülönböztetése régen…

– büdösföld vagy büdösköves föld (bitumentartalmú sötét agyag) 

– fazékföld vagy fazekasföld (vasoxid-tartalmú közepes agyag, olykor a kékanyag 

– festőföld (vasoxid-tartalmú finom okker) 

– jukatos föld (morzsalékos agyag), 

– kallóföld (magnézia-tartalmú zsíros agyagos föld) 

– kilúgozott vagy krétaforma föld (samottos sovány agyag) 

– könnyű taplós föld (tőzegtartalmú mállékony agyag) 

– pecsétföld (finom, többnyire kövér agyag) 

– pipaföld (tűzálló kövér, kemény agyag) 

– porcelánföld (kaolin) 

– porondos föld (homokos agyag) 

– sósföld (pirittartalmú agyag) 

– szappanos vagy szappanforma föld (kövér finom agyag) 

– szuvatos föld (darabos, kemény agyag) 

– téglaföld (égetett téglának való közepesen kövér agyag) 

– kerti föld (földes agyag) 

– trágyaföld (márgás agyag) 
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Televényföldbe – mésztartalmú, bolygatott-művelt termőtalajba – nem alapoztak, 

illetve alapozáskor azt mindig kitermelték a teherbírónak tartott altalajig. 

Mocsárba, iszapos, tufás, „selymékes” talajba lehetőleg ugyancsak nem alapoztak. 

A feltöltés, mint önálló talajfajta létezett régen, megkülönböztették

– a természetesen kialakult feltöltést (romok, égett épületmaradványok, háztartási 

szemét… 

– a mesterségesen készített, homogén feltöltést.

Mocsarat kőzúzalékkal töltöttek fel.

Speciális, ritka esete volt az alapozásnak a cölöpözésre rárakott – leginkább 

kőanyagú – feltöltés. 

Azt a szabályt, hogy alapozáskor le kell menni a bolygatatlan altalajig, sokszor 

egyszerűen azért nem tarthatták be, mert nagy múltú települések területe 

többszörösen és nagyon mélyen bolygatott volt. 

19. sz. közepe előtt döntés mintavétel alapján.
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A 19. századi mintavevői balról jobbra: homok-kanál, csappantyús vagy ventiles 

fúró,  ventiles kanál

Alapozás és falak
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Kezdetleges sávalapozás: 

– felfelé szélesedő, széles, lapos, egyenetlen szélű árok, 

– vegyes, de viszonylag homogén módon fektetett anyag, 

– kiegyenlítő záróréteg.
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Kezdetleges kiegyenlítőréteges sávalapozás: 

– felfelé szélesedő, széles, mély árok, 

– kiegyenlítő rétegekkel fektetett kőanyag, 

– agyaghabarcsos kiegyenlítő rétegek és agyag avagy mészhabarcsos záróréteg.

Alapozás és falak
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Kezdetleges kiegyenlítőréteges és habarcsos sávalapozás

– felfelé szélesedő, széles, mély árok, 

– agyagba vagy agyagos mészhabarcsba kiegyenlítő rétegekkel fektetett kőanyag, 

– mészhabarcsos kiegyenlítő rétegek és záróréteg.
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Kezdetleges mészhabarcsba rakott sávalapozás

– egyenesen vezetett felfelé szélesedő, széles, mély árok, 

– kiegyenlítő rétegekkel fektetett kőanyag, 

– egységes mészhabarcsba rakott szerkezet.
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Épített sávalapozás

– egyenesen vezetett felfelé szélesedő, egyenes oldalú mély árok, 

– falazatszerűen épített alaptestek.

Alapozás és falak
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Római alapozás: vulkáni kőzet alapú kövér mészhabarcsokkal, kőadalékos öntött 

technológiával.

Középkorra kialakult általános alapozási gyakorlat, amely szerint 

– földszintes házakat, és azok között is inkább az alárendelt jelentőségűeket, 

falszélességben alapoztak, 

– emeletes házakat és azokat a földszintes épületeket, amelyre várhatóan emeletet 

húzhattak – emeletszámtól függetlenül – a földszinti falszélesség 

kétszeresével alapoztak, 

– az alapsíknak vízszintesnek kell lennie, 

– ferde alapozás lépcsős kell, hogy legyen.

Alapozás és falak
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Sávalapok méretezése

– a szélesítés okai

- lépcsős szélesítés

- a szélesítés elvi megoldásai, német és francia módszer

Alapozás és falak
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Íves sávalapok – az ívelés okai 

– falak és épület (!) stabilizálása,

– teherelosztás,

– terheltebb alapész alatt mélyebb alapozás (!).
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Könnyített sávalapok – a könnyítés okai

– anyagtakarékosság,

– építési idő csökkentése,

– fal egyensúlya (axisok alá kerül a könnyítés).

A szerkezet hibája: „belekap” a földbe.
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Összetett alapozások. Kevert megoldások a teherelosztásban. A 18. és a 119. sz. 

tipikus szerkezetei.
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Kútalapok. Alkalmazásuk okai:

– nagy mélységbe alapozás

– ismert és egyszerű kútépítési technológia,

– igazodott a pontszerűbb terhelésekhez.
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Cölöpözés

Alapozás és falak



Falak építése

Elődeink megkülönböztettek a

– tégla, 

– terméskő, 

– faragott kő,

– vegyes (kő-tégla) 

– öntött,

falazatot

Megkülönböztetés alapja lehetett még;

– természetes (kő, vályog), 

– mesterséges (tégla, beton), 

– vegyes

anyag.
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Kőfalak anyaga

Magmás, üledékes, átalakult

– magmás: gránit, porfír, andezit, trachit, dácit, bazalt… és tufafélék

– üledékes: mészkő (forrásvízi, oolitos, pizolitos, lumasellás, krinoideás, 

briozás, nummulites, édesvizi, travertin… mészkő), anyagpala, 

gipsz, dolomit, mészmárga… és tufafélék

– átalakult: antik márvány (típus szerint antik és modern…, mintázat szerint 

cipillino, phrig, ophicalcit…, származás szerint antik pároszi, pentelikoni, 

hymetti, kappadókiai, thasosi…,  modern idegen carrarai, szkűroszi, 

sarrancolini…, modern magyar tardosi, gyűdi, piszkeii, rkacai, ruszkicai, 

radnai, borossebesi…,, beltéri…)  gneisz, szerpentin, csillámpala
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Kőfalak anyaga

Mit mire? 

– falazáshoz, ideértve a vegyes falat is: mészkő, mésztufa, homokkő  

– külső falburkolathoz: legalább közepes keménységű mészkő, travertin, homokkő, 

márvány, gránit, szienit, ditróit

– belső falburkolathoz: mészkő, márvány, szerpentin, gipsz

– lábazathoz: gránit, ritkán diorit

– kültéri tagozathoz: kemény mészkő

– vízszintes burkolathoz: bazalt, trachit

– tetőfedéshez: pala-félék

Általános szabály: 

– hézag fölé hézag nem kerülhet, 

– hézag fölé lehetőleg keresztező hézag kerüljön,

– hézagot falra merőlegesen kell a fal felületére kivezetni,

– az átmenő elemeket kerülni kell. 
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Középkori kő anyagú falazatok

– szabályos kváderkő falazat
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Alapozás és falak

Együtt 

épített

Technológiák: 

– szabadon rakott

– fúgázott

– csiszolt felület

– utólag faragott

Habarcsok: 

– szerves erősítés (zsír, túró, tojás, tőzeg…) 

– szervetlen erősítés (faszén, téglapor, hidr. pótlékok…)



Középkori kő anyagú falazatok

– terméskő falazat
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Alapozás és falak

Együttes, 

habarcsos

Követő Együttes, 

köves

Technológiák: 

– kitámasztott zsaluzattal

– szabadon rakott

– fúgázott

– faragott elemekkel

– vakolt

– esetleg dörzsölt



Középkori kő anyagú falazatok

– ciklopkő falazat
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Alapozás és falak

Antik, hálós

Szabálytalanul rakott

Technológiák: 

– részben komponált

– kiegészítő tagozatokkal

– mély fúgákkal



Középkori kő anyagú falazatok

– vegyes kő falazat 
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Alapozás és falak

Technológiák: 

– tipikusan vakolt vagy dörzsölt

– tipikusan durva felületképző külső héjjal

– faragottkő (látszó) sarkok, nyílászárók, tagozatok

– csorbázattal összefogva



Középkori kő anyagú falazatok

Kötés szükségessége és módja

Fém használata

Anyagok: vas és bronz

előnyök és hátrányok

Vas beépítése
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Összetett szerkezetek
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Vályog és földfalak – a népi építészet megoldásai

– vertfal

– hantfal

– sárfal

– rakott sárfal

– favázas sárfal

– sövényfal

– vesszővonatos sárfal

– csömöszölt fal

– vályogtégla fal

Előnyök, hátrányok…

Tájegységenként különbözők.
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Erősített vályogfalak – a városi építészet megoldásai

Piséfal

Kalodába vert, mészhomokkal kevert vályogfal, kő- vagy betonalapon, tégla 

erősítésekkel, téglakötőkkel. 

Készült egész-szint méretű táblás zsaluzattal és maradó téglabetétes zsaluzattal is.

Alkalmazás: ipari területek, uradalmi központok, külvárosok, provizóriumok.

Paetz fal

Drótbetétes mész-agyag vályogfal.

Alkalmazás: ipari területek, külvárosok, provizóriumok.
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Tégla és téglafal

Mesterséges kő. Kr. e 5-6. században már általános használatban. Lüdion, 

pentadoron, tetradoron, laterculus, bütykös elemek (tegula mammatae)… 

A téglaméretek elvi alapja. 

Téglagyártás a népvándorlás után. Mile, boksa, Hoffmann-kemence

A tégla szerepe az építészetben. A láthatósság és a vakolt felületek helye. A 

„Backsteingotik”. 
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Hoffmann kemence

Folyamatos üzemű technológia.
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Téglák fajtái

– csengő, kongó, fekete…

– falazó 

– párkány

– fagyálló

– alakos

– üreges

– padlásburkoló 

– vázas 

– kövezeti

– fekete vagy írlás, grafitos
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Tömör falazótégla méretei

– A 18. században 1 lábas téglák hazánkban 

31-33 x 15-16,5 x 6,5-8 cm 

– A 19. század elejétől 1x1/2x1/4 lábas téglák 

11,5"x5,5"x2,5"-os, azaz

30x14,5x6,5 cm 

– 19. század közepén az Osztrák Császárság és 

a Magyar Királyság területén teljes 1 lábas 

téglaméret,  

31,5 x 15,7 x 7,8 cm (12"x 6"x 3")

(1894. júl. 31. én kelt 42,262/VI.B-94. sz. Keresk. 

Min. rendelet) 

– kb 1895-től „porosz” téglák,

25x12,5x6,5 cm

Alapozás és falak



Téglák fajtái

Kevéslyukú kisméretű tégla – kb. 1920-1970 között

– I. oszt. pillértégla, 300 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. pillértégla, 200 kg/cm2 nyomószilárdsággal.

1950 után módosított típusai; 

– nagy szilárdságú tégla, 140 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– III. oszt. tégla, 50 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Kevéslyukú ikertégla – kb. 1925-1990 között

– I. oszt. tégla, 150 kg/cm2 (1920-as évek), kg/cm2 (1937 után) 

nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal.

1950 után módosított típusai, 

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– III. oszt. tégla, 50 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Soklyukú ikertégla – 1920—1970-es évek eleje között

– I. oszt. tégla, 180 kg/cm2 nyomószilárdsággal, simított bauxitcement 

habarccsal, 

– II. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal, simított bauxitcement 

habarccsal,

1949 után;

– nagy szilárdságú tégla, 140 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal. 
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Téglák fajtái

Soklyukú blokktégla – kb. 1920-1970 között

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal. 
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Alapozás és falak

Módosított soklyukú blokktégla  



Téglák fajtái

Navratil rendszerű Hungária üreges tégla

– 1920-as évek eleje-1940-es évek között

Íves szerkezethez is!
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Téglák fajtái

Aristos tégla – Sorg Antal – 1926-1970-es évek eleje között

1926, Franz Erdmenger DELTA-Ziegel

1945 után: 

– I. oszt. tégla, 80 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 60 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Aristos tégla

Fogó, technológia… 
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Téglák fajtái

Aristos tégla
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Téglák fajtái

Fogóbordás téglák 

– kb. 1930-1955 között
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Téglák fajtái

Takaréktégla – 1930-as évek-1980-as évek eleje

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal.

– II. oszt. tégla, 50 kg/cm2 nyomószilárdsággal. 
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Téglák fajtái

Lupescu tégla – kb. 1935-1960
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Téglák fajtái

Valkó-blokk – kb. 1950-1970-es évek
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Téglák fajtái

Modultégla – 1950 után

– I. oszt. tégla, 120 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

NoFo-T-Blokk (Nofo-kő, Nofo-tégla) 

– 1930-as évek vége – 1950-es évek

Mitoko Brandis, 1930-tól
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Téglák fajtái

T-Blokk – 1950-es évek
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Téglák fajtái

Módosított T-Blokk – kb. 1955-1965
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Téglák fajtái

L-Blokk – 1950-es évek vége – 1965 körül 
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Téglák fajtái

Feifel-tégla – 1940-es évek, utána kísérletképpen 1960 körül

Albert Feifel, 1930-as évek vége 
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Téglák fajtái

Ludovici-tégla – Nationalstein – 1920-as évek, 1950-es évek

Johann Wilhelm Ludowici
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Téglák fajtái

Y-blokk – 1950-es évek vége – 1960-as évek közepe

A Ludovici-téglából fejlesztett elem. 
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Téglák fajtái

B-29 Blokktégla – 1950-es évek végétől – 1980-as évek

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– III. oszt. tégla, 50 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

B30 Blokktégla – 1960-as évek eleje – 1990-es évek

– nagy szilárdságú tégla, 180, 160, majd 140 kg/cm2 

nyomószilárdsággal,

– I. oszt. tégla, 120, később 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal. 
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Téglák fajtái

B25 Blokktégla – 1960-as évek eleje – 1980-as évek

– I. oszt. tégla, 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 70 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– III. oszt. tégla, 50 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Középblokk

– kb. 1960-1970
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Téglák fajtái

Alfa Falazóblokk – 1970-es évek elejétől

– I. oszt. tégla, 60 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 40 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– III. oszt. tégla, 30 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Homlokzati burkoló téglák
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Téglák fajtái

Tagozatostéglák
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Téglák fajtái

Kongótéglák

– I. oszt. tégla, 220 és 170 kg/cm2, 1949 után 140 kg/cm2 nyomószilárdsággal,

– II. oszt. tégla, 140 kg/cm2, 1949 után 100 kg/cm2 nyomószilárdsággal.
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Téglák fajtái

Fejelőtéglák

A kongótéglák kiegészítő elemei.
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Téglák fajtái

Falburkoló téglák

Félbe pattintható.

Egész elemek a falba kötéshez.
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Téglák fajtái

Üreges téglafajták
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Téglák fajtái

Csatornatégla
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Téglák fajtái

Kéménytégla

E tégla esetében figyelembe vették a felfelé csökkenő keresztmetszetet, vagyis

r = 1945 ig 0,7, 1,00, 1,40, 2,00, 2,50m, 1949 után 0,60, 1,40, 2,20 m

l/n = 14/4-6, 21/6-9, 28/8-12, ahol n a lyukak száma
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Téglák fajtái

Boltozótégla
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Téglák fajtái

Vastartány-tégla 

– traverztégla 

– poroszsüveg gerenda-orttégla
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Téglák fajtái

Padlásburkoló tégla

Tűzvédelmi okokból.
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Téglák fajtái

Kúttégla

Vízszint alatt mohával tömítve.
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Téglakötések: kéménykötés
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Téglakötések: bekötőkötés
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Téglakötések: kétsorú vagy blokk-kötés
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Téglakötések: lengyel- vagy gótkötés
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Téglakötések: másfél tégla vastag kétsorú vagy blokk-kötés
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Téglakötések: másfél tégla vastag hollandi kötés
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Téglakötések: másfél tégla vastag lengyelkötés
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Téglakötések: két tégla vastag keresztkötés
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Téglakötések: két és fél tégla vastag kétsorú vagy blokk-kötés
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Téglakötések: kötött, fonott vagy várfal kötés
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Falhálóba tervezés gyakorlata…
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Üreges falak… 

A stabilitás problémája.
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Vegyes falazatok

Típusok: soros, falmagos, kiegészített 

Római eredet…

A vegyes falazat építésnek okai…

A vegyes falazat építésének hazai gyakorlata…

A vegyes falazat statikai problémái

– eltérő tereherbíró-képesség

– eltérő nedvesedés

A Bazilika… 
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Épületméretezés fal-arányossággal

A falméret a téglaméret függvénye!

Az indulóméret értéke: 

1,1/2 tégla vagy 2 tégla

A szélesítés szintenként, oldalanként 

1/2 tégla

Középfőfalban e szélesítés kétoldalú!

Az 1870-es évektől beugratás földszint 

felett minden második szinten. 

1945-ig méretezési alap!
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1,1/2 vagy 2 tégla

1/2 tégla

1/2tégla

födém

födém

Vegyes 

vagy 

tégla 

falazat

tetőszék



Falméretezés téglaléptékben

Külső főfal

csapos 

gerendafödém

borított 

gerendafödém

csapos 

gerendafödém

borított 

gerenda

födém

4. emelet 2 2 1,5 1,5

3. emelet 2,5 2,5 2 1,5

2. emelet 3 2,5 2,5 2

1. emelet 3.5 3 3 2

földszint 4 3,5 3,5 2,5

pince 4,5 4 4 3
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Falméretezés téglaléptékben

Középső főfal

csapos 

gerendafödém

borított 

gerendafödém

csapos 

gerendafödém

borított 

gerendafödém

4. emelet 2 2 1,5 1,5

3. emelet 3 2,5 2,5 2

2. emelet 4 23 3,5 2,5

1. emelet 5 3,5 4,5 3

földszint 6 4 5,5 3,5

pince 6,5 4,5 6 4
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Salakanyagú falak

Salakok fajtái – kohósalak

– kazánsalak

– pernye

– Bernard Forest de Bélidor – téglatörmelék, kőörlemény, vassalak, mész → 

Belidor „cementje”, 1720-as évek

– Clas Eliander  – öntött salaktégla, 1748 

– Anton von Swab – mész-agyag-salak tégla, 1760 

– Axel Friedrich Cronstedt, – mészsalak tégla, 1761 

– Pehr Adrian Gadd, agyag-olaj, vassalak tégla – 1760-67

– Antoine Gabriel Jars – homok+öntöttvas mintába öntött vassalaktégla, 1769

– salakanyagok problémái

– a troszka

– salakanyagok veszélyei…
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