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FOGALOMTÁR

ALJZAT
a burkolati/felületképzési (vagy vízszigetelési) réteg készítésére, fogadására alkalmas szerkezeti 
elem/réteg

ALJZATBETON
beton alapanyagból készített aljzat

ÚSZTATOTT ALJZAT
hő vagy hangszigetelő réteg beépítésével készített aljzat

ESZTRICH
recept alapján -

 

napjainkban előkevert, üzemben gyártott szárazpor-

 

keverékből készített aljzat
nem hagyományos  beton, de a kötőanyag lehet cement

SZÁRAZ ALJZAT
építőlemez jellegű aljzatszerkezet, nedvességet nem tartalmaz, táblás jellegű, illesztett 
kapcsolatokkal

TECHNOLÓGIAI FÓLIA
az aljzat alá elhelyezett hő vagy hangszigetelés védelmét biztosító vízzáró/fólia réteg



ALJZATKÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 
SAJÁTOSSÁGAI

FUNKCIÓ
burkolatnak megfelelő alapfelület biztosítása 
(födémek durva felülettel rendelkeznek, 
méretpontosság, felületi minőség kérdése)

-

 

hagyományosan: ágyazó habarcs 
alkalmazása

-

 

napjainkban: vékony ragasztó alkalmazása

INNOVÁCIÓ/ÉPÍTÉSZET
réteg vastagság, kisebb vastagság, mint 
követelmény (4cm)
szerkezeti követelmények:

-

 

nagyobb mozgások (pl. Padlófűtés)
-

 

hangszigetelés
- hőszigetelés
-

 

felületi minőség, símaság, egyenletesség



ALJZATKÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 
SAJÁTOSSÁGAI

KÖLTSÉG
a technológia részaránya lényegében 
változatlan
drágább anyagfelhasználás, kisebb 
rétegvastagság
kb. 2000-2500Ft/m2 (1-2%)

HATÉKONYSÁG
zárt technológiai intervallum: 

-

 

vakolás elkészült
-

 

épületgépészet (padlóban) elkészült
-

 

villanyszerelés (padlóban) elkészült
-

 

homlokzati nyílászáró elhelyezve

MINŐSÉG
felület minősége (léccel lehúzott, fasimítóval 
simított, fémsimítóval simított)



TECHNOLÓGIA ÉS SZERKEZET 
KAPCSOLATA ALJZATOKHOZ

ANYAGHASZNÁLAT
főbb alkalmazott anyagok:

-

 

betonaljzat
hagyományos anyaghasználat, 
kisebb szemnagyság (max.8mm)
nagyobb cementtartalom (repedés!)
képlékeny konzisztencia (V/C tényező)

-

 

könnyűbeton aljzat (homogén kavicsfrakció)
-

 

esztrichek
anhidrid aljzat (gipszes)
magnezit aljzat (magnézium/sorel

 

cementes)
cementaljzat

-

 

szárazaljzat
építőlemez, vagy építőlemez+ps.

 

szigetelés
vakpadló( klasszikus „szárazaljzat)

-

 

álpadlók (burkolati aljzat)



TECHNOLÓGIA ÉS SZERKEZET 
KAPCSOLATA ALJZATOKHOZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
-

 

ERŐTANI
(hajlítószilárdság, nyomószilárdság, 
hízószilárdság, felületi húzóerő un. felületi 
cementfilm, oznotikus

 

hatás)
dilatáció kérdése (átl.mezőnagyság

 

20m2)
ipari, targoncaközlekedés

-

 

HŐTECHNIKAI
talajjal érintkező aljzatok, pince feletti 
födémek, kapuáthajtó feletti födémek
hűtőházak padlószerkezeti
„k” -

 

Up= 0,6 W/m2K  (1m sávban)
ált. 30-40mm vtg. Hőszigetelés

-

 

AKUSZTIKAI
lépéshanggátlás

 

(hanglágy

 

anyag)
lakások közötti födémnél: L’n,w:45dB
helyszíni mérés alapján!!!



TERVEZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS
 ÉS KITŰZÉS 

PADLÓRÉTEG
burkolati vastagság

-

 

lapburkolat 15mm (ragasztóval)
-

 

laminált padló (10mm filccel)
- kőlapok (40-50mm ágyazó hab.)
-

 

parketta (25mm ragasztóval)

burkolatváltásnál-aljzat vtg.váltás

 

kell!
Métervonal ! Végleges burkolati síktól
lejtések, min. vtg.

DILATÁCIÓK HELYE



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 
ELFOGLALT HELY 
LEHET:
-

 
INDULÓ TEVÉKENYSÉG IS

-

 

KÖZBENSŐ TEVÉKENYSÉG IS
-

 

KÉSŐBBI TEVÉKENYSÉG IS

MEGELŐZŐ MUNKÁK (közbenső)
válaszfal kész
villanyszerelés kész
épületgépészet kész
homlokzati nyílászáró beépítve (tokcsatlakozás, 
nyílásmagasság, kőméret kérdése)

KÖVETŐ MUNKÁK (közbenső)
burkolás
festés



TECHNOLÓGIAI SORRENDBEN 
ELFOGLALT HELY 

KÜLÖNLEGES ESETEK

MEGELŐZŐ MUNKÁK (induló)
kavicsfeltöltések
gépészeti alapvezeték felállások

KÖVETŐ MUNKÁK (közbenső)
vízszigetelés
válaszfalazás



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA 

11. KEVERÉK KÉSZÍTÉS 

BETONKEVERÉK KÉSZÍTÉS (C18-C22)

KÖNNYŰBETON KEVERÉK KÉSZÍTÉSE



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA
11. KEVERÉK KÉSZÍTÉS TÉTEL 

TARTALMA
tevékenység sorszáma
tevékenység pontos megnevezése
műszaki paraméterek (termék 
tulajdonság)
tevékenység művelei tartalma
felhasznált anyagok, alkotórészenként 
igénye - m3
(egységre vetítve -

 

m3)

-
 

fő anyag (cement, kavics, víz)

-
 

segédanyag (adalékok)
-

 

emberi erőforrás igénye 
(egysége vetítve -

 

m3)



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA
31. KŐMŰVES MUNKÁK

31-030 BETONBÓL
-

 

betonaljzat készítése 6cm felett m3-

 ben
-

 

betonaljzat 5 cm vtg

 

(m2-ben)
-

 

betonaljzat 6 cm vtg

 

(m2-ben)

31-031 HELYSZÍNI ESZTRICHBŐL
-

 

4-5 cm vtg-ban

 

(m2-ben)

31-032 SZÁRAZHABARCSBÓL
-

 

zsákos keverékből



TEVÉKENYSÉGEK MŰSZAKI TARTALMA

31. KŐMŰVES TÉTEL TARTALMA

tevékenység sorszáma
tevékenység pontos megnevezése
műszaki paraméterek (termék megnevezés)
tevékenység művelei tartalma
felhasznált anyagok igénye - kg
(egységre vetítve -

 

m2)

-
 

fő anyag (zsákos esztrich)

-
 

segédanyag (víz)
-

 

emberi erőforrás igénye 
(egysége vetítve -

 

m2)
-

 

gépi energiaigény (munkaóra)



ALJZATKÉSZÍTÉS MŰVELETI ELEMEI

VEZETŐSÁV/KITŰZŐSÁV KÉSZÍTÉSE (betonaljzat esetén)
métervonaltól számítva (fentről mérünk)
irányplatni (20/20 cm) lejtési szintekhez
fal mellett elsőként kialakítva 
vezetősávok FN betonból, állékonyság kérdése
esztrruceknél nincs vezetsősáv pl. önterülő aljzatok

VEZETŐSÁVOK KÖZÖTTI BETONOZÁS
beton beöntése és durva lehúzása
tömörítés léccel (függőleges ütögetés)
rátöltés- lyukak, mélyedések kitöltése,  többlet lehúzása
cementfilm felső síkon
esztricheknél egyrétegű felhordás

FELÜLETI SIMÍTÁS
léccel lehúzott (alsó kategória)
simított (felsőbb kategória)
simítás során a felület síktartása nem változik



FELMÉRÉSI SZABÁLYOK -
 

I.
 ALJZATKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 

ELSZÁMOLÁSA

NORMAGYŰJTEMÉNYEN  ALAPULÓ FELMÉRÉS
FELMÉRÉSI NAPLÓ

négyzetméteren alapuló elszámolás (kivétel 6cm feletti betonaljzatok)
-

 

nettó beépített m2
- eltérő vastagság, eltérő tétel
-

 

idomterv alapján (alaprajzi méretek)

tartalmazza a szállítás, bedokgozás, simítás, lejtéskialakítás elvégzését
hő és hangszigetelés külön tétel (szigetelő munkák)
technológiai fólia külön tétel



MINŐSÉGELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA I.
 ALJZATOK ELLENŐRZÉSE

DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK
SZEMREVÉTELEZÉS

-

 

felület teljesen fedett (nincs lyuk, hézag)
-

 

felület lejtése megfelelő
-

 

felület síma
-

 

felület repedésmentes
-

 

felület dilatált, megj.: faltól is!
-

 

felület hullámosság mentes (2,0m en

 

max. 3/5mm)

MÉRÉS
-

 

anyagszilárdás

 

(Schmidt

 

kalapács) felületi keménység
-

 

nedvességtartalom
-

 

síktól való eltérés (mérőléc)
-

 

aljzat magassága/vastagsága (métervonaltól)



LOGISZTIKAI FELTÉTELEK



MUNKABIZTONSÁGI FELTÉTELEK
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