
1

MAGASMAGASÉÉPPÍÍTTÉÉSTAN 2STAN 2

Bc. František Bachorec

Elmélet

Lépcs ık, rámpák és létrák
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Lépcs ık

A lépcsık, rámpák és létrák az 
épületek különbözı magasságokban 
fekvı szintjeit kötik össze egymással.
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Lépcsık - alapfogalmak
• 0-lépcsıház – egész komunikációs helyrıl van szó, 

amelyben a lépcsıszerkezet fekszik
• 1-a emeleti pihenı /fı-/ - a pihenı a mennyezet szintjén 

fekszik
• 2-a emeletközti pihenı /köz-/ - a pihenı a két 

mennyezet között, a két fı pihenı között fekszik
• 3-fellépı kar
• 4-kilépı kar
• 5-segélygerenda – nem kel mindig lennie
• 6-lépcsıfal – védi körbe a lépcsıházat. Többnyire 

teherhordó falakról van szó, amelyek átviszik a terhet a 
lépcsıkarról és segélygerendáról a alapokba.

• 7-lépcsıtőkör – szabad hely a két lépcsıkar között. A 
lépcsık lehetnek: a/tükör nélkül, keskeny tükörrel, 
c/széles tükörrel, amelybe elhelyezzük a felvonót.

• 8-lépcsıkorlátok – folytonos függıleges 
vagy ferde szerkezet. Közlekedı
személyek és tárgyak leesését 
akadályozzák meg.

• A lépcsıfokok éleit összekötı képzeletbeli 
tengely az ún. JÁRÓVONAL.  
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Lépcsıfokok 
• Legalább 3 lépcsıfok egymás után következı=lépcsıkar
• Lépcsıfokok – kellemesé teszi a magasságok átjutását.

• Lépcsıfok helyzetük, illetve fekvésük szerint:
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A lépcs ıszerkezetek 
csoportosítása

a) Elhelyezkedésük szerint:
- Belsı lépcsık – az épületen belül helyezkednek 

el,
- Külsı lépcsık – az idıjárás viszontagságaitól 

védetlen vagy részben védett, szabadban 
létesített építmények

b) Forgalmi követelmények szerint:
- Fılépcsık – az egymás feletti emeleteket köti 

össze,
- Melléklépcsık – kis forgalmú, idıszakos 

használatú épületrészek lépcsıi
- Kiegyenlítı – magassági szintek átjutására 

szolgál egy emeleten belül

c) A lépcsıkarok alaprajzi elrendezése szerint 
ismerünk:

- Egyenes karú – a járóvonal egyenes,
- Íves karú – görbe járóvonal,
- Vegyes karú lépcsıket – járóvonaluk egyenes 

és görbevonalú
d) A fellépés iránya szerint
- Egyenesek
- Jobbra fordulóak „jobbosak”
- Balra fordulóak „balosak”
e) A karuk száma szerint:
- Egykarúak
- Kétkarúak
- Többkarúak
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f) Hajlásszögük szerint:

f) A lépcsık szerkezeti elrendezése és 
alátámasztásuk szerint:

- Égész területen alátámasztott lépcsıfokok
- Két szélén alátámasztott vagy 

felfüggesztet lépcıfokok
- Egyoldalilag teherhordó falba 

belesüllyesztett lépcıfokok
g) felhasznált anyag szerint: 
- Vasbeton, - kı, - kombinált anyag
- Fa, - beton
- Acél, - tégla
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h) Technológia szerint:
- Monolitikus
- Szerelt
- Kombinált

Lépcsıkarok 

• A lépcsıkar hossza  = vízszintesen mért 
távolság a elsı és utolsó lépcsıfok élétıl.

• A lépcsıkar szélessége = az ı égész 
szélessége beleszámítva a szegélygerendát.

• Minimális átjáró szélesség a lépcsıkarnak 600 
mm (további typizált szélességek: pld. 900, 
1200, 1500, 1800 mm). A átjáró szélességbe 
belelóghat max. 100 mm a korlát fogantjúlya.  
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Lépcsıfokok

• A lépcsıfokok elhelyeszkednek a 
lépcsıkaron és bebiztosítják nekünk a 
kellemes fel- és lemenetelt. A lépcsıfokok 
méretét törtekbe adjuk meg, ahol az elsı
szám a lépcsıfok magasságát jelenti (h), 
és a másik szám pedig a szélességét (b), 
pld. h/b, 170/290 mm.
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• A lépcsıfok magassága és a szélessége 
olyan arányba kell hogy legyen, hogy a 
lépcsıfok magassága kétszerese plusz 
egy szélessége egyenlı legyen az emberi 
átlagos lépésének hosszának, azaz 630 
mm-nek. 

• Ez a egyenlet legjobban megfelel a 
épületlépcsıknek 25°-35°hajlásszöggel.

• Az optimális lépcsıknek mondjuk azokat, 
amelyeknél be van tartva a egyenlet         

b-h=120 mm .                         
A fent megemlített mind a két képletnek 
megfelel a úgynevezett „ideális” lépcsıfok 
méret, amelynek a mérete 170/290 mm 
azaz a h= 170 mm, és a b=290 mm. A 
ilyen lépcsıkar hajlásszöge 30°30´.
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a) Az alaprajzi alakjuk szerint lépcsıfokokat 
megkülönböztetünk:

- Egyenes
- Húzott
- Különleges /pld. ívelt/
b) A metszetük alakja szerint:
- Telt
- Vágott
- Deszkás
- Megtört

c) A elhelyezésük szerint a lépcsıkarra:
- Teljesen alátámasztott
- Két oldalon alátámasztott vagy 

felfüggesztett
- Egy oldalon befogott
- Speciális 
Meglyegyzés:
Az egy karba esı fokok száma legfeljebb 

16. Családi házakban,lakásokban a 
alárendeltépületrészekben legtöbb 18 
fokot tervezünk egy lépcsıkarba. 
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A lépcsık szerkesete

• Legjobban charakterizáltak a lépcsıfokok 
alátámasztása, és a használt anyag 
szerint.

A) Lépcsık teljesen alátámasztott 
lépcsıfokokkal

1. Dúcolt lépcsık
2. Aláfalazott lépcsık
3. Deszkás lépcsık
4. Pilléres lépcsık
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B) Lépcsık két szélen 
alátámasztott vagy felfüggesztett

lépcsıfokokkal
1. Orsófalas lépcsık
2. Szegélygerendás lépcsık
3. Függeszetett lépcsık

C) Lépcsık egy oldalon befogott  
lépcsıfokokkal

1) Lebegı lépcsık
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D) Speciális lépcsıszerkezetek

1) Mozgó lépcsık

A/ teljes alsó felületükön 
gyámolított lépcsıfokokkal

1/ Dúcolt lépscık
- Lejtıs terepen dúcolással készül. 

Általában külsı lépcsıként szolgálnak 
/kertek, parkok, sportcsarnokok, …/.
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• a/ faanyagból készült dúcolt lépcsık

• b/ kıbıl kézsült dúcolt lépcsık
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• c/ Betonból vagy vasbetonból készült 
dúcolt lépcsık

2. Aláfalazott lépcsık
- A lépcsıfokok teljes alsó felülete alá van 

falazva. Általában csak kevés fokból álló, 
külsı lépcsıként alkalmazzák.
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3/ lemezlépcsık
- Mostanságban a leggyakrabban 

használtak közé soroljuk ıket. A 
teherhordó részét vasbeton deszka 
alkotja, amelyre ráhelyezzük a 
lépcsıfokokat. 

- A deszka lépcs ık lehetnek:
- monolitikusak
- szereltek /vasbetonból/

Alátámasztó deszka elhelyezkedése 
statikai szempontból

Szerkezeti szempontból nagyon fontos a lépcsılemez 
segélygerendára való felfekvése, törtlemez esetében 
pedig a lépcsı- és pihenılemez megfelelı kapcsolása.

„A” „B”
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Detail „A”

• Pihenı szegélygerendájába befogott vasbeton 
lemezlépcsı részletrajza

Detail „B”

• Pihenılemezre felfekvı lépcsıkarlemez
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• A leghasználtabbak közé a 
lemezlépcsıkbıl a úgynevezett „részeltbe 
szerelt lemezlépcsık” tartoznak. A 
monolitikus vasbeton lépcsıkar lemezére 
rá vannak illesztve szerelt lépcsıfokok, 
amelyek be vannak biztosítva lecsúszás 
megakadályozó acéltüskékkel.  
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• Szerelt lemezlépcsık
• Összetevıdnek elıregyártott pihenı

panelból és elıregyártott lépcsıkarokból.  
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• A legteteje a szerelt lemezlépcsıknek a 
elıregyártott lépcsıszerkezet egy 
darabba, azaz /lépcsıkar + pihenık/.

4. Pilléres lépcsık
Mostanságban már nem nagyon 

találkozhatunk velük. Használatuk 
kiterjedd a „közösen használt épületekre”, 
ahol a lépcsıkar szélessége nagyobb mint 
1800 mm. Ennél a szélességnél a 
segélygerendák nagyon nagyok lennének, 
azért a statikai szempontból a 
lépcsıszerkezetet ráhelyezzük pillérekre, 
amelyek a lépcsı tükrében vannak 
elhelyezve.
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• Egyén eset a pilléres lépcsıknél az, 
amikor a pihenı deszkák bele vannak 
függesztve a közép pillérekbe, és ebben a 
esetben a lépcsıfal nincs terhelve, és nem 
kell neki teherhordónak lennie.  
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B) Lépcsık két szélen 
alátámasztott vagy felfüggesztett

lépcsıfokokkal
1. Orsófalas lépcsık
- A orsófalas lépcsık fokai külsı széleiken a 

felmenı falakra, míg belsı széleiken az 
orsófalra fekszenek fel, amely a lépcsı
tükrében helyezkedik el. A tégla épületeknél a 
lépcsıfal és orsófal vastagsága statkai
szempontból három emeletig 300 mm, 
nagyobb épületeknél 450 mm. Az egyes 
lépcsıfokok bele vannak engedve a falakba 
80-150 mm.
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• A lépcsıfokok elhelyezése a lépcsıkar 
szelességétıl függ. Aminél szélesebb a 
lépcsıkar annál nagyobb a beleengedés a 
falakba. 

• Az orsófal befelyezése a legmagasabbik emeleten lehet:
- befejezés a emelet mennyezetéig
- befejezés a korlát magasságáig
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• Elterjedtek közé tartozik a orsófalas csigalépcsıszerkezet is.

2. Szegélygerendás lépcsıszerkezetek
- A lépcsıfokok alátámasztása kétoldali 

szegélygerendával történik, amelyeknek a 
elhelyezkedésük különbözı lehet. A 
szegélygerendák sík teherhordó szerkezetek, 
amelyek el vannak helyezve, vagy bele vannak 
kötve a pihenı segélygerendájába. A 
szegélygerendára rakjuk rá az egyes 
lépcsıfokokat. A elınyük az, hogy minimálisan 
sértik a lépcsı falait, ellenben a orsófalassal.

A szegélygerendák lehetnek: - monolikusak
- szereltek

Anyagjuk szerint: - fa, acél, kombinált. 
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3. Függesztett lépcsık
A lépcsıfokok mind a két oldalán fel vannak 

függesztve. A helyes pozíciót a rektifikálós 
csavarok biztosítják be. Abból kimenıleg, 
hogy a lépcsıszerkezet nem stabil, a 
lépcsıfokoknak minél könnyebnek kell 
lennie, azért leggyakrabban tervezésre 
kerül fa anyagból készített 
lemezlépcsıfok.
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C/ Lépcsık egy oldalon befogott  
lépcsıfokokkal

1. Lebegı lépcsık
A lépcsıfokok egyoldalúan vannak belefogatva a 

lépcsıfalba, az ı másik oldaluk szabad ás ezért 
úgynevezett konzolt alkotnak, statikailag nagyon 
komplikált szerkezetek, és ezért max. lépcsıkar 
szélességük 1200 mm. A lépcsıfokok befogása a 
teherhordó falba 220-300 mm. A lebegı
lépcsıszerkezet kivitelezése nagyon komplikált és 
hosszadalmas. Az egész kivitelezési idı alatt a szabad 
lépcsıfok széleknek alá kell lennie támasztva. A 
leggyakrabb anyag a lebegı lépcsıknél a kı és beton. 
Nagyon egyén eset a lebegı lépcsöknél z a 
alternatíva, hogy a lépcsıfokok mind a két fal oldaláról 
bele vannak fogatva a közép falba.
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D/ Speciális lépcsık

1. Mozgó lépcsıszerkezetek
Nem tartozna a terv építészeti részébe, de a technikai 

rézébe. A mozgó lépcsık ısszetevıdnek ferdén 
elhelyezett acél teherhordó szerkezetbıl, amelyen 
lépcsıfokok vezetı sinnyei vannak elhelyezve. A 
lépcsıfokok mozgatását végetnemérı lánc és 
villanymotor biztosítja. A korlát telt, fogantjúval van 
befejezve, amely olyan sebességgel mozog mint a 
lépcsıfokok. A mőködést automatikus szerkezet 
biztosítja. Min. szélesség 600 mm, amely 0,5 m/s 
gyórsaságnál 400 fıt szalít 1 óra alatt. A mozgó
lépcsık legnagyobb kihasználása a bevásárló
központokban van.  
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Fa lépcsıszerkezetek

• Mostanságban a leghasználtabbak közé
tartoznak a családi házakban és 
vikkendházakban, akkor is hogy ha nem 
felellnek meg a tőzvédelmi elıírásoknak. 
Leggyakrabban úgynevezett 
szegélygerendás lépcsıszerkezetek 
találkozhatunk. Itt találkozhatunk 
létralépcsékkel.

Ezek lehetnek:

• pofapallóval • Pofapalló nélkül
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A fellépı beépítésének változatai

a/ bélésbe szerelt gyámlécekre
b/ pofapallóba bevéset palló
c/ fecskefarkas beeresztéssel bekötött fellépı

Acél lépcsıszerkezetek 

• Tervezésük többnyire mezıgazdasági, és 
ipari létesétményekre terjed ki, de 
néhányszor találkozhatunk velük 
lakóházaknál és közhasznú épületeknél is. 

• Az ı elınyük a gyors szerelés, nagy 
teherbírás.

• Hátrányai közé tartozik: - nem 
esztetikusak, hangosak – védekezünk 
ellene gumi, PVC vagy textília alátétekkel.  
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• Legismertebb acél lépcsıszerkezetek 
közé sorolhatjuk az acél 
szegélygerendás lépcs ıszerkezeteket.
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• A lépcsıfokokra 
csúszáselleni recés 
pléhet használnak. 
Gyakran használt 
acél lépcsık közé
tartozik a orsófalas 
csigalépcsı. A 
teherhordó rész 
ezeknél a 
szerkezeteknél a 
acél pillér, amely a 
tükörbe helyezkedik 
el.  

Lépcsıkorlát

• A korlátoknak tőzállónak kell lennie, min. 
magasság 900 mm (a lépcsıfok szélétıl 
mérve). A lépcsıkar befogása-rögzítése 
min. 100 mm.
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