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• PMBOK (Project Management Institute – PMI) szerint: 
"A projektmenedzsment a projektkövetelmények teljesítése érdekében végzett 
tevékenységek során a tudás, képességek, eszközök és technikák alkalmazása.”

• DIN 69901-1 szerint (Német Szabványügyi Intézet – Deutsches Institut für
Normung): 
"A projekmenedzsment a projekt végrehajtása során alkalmazott vezetéssel 
kapcsolatos feladatok, technikák, eszközök, valamint a vezetésszervezés 
összessége”

• PRINCE2 projektmenedzsment módszertan szerint: 
"A projektmenedzsment a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, 
követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt 
céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken belül és megfelelő 
minőségben történő megvalósításában"

Definiciók



A geotechnika sajátosságai

• Helyfüggő
• Időjárásfüggő
• Információhiányos
• Kezdéskor indul
• Speciális tudásigényű
• Érték értelmezése
• veszélyes



EC 7-1 2. fejezet

A geotechnikai tervezés alapjai

Tervezési állapot
Határállapotok

Tartósság
Geotechnikai kategóriák
Tervezési szempontok
Tervezési módszerek



A tervezés alapkövetelménye

Valamennyi geotechnikai tervezési állapotra 
vonatkozóan igazolni kell, hogy                

egyetlen, az EN 1990:2002-ben értelmezett és 
veszélyesnek vélelmezhető                   

határállapot túllépése                        
sem következik be.



Tervezési állapot

A tervezett építmény                             
környezeti körülményeinek,                        

saját méreteinek és anyagjellemzőinek              
az építés vagy az üzemelés közben                 

kialakuló olyan együttese, melynek kialakulásakor      
a létesítmény vagy környezetének valamely          

teherbírási vagy használhatósági határállapota 
bekövetkezhet, ezért                             

a jellemzők ezen együttesével leírható állapotot       
vizsgálni kell.



Teherbírási határállapot
A tervezett szerkezet, a talaj vagy a környező építmények                  

valamely részének törés jellegű tönkremenetele, mely                     
a szerkezet rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, s               

általában a szerkezetet használókat, ill. a környezetben lévőket is veszélyezteti.
GEO
a talaj törése vagy túlzott alakváltozása, 
melynek bekövetkezésekor az ellenállást   
a talaj vagy a szilárd kőzet szilárdsága 
jelentősen befolyásolja                                

UPL 
a tartószerkezet vagy a talaj egyensúly-
vesztése a víznyomás (felhajtóerő) vagy    
más függőleges hatás miatti                    
felúszás folytán 

HYD
hidraulikus gradiens által a talajban 
okozott hidraulikus felszakadás,                 
belső erózió vagy buzgárosodás

EQU
az egyetlen merev testnek tekintett 
tartószerkezet vagy talajtömb 
állékonyságvesztése, melynek 
bekövetkezésekor az ellenállást                     
a szerkezeti anyagok és a talaj 
szilárdsága nem befolyásolja 
jelentősen

STR
a tartószerkezet vagy a 
tartószerkezeti elemek, pl.                      
a síkalapok, a cölöpök vagy               
az alapfalak belső törése vagy             
túlzott alakváltozása, melynek 
bekövetkezésekor az ellenállást a 
szerkezeti anyagok szilárdsága 
jelentősen befolyásolja



Használhatósági határállapot

A tervezett szerkezet, a talaj vagy a környező építmények       
olyan mértékű elmozdulása, deformációja, mely               

annak rendeltetésszerű használatát                         
megnehezíti vagy korlátozza.



A geotechnikai tervezés szempontjai,
a tervezési állapotok és a határállapotok azonosítása

Építmény, feladat
• funkció, rendeltetés, jelleg 
• méret, elrendezés, 
• tartószerkezetek típusa 
• terhelés jellemzői
• élettartam
• speciális sajátosságok

Helyszíni,  környezeti adottságok

• meteorológiai, hidrológiai adottságok
• domborzat, növényzet 
• a hely története
• szomszédos építmények, közművek
• közlekedés, megközelíthetőség
• speciális veszélyek

Építési körülmények

• építési időtartam, határidő, ütemezés
• technológiai kötöttségek
• minőségi követelmények
• vállalkozási sajátosságok
• korlátozások

Talaj- és talajvízviszonyok

• geológiai adottságok
• talajrétegződés, talajjellemzők
• talajvízszint és ingadozása
• földrengésveszély
• speciális kedvezőtlen adottságok



Geotechnikai kategorizálás

a várható geotechnikai
nehézségek és kockázatok, 

illetve 
az alkalmazandó eszközök, eljárások 

alapján

Együttesen értékelendők 
• a talajkörnyezet
• a feladat, az építmény
• az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások
• a környezeti kölcsönhatások





Az Eurocode szerinti  tervezés kockázati és megbízhatósági szintjei és 

kezelésük az igénybevételek módosító tényezőjével vagy a tervezés és/vagy a kivitelezés megfelelő ellenőrzési szintjeivel    

                   
megbízhatósági      

index               
minimális értékei 

Igény-
bevételek 
módosító 
tényezője

Tervellenőrzés                  
szintjei 

 
DSL 

A helyszíni ellenőrzés     
szintje 

 
IL 

Kárhányad 
szerinti     

és         
meg-

bízhatósági 
osztály 

          
illetve  

          
ellenőrzési 

szintek 

1 éves 
referencia-

időszak 

50 éves 
referencia-

időszak 

Tönkremenetellel       
járó veszteség 

KFI Jellemzők 

Ajánlott minimális 
követelmények     
a számítások,      
a tervlapok és      

a műszaki leírások 
ellenőrzéséhez 

Jellemzők Követelmények

3 
 

CC3 
RC3 

 
DSL3 

IL3  

5,2 4,3 

Az emberélet  
veszélyeztetése nagy, 

vagy                  
a gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti károk 
rendkívül jelentősek 

1,1 Kibővített 
ellenőrzés 

Független ellenőrzés:

A tervezőtől független 
szervezet által      

végzett ellenőrzés 

Kibővített 
ellenőrzés

Független 
ellenőrzés 

2 
 

CC2 
RC2 

 
DSL2 

IL2 

4,7 3,8 

Az emberélet  
veszélyeztetése közepes, 

vagy 
a gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti károk 

jelentősek 

1,0 Szokásos 
ellenőrzés 

A  felelős tervezőtől 
független személyek 

által végzett 
ellenőrzés          
a működési 

szabályzat szerint  

Szokásos 
ellenőrzés

A működési 
szabályzat     

keretei között 
végzett       

ellenőrzés 

1 
 

CC1 
RC1 

 
DSL1 

IL1 

4,2 3,3 

Az emberélet  
veszélyeztetése csekély 

és                    
a gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti károk 
nem jelentősek vagy 

elhanyagolhatóak 

0,9 Szokásos 
ellenőrzés 

Önellenőrzés: 

A tervező által     
végzett ellenőrzés 

Szokásos 
ellenőrzés Önellenőrzés 



Ec 7-1. 2. fejezet
A geotechnikai tervezés alapjai

A számításon alapuló tervezés
Karakterisztikus érték

Tervezési érték
Parciális tényező



2. A geotechnikai tervezés alapjai

2.4. A számításon alapuló geotechnikai tervezés

(2) A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete függ           
az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségétől és 
minőségétől. Ezen ismeretek megszerzése és a 
kivitelezés szakszerű irányítása sokkal fontosabb                   
az alapvető követelmények teljesítéséhez, mint                      
a számítási modellek és a parciális tényezők pontossága.



A geotechnikai adatgyűjtés, 
vizsgálat célja, típusai

EC 7-1   3. fejezet

Geotechnikai adatok



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

1. A geotechnikai vizsgálatok általános követelménye
Szolgáltatniuk kell 

az építés helyszínének és környezetének 

talaj- és talajvízviszonyaira vonatkozó 

mindazon adatokat, amelyek 

a lényeges talajtulajdonságok megfelelő jellemzéséhez és 

a tervezési számításokban felhasználandó 

talajparaméterek karakterisztikus értékeinek 

megbízható felvételéhez szükségesek.



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

2. Előzetes vizsgálatok célja

– a hely általános alkalmasságát meg lehessen ítélni;

– alternatív helyeket lehessen választani, ha szükséges;

– a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg 
lehessen becsülni;

– a tervezési és ellenőrző vizsgálatokat meg lehessen 
tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését 
lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének 
azonosítását;

– az anyagnyerőket – ha szükségesek – ki lehessen jelölni.



EC 7-1   3. fejezet
Geotechnikai adatok

3. Tervezési vizsgálatok 
Az információk célja 

– az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő 
tervezése

– az építési módszer megtervezése
– az építés közben lehetséges bármely nehézség 

azonosítása
Az információk tartalma

– a tervezett építés szempontjából lényeges, vagy az által 
befolyásolt talajzóna felépítését és jellemzői

– a tartószerkezet teljesítőképességére kiható paraméterek 



Műszaki felügyelet, 
megfigyelés, 

fenntartás

EC 7-1   4. fejezet



• Műszaki felügyelet
a körülmények és a kivitelezés 

megfelelnek-e a tervben feltételezettnek?

• Megfigyelés
az építmény viselkedése építés és üzemelés közben 

megfelel-e a tervezettnek?

• Fenntartás
milyen tevékenységek kellenek 

a tervezett viselkedés tartós biztosításához?



Geotechnikai projektmenedzsment 
az Eurocode 7 szerint

Esettanulmány



M7 autópálya Nagykanizsa-Becsehely

• töltésmagasság 14 m, 
• rézsűhajlás keresztirányban 1:2 hosszirányban 1:1,5
• puha agyag és iszap → kavicscölöp 1,51,5 m / 60 cm
• CFA-cölöp D=80 cm pannon agyagban hídfő: 12 db, pillér: 17 db
• süllyedésmérés a háttöltés alatt 

 



M7 autópálya Nagykanizsa-Becsehely

• kavicscölöpözés után közbenső támaszok cölöpözése
• gyors (nem dokumentált) töltésépítés 
• 25 cm süllyedés a korona alatt 10 cm emelkedés a lábnál
• a patakmeder „feltöltődik”, visszaduzzaszt
• a közbenső támaszok oszlopai 20 cm-t befelé dőltek
• felhelyezhetők-e a tartók - okkeresés

 



EURO-
CODE 

7

Cölöp-
alapozás

Ajánlatos figyelemmel lenni a következő tervezési állapotokra, melyek           
a cölöpökre keresztirányú hatásokat eredményezhetnek:

– különböző mértékű terhelés a cölöpalap különböző 
oldalain (pl. egy töltésben vagy annak közelében);

A cölöpalapok keresztirányú terhelését általában a merev vagy hajlékony 
gerendaként modellezett cölöpök és a mozgó talajtömeg közötti 
kölcsönhatás vizsgálatával ajánlatos megállapítani. 

 



EURO-
CODE 

7

Töltések

Kis szilárdságú és nagyon összenyomható altalajra kerülő töltések esetén olyan
kivitelezési folyamatot kell előírni, mely biztosítja, hogy a teherbíró képességet
nem lépik túl, és a kivitelezés közben nem fordulnak elő túlzottan nagy
süllyedések vagy mozgások.

Ha talajjavítást írnak elő, akkor ajánlatos a kezelendő talaj térfogatát kellő
ráhagyással tervezni, hogy ne alakulhassanak ki káros alakváltozások.

Ahol a töltést utak vagy vízfolyások keresztezik, ajánlatos különös figyelmet
fordítani a különböző szerkezeti elemek térbeli kölcsönhatásaira.

A tervben ki kell mutatni, hogy a töltések alakváltozásai miatt nem következik be
használhatósági határállapot a töltésben, ill. a rajta, benne vagy közelében levő
tartószerkezetekben, utakban és közművekben.

 



EURO-
CODE 

7

Műszaki 
felügyelet,

megfigyelés

A töltések megfigyelése szükséges, ha a tartószerkezeteket és a közműveket
érő károsító hatások ellenőrzését kívánják meg.

Ha követelmény, hogy a műszaki felügyeletre és a megfigyelésre program
készüljön, akkor ezt a tervezőnek a geotechnikai tervezési beszámoló részeként
kell elkészítenie. Elő kell írni a megfigyelés észleléseinek értékelését és az
annak alapján szükséges tennivalókat.

Mindenkor értékelni és értelmezni kell a megfigyelés eredményeit, és 
ez általában számszerűsített formában valósuljon meg.

A 2. geotechnikai kategória esetén a teljesítőképességet a tartószerkezet 
kiválasztott pontjainak mozgásmérései alapján lehet értékelni.

 





Vállalkozói 
projektmenedzsment elemei 

a geotechnikában



• Ajánlatadás
– feladatértelmezés a saját képességek tükrében
– információgyűjtés (kiíró, hely, talaj)
– kockázatértékelés (pénz, idő, műszaki nehézségek)

• Szerződéskötés
– geotechnikai és időjárási kockázatok megosztása
– a helyszín berendezése, szolgáltatásai 
– változások kezelése
– átadás kritériumai (szakaszolás, fenntartás, utómunkák)
– garancia, szavatosság 
– fizetési feltételek



• Munkaelőkészítés
– technológiai terv (saját technológiák, alvállalkozók, beszállítók)
– organizációs terv (helyszín berendezése, ütemezés, kapacitások)
– minőségbiztosítási terv (eljárások, objektumok, eszközök) 
– munkavédelem (általános és célzott képzés, eszközrendszer)
– haváriaterv (veszélyes üzem, nagy kockázatok)

• Kivitelezés
– folyamatos műszaki felügyelet, kommunikáció 
– termeléskövetés (eredmény – ráfordítás)
– minőség-ellenőrzés (eltakart munka)
– monitoring



• Átadás-átvétel
– mennyiség
– minőség (tervnek való megfelelés, átadási állapot)
– dokumentációk (megvalósulási dokumentum, talajinformációk)
– javítás, pótlás 
– monitoring fenntartása



Korszerű módszerek alkalmazása

Kockázatértékelés (szemléletének) alkalmazása a tervezésben (R=wxD)
veszélyazonosítás, a bekövetkezési valószínűségek vagy 
a káros következmények csökkentése, maradó kockázat kezelése

Haváriaterv (a műszaki tervben)  (minD)
a körülmények váratlan alakulása esetén teendő intézkedések

Értékelemzés (v=f/c)
a tervezett ráfordítás mekkora új értéket hoz létre
kissé több ráfordítás nem növelné-e ugrásszerűen az értéket    

Benchmarking (összevetés a legjobb gyakorlattal)  
bevált megoldások gyűjtése, bevezetése

Projektmenedzsment eszközök tudatos alkalmazása 
hatáskörök pontosítása, stakeholder azonosítása, „gondozása”
kommunikációs terv, dokumentáció, változások kezelése



SIKERFAKTOROK

• Kollektív célképzés
• Időtervezés
• Team-munka
• Megbízói kapcsolatok
• Az irányítók és a szakértők együttműködése
• Célirányos kommunikáció 
• Folyamatos ellenőrzés és kézbentartás
• Váratlan helyzetek, problémák megoldásai


