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5. CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

 
 
Téma:  
 
Épületek földrengések szempontjából történő osztályozásának vizsgálata Győr egy kisebb területén 
 

Résztvevők neve: Kada Zoltán, Majlinger Richárd, Márhoffer János, Reider Zoltán 
Témavezető: Kegyes-Brassai Orsolya 
 
Témaválasztás indoklása: 
 
Az utóbbi időkben előtérbe került kérdéskör a meglévő épületállományra vonatkozó, területeket, településeket 
érintő földrengéskockázat számítása. Ez fontos adat lehet a kormányzatok, a katasztrófavédelem és a biztosítók 
számára. Egyrészt az épületek, építmények felmérésével megállapíthatóak a földrengés elleni védelem 
szempontjából megerősítésre szoruló létesítmények, illetve ezek között prioritási sorrend állítható fel a 
kivitelezés tekintetében. Ezzel, illetve az újonnan épülő épületek gondos elhelyezésével, tervezésével a várható 
károk mértéke csökkenhet. Másrészt a feltételezett esemény ismeretében intézkedési tervek kidolgozása 
szükséges, hogy egy tényleges földrengés esetén hova, milyen mértékű erőforrások csoportosítandók. Ez 
nagyban segítené a mentési munkálatokat.  
 
Célok és várt eredmények felvázolása: 
 
Az épület-sérülékenység megállapításához az egyik alapvető feladat az adott zónába tartozó épületállomány 
feltérképezése, osztályozása földrengés kockázati szempontból. A várható földrengés intenzitás függvényében a 
különböző sérülékenységi osztályhoz tartozó épületek károsodásának mértéke megállapítható, így a 
településrész földrengéskockázata megbecsülhető.  
 
A projekt részeként megvizsgálandó az épületek károsodásainak várható mértéke két rendszer, a FEMA 155 és 
az EMS szerint is, a kapott eredmények összehasonlításával megállapítható a módszerek alkalmazhatósága. Cél 
egy kisebb területen a módszerek működésének vizsgálata, javaslatok megfogalmazása a későbbi kutatások 
számára. 
 
Szükséges ismeretek szakirodalmi összefoglalása: 
 
Kollár László, Dulácska Endre, Joó Attila: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra, Akadémiai 
Könyvkiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789630585194 
 
Federal Emergency Management Agency: Rapid Visual Screening of Building for Potential Seismic Hazards: 
Supporting Documentation, FEMA 155/March 2002 Second Edition, Applied Technology Council 
 
European Seismological Commission, Subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic 
Scales, Editor G. Grünthal: European Macroseismic Scale 1998 EMS-98, Centre Europeèn de Géodynamique et 
de Séismologie, Luxembourg 1998 ISBN 2-87977-008-4 
 
D. FÄH et al: Earthquake scenarios for the city of Basel, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 21 (2001) 
405-413 p. 
 
A FEMA 155 szemrevételezés alapján rendel pontszámokat az egyes épülettípusokhoz. Figyelembe veszi 
módosító tényezőként a terület szeizmicitását, az épület alaprajzi és vertikális szabályosságát, talajtípusát.  
 
Az EMS-98-ban kidolgozott osztályozás alapvetően szemrevételezés alapján, a szerkezeti rendszerek szerint 
történik, intenzitás skálára épülnek. A szerkezeti rendszerek szerint csoportosítva az épületeket „A”-tól „F”-ig 
különböző épület-sérülékenységi osztályokba sorolják, ahol „A” jelenti a földrengéshatásra legkevésbé ellenálló, 
leginkább károsodó épületet, míg az „F” osztályba sorolt épület már földrengésre méretezett. A különböző 
erősségű földrengések esetében az épületek károsodásának mértéke az EMS alapján szintén megállapítható.  
 
Vizsgálatok bemutatása: 
 
Elvégeztük a kijelölt terület (Révfalu – Ady Endre utca, Kálóczy tér, Egyetem tér, Hédervári út, Szövetség utca, 
Garázs utca által határolt területek) épületeinek szemrevételezéssel történő vizsgálatát: 
 

• épület típusa, rendeltetése, épület állapota, építés kora; 
• szomszédos épületekkel való kapcsolata, tömegalakítása, alaprajzi szabályossága; 
• szintek száma, szerkezeti rendszere és anyaga; 
• stb. 
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Feldolgoztuk a terület jellemzőit Excel-táblázatban (diagramok a mellékletben): 
• épületek szerkezeti rendszerét; 
• szintek számát; 
• épületek állapotát;  
• építés korát. 

 
Elvégeztük a kijelölt terület épületeinek: 
 

• FEMA rendszer szerinti besorolását; 
• EMS rendszer szerinti besorolását. 

 
Feldolgoztuk Arcgis szoftverrel a megkapott épület sérülékenységi jellemzőket. Összehasonlítottuk a két 
rendszert.  
 
Eredmények elemzése, összehasonlítása: 
 
Az épületek földrengésre való sérülékenységét befolyásoló tényezők: a teherhordó szerkezetek anyaga, a 
szerkezeti rendszerek, a mérnöki megoldások, a tervezés és kivitelezés színvonala, az építési idő, a dinamikus 
jellemzők, a földrengésre való méretezés foka, korábbi károk mértéke, előzetes beavatkozások, mint például 
állapotjavítás, vagy funkcióváltozás. Egy adott területen felállítható adatbázis tartalmazza, hogy milyen 
sérülékenységi osztályokba sorolhatóak az épületek, és hogy az adott területen hány épület tartozik egy-egy 
sérülékenységi csoporthoz. Ezután a különböző erősségű földrengések esetében különböző sérülékenységi 
osztályba tartozó épületek károsodásának mértéke megállapítható, így egy-egy csoporthoz hozzárendelhető 
egy-egy sérülékenységi függvény. A fenti szempontok alapján határozható meg az egyes sérülékenységi 
osztályokhoz tartozó épületek károsodásának mértéke az intenzitás függvényében. 
 
Megállapítottuk, hogy mindkét rendszer szemrevételezésre alapszik és a szerkezeti rendszer jelenti a besorolás 
alapját. Az EMS szerint az épület állapotának van még hatása a besorolásra. A talaj hatását csak külön, egy 
mikrozónálás után lehet figyelembe venni esetleg, hasonlóan a Basel városára elkészített esettanulmányhoz. 
 
Ezzel szemben a FEMA a szerkezeti rendszerre meghatározott alappontszámokat több szempont szerint is 
módosítja: az épületek magassága, a függőleges tömegeloszlás szabályossága, az építés idején alkalmazott 
szabványok típusa, az altalaj hatása. 
 
Ha azonos skálára átszámoljuk a két rendszer által kapott besorolást, és összehasonlítjuk, akkor az épületek 
többsége esetében egyezést kapunk. Jelentős viszont azoknak az épületeknek a száma, ahol számottevő 
eltérést tapasztaltunka a két rendszer szerint meghatározott épület sérülékenységben. Érdemes a 
későbbiekben megvizsgálni, hogy ezek az eltérések miből erednek. 
 
További fejlesztési lehetőségek: 
 
A bemutatott módszerek kevés jellemző alapján egy gyors értékelési rendszert biztosítanak egy-egy település 
épületállományának földrengés esetén bekövetkező viselkedésének maghatározására. A módszerek pontossága 
tovább vizsgálható újabb épületjellemzőket tartalmazó szempontok elemzésével. 
 
Ezért az egyik fejlesztési lehetőség, az épület sérülékenységek jellemzőit meghatározó szempontok 
felülvizsgálata mindkét módszer esetén, esetlegesen a szempontok kihagyása, vagy újabbak bevonása: pl. 
épület alaprajzi szabályosságának hatása a pontszámokra, a helyi altalajviszonyok hatása az épületek 
viselkedésére, stb. 
 
A másik fejlesztési lehetőség olyan szabad felhasználású programok használata, melyeket az épületek 
sérülékenységének maghatározására fejlesztettek. Az ezekkel kapott eredmények összevethetőek a fent 
említett két rendszer szerint elvégzett vizsgálatokkal 
 
TMDK dolgozat tervezett felépítése (és felelőse): 
 

• témaválasztás indoklása; 
• szakirodalmi feldolgozás; 
• EMS és FEMA rendszerek bemutatása; 
• terület bemutatása, épületek jellemzőinek statisztikai feldolgozása; 
• épületek besorolása EMS szerint; 
• épületek besorolása FEMA szerint; 
• további módszerek bemutatása, alkalmazhatóságának vizsgálata; 
• a módszerek összehasonlítása, elemzése; 
• konklúzió. 

 
Felelős: Márhoffer János 
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MELLÉKLETEK 
 
EMS rendszer vizsgálati szempontjai 
 
 
 

Osztályba sorolás fő szempontja a szerkezeti rendszer 

 
 
 

Az osztályba sorolás javulhat/romolhat az épület állapota függvényében 

Épület állapota (5-ös terület)

Jó (nemrég épült vagy

felújított)

Tartószerkezetileg jó,

kisebb felújításra szoruló

 
 
 

A területre alkalmazott végleges osztály a legnagyobb százalékban előforduló lesz. 
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A vizsgált két rendszer összehasonlítása 

 
 
 

Épületek szerint – nagyobb érték a jobb 

 
 

Területek EMS rendszer szerinti besorolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Területek FEMA rendszer szerinti besorolása 


