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Manapság az emberek szeretnek utazni. A turizmus 
fontos része a természetjárás, a kirándulás. Amikor 
kiválasztjuk utazásunk célpontját, egyrészt megnéz-
zük a helyi-, természeti adottságokat, másrészt viszont 
fontosak az ember alkotta építmények is, így tehát 
hangsúlyt kell fektetnünk a turisztikai infrastrukturális 
beruházásokra. Diplomamunkám témájának egy kilá-
tótorony megtervezését választottam.

Bevezetés
A kilátótornyoknak sokféle változatát ismerhetjük, 
különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk őket. 
A tervezési folyamatnak több befolyásoló tényezője is 
van, ilyen például a helyszín tengerszint feletti magas-
sága, a terület beépítettsége, a természeti adottsá-
gok, a különféle környezeti hatások, a fenntarthatóság. 
Fontos, hogy a szerkezet ne legyen tájidegen, valamint 
építése során óvjuk a környezetet, és nagy hangsúlyt 
fektessünk a természetvédelemre (növény- és állatvé-
delem). Ezeket figyelembe véve, és több típusú tornyot 
tanulmányozva, egy olyan kilátótorony megtervezését 
tűztem ki célomul, amely nagy befogadóképességű, 
kellő magasságú ahhoz, hogy magasabb fák lombko-
ronája felett is csodálhassuk a környező tájat, és geo-
metriáját tekintve modernebb, mégis tájba illeszkedő 
szerkezet.
A torony a Budai-hegységben található Kis-Hárs-hegy 
tetejére épülhetne, ahol jelenleg már található egy 
kisebb kilátótorony. A jelenleg ott álló torony egy fából 
készült csigalépcső szerkezet, amely 6 méter magas-
ságba vezet fel. Ennek alternatívájaként egy 28 méter 
magas, térbeli rácsostartó szerkezetű kilátótornyot ter-
veztem. A torony két kilátószintes lenne: ezek 12, illet-
ve 24 méter magasságban helyezkednének el. Köztük 
3 méterenként közbenső, egymáshoz képest elforga-
tott pihenőszintek találhatók. A toronyba csigalépcső 
vezet fel, amely szintenként két ponton van rögzítve 
a főtartó szerkezethez.

Változatok az egyszerűsített számításhoz
A legjobb szerkezeti kialakítás kiválasztásához két 
változatot készítettem el. Az első variánsom egy 
ötszög alaprajzú, acélszerkezetű torony lett. A torony 
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alapterülete 14 m². A geometriát tekintve a közben-
ső szinteken 4 méter hosszúságúak az ötszög alapraj-
zot eredményező gyűrű-gerendák, a két kilátószinten 
azonban ez 5,5 méterre nő, tehát a kilátószintek terü-
lete nagyobb. Erre azért volt szükség, hogy megfelelő 
befogadóképességű legyen a torony, hiszen így akár 
25 ember is elfér egy-egy szinten. Kívülről a teljes kilá-
tótorony tölgyfa lécezéssel van burkolva, így jobban 
illeszkedik a tájba. A lécek sűrűn helyezkednek el egy-
máshoz képest, a réseken azonban természetes fény 
jut a torony belsejébe. Felül tetőszerkezet védi a láto-
gatókat a hótól és az esőtől. A szerkezet kiválasztása 
után elvégeztem a közelítő számítást, kézi számítással  
határoztam meg a fő szerkezeti elemek méreteit.
A második szerkezeti variánsom mind anyagában, 
mind geometriájában különbözik az elsőtől, hiszen ez 
egy rétegelt-ragasztott fa szerkezetű, hatszög alaprajzú 
torony. A két variánsban közös, hogy kívülről fa léce-
zéssel van burkolva, illetve hogy középen acélszerke-
zetű csigalépcső vezet fel. A faszerkezetű kilátótorony 
alapterülete 24 m². A közbenső négyzet keresztmetsze-
tű gyűrű-gerendák 3 m hosszúak, míg a kilátószinteken 
hosszuk 4 méterre nő, hasonló megfontolásból, mint 
az előző terv esetében. A két változat alapvető különb-
sége, hogy   az elsőnél mind a két kilátószintnél a kül-
ső, hosszabb gyűrű-gerendák konzolok segítségével 
vannak rögzítve a belső gyűrű-gerendákhoz (1. kép), 
addig a fa szerkezetű torony esetében ez csak az első 
kilátószintre igaz. A hatszög alaprajz szimmetriája 
lehetővé teszi, hogy a felső kilátószintnél kiszélesed-
jen a torony, így a nagyobb gyűrű-gerendák végpont-
jai a főtartó rácsrudakkal alá vannak támasztva. Másik 
különbség, hogy míg az acélszerkezetű torony eseté-
ben a kilátószint burkolatát alátámasztó gerendák nyo-
matékbíróan kapcsolódnak a gyűrű-gerendákhoz, illet-
ve egymáshoz, addig ez fa szerkezet esetében csuklós 
kapcsolattal történik. A kilátószint főtartó gyűrű-geren-
dái háromszög alakban helyezkednek el, és fióktartót 
kapnak (2. kép). A faanyagú torony közelítő számítását 
elvégezve, a főbb szerkezeti elemek méretének meg-
határozása után, különböző szempontokat figyelembe 
véve kiválasztottam azt a variánst, melyet később rész-
letesen is megterveztem.
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1. kép: Acél kilátótorony felső kilátószintje

2. kép: Fa kilátótorony felső kilátószintje

Az első, acélszerkezetű torony megtervezése mellett 
döntöttem. Ennek főbb oka az esztétika volt, hiszen 
a faszerkezetű torony esetében a gerendák kereszt-
metszeti méretei igen nagyok lettek, így egy robosz-
tus szerkezet alakult ki, az acél torony viszont sokkal 
karcsúbb, esztétikusabb képet mutatott. Az ötszög 
geometria is ritkább, így különlegesebbé tette a tor-
nyot. Szempont volt a fenntarthatóság és a költség-
hatékonyság is, melyek alapján ugyancsak az acél 
torony bizonyult jobb választásnak.

Részletes számítás
Az ötszög alaprajzú, acél anyagú kilátótorony részle-
tes számításához térbeli modellt építettem ConSteel 
10 programban. A torony öt lábánál, valamint a lép-
csőszerkezetet tartó oszlopnál is befogott kapcso-
latot feltételeztem. A főtartó rácsrúdjai csuklósan 
kapcsolódnak a gyűrű- gerendákhoz, míg a gyűrű-ge-
rendák nyomatékbíróan kapcsolódnak egymáshoz. 

A lépcsőfok-konzolok a lépcsőszerkezetet tartó oszlop-
hoz befogottan vannak rögzítve, míg maga az oszlop 
szintenként két helyen csuklósan van kötve a főtartó 
szerkezethez. A térbeli modellre állandó (önsúly, bur-
kolatok terhei), esetleges (hasznos-, hó-, szélteher), 
rendkívüli (rendkívüli hóteher) és szeizmikus terhe-
ket működtettem. A terhek számításakor a szélteher 
meghatározásával foglalkoztam részletesen. Az álta-
lam tervezendő toronyszerkezet különleges térbe-
li geometriája miatt a szélteher nagyságát és irányát 
nem volt könnyű meghatározni, de törekedtem minél 
pontosabban kiszámítani azt, mivel magas építmé-
nyek esetében a legjelentősebb, mértékadó igénybe-
vételek a szélteherből származhatnak. Mivel a kilátó 
kívülről burkolva lesz, így teljes telítettséget feltéte-
leztem. Míg a közelítő számításban erőtényező segít-
ségével határoztam meg a szélteher nagyságát, addig 
a részletes statikai számításban az ötszög alaprajzú 
tornyot körhengerrel közelítettem, majd ennek meg-
felelően a külső nyomási tényezők segítségével szá-
moltam ki a szélteher nagyságát. A szélteher nagysá-
ga mind a magasság, mind a kerület mentén változik. 
Ezután bebizonyítottam, hogy az erőtényezővel, illet-
ve a külső nyomási tényezővel számított szélteher 
nagysága megegyezik. Ebből következett, hogy mivel 
egy ötszög alak esetében 2,5-ször nagyobb az erőté-
nyező, mint a körhenger esetében, ezért a külső nyo-
mási tényezővel kiszámolt szélteher értékeket is meg 
kellett szoroznom 2,5-tel, hogy megkapjam az ötszög 
alaprajzú kilátótornyomra működő szélteher pon-
tos nagyságát. Az így meghatározott nagyságú szél-
terhet működtettem szintenként a szerkezetre, míg 
az eloszlását a körhenger szerinti eloszlással közelí-
tettem. A tetőszerkezet szélterheit szabadon álló nye-
regtetőre számoltam ki. A pontos teherfelvétel után 
a végeselemes programban első-, illetve másodrendű 
analízist futtattam, mely segítségével meghatároztam 
a pontos igénybevételeket. A különböző szerkezeti 
elemek szilárdsági ellenőrzését gépi illetve kézi szá-
mítással is elvégeztem és közel azonos eredménye-
ket kaptam. A szilárdsági ellenőrzésen túl a szerkezeti 
elemek stabilitását is ellenőriztem. Ehhez a program-
ban érzékenységvizsgálatot futtattam, majd globális 
stabilitásvizsgálatot végeztem. A teherbírási határál-
lapotok ellenőrzése után a használhatósági határálla-
potokra is vizsgáltam a szerkezetet. Az elemek loká-
lis lehajlása, illetve a torony tetőponti eltolódása is 
megfelelt a támasztott határértékeknek. A szerke-
zeti elemek méretezése után az alapozás megterve-
zésére került sor. A kilátótorony alapozásának egy 
15x15x1,5 méter nagyságú vasbeton tömbalapot 
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terveztem. A szélteherből származó jelentős mértékű 
nyomaték felborítaná a szerkezetet, emiatt van szük-
ség ekkora alaptestre. Végül a kapcsolatok megterve-
zésére került sor, melyek méretezését ConSteel Joint 
illetve Idea StatiCa programmal, valamint kézi számí-
tással végeztem el.

A kilátótorony kialakítása
A főtartó rudak melegen hengerelt csőszelvények. 
Az első kilátószintig (+12,23 m) CHS 139,7*8 mm-es 
csőszelvényeket alkalmaztam. Mivel a felsőbb szin-
teken kisebb igénybevételek keletkeztek a rudakban, 
az első kilátószintnél szelvényt váltottam. Az első és 
a második kilátószint között (+12,23 m és +24,47 m 
között) található rudak CHS 139,7*4 mm-es csőszelvé-
nyek. Az ötszög alaprajz gyűrű-gerendái egységesen, 
minden szinten SHS 120*5 mm típusú zártszelvények. 
A szerkezet és a kapcsolatok kialakításánál fontosnak 
tartottam a szállíthatóságot. Mivel az ötszöget alko-
tó gyűrű igen nagyméretű, összehegesztve nehéz len-
ne a helyszínre szállítani. Így terv szerint az 5 külön-
álló gyűrű-gerendát a helyszínen hegesztik össze. 
A gerendák egymáshoz való csatlakozása kuplungos 
kialakítású, helyszínen hegesztett kapcsolattal van 
megoldva. A rudak és a gerendák találkozásánál egy 
egyedi, központi típuscsomópontot terveztem, mely-
hez a rudak csavarozottan, csuklósan, a gerendák 
helyszíni hegesztéssel, tehát nyomatékbíróan kapcso-
lódnak (3. kép).

3. kép: Központi csomópont

4. kép: Talpcsomópont

Ennek a központi csomópontnak az alkalmazása 
könnyebb szállíthatóságot és szerelhetőséget bizto-
sít. Az öt talpcsomópont talplemeze 4 darab dübellel 
van rögzítve a vasbeton alaptesthez. A talplemezhez 

csomólemezt hegesztenek, amelyhez kétszer nyírt, 
bekötőlemezes kapcsolattal csatlakozik a talpba befu-
tó két rúd. A csomólemez stabilitását diafragma lemez 
biztosítja (4. kép).

A kilátótorony lépcsőszerkezete csigalépcső. A középső 
oszlop melegen hengerelt CHS 219,1*16 mm típusú 
acél csőszelvény. Az oszlop alul talplemezes kapcso-
lattal kapcsolódik a vasbeton alaptesthez. Az oszlo-
pot ~3 méterenként csőkarimás kapcsolattal toldot-
tam. A legfelsőbb oszloprész ~6 méter hosszú, hiszen 
ehhez csatlakozik a tetőszerkezet. A lépcsőfokokat 
tartó gerendák IPE 120-as I szelvények. A lépcsőfokok 
fellépése 17 cm, a lépcsőkar hossza ~1,1 m. A lépcső-
fok gerendák hegesztve kapcsolódnak a tartó oszlop-
hoz, tehát befogott konzolként viselkednek. A lépcső-
szerkezetet tartó oszlop szintenként két helyen ki van 
kötve a főtartó gyűrűhöz. A kikötő gerendák szelvé-
nye HEA 120-as I gerenda, mely a közbenső szinteken 
két csavaros, pengelemezes kapcsolattal csatlakozik 
a gyűrű-gerendákhoz. A kilátószinteken a gerendák 
toldása hevederlemezekkel lett megoldva, mivel nyo-
matékbíró kapcsolatra volt szükség. A szelvény mére-
te miatt homloklemezes kapcsolattal nehézkes lett 
volna nyomatékbíró kapcsolatot kialakítani, túl nagy 
homloklemezre lett volna szükség, amely nem fért 
volna el.
A tetőszerkezet a vázlattervi variánstól némileg 
eltérő, ernyős kialakítású (5. kép). A tetőgerendák 
HEA 120-as I gerendák, melyek a lépcsőszerkeze-
tet is tartó, középső oszlophoz csatlakoznak. A cso-
mópont 2 csavaros, pengelemezes kapcsolat, vagy-
is a gerendák csuklósan csatlakoznak az oszlophoz. 
Az ernyős kialakításnál, a két HEA 120-as gerenda 
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homloklemezes kapcsolattal csatlakozik egymáshoz. 
A tetőszerkezet gerendáit merevségi, stabilitási prob-
lémák miatt oszlopok támasztják alá. Ezek az oszlo-
pok CHS 139,7*5 típusú melegen hengerelt csőszel-
vények. Szintén ezen okból volt szükség a gerendát 
merevítő rudakra is, melyek szintén CHS 139,7*5-ös 
csőszelvények. Annak érdekében, hogy a tetőszerke-
zet stabilitását biztosítsam, az elcsavarodását meggá-
toljam, mind az oszlopok, mind a rudak nyomatékbí-
róan csatlakoznak a tetőgerendához. A tetőszerkezet 
kiékeléssel tovább merevíthető. Mivel a tetőgerendá-
kat a kilátószint széléig kivezetem, az esővíz itt köny-
nyedén levezetődik és nem fog megállni a kilátó-
szinteken. A tetőgerendákra Z szelemenek kerülnek, 
melyek a 10 mm vastagságú OSB lapokat támasztják 
alá, végül erre egy 1 mm vastagságú, RHEINZINK ket-
tős állókorcos lemezfedés kerül.

5. kép: Tetőszerkezet

6. kép: A kilátótorony 3 dimenziós modellje

A kilátótorony homlokzata kívülről tölgyfa lécezés-
sel lesz burkolva. A lécek vízszintesen kerülnek elhe-
lyezésre a főtartó rúdjaira, szerelt kapcsolattal. 
A főtartó csőszelvényeire L szögacélokat hegeszt-
hetünk, melyekhez csavarozva rögzíthetjük a léce-
ket. Egy másik megoldás lehet, ha két lemezt hegesz-
tünk a főtartó rúd két oldalára, majd a két lemez közé 
átmenő csavarral egy fa gerendát rögzítünk, melyre 
utána könnyedén tudjuk csavarozni a burkolatot.
A lépcsőfokok, illetve kilátószintek terv szerinti burko-
lata bordáslemez. Mivel a bordáslemezt sűrűn alá kell 
támasztani, így a kilátószinteken szükség lehet továb-
bi alátámasztó bordákra, pl. szögacélokra a főtartó 
gerendák között. 
A lépcsőn, valamint a kilátószinteken is 1,2 méter 
magasságú, melegen hengerelt acél csőszelvények-
ből álló korlát kerül elhelyezésre. A korlátoszlopok 
egymástól 120 mm távolságra kerültek elhelyezésre. 
A két kilátószinten kifelé dőlő korlát oszlopokat ter-
veztem, melytől a kilátótorony még esztétikusabbá és 
modernebbé válik. 

A megtervezett kilátótorony 3 dimenziós modell-
jét Tekla Structure 21.1 programban készítettem el 
(6. kép). Igyekeztem minél részletesebben, pontosab-
ban felépíteni a modellt. Miután ez megtörtént, elké-
szültek a kellő részletességű gyártmány-, elem-, és 
szerelői tervek is.

A diplomamunkám során Dr. Budaházy Viktor, 
Dr. Dudás Annamária és Bükkösi Raymond voltak 
a segítségemre, akik segítségét ezúton is hálásan 
köszönöm.


