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A toronytörzs belsejébe telepí-
tett forgatórendszer fő részei lát-
hatók az ARAL torony esetében 
alulról felfelé a 2. 3. és 4. képe-
ken. A forgatórendszert az alsó 
és felső csomópontok között, 
kardánszerű csuklókkal ellátott, 
a forgatást átvivő csőtengely egé-
szíti ki. Ez a forgatórendszer, 
illetve a forgófejes cégjelzők itt-
hon és Franciaországban, Nagy –
Britanniában és Németországban 
védett szellemi termékké váltak.
Az ARAL példáján felbuzdulva 
az AGIP, a MOL, az ESSO, a JET, 
a TOTAL sem akart lemaradni 
a forgófejes cégjelzőtornyok állítá-
sában, majd a nagyvállalatok EGIS, 
BorsodChem, CORA is rendel-
tek forgófejes cégjelzőtornyokat.  

Három típust fejlesztettünk ki:
 � KBL Gigant – 18-25 m magas, 
táblafelület: 5-10 m²
 � KBL Kompakt – 8-15 m magas, 
táblafelület: 4-8 m²
 � KBL Ökonom – meglévő épüle-
tekre, táblafelület: 0,7-10 m²

Forgófejes cégjelzőtornyok
1994-ben, mikor a BAH-csomópontnál elkészült ARAL 
benzinkút típus cégjelzőtornyánál állt a német cég 
vezetője, látva a többágú és többszintes csomópon-
tot lakonikusan közölte: „Forgassátok meg!”. Mármint 
a kétoldalú ARAL logójú sarkán átlósan fixen álló 
belső világítású cégjelzőtáblát. Ez volt az első for-
gófejes cégjelző, melyet a KBL Mérnöki Iroda terve-
zett a BME Áramlástani Tanszék (dr. Blahó Miklós 
és dr. Marschall József) közreműködésével (1. kép). 
Alig féléves működése után, 1995 januárjában egy 
Európán végig száguldó orkán okozta rezonancia-
szerű (fordulat körfrekvenciája ≈ örvénylési frekven-
cia) lengésamplitúdók alapvető konstrukciós változá-
sokat követeltek. Ugyanis a hajtómű védelme miatt 
az erőátvitelbe egy törőcsap lett beépítve 18 m/s-os 
szélsebességre méretezve. A mintegy 10 órán át 
folyamatos 25-30 m/s-os orkán eltörve a törőcsapot 
szabadon forgóvá tette a táblát. Az új megoldás egyik 
lényeges elemeként nyomatékkorlátozó csúszó ten-
gelykapcsoló került beépítésre. 

Cégjelzőtornyok 
AdAlékok A cégjelzőtornyok elmúlt 20 éves hAzAi történetéhez

Kovács Béla László / okl. építőmérnök, KBL Mérnöki Iroda
Nagy Boldizsár / okl. építőmérnök, KGM Europe Kft.

1. kép: Budapest, BAH csomópont

2-4. kép: 
Forgatórendszer 
fő részei

E három típusból 1994-2007 között összesen 37 db 
épült, általában 3 fordulat/perc forgással. Itthon, 
Romániában, Erdélyben és Svédországban. Néhány 
ezekből az 5. 6. és 7. képeken látható. A forgófejes 
cégjelzők ARAL kezdeményezte divatja jórészt 5 év 
alatt elmúlt. 

Ennek fő okai: 
 � a háromoldalú fix reklámprizma elegendő,
 � a forgóknál rendszeres karbantartás szükséges,
 � gyakori arculat és/vagy tulajdonosváltások,
 � törekvés az olcsóbb megoldások irányába.
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Ahol a karbantartás, felújítás természetes szükség-
szerűségét elismerték, és értékelték a forgó cégjelző 
különleges figyelemfelhívó hatását (mint az EGIS-nél), 
ott 20 éve működik (8. kép). Számos helyen a forgó-
táblák fixtáblákká alakítását igényelték és előtérbe 
kerültek a három vagy négyoldalas fix prizmás cégjel-
ző- vagy reklám fejszerkezetű tornyok. Ezt a folyama-
tot felgyorsította a reklámfelületek megjelenítésében 
minőségi ugrást jelentő LED-falak megjelenése.

5-7. kép: Forgófejes cégjelzőtornyok Törökbálinton, 
Budapesten és Kolozsváron

8. kép: EGIS cégjelző, Budapest

Nem forgófejes cégjelzőtornyok
A cégjelzőtornyok többnyire egy toronytörzsből és 
egy a cégjelző- és/vagy reklámtáblákat tartó fejszerke-
zetből állnak. Ezen kívül ismert változat a rendszerint 

egyenlőoldalú háromszög keresztmetszetű hasáb alakú 
torony, melynek oldalaira akár a teljes magasságban ke-
rülhetnek a reklámok. A toronytörzs alternatívák jellem-
zőit foglaltuk össze a 9 - 10. képen a teljesség igénye nél-
kül [10]. A fejszerkezetek célszerűen acél térbeli rácsos 
szerkezetből készülhetnek. Horganyzott kivitelben elő-
nyösebb a melegen hengerelt IPE nyitott szelvények al-
kalmazása, míg a festett kivitel esetén a zártszelvények 
alkalmazása javasolt. Különleges igények pl. tömegcsök-
kentés esetén az alumínium anyagú fejszerkezetek is 
gazdaságosak lehetnek. Néhány egyszerűbb tájékozta-
tó jellegű konstrukciós és megvalósítási költség össze-
hasonlítása látható a 11. képen [10]. 

9-10. kép: Toronytörzs alternatívák

11. kép: Konstrukciós lehetőségek, összehasonlítások 
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A térbeli rácsos törzs zártszelvényekből épített (4B) 
verziója számos előnnyel bír a szögacélok épített vál-
tozattal szemben (4A). A CHS, RHS szelvények kevésbé 
érzékenyek az imperfekciókra, valamint a globális/lo-
kális stabilitásvesztésük esélye is kisebb. A szelvények 
csavarási merevsége nagyobb, továbbá kisebb fajla-
gos felülettel rendelkeznek (kevesebb felületvédelem 
és kevesebb varrat szükséges). A lekerekített sarkok 
miatt a szélterhelésük kisebb (35-45%-kal kisebb cfo). 
Mindezen okok miatt használatukkal közel 25-35%-os 
acélanyagmegtakarítás érhető el. Hátrányuk a bonyo-
lultabb csomóponti kialakítás.

Válogatás a KBL Mérnöki Iroda által tervezett és 
megvalósított több mint 60 cégjelzőtorony acélszer-
kezeteiből nem építésük sorrendjében [1]
1. TESCO cégjelző-reklámtornyok – Budapest Bécsi út, 
Esztergom, Miskolc, Szerencs, Hajdúszoboszló, Érd, 
Berettyóújfalu, Marcali, Monor, Tiszafüred, Abony, 
Nyergesújfalu, Fót-Dunakeszi
10 m magas, háromövű rácsos toronytörzsön (CHS), 
háromoldalú esetenként különböző méretű rácsos 
prizmavázakkal (RHS). Festett vagy tűzi horganyzott 
kivitelben készültek, a törzs hegesztve egy egység-
ben szállítva. Tömegek: 1,4-1,6 t/torony a prizmavázak 
nagyságától és számától függően, ebből a toronytörzs 
0,7 t (12. kép). 

2. LURDY reklámtorony – Budapest
30 m magas, egyenlő oldalú háromszög (a=4,61 m) 
alaprajzú térbeli rácsos hasáb, horganyzott és festett, 
CHS szelvényekből kialakított toronyszerkezet. Az acél-
szerkezet össztömege 9,4 t.  A K-rácsozás minden cso-
mópontja egycsavaros, 10.9 minőségű illesztett csapos 

12. kép: TESCO cégjelző-reklámtorony, Nyergesújfalu

15. kép: Auchan, Dunakeszi

13-14. kép: Lurdy reklámtorony, valamint 
a toronytörzs, még fekve

kivitelű. A helyszínre két darabban, készre szerelve 
szállították. A hasáb oldalfelületére készültek a reklám-
táblák, melyeket nemrég két oldalon Magyarország 
legnagyobb LED-falas reklámjára cseréltek a tartóváz 
szükségszerű átalakításával (13-14. kép).

3. AUCHAN cégjelzőtornyok – Dunakeszi, Szigetszentmiklós
30 m magas KBL Fix típusú csonkakúp toronytörzsön 
háromoldalú 14,2 x 3,5 m oldalméretű 2 db prizmás, 
festett térbeli rácsos fejszerkezettel (RHS), belső fel-
járóhágcsóval, két szinten körbefutó szerelőjárdák-
kal kialakított tornyok. A fejszerkezetek összesen 13 t, 
a teljes magasságú toronytörzs feljáróval,  pihenőkkel 
13,7 t.  A fejszerkezet két „emeletét” a földön szerel-
ték össze, és külön-külön emelték be. A szállítás miatt 
„feldarabolt” hegesztett térbeli rácsos elemek illeszté-
sei homloklemezes csavarozott kivitelűek. Ezek külön 
odafigyelést igényeltek főként a hegyesszögű csatlako-
zásoknál (15. kép).
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4. AUCHAN cégjelzőtorony – Csömör
36 m magas KBL Fix típusú csonkakúp toronytörzsön 
háromoldalú 14,2 x 3,5 m oldalméretű 2 db prizmás, 
festett térbeli rácsos fejszerkezettel (RHS), belső fel-
járóhágcsóval, két szinten körbefutó szerelőjárdák-
kal kialakított torony. A fejszerkezetek összesen 13 t, 
a teljes magasságú toronytörzs feljáróval, pihenőkkel 
19,5 t. A torony az utólag felszerelt antennák megkö-
vetelte alakváltozási feltételeinek is megfelelt (16. kép).

16. kép: Auchan, Csömör

19. kép: 20 m összmagasságú torony, Zalaegerszeg

17-18. kép: PRAKTIKER cégjelzőtornyok, Békéscsabán 
és Kaposváron

20. kép: GL  OUTLET cégjelzőtorony, Törökbálint

5. PRAKTIKER cégjelzőtornyok – Zalaegerszeg, Kapos-
vár, Békéscsaba
20 m összmagasságú hengeres toronytörzsön három-
oldalú 9,0 x 2,7 m oldalméretű prizmás tűzi horgany-
zott térbeli rácsos fejszerkezettel (RHS), külső feljá-
ró hágcsóval és körbefutó kezelőjárdával kialakított 
cégjelzőtornyok. A fejszerkezet összesen 2,2 t, a teljes 
magasságú toronytörzs feljáróval 3,2 t (17- 18. kép).

6. MEDIA MARKT, LIDL cégjelzőtorony – Zalaegerszeg
20 m összmagasságú hengeres toronytörzsön három-
oldalú 9,0 x 1,8 m és 4,0 x 4,0 m oldalméretű prizmás 
tűzi horganyzott térbeli rácsos fejszerkezettel (RHS), 
külső feljáró hágcsóval és felül körbefutó kezelőjárdá-
val bíró cégjelzőtorony. A fejszerkezetek összesen 2,5 t, 
a teljes magasságú toronytörzs feljáróval 3,9 t (19. kép). 

7. GL  OUTLET cégjelzőtorony – Törökbálint
28 m összmagasságú háromövű rácsos (CHS) torony-
törzsön háromoldalú 8,0 x 1,5 m oldalméretű prizmás 
fix és 3,0 x 5,0 x 1,0 m méretű térbeli rácsos (RHS) KBL 
Ökonom típusú forgó fejszerkezettel, hágcsóval, javító 
pódiummal kialakított festett cégjelzőtorony. Össztömeg 
7 t. A 3 db szerkezeti elemet a helyszíni összeszerelés 
után külön-külön emelték be. A fix és forgó elemek csat-
lakoztatása speciális szerkezeti kialakítást és alakválto-
zási korlátozások betartását követelte (20. kép). 
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Az eddig bemutatott toronyszerkezetek még jórészt 
a régi MSZ vonatkozó szabványainak [2] előírá-
sai szerint valósultak meg. Acélszerkezetgyártók: 
a BEHÁN Kft, és a HELLINGER MŰVEK Kft.

Három példa az elmúlt 6 évből

KIA cégjelzőtorony – Fót, Győr
25 m összmagasságú, háromövű rácsos (CHS) torony-
törzsön háromoldalú 8,0 x 4,0 m oldalméretű prizmás 
térbeli rácsos (RHS) fejszerkezettel kialakított tűzi hor-
ganyzott cégjelzőtorony. A hegesztett toronytörzsben 
a lábak távolsága a=2,6 m, a NAGÉV-Ócsa horganyzó-
kád mérete 1,9 x 3,0 x 15 m miatt az oszlopos szim-
metrikus rácsozásban a rácsrudak középen csak egy 
helyen lettek véglemezes-csavarozott módon illeszt-
ve. A torony vázszerkezete az EUROCODE vonatkozó 
MSZ EN szabványok alapján [3] az AxisVM 10.0 R3 (HCS 
Plan) szoftver alkalmazásával készült. Az alapozás 
szoliter pilléralap (C20/25, B60.50 betonacél) melybe 
a lábak külső peremes talplemezes lehorgonyzó csa-
varos szerelvényekkel vannak lekötve. Acélminőségek: 
CHS S355J2H, a fejszerkezetben kisebb szelvényeknél 
RHS S275J2H [4], lehorgonyzó csavarok St 52, csavarok 
8.8-Zn. A rácsos toronytörzset két, az üzemben már 
összecsavarozott és méretellenőrzött elemből, a fej-
szerkezetet a helyszínen összeszerelt elemekből két 
emeléssel szerelték készre. A teljes magasságú rácsos 
toronytörzs: 3,0 t, az acél fejszerkezet: 1,7 t (21. kép). 
A győri cégjelzőtorony számításánál, tekintettel arra, 

22. kép: Rácsos toronytörzs szerelés közben

hogy a torony a kisalföldi „szélcsatorna” területére 
esik, a cdir iránytényező 1,0-ra lett növelve az akkor 
még NA nemzeti mellékletben javasolt 0,85-ös érték-
ről. A teljes magasságú rácsos toronytörzs így 3,3 t lett, 
a fejszerkezet pedig 1,8 t. (22. kép). Gyártó: BEHÁN Kft.

BAUHAUS cégjelzőtorony – Maglód
40 m összmagasságú (legmagasabb hazai cégjelzőto-
rony) háromövű rácsos (CHS) toronytörzsön, háromol-
dalú 24,4 x 4,0 m befoglaló oldalméretű prizmás tér-
beli rácsos (RHS és HEA) [4] fejszerkezettel, körbefutó 
járdával, híddal, feljáró létrával kialakított festett térbe-
li vázszerkezet (23. kép). 

21. kép: Rácsos toronytörzs gyártása 23. kép: Prizmás térbeli rácsos fejszerkezet
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A hegesztett szimmetrikus-oszlopos rácsozású torony-
törzsnél a lábak távolsága a=4,6 m. Három, üzemben 
készre gyártott és helyszínre szállított törzselemet a hely-
színen összeszerelték és egy elemként emelték be. A fej-
szerkezetet a földi komplett szerelés után szintén egy 
elemként emelték fel és rögzítették a törzsre (24. kép).  

Konstrukciós, tervezési és méretezési tapasztalatok:
 � A háromövű toronytörzs előnyösebb, mint a négyö-
vű, a kedvezőbb ellenállási tényezők miatt.

 � Kisebb az elcsavarodás, ha szimmetrikus és oszlo-
pos rácsozást alkalmazunk.

 � Törekedni kell az áthatás nélküli hegesztett 
csomópontokra.

 � Acélminőségek: HEA S275JR, CHS S355J2H, a torony-
törzsnél S235 alkalmazása esetén a tömeg mintegy 
22%-kal több lett volna, mint a választott S355 esetén.

 � A gyártott elemek azonosítására célszerű az adag-
szám térkép kérése a gyártótól.

 � A korrózió védelem: 3 rtg. min. 180µm (Henekote, Pur).

Legutóbbi tervezési feladat

30 m összmagasságú csonkakúp törzsön háromoldalú 
16 x 4,0 m oldalméretű fejszerkezettel ellátott cégjel-
zőtorony acélszerkezetének tervezére kaptunk megbí-
zást. A torony (27. kép) generálkivitelezője a ScanSign 
Kft, projektmenedzser Banyó Ákos. A toronytörzs egye-
di hengerlésű tűzi horganyzott acél csőszelvényekből 
(S355JR) áll, belső feljáró hágcsóval és a toldásoknál pi-
henő/vizsgáló szintekkel. Az alaptesthez 1,5 m-es át-
mérővel, a fejszerkezethez pedig 1,0 m-es átmérővel 
csatlakozik.  A szállítás és horgonyzás geometriai limi-
tációit figyelembe véve a törzs három szerelési egy-
ségből készült (12 m, 12 m, 5,5 m), amelyek a helyszí-
nen belső peremes csavarozott illesztéssel kapcsoltak. 
Ezáltal a törzs külső oldalán a toldások csak minimá-
lis vizuális zavart okoznak és ebből fakadóan egysége-
sebb és ízlésesebb hatást kelt a szerkezet. 
A törzselemeket külön-külön emelték be, a fejszer-
kezetet a helyszínen szerelték össze a felső törzse-
lemmel, majd együtt került beemelésre (28. kép). 
Az alaptest és törzs külső peremes, merevítő bor-
dákkal ellátott illesztéssel csatlakozik az alaptestben 
előre elhelyezett lehorgonyzó szerelvényhez. A priz-
ma tűzi horganyzott vázszerkezete szimmetrikusan 

A törzset fogadó lehorgonyzó szerkezet látható 
a 25.  képen, a fejszerkezet emelési csomópontja pedig 
a 26. képen. A torony felállítása organizációs terv alap-
ján 250 t Liebherr, 45 t LTF-1045 autódarukkal és 41 m 
Rába emelőkosaras daru igénybevételével történt. 
A teljes magasságú rácsos toronytörzs: 14,0 t. A fejszer-
kezet acélszerkezetének tömege: 14,3 t. A komplett fel-
iratokkal együttes beemelt fejszerkezet tömege össze-
sen 22,5 t. A lehorgonyzás: 1,1 t. A torony vázszerkezet 
tervezése, gyártása az EUROCODE vonatkozó MSZ EN 
szabványok [3] alapján készült, az AxisVM10 R2 (HCS 
Plan) szoftver alkalmazásával a BEHÁN Kft gyártásában.

25. kép: A törzset befogadó lehorgonyzó szerkezet

26. kép: A fejszerkezet emelési csomópontja

24. kép: A legmagasabb hazai cégjelzőtorony
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elhelyezett 2,2 m magas acél rácsos tartók rendsze-
réből áll (HEA, RHS, S355JR), amelyek a fejszerkezet 
közepén futó törzs elemhez kapcsolódnak. A prizma 
körbefutó szerelőjárdával és kijutást biztosító híd-
dal került kialakításra. A teljes magasságú monopo-
le toronytörzs: 14,0 t. A fejszerkezet acélszerkezeté-
nek tömege: 9,6 t. A komplett feliratokkal és legfelső 
törzs elemmel együttes beemelt fejszerkezet tömege 
összesen 18,4 t. A lehorgonyzás: 0,6 t. A torony váz-
szerkezet tervezése, gyártása az EUROCODE vonatko-
zó MSZ EN szabványok [3] alapján készült, a ConSteel 
10, CSJoint 10 és AxisVM13 szoftverek alkalmazásával.

Konstrukciós, tervezési és méretezési tapasztalatok:
 � Merevítés nélküli belső peremes csavarozott csőtol-
dások analitikus méretezése [11] alapján lehetséges 
(29. kép).

 � A hatályos jogszabályok és előírások alapján a kap-
csolatokat megfelelő időközönként ellenőrizni kell. 
Ennek kivitelezéséhez vizsgálószint kialakítása szük-
séges a toldások magasságában.

 � Ajtókiváltások ellenőrzésére a törzs alsó szakaszát 
héjelemekből felépített véges elemes részmodellel 
vizsgáltuk. A numerikus számítás pontos képet ad 
a szerkezeti elemekben kialakuló feszültségekről, 
valamint az esetlegesen kialakuló lokális horpadá-
si jelenségekről (30 – 31. kép).

 � Megrendelői tapasztalatok azt mutatják, hogy a fej-
szerkezet beemelését nagymértékben könnyíti, ha 
hat szimmetrikus ponton történik az emelés.

 � A körbefutó szerelőjárda, a kijutást biztosító híd, 
valamint az emelési pontok helyzete koncepcioná-
lis szinten befolyásolja a fejszerkezet térbeli rácsos 
rendszerét.

28. kép: Fejszerkezet

29. kép: Merevítés nélküli belső peremes csavarozott 
csőtoldás

27. kép: Csonkakúp törzsű torony
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 � A tornyon nem létesültek távközlési antennák, to-
vábbá a reklámfelirat funkcionalitását nem befo-
lyásolja a szerkezet alakváltozása. Ebből fakadóan 
a használhatósághoz tartozó elmozdulási kritériu-
mot a karbantartási szereléshez tartozó maximum 
30 km/h-ás szél esetére lehet verifikálni. 

Vezető tervező: Kovács Béla László, KBL Mérnöki Iroda
Tervező: Nagy Boldizsár, KGM Europe Kft.

Általános tervezési és méretezési tapasztalatok
 � A jelenleg érvényes szabvány [3] nem fedi le 
az egyenlő oldalú háromszög alaprajzú fejszerke-
zet erőtényezőjét. A vonatkozó német DIN szab-
vány is csak az egyenlőszárú háromszög esetét tag-
lalja. Az oldalra merőleges szélteher erőtényezőjét 
[5] alapján lehet meghatározni.

 � A fejszerkezetre ható csavarást okozó szélteher 
Eurocode [3] szabványban előírt külpontosságát [6] 
alapján lehet mérsékelni.

 � Jégterhet (ISO 12 494) a [3] Nemzeti Melléklete alap-
ján nem szükséges figyelembe venni.

 � A globális erőtani vizsgálatban a globális stabilitás-
vesztési módhoz tartozó kritikus teher meghatáro-
zásakor, figyelembe véve a torony alapba történő 
rugalmas befogását is, az elsőrendű vizsgálat elég-
séges volta beigazolódott.

 � A hajlítási alaprezgésszámhoz a normálerő csök-
kentő hatása, a rugalmas befogás hatása nem 
számottevő.

 � A csavarási alaprezgésszám alapján a hajlítási és 
csavarási rezgések Föppl-Papkovics összegzése csak 
minimális eltérést ad [7].

 � A karcsú acélszerkezet földrengésre kevésbé érzé-
kenyek, a helyettesítő eltoló erő általános esetben 
csak harmada a maximális szélerőnek [8].

 � Az örvényleválásból gerjesztett rezgés vizsgálatánál 

[3], [7], [9] a kritikus szélsebesség vcrt általában 
alacsonyra adódik, ebből a teherciklusok száma 
magas, 20 éves élettartammal N=5*106 > 2*106. 
A szélirányra merőleges rezgésamplitúdóból szá-
molt helyettesítő fajlagos erő kicsi. Hasonlóképpen 
a használhatósági határállapot szerinti feszültség is 
kicsi és a szerkezetek megfelelnek fáradásra is.

 � A szélirányra merőleges hajlítórezgések (táncolás) 
általában nem mértékadók, és az örvényleválás-
ból gerjesztett rezgéssel sem várható kölcsönhatás 
(vcg=>1,25*vm és vcg/vcrt>1,5, ahol vcg a táncolást 
indító szélsebesség, vm a vizsgált magasságban szá-
mított átlagos szélsebesség).

Rövid összegzés
A cégjelzőtornyok már messziről jelzik egy-egy üzlet-
központ, üzem, vagy gyártelep helyét. Az elmúlt év-
tizedekben létesült szerkezetek még ma is állnak, 
karbantarthatók, igény szerint kisebb-nagyobb mó-
dosítások végezhetők rajtuk. Ezek a pozitívumok a fel-
sorolt tervezési és méretezési tapasztalatok figyelem-
bevételével létesülő újabb szerkezetekre még inkább 
igazak lesznek.

A cikk egyes képei archív fotók alapján készültek.
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30-31. kép: Ajtónyílások környékén kialakuló 
feszültségek és lokális horpadási jelenség képe


