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A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található 
Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 

3. Az épület egyéb szerkezeteire vonatkozó műszaki állapot értékelés 

3.1. Épület településen belüli helye: 

A vizsgálattal érintett épület, az Erkel Ferenc Művelődési központnak és a Városi könyvtárnak ad 
helyet, Budakeszi központjában található, szabadon álló kialakítással a település egységesen 
megmaradt fésűs, illetve zárt sorú telek szerkezetébe ékelődve.  Az környező épületek döntő 
többsége az utcai fronton szolgáltató-, kereskedelmi funkciót lát el, a hátsó kertekben – változó 
minőségű – lakó funkciók vannak. A tömb-belsőben jelentős zöldfelület található.  

Az Önkormányzat tervei között szerepel a „belvárosnak” a kialakult szolgáltatói-, kereskedelmi 
struktúrához és arculathoz illeszkedő korszerűsítése, a Fő utca mentén található park területé-
nek bővítése továbbá a település városképében idegen elemként megjelenő Művelődési ház épí-
tészeti megjelenésének megváltoztatása.   

Ezekhez a tervekhez kapcsolódóan került vizsgálatra a Művelődési ház műszaki állapota, hogy a 
település további terveivel és beruházásaival kapcsolatos döntésekhez információt adjon. 

3.2. Az épület telek adottságainak ismertetése: 

Az épület telke sarok telek, Észak-Nyugat felől a Fő utca, Dél-Nyugati irányból a Kossuth Lajos ut-
ca, Észak-Keletről beépítetlen, parkolóként hasznosított terület határolja. A terület és Fő utca 
enyhén emelkedik az Északi irányba. A Fő utca és a Kossuth Lajos utca burkolt, jó állapotúak, 
karbantartottak. A Fő utcajelentős helyi és átmenő forgalommal terhelt, a Kossuth Lajos utca 
csendes.  

A telek víz-, gáz-, villamos energia-, telefon-, TV- ellátása és szennyvízelvezetése megoldott. A te-
rületen a csapadékvíz elvezetés zárt rendszerű. Ezek állapotára vonatkozó megállapításokat a 4., 
épületgépész fejezet tartalmaz. 

A telken és az épület előtt nem lehetséges a parkolás, de a szomszédos telken lévő felszíni par-
koló kiszolgálja a művelődési házba érkezők parkolási igényeit is.  

A telekre vonatkozó egyéb adatok és előírások a helyi építési szabályzat szerint:  

A telek helyrajzi száma: 1385 és a helyi építési szabályzat szerint hozzá csatolásra kerülnek a 
1386, 1387, 1388, 1392 számú telkek, melyekkel együtt a telkek területe:  6315  nm. Az építési 
övezeti besorolás: Vt3, ami szerint az itt csak zársorúan lehet új épületet létesíteni, a megen-
gedett legnagyobb építmény magasság 7,5 m és a zöldfelület legkisebb mértéke a telek terület 
min. 10%-a kell legyen. Sarok telek esetében a helyi szabályzat 80%-os beépítettséget engedé-
lyez.  
Mindezek alapján, a csatolt telkekkel együtt 0,8 x 6 315 m = 5 052 nm bruttó földszinti alapte-
rületű, kb.: Földszintes+ 1 emeletes és tetőtér beépítéses épület létesíthető itt zárt sorúan, 
azaz a két határoló utca felé eső telek határok teljes hosszában kell épület tömegnek megje-
lenni. A létesíthető épületkomplexum kialakításakor a helyi szabályzat csapadékvíz elvezetésé-
re vonatkozó előírásait teljesíteni kell, azaz ki kell építeni a telken belül a csapadékvíz tárolását 
és késleltetett elvezetését lehetővé tevő műtárgyat. A tározót úgy kell méretezni, hogy 1,8 m3 
tározókapacitás jusson 100 m2 vízszintes vetületi tetőfelületre. Ettől eltérően vízjogi befogadó 
nyilatkozat alapján a meglevő közterületi csapadékvíz elvezető rendszerbe terepszint alatt be-
kötve alakítandó ki a vízelvezetés.  

3.3. A telek kerítésének, szintbeli adottságainak, vízelvezetésének, zöldfelületének és a térburkola-
tainak ismertetése és állapotuk értékelése: 

A művelődési ház részére jelenleg rendelkezésére álló területet Észak- Keletről, a parkoló felöl 
kb.: 160 cm magas, áttört betonkerítéssel határolt. Állapota megfelelő, beavatkozást nem igé-
nyel.  
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A Fő utcára az épület egy keskeny oldalkerttel nyílik, melynek lezárására egy kétszárnyú kapu 
szolgál. A Kossuth Lajos utca felől alacsony terméskővel burkolt lábazatú és acél szerkezetű kerí-
téssel határolt. A kerítés állapota nem igényel sürgős beavatkozást, az acél szerkezetű kerítés 
mezők felületvédelmét azonban mielőbb fel kell újítani. Több helyen ennek hiányában megin-
dult korrózió nyomait mutatja.  

Az épület mögötti udvarra a Kossuth Lajos utca felől egy kétszárnyú kapun keresztül lehet bejut-
ni, melynek szélessége teherautók részére is megfelelő. A kapu szög és lapos acél, az oszlopai U 
acélok illetve zárt acél szelvény felhasználásával készültek. Állapota beavatkozást sürget. Hason-
ló megállapítást tehetünk az oldalkertbe történő bejutást biztosító acél szerkezetű kapura is.  

A részünkre adott tájékoztatás szerint az épületben végzett részleges vagy nagyobb felújítások 
alkalmával a fémszerkezetek mázolásának felújítását nem végezték el. Ezek élettartama 5-15 év 
közötti, amit befolyásol az acélszerkezetet érő környezeti hatások jellemzői, így például a légtér 
szennyezettsége, a mikroklíma, továbbá a tájolás, a napsugárzásnak kitettség. Ezen információk 
alapján az 1981-es műszaki átadás óta legalább kétszer kellett volna a mázolást felújítani.  

Az Önkormányzati tervek szerinti új zárt sorú beépítésű épület létesítése vagy a meglévő épület 
zárt sorú megjelenést biztosító bővítésének elmaradása esetén szükséges mielőbb elvégezni a 
kaputartó oszlopainak javítását és a felület kezelés felújítását.  

Az épület mögött, Dél-Keleti irányban található udvar nagy része több helyen süllyedt és törede-
zett aszfalt és beton burkolatú, melyet szabadtéri rendezvényekhez hasznosítanak. A burkolt tér 
szintbeli eltéréseit megsüllyedt, töredezett lépcsők hidalják át. A hátsókert keskeny zöldfelülete 
néhány bokrot tartalmaz. Az Észak-Keleti oldalkertet, melynek, szintje az Fő utca járda szintjével 
azonos támfal választja el az épület oldalkert felé nyíló kijáratának szintjétől. A terület részben fű 
nélküli, egyenlőtlenül megsüllyedt gyepbeton burkolatú. Innen egy lépcső vezet a lépcsőházi ki-
járat előtti területre, melynek sem méretei sem állapota nem elégíti ki biztonságos használat kö-
vetelményeit. A lépcső fellépési magassága 20 cm, a lépcső járó és homlok lapjai több helyen hi-
ányoznak, vagy betörtek.  

A Dél-Keleti oldalkertre vezető kijárat körüli területen a közlekedést felhalmozott göngyölegek, 
az angolaknát lefedő rácson felhalmozott anyagok és a burkolat egyenlőtlenségei akadályozzák.  

A Fő utca és a Kossuth Lajos utca felől az épületet aszfalt burkolatú járdák és alacsony, terméskő 
burkolatú fal szegélyezi. Általában jó állapotúak, az utcák irányába az épület homlokzati síkjára 
merőlegesen rendelkeznek a szükséges lejtéssel és biztosított a csapadékvíz utcára történő kive-
zetése.  

Az épület bővítésének elmaradása estén a külső térburkolatok javítása illetve cseréje, a zöldfelü-
letek felújítása szükséges. Az épület felújítása vagy bővítése estén célszerű megfontolni az I. 
emeleti homlokzati sík tartásával a földszint és pinceszint bővítését. 

A tetőről összegyűlő csapadék víz párkányon ülő ereszcsatornákhoz kapcsolódó lefolyókon ke-
resztül kerül levezetésre a terep szinten kialakított vasbeton gyűjtő aknákba, melyek jelenlegi ál-
lapotukban baleset veszélyesek, továbbá nem biztosítják az épület zavartalan csapadékvíz elve-
zetését. (lásd.: 4., épületgépészeti fejezet) Az épület bővítése, átalakítása vagy felújítása esetén 
ezek elbontása és más, használati és műszaki biztonságot adó megoldással helyettesítendők. 

3.4. Az épület jellemzői és a fűtött térfogatát határoló szerkezetek azonosítása, állapotuk és hő 
technikai jellemzőik értékelése. 

A művelődési ház 1981-ben került átadásra, teljesen alápincézett, földszint + 1 emeletes, magas 
tetős, tetőtér beépítéssel. Egy lépcsőházat tartalmaz, melyből a pince szinten a „balett terem” az 
öltözővel, a földszinten a gyermek könyvtár, a folyóirat olvasó és kiállító tér, az 1. emeleten az 
előadó termek a büfével, a tetőtérben pedig a felnőtt könyvtár nyílik. 

Az épület szerkezetek műszaki állapot értékeléséhez betekintésre megkaptuk a létesítményben 
megőrzött, M= 1:50 léptékű műszaki terveket és költségvetés, melyeket a Városépítési Tudomá-
nyos és Tervező Intézet (1016 Budapest, Krisztina körút 99.) készített. A terv dokumentáció nem 
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megvalósulási terv, de az építész pinceszinti-, földszinti-, I. emeleti és II. emeleti alaprajzok vala-
mint a B – B metszet az csak kisebb eltéréseket mutatott a meglévő állapothoz képest. 

Az említett tervlapok nem tartalmazták az ingatlan általános adatait (helyiség, irányítószám, utca 
név és házszám, HRSZ), a tervezett építési tevékenység szabatos megnevezését és a tervlap kibo-
csátásának dátumát nem tudtuk azonosítani. Feltételezzük, hogy az épület kivitelezési munkáihoz 
készültek. Kellő óvatossággal kezelve adataikat, megkönnyítették a külső és belső térelhatároló 
szerkezetek beazonosítását. A műszaki tervek és a szerkezetek szükség szerinti megbontásával a 
következőket állapítottuk meg: 

a.) A homlokzati-, „vázkitöltő falak” B 30-as kézi falazó blokkból készültek. A külső felületükön, a 
földszinten terméskő burkolat, az I. emeleten „nemes” vakolat, a II. emeleten normál vakolat 
található.   

A kapott információk szerint a homlokzatot kb.: 20 éve újították fel, akkor készítették el a föld-
szint feletti födém a salak feltöltésének a homlokzatra történő kiszellőztetését. E felújítás al-
kalmával meghagyták az I. emeleti „vázkitöltő” falakon az ablakpárkányok közelében kialakí-
tott, acél szerkezetű zsalulevelekkel lezárható nyílásokat. Ezek a gépi szellőztetés idején az I. 
emeleti termek használt levegő elvezetésében játszottak szerepet. Jelenleg a belső tér frissle-
vegő utánpótlását segítik, szabályozatlan, energiapazarló módon. 

A homlokzati falak külső és belső felületein a fal anyagában, szerkezetében bekövetkezett hi-
bára utaló jelet nem lehetett látni. A gyakorlati tapasztatok szerint a teherhordó falak elavulási 
ideje kb.: 60-100 év, ami alapján az épület „vázkitöltő falai” nem tekinthetők elavultnak. Mű-
szaki állapotuk a vizsgálatunk alapján megfelelő, cseréjük nem szükséges. 

Hőtechnikai szempontból azonban ezek a szerkezetek elavultak! A hőszigetelő képességüket 
jellemző az átlagos hőátbocsátási tényezőjük kb.: 1,47 W/m2K, ami a jelenleg érvényes U = 
0,45 W/m2K számmal jellemzett hőtechnikai követelményeknek már nem felel meg csak kb.: 7 
cm vtg hőszigeteléssel. A 2018. évtől hatályos hőtechnikai előírásokat, a 0,24 W/nmK követel-
mény szintet pedig csak további kb.: 10 cm vastag hőszigeteléssel tudja teljesíteni. 

b.) A homlokzati nyílászáró szerkezetek 

Az ablakok, a homlokzati üvegfalak, a bejárati ajtók „Sopron” típusú, nem hő-híd mentes 
aluminium szerkezetűek. Üvegezésük általában 22 mm vastag hőszigetelő üveg, melyet 2 réteg 
6 mm vastag víz tiszta üveg felhasználásával készítettek. Ezek a szerkezek kb.: 3,2-2,75 W/nmK 
átlagos hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek.  

Ezt a kedvezőtlen értéket a nyílászárók tok és szárnyszerkezetinek kedvezőtlen adottságai és az 
alkalmazott üveg szerény hőszigetelő képessége eredményezi. A beépített hőszigetelő üvegek 
korszerűtlenek, átlagos hőátbocsátási tényezőjük 2,7-2,5 W/nmK körüli, szemben a napjaink-
ban használatos hőszigetelő üvegekkel, melyek minimum 1,1 W/nmK jellemzővel bírnak és a 
hőszigetelő képességen kívül hő- nap sugárzást visszaverő és fokozott hangszigetelő képessé-
gekkel rendelkeznek.  

Az épület homlokzati nyílászáróihoz alkalmazott alumínium profilokat ma már csak belső te-
rekbe építenék be. A „Sopron” alumínium nyílászáró profilok helyébe úgynevezett 
„hőhídmentes” aulmínium profilok léptek, melyek  hőátbocsátási tényezője 1,6 W/nmK vagy 
még kedvezőbb és a felhasználásukkal készített szerkezetek hőszigetelő képessége 0,8 W/m2K-
kal jellemezhető az alkalmazott üveg függvényében. 

Tehát hőtechnikai szempontból az épületben található homlokzati nyílászáró szerkezetek el-
avultak! Alatta maradnak a jelenlegi, a homlokzati fémszerkezetű üvegfalakra vonatkozó 
hőtechnikai követelményeknek, mely 2,0 W/nmK. A 2018. évtől hatályos előírások szerint pe-
dig ez a követelmény 1,4 W/nmK lesz. Ezeket az értékeket az üvegezés cseréjével sem lehetne 
elérni a tok és szárnyszerkezet megtartása esetén!  

Ezen nyílászárók vizsgálatakor az előzőekben leírtakon kívül több egyéb hiányosságot láttunk. 
Az I. emeleti ablakok törtvonalú csatlakozásainál az itt elhelyezett acél tartóoszlopok fa burko-
lata és a nyílászárók tokszára mentén 1-2 cm-es rés van, illetve a „szendvics szerkezetet” taka-
ró alumínium trapézlemez burkolat megnyílt, megsérült ugyancsak szabad utat nyitva a külső 
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tér felé. Az ablakok ilyen hiányosságai azok hőszigetelő képességét tovább rontják, melyet az 
üzemeltetőnek kell többlet fűtési energiával kell kompenzálni illetve ezek a rések a kialakuló 
huzat  hatással, a hideg levegő szabályozatlan bejutásával a belső térben tartózkodok komfort 
érzetét csökkenti.  

Szinte valamennyi ablaknál találkoztunk a vasalatok hibáival. Az ablakok vagy nem voltak nyit-
hatóak vagy csak részben voltak nyithatóak, a kilincs illetve a bukó ablakvezető sínje hiányzott.  
A I. emeleti előadótermek előcsarnokában 1 db bukó ablakot lehetett kinyitni. A multi-funkciós 
nagy teremben az ablakszárny súlyához nem illeszkedő diópántok meghibásodását láttuk. A 
könyvtárban a zárszerkezet szorulását, beakadását tapasztaltuk az egyetlen ablaknál, ami a te-
tő karbantartásához szükséges kijutására szolgált.  

Alig találtunk olyan ablakot, melyet a padlószinten állva lehetet volna kezelni, nyitni, ami az ab-
lak használhatóságához szükséges és ma már jogszabályi követelmény. 

A gyakorlati tapasztatok szerint a homlokzati nyílászáró szerkezetek elavulási ideje kb.: 25 év. 
Mindezek alapján az épületben találhatók tehát elavultak és a kedvezőtlen műszaki állapotuk, 
a hőszigetelésbeli hiányosságaik miatt célszerű azok mielőbbi cseréje más korszerű szerkezetű-
re. (lásd. még: a jogszabályi követelmények teljesítésnek értékelése) 

c.) A homlokzati nyílászáró szerkezetek kiegészítéseként alkalmazott „szendvics szerkezetek” az 
üvegfalak magasítására és az ablakok vízszintes sorolásainak takarására szolgálnak. Alumínium 
trapézlemez borításúak, „Sopron típusú” alumínium anyagú ablak profil tartószerkezetűek és 5 
cm vastag Isolyth hőszigeteléssel készültek. E szerkezetek hőszigetelő képessége szintén 3,7-
2,5 W/nmK körüli. Azaz sem a fém anyagú homlokzati nyílászárókra sem a homlokzati falakra 
vonatkozó „hőszigetelési” követelményeknek nem felelnek meg. 

Az előző bekezdésekben részletezett kedvezőtlen műszaki állapotuk, a hőszigetelésbeli hiá-
nyosságaik miatt célszerű mielőbbi cseréjük más korszerű szerkezetűre. 

d.) A konzolosan túlnyúló, „alulról hűlő” födém szakaszok az alsó felületükön, a földszint feletti 
födémnél 4 cm vastag kőszivacs lap, az I. emelet feletti födémnél 2 cm vastag perli vakolat hő-
szigetelést kaptak. A monolit vasbeton födémlemezre salak feltöltés is került, mely szerkezet 
„hőszigetelési jellemzőjét” javíthatná. A részünkre adott tájékoztatás szerint a kb.: 10 éve tör-
tént I. emeleti padlóburkolat felújításakor a salak feltöltés nagymértékű elvizesedését tapasz-
talták, így annak a homlokzatra történő kiszellőztetését építették ki.  

E födém szerkezetnek a hőszigetelő képessége 0,86 - 0,9 W/nmK körüli, az alulról hűlő födé-
mek 0,25 W/m2K jelenleg érvényes hőtechnikai követelményét csak kb.: 12 -15 cm vtg hőszi-
geteléssel tudná teljesíteni. A 2018. évtől érvényes 0,17 W/nmK követelményt pedig további 
10 cm vastag hőszigeteléssel tudná kielégíteni.  

E födém tartószerkezetének a műszaki állapotát a szakvélemény 2. jelű, tartószerkezeti fejeze-
te, a padló burkolatra vonatkozó megállapításokat a 3.5. pont tartalmazza.  

A födém szerkezeti felépítése korszerűtlen. A salakfeltöltés felesleges terhet jelent, mert hang-
szigetelő- és hőszigetelő képességben jobb, könnyebb anyagok jelentek meg az építőanyagok 
körében. Az épületgépészeti vezetékek rejtett elhelyezésére is vannak korszerű megoldások. 

Az épület energia megtakarítást eredményező felújítása esetén a fűtési hálózat felújításához 
kapcsolódva a födémek tartószerkezetekig történő letisztítását, a salak feltöltések megszünte-
tését célszerű elvégezni.  

e.) Padlás födém-et a II. emelet felett és az I. emelet felett, a II. emeleti tetőtéri szintről megköze-
líthető búvó térben találhatunk az épületben 

A II. emeleti padlás búvó-térben a vasbeton födémre kb.: 4 cm vastag perlit beton hőszigetelés 
készül. Ez a födémszakasz 1,5 W/nmK hőátbocsátási tényezővel jellemezhető és kb.: 10 cm 
vastag hőszigeteléssel felel meg a jelenleg érvényes, U = 0,25 W/m2K hőtechnikai követel-
ménynek.  A 2018. évtől érvényes 0,17 W/nmK hőszigetelési követelményeknek csak további 
kb.: 10 cm vtg hőszigeteléssel lesz megfelelő.  
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A II. emelet feletti padlás födém hőszigetelő képessége az előző bekezdésben leírtakhoz hason-
ló. Azaz hőtechnikai szempontból e födémek elavultak, de kiegészítő hőszigeteléssel megfele-
lővé tehetők. A tartószerkezetük műszaki állapotának értékelését a 2. fejezet, a tartószerkezeti 
műszaki állapot értékelés, a padló burkolatra vonatkozó megállapításokat a 3.5. pont tartal-
mazza. 

A padlás födém szerkezeti felépítése korszerűtlen a salakfeltöltés miatt. Az épület energia 
megtakarítást eredményező felújítása esetén a fűtési hálózat felújításához kapcsolódva a fö-
démek tartószerkezetekig történő letisztítását, a salak feltöltések megszüntetését célszerű el-
végezni.  

f.) A fűtött pince fala a pincében elhelyezett balett teremet és öltözőt határolja. Anyaga 38 cm 
vastag kisméretű tégla fal,a járda felett kő burkolattal, a talaj szint alatt a fal függőleges vízszi-
getelését védő él tégla fallal határolt.  

E falak külső és belső felületein a fal anyagában, szerkezetében bekövetkezett hibára utaló je-
let nem lehetett látni. A belső felület nedvesség mérés nedvesítő hatásjelenlétét mutatatta a 
pince liftakna mögött helyiségében, a talajszint közelében, továbbá a gázfogadó és a mosó he-
lyiségek udvarra néző falán. E kisebb hibáktól eltekintve a műszaki állapotuk megfelelő. 

Mint az a vázkitöltő falakkal kapcsolatban leírtuk a falak elavulási ideje kb.: 60-100 év, ami 
alapján az épület „pince falai” nem tekinthetők elavultnak, felújításuk, cseréjük nem szükséges.  

A 2. jelű, tartószerkezeti fejezet ismertetése szerint a pince feletti födém a központi négy da-
rab vasbeton pillérre, a pincehatároló falaiba integrált pillérekre illetve a liftakna és a lépcső 
határoló falára terhel.  Azaz elvi akadály nincs a pince fal elbontásának és a telek határra törté-
nő áthelyezésüknek, amennyiben az épület felújítása, bővítése és az épület megjelenésének 
módosítása mellett döntenek. 

A pince falak hőtechnikai szempontból azonban elavultak! A hőszigetelő képességüket jellemző 
az átlagos hőátbocsátási tényezőjük kb.: 1,47 W/m2K, ami a jelenleg érvényes U = 0,45 W/m2K 
számmal jellemzett hőtechnikai követelményeknek már nem felel meg csak kb.: 7 cm vtg hő-
szigeteléssel. A 2018. évtől hatályos hőtechnikai előírásokat, a 0,24 W/nmK követelmény szin-
tet pedig csak további kb.: 10 cm vastag hőszigeteléssel tudja teljesíteni. A talajban lévő részé-
re vonatkozó követelmény, mely 0,45 W/nmK szintén teljesül és ez 2018. évtől már 0,3 W/nmK 
lesz.  

g.) Talajon fekvő padló a pincében elhelyezett balett teremben és öltözőben található. A padló-
szerkezete, a metszet és az építés korára jellemző műszaki megoldások szerint hőszigetelést 
nem tartalmaz. Szemrevételezéssel anyagukban, szerkezetükben bekövetkezett hibára utaló 
jelet nem lehetett látni. A belső felület nedvesség mérésnedvesedés száraz felületet mutatott, 
a burkolt felületen egyenlőtlen lejtés viszonyokat tapasztatunk, a műszaki állapotuk megfelelő. 

A burkolatokra vonatkozó megállapításokat a 3.5. pont tartalmazza. 

Hőtechnikai szempontból a talajon fekvő padlószerkezetek elavultak! A jelenleg érvényes U = 
0,50 W/m2K számmal jellemzett hőtechnikai követelményeknek már nem felel meg csak kb.: 7 
cm vtg hőszigeteléssel. A 2018. évtől érvényes hőtechnikai előírásokat, a 0,30 W/nmK köve-
telmény szintet pedig csak további kb.: 10 cm vastag hőszigeteléssel tudja teljesíteni.  

h)Fűtetlen pince feletti födém a földszinti kiállító termet határolja. E födém burkolatára is vonat-
kozó megállapításokat a 3.5. pont tartalmazza, a födém tartószerkezeti részének a műszaki ál-
lapotát pedig a szakvélemény 2. jelű, tartószerkezeti fejezete értékeli.  

A fűtetlen pince rész feletti födém hőszigetelő képességüket kissé javítja a 12 cm vastag salak 
feltöltés. Vizsgálatunk azt mutatta, hogy e szerkezetek hőszigetelő képessége 0,86 - 0,795 
W/nmK körüli, mely az árkád födémek 0,25 W/m2K jelenleg érvényes hőtechnikai követelmé-
nyének kb.: 12 -15 cm vtg hőszigeteléssel felelnek meg, a 2018. évtől érvényes 0,17 W/nmK 
követelményt csak további 10 cm vastag hőszigeteléssel elégítik majd ki.   

Az épületszerkezeteinek elavulása a használatbavételtől folyamatos. Az állapotuk megőrzése, al-
kalmassági idejük növelése érdekében azokat időszakosan át kel vizsgálni és a szükséges elemeket 
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ki kell cserélni, javítani, karbantartani. Az elavultnak ítélt szerkezetek cseréjét célszerű mindaddig 
halasztani, amíg azok sorozatos, jelentős meghibásodásai nem teszik azt szükségessé. 

A vizsgált épületnél a homlokzati nyílászáró szerkezetek állapota beavatkozást sürget, cseréjük 
szükséges, mert a velük szemben támasztott követelményeket már nem elégítik ki. A többi külső 
térelhatároló szerkezet hőtechnikailag elavult és hibákkal terhelt, melyek okainak megszüntetése 
után még megfelelő állapotba hozhatók. 

3.5. Az épület egyéb szerkezeteinek beazonosítása, ismertetése és műszaki állapotának értékelése. 

Az épület műszaki állapot értékelésében a szerkezetek alábbi köreit érintettük 

- A teherhordó szerkezeteket a szakvélemény 2. fejezetében 

- A külső térelhatároló, azaz a fűtött térfogatot határoló szerkezeteket a 3. fejezet 3.4 pontjában, 
azok burkolatait e pont alatt. 

- A térelválasztó szerkezetek közül a közbenső födémeket a 2. fejezetben, a válaszfalakat, a belső 
ajtókat ezen pont alatt. 

- A közlekedést segítő szerkezetek tartószerkezetét a 2. fejezetben, a burkolatokat e pontban 

- A használatot, komfortot biztosító szerkezetek köréből az épületgépészeti rendszereket a 4. fe-
jezetben. 
 

a)A belső és külső térelhatároló szerkezetek burkolatairól, felület képzéseiről : 

A homlokzaton látható szerkezetekről 

Mint az előző pontokban részleteztük a „vázkitöltő falak” és a konzolosan túlnyúló födémek 
vakoltak és festettek, a földszint kivételével ahol időt álló terméskő burkolat készült. A kapott 
információk szerint a homlokzatot kb.: 10 éve újították fel, mely az épület megjelenésén lát-
szik. A festés és a vakolat meghibásodása látható kisebb, nagyobb foltokban, melyek anyag, 
technológia hiba és a legtöbb esetben valamilyen okból fennálló nedvesítő hatás miatt követ-
kezett be.  

A gyakorlati tapasztalatok szerint a külső festések és vakolatok avulási ideje kb.: 15-20 év. A 
vakolatot érő külső hatások, a csapó eső, a levegő szennyezettsége, a hőhatás és fagyhatás 
évente ismétlődése idővel anyagának elöregedéshez, mechanikai tulajdonságainak elvesztésé-
hez vezetnek, mely folyamatot ennél az épületnél jelentősen felgyorsította elsősorban a pár-
kányon ülő csatornák meghibásodásából eredő folyamatos nedvesítő hatások. 

Ezek ismeretében és a látottak alapján a homlokzat vakolat műszaki állapota még nem igé-
nyel azonnali beavatkozást, a homlokzat felújítás halasztható. Azonban szükséges lenne mie-
lőbb megszüntetni a beázások okait, a felületképző anyagok és a tartószerkezet állagvédelme 
érdekében. Amennyiben a homlokzat utólagos hőszigetelése mellett döntenek, azok kivitele-
zése csak a hiba okok megszüntetése után ajánlott. (lásd:3.10.pont) 

A földszinten alkalmazott homlokzati kő burkolatokon meghibásodására utaló jeleket nem ész-
leltünk, azok műszaki állapota megfelelő. Amennyiben a homlokzat utólagos hőszigetelése 
mellett döntenek, a burkolat lebontása és a földszinti falak hőszigetelése ajánlott. 

A 3.4 pontban ismertetettek szerint az épület homlokzati nyílászáró szerkezeteinek állapota 
beavatkozást sürget, cseréjük szükséges. 

A homlokzati sík elé nyúló födémek vakolata és festése általában jó állapotú, meghibásodások 
a csapadékvizet levezető lefolyók födém átvezetéseinél fordulnak elő. Szükséges lenne mie-
lőbb megszüntetni a beázások okait. A felújításuk halasztható. Amennyiben a homlokzat utóla-
gos hőszigetelése mellett döntenek, azok kivitelezése csak a hiba okok megszüntetése után 
ajánlott. (lásd:3.10.pont) 

Az I. és II. emelt feletti födémeket párkányon ülőcsatornák szegélyezik. A kapott tájékoztatás 
szerint ezek az épület műszaki átadása óta szinte folyamatosan beázásokat okoznak. A legu-
tóbbi, kb.: 8-10 éve történt felújításuk alkalmával a csatornákat műanyag szigetelő lemezzel 
bélelték ki és a könyvtár szintjén a kapcsolódó tetőfelületeket műgyanta bevonattal látták el. 

mailto:aendzkft@t-online.hu


Műszaki állapot értékelés a 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  
3. fejezet: Az épület építészeti szempontú értékelése és egyéb szerkezeteiről szóló fejezet 

Készítette: A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft, Tel./Fax: 06-1-340-7085; Email: aendzkft@gmail.com;       7 

Ekkor a csatornák lejtését nem oldották meg, így azokban több helyütt pang a lefolyni nem tu-
dó csapadékvíz és lassan kiszárad. A lefolyók födém átvezetései, rögzítései rosszak. (3.10.pont)  

A gyakorlati tapasztalatok szerint a bádogos szerkezetek avulási ideje kb.: 15-20 év. A legutóbbi 
felújításuk alkalmával sem szerkezetileg nem történt előre lépés sem anyagcsere nem történt.  

Ezek alapján az épület tetőről származó csapadék elvezető rendszereinek és ezen belül különö-
sen a csatornáknak a műszaki állapota rossz, a felújításuk a teljes átépítéssel, anyag cserével 
együtt mielőbb szükséges.(lásd:3.10.pont) 

Az épület jellemző héjazata téglány palafedés, deszka aljzaton. A II. emeleti ablakpárkányon, a 
padlástérben lévő tetőtéri ablakokból kívülről, a II. emeleti padlástérben belülről vizsgáltuk a 
tető héjazatát és aljzatát. A kapott információk és a látottak alapján feltételezhető, hogy azo-
kon átépítés, csere az épület műszaki átadása óta nem történt. Szemrevételezéssel megállapí-
tottuk, hogy a II. feletti tető felületen a héjazat repedt vagy tört elemeket nem tartalmaz, elem 
elmozdulás nincs. A II. emeleten a sorozatos beázások megszüntetése érdekében a palafedést 
hőszigetelő vakolati rendszerekhez használt üvegszövettel és valamilyen műgyanta bevonattal 
látták el. A külső felületük eltérést, hibát nem mutatott. A fedés aljzatán, a vizsgált helyen tö-
rést, alakváltozást, beázást, korhadást nem láttunk.  

A gyakorlati tapasztalatok szerint a tetőfedések avulási ideje kb.: 30-20 év. Ezek információ és 
a látottak alapján az épület pala anyagú tetőfedésének műszaki állapota a padlástéri tetőfe-
lületen elfogadható, a II. emeleti tetőfelületen cseréjük időszerű. A párkányon ülő csatornák 
sürgős felújítása ezek lebontásával megvalósítható, illetve e nélkül meg sem valósítható. 

A fémlemezfedésű, alacsony hajlású tető felületeken meghibásodásra utaló jeleket nem lát-
tunk. E tetőfedések avulási ideje kb.: 15-20 év. Ezek információ és a látottak alapján a műszaki 
állapotuk még megfelelő, de a párkányon ülő csatornák sürgős felújítása ezek lebontása nélkül 
nem valósítható meg. 

A belső térben látható vakolatok, festések, padló- és falburkolatok: 

A födémek alsó felületein, a homlokzati és a válaszfalak belső felületein a festés és a vakolat 
meghibásodására utaló jeleket nem lehetett látni, azok műszaki állapota megfelelő, javításuk 
nem szükséges.  

A belső falburkolatok 15x15 cm-es méretű, színes, esetenként mintázattal díszített csempe 
burkolatok. Meghibásodást, repedést, anyaghiányt nem mutatnak, műszaki állapotuk megfele-
lő, de megjelenésük már elavult. Az épület felújítási munkái alkalmával célszerű ezeket is cse-
rélni. 

A belső padlóburkolatok a földszinten csiszolt, kemény mészkő. Műszaki állapota jó, de a csú-
szásmentes követelménynek nem felelnek meg. A bejáratok előtt, az elő lépcsők érkező pihe-
nőinél a földszinti kőburkolattal azonos burkolat található, mely több helyen törött, szintjük a 
beiktatott rács szintje felett van. Ezek javítása szükséges és azzal megfelelő állapotba hozhatók.  

Az I. emeleten, a kapott tájékoztatás szerint kb.: 10 éve beépített cserélték ki a padlóburkola-
tot 30x30 cm-es burkoló lapokra a korábbi burkolat és alatt lévő magnezit aljzat elbontásával. 
Állapotuk jó, beavatkozást nem igényelnek, cseréjük 5-10 év múlva esedékes. A könyvtárban jó 
állapotú padlószőnyeg, a kiszolgáló helyiségeiben lapburkolat található. 

A lépcsőkorlát „Fémmunkás típusú” alumínium szerkezetű korlát biztonsági üveg mezőkkel. Ál-
lapota megfelelő, beavatkozást nem igényel. A lépcső burkolat 2,5 cm vastag kőlap burkolat, 
kisebb felületi, esztétikai hibán kívül más problémát nem észleltünk. Műszaki állapota jó. 

A válaszfalak 10 cm esetenként 6 cm vastag, az építés korában jellemző alkalmazott kerámia 
anyagú válaszfal lapokból készültek. Állapotuk megfelelő. A térelválasztásra alkalmazott szer-
kezetek köréből a földszinten beépített edzett üvegfalak állapota megfelelő, beavatkozást nem 
igényelnek. Az I. emeleti nagy terem osztására beépített fa anyagú, 4 cm vastag harmonika aj-
tók és a fa anyagú, 6 cm vastag eltolható fal még ellátják térelhatároló feladataikat, de az elha-
tárolásra kerülő helyiségek hangszigetelési igényeit nem tudják kielégíteni. Az egyes elemek 
méretéhez és súlyához nem illeszkedő nyitó szerkezetek meghibásodásai, a lapok vetemedései 
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is a szerkezet hiányosságai miatt átépítésük, cseréjük indokolt.Az épületben alkalmazott belső 
ajtók faanyagúak, tömör ajtólapokkal. Állapotuk megfelelő, nem igényelnek beavatkozást. 

A tetőszerkezetre vonatkozók megállapítások 

A II. emelet padlásterében végeztünk vizsgálatokat. A költségvetés és a szemlék tapasztalati 
szerint TETOL FB  lángmentesítő bevonat készült a faszerkezeteken, melyeket a II. emelet felet-
ti padlástérben burkolat is véd. A búvó térben több oszlopon hossz irányú repedést láttunk. A 
faszerkezetek jelenlegi állapota nem igényel beavatkozást, a tetőfedés sürgős felújításakor 
azokat át kell vizsgálni és a szükséges javításokat el kell végezni. 

3.6. Az épület műszaki értékelése a tulajdonosi- egyéb igények kielégíthetősége szempontjából 

Az 1973-ban tűz által elpusztult Művelődési Ház és Könyvtár helyén, 1981-ben került átadásra az 
1.100 m2-es alapterületű új épület. A földszinten gyermek könyvtárat, irodát, előcsarnokot és 
kiállító termet, a pince szinten egy balett termet, az első emeleten 3 egymásba nyitható teret, 
színpadtermet és büfét, a második emeleten könyvtárat tartalmaz.  

3.6.1.: Az Önkormányzat által 2016. év elején kiírt tervpályázata szerint az épület értékelése: 

A művelődési házzal kapcsolatos döntések megalapozásához az Önkormányzat egy új léte-
sítmény megvalósítására ötlet pályázatot írt ki. E szerint egy kb.: 1000 m2 -es művelődési 
házra, 200 m2-es városi könyvtárra, 300 m2-es egészségházra, 2000 nm-es kereskedelmi-, 
szolgáltató területre és esetleg parkoló garázsra lenne szükség.  Az igények szerint a művelő-
dési ház szélfogót, előcsarnokot, ruhatárat, portát, wc és mosdó helyiségeket, kávézót, raktá-
rakat, szakköri helyiségeket, irodákat, teakonyhát, öltözőket és egy nagytermet tartalmazna.  

A nagy előadó teremre vonatkozó elvárás, hogy multifunkcionális - és minimum 500 m2 alap-
területű legyen, azaz különféle eszközökkel bármikor egyszerűen átalakítva alkalmas vendég-
fogadás, sportrendezvény, konferencia, zenei vagy színházi előadás, tárgyalás, oktatás, stb 
követelményeinek.   

Az új épületkomplexum művelődési házra és könyvtárra vonatkozó területi igényt lefedi a je-
lenlegi 1100 nm-es kétfunkciós művelődési ház, de a funkcióval és térképzéssel kapcsolatos 
igényeket épület szerkezeti és egyéb adottságai akadályozzák, azaz a kialakítása a jelenlegi 
épületben nem lehetséges!: 

– A meglő épület tartószerkezetekig történő teljes lebontása és új belső kialakítás esetén is 
a multi-funkciós nagy terem kialakítása lehetetlen a jelenlegi épületen belül, mivel a leg-
nagyobb szint, az I. emelet bruttó alapterülete kb. 270 nm. 

– Az összefüggő nagy tér létesítésének lehetőségét az épület tartószerkezetei akadályozzák, 
továbbá a nagyterem belmagassági igényei sem elégíthetők ki.  

– A raktárak, szakköri helyiségek, irodák kialakításának nincs akadály és a rendelkezésre álló 
belmagasság is kielégíti a követelményeket.  

– A parkolás pince szinti kielégítésének tartószerkezeti akadálya nincsen a szakvélemény 2. 
fejezetében foglaltak szerint, de azok területi igénye a művelődési ház rendelkezésre álló 
területén belül már nem teljesíthetők.  

– Ezen akadályozó tényezőn kívül a pince méretei és adottságai a kétirányú gépkocsi for-
galmat nem teszik lehetővé és kb.: 4 gépkocsi beálló létesíthető ott, ami nem oldja meg a 
meglévő funkcióhoz, jogszabályban előírt parkolási igényt.(lásd.: jogszabályi követelmé-
nyeknél) 

3.6.2.: A Művelődési Ház részéről összeállított, a rentábilis és korszerű működéshez szükséges 
helyiségek igényével kapcsolatban a következők értékelést adjuk az épületről:  

A művelődési ház vezetése részéről 2016.02.11-én átadott levélben foglalt igények és elvárá-
sok kb. 2.000.- nm-es épületben valósíthatók meg.  

Ezt csak a meglévő épület felújításához kapcsolt bővítéssel vagy az épület bontása utáni új 
épület létesítésével lehet kielégíteni.  
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A nagy teremet kb.: 1,5 nm/fővel és 400-500 fővel számolva körülbelül 600-750 nm –en lehet 
megvalósítani.  

Ha azt színházi vagy zenekari előadások megtartására is hasznosítani akarják a „nagy termet” 
a néző téri területnek min. 0,6-0,8 nm/fő, illetve 3,5-4,0 m3/fő méretűnek kell lenni, melyet a 
nézőtér közlekedőivel növelni kell.  

A multi-funkciós térhez szükséges közönségforgalmi funkciók területi igényei körülbelül 520 
nm. A ruhatár és wc-k területe, kb.: 0,4nm/fővel számolva kb. 60 nm, az aula-büfé min. 0,9 
nm/fő-vel minimum 360 nm.  

Ehhez adódnak hozzá a „színpadi övezet” helyiségei, így a színpad, a színésztartózkodó, a szí-
nészöltöző, a díszlet raktár, a díszlet műhely, a technikai helyiségek, a próbatermek, a multi-
funkciós tér berendezési eszközeinek a raktára, csak a legfontosabbakat számba véve.  

Mint azt az előzőekben is vázoltuk, az épület adottságai nem teszik lehetővé a „nagy terem” 
és a Színpad” kialakítását.  

Az új épületkomplexum a meglévő épület „vázának megtartásával” belső, és külső megjele-
nésének átfogalmazásával és a „multi-funkciós teret és kiszolgáló helyiségeit” tartalmazó új, 
csatlakozó épületszárnnyal megvalósítható. A bővítés tartószerkezeti szempontú értékelését 
a 2. fejezet részletezi. 

A szükséges parkolási igényt az új épületrész pince szintjén létesített földalatti parkoló ga-
rázsban teljesíteni lehet. 

3.6.3. Az épület értékelése az intézmény jelenlegi működése szempontjából, az épület belső át-
alakításának vizsgálata: 

Az épületben a művelődési ház működéséhez a következő funkciójú terek hiányát, illetve a 
hiányosságait tapasztaltuk: 

- Sem a könyvtár sem a művelődési ház nem rendelkezik az ide érkező látogatok felső ruhá-
zatának elhelyezésére alkalmas hellyel, helyiséggel.  

- A mozgásművészeti terem mérete, alaprajzi kialakítása és helyiség kapcsolatai nem meg-
felelőek. A kazánházba vezető folyosóval szomszédos. Előnytelen, hogy innen nyílnak 
egyéb a művelődési házat kiszolgáló raktárak. A tartószerkezetekkel nem megosztott terü-
lete 40 nm, mely szélességi és hosszúsági méretei által csak szűk használati lehetőséget 
biztosít. Ugrásokra, 10-15 fős csoport együttes mozgására nem alkalmas, belmagassága 
csak 280 cm, ami nem felel meg az erre vonatkozó követelménynek. Nincs biztosítva a 
kétnemű öltöző, wc, mosdó, illetve az öltözőbe történő belátást akadályozó előtér. 

- A nagyterem eltérő funkcióval történő hasznosításához nincs a berendezéseknek, felsze-
reléseknek tároló helyisége. Ezért arra kényszerülnek, hogy az éppen nem használt beren-
dezési eszközöket a nagy terem előterében tárolják.   

- A több funkcióra szánt „nagy terem” harmónika ajtóval történő felosztásával szolgálják ki 
az egyéb „foglalkoztató” funkciókat, így a 20-30 főre méretezett oktató teremnek, nyugdí-
jas teremnek, mozgássérült teremnek is helyt ad. 

A felsorolt hiányosságok az épület teljes belső felújításával nem szüntethetők meg!  

Alaprajzi szervezése, helyiségek kapcsolatai csak részben változtathatók.  

Az épület felújítása esetén célszerű a kazánháznak a tetőtérbe történő feltelepítése, mellyel a 
pincében a balett teremhez és kiszolgáló helyiségeihez további terek adhatók.  

A korszerű több funkciós nagy terem igény kielégítése az előző pontokban vázolt akadá-
lyokba ütközik és megvalósítása ott részletezésre került.  

Azaz ismét azt tudjuk megállapítani, hogy amennyiben a meglévő épületet nem bontják le a 
célszerű megoldás az lenne, ha a meglévő épületet felújítanák, átalakítanák és a „multi-
funkciós teret és kiszolgáló helyiségeit” tartalmazó új, csatlakozó épületszárnnyal bővítenék. 
Ehhez a meglévő épületszerkezeteket, épületgépészeti, épület villamossági rendszereket a 
teherhordó szerkezetig ajánlott lebontani, az előző pontokban felsorolt igény, hibák, illetve 
műszaki állapot miatt: 
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- az épület más tömegformálási igénye miatt a tetőszerkezetet és héjazatokkal együtt 

- a homlokzati nyílászárók bontása, melyet azok rossz állapota is indokol 

- az épület csapadék elvezető elemeinek bontása, melyet azok beavatkozást sürgető állapo-
ta és az új tömegformálási igény indokol 

- a födém padló szerkezeteinek és salak feltöltésének bontása, a belső átalakítási igény, és 
célszerű felújítás indokol 

- a homlokzati „ vázkitöltő” falak bontása, melyet a hőtechnikai hiányosságaik és az épület 
környezetbe illeszkedő megjelenési igénye indokol 

- az elő lépcsők bontása, melyet az épület más belső térkapcsolatai is indokolhatnak 

- a belső válaszfalak, burkolataik bontása az új alaprajzi kialakítás megvalósításához 

Az épület tartószerkezetének a megtartása az építési költségeket csökkenthetik.  

Az épület bontásának illetve bővítésének és teljes felújításának az eldöntésekor mérlegelni 
kell, hogy a művelődési ház alaprajzi és szintbeli szervezésében kötöttségeket jelentő tartó-
szerkezet megtartása jelent-e akkora költség megtakarítást, ami miatt érdemes egy teljesen 
új alapokon nyugvó, korszerű épület létesítéséről lemondani.  

3.7. A külső megjelenést befolyásoló szerkezeti elemek cseréjének értékelését épületszerkezeti 
szempontból.  

Az épület külső megjelenését befolyásoló épületszerkezeti elemek közül a következők bonthatók: 

- a magas tető fa szerkezete és héjazat, és párkányon ülő ereszcsatornák  

- a homlokzati nyílászárók és a vázkitöltő falak,  

- a pince falak és a lábazati falak  

- az angolakna. 

Ezek közül a II. emeleti héjazat, a párkányon ülő csatorna és a homlokzati nyílászárók cseréje szük-
séges azok rossz műszaki állapota miatt. Az angol akna bontása az időszerű épületgépészeti felújí-
tások miatt válik szükségtelenné és célszerűvé.  

Ezekkel a bontásokkal a jelenlegi homlokzati megjelenést befolyásoló elemek megszűnnek, lehe-
tőséget teremtve más korszerű anyagok használatával a városképbe illeszkedő épület megterem-
tésére.  

A zártsorú beépítést a Kossuth és Fő utca vonalán építendő új épületszárnyakkal lehet biztosítani. 
E szárnyakban megoldható a multi-funkciós terem. Ezzel az épület hátsó udvarán lévő szabadtéri 
színház, rendezvény terület áttelepítése is szükségessé válik.  

Az angolakna bontása, a pince fal át helyezése a földszint feletti födém homloksíkjában kedvezőbb 
tömeg alakításában játszhatnak szerepet. 

Amennyiben az épület felújítása vagy bontása között kell választani, figyelembe kell venni, hogy az 
előzőekben felsorolt bontási munkákhoz kapcsolódóan célszerű az időszerű épületgépészeti rend-
szerek elbontását és átépítését továbbá a belső fal- és padlóburkolatok bontását és felújítását el-
végezni. Az ilyen mértékű felújítások mellet célszerű az elavult belső nyílászárókat is cserélni. 

3.8. Az épületnek és szerkezetinek a hatályos jogszabályoknak és egyéb elvárásoknak való megfelel-
tetés kérdéseire (pl: OTÉK, katasztrófavédelmi és akadálymentességi elvárások), illetve a teljesí-
téshez szükséges tennivalók felsorolása. 

 A 253/1997 kormányrendelet követelményeinek teljesítéséről: 

A rendeletben rögzített jelenlegi követelményeket az épület bővítése, átalakítása vagy kor-
szerűsítése esetén az épületnek teljesíteni szükséges. (lásd.: 108. § (1) A meglévő építmé-
nyekre az 50–107. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.) 

A rendelet előírásainak részletes ismertetését mellőzve a fennálló hiányosságokat az aláb-
biak részletezzük, melyeket az épület felújítása esetén rendezni kell: 
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- nincsen biztosítva a tető karbantartásához szükséges veszélytelen és célszerű kijutás 
lehetősége a tetőtérből a tető felületre illetve a padlástérből a tető további részeire 
(60§(3), 53§(2)f.); 

- a nincsenek biztosítva a lépcsőházi I. és II. emelet közötti ablakok karbantartásának és 
tisztításának a feltételei; 

- nincsenek biztosítva a magas parapettel rendelkező ablakoknak a padlószintről törté-
nő, veszélytelen kezelésének a feltételei ( 62§ (2)); 

- az építmény kiürítési útvonalán lévő ajtók nem elégítik ki a tűzvédelmi előírásokat, nem 
minden esetben nyílnak a menekülés irányába (62§(8)) 

- az épület szabadba vezető ajtói előtt rácsok vannak, melyeket menekülési útvonalon 
nem lehet alkalmazni (61§(2)) 

- az épület szabadba vezető kijáratainál, a menekülés irányában a rács és burkolat között 
szintbeli eltérések vannak, a pincéből a szabadba kivezető lépcső sérült, a főbejárat 
előtti „porfogó szőnyeg” sérült, melyek balesetveszélyesek, az elesés kockázatát hor-
dozzák ( 61§ (1)) 

- az épület tömegalakítása, megjelenését városképileg ideg elemként értékelik, melyet 
az épület jelentős felújításakor rendezni kel a rendelet 50§ (2) bekezdésének szellemé-
ben az épületet úgy kell megvalósítani, hogy az méreteivel, elhelyezésével, építészeti 
kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező beépítés adottságaihoz, ne káro-
sítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit; 

- az építmény jelenlegi állapotában nem tudja kielégíteni a zaj elleni védelem, az ener-
giatakarékosság, a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó alap-
vető követelményeket (50§(3)) 

- nem láttuk bizonyíthatónak, hogy mélyen üvegezett bejárati és közönség forgalmi bel-
ső ajtók üvegezése biztonsági üveg (62§(11))  

- a sérülés veszély elkerülése érdekében a nagy üvegezett felületeket, üvegajtókat 1,00–
1,50 m magas sávban érzékelhető jelöléssel kell ellátni. (62§(11)) 

- a kültéri terep lépcső fellépési magassága nagy, 20 cm 

ez csak lakáson vagy üdülőegységen belüli, továbbá az időszakos használatú építmény-
szint (pl. tetőtér) vagy üzemi berendezés megközelítésére szolgáló lépcső esetében 
megengedett; 

- Az alagsori „foglalkoztató helyiség” belmagassága nem felel meg a rendeltetésének;  

 Akadálymentességre 253/1997 kormányrendelet a következő követelményeket tartalmaz-
za: Az alábbiakban a hiányosságokra vonatkozó előírásokat soroljuk fel: 

- A közhasználatú építmény azon építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes hasz-
nálatot biztosítanak, az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert 
kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az épít-
mény, építményrész használatában.  

- A közhasználatú építmény akadálymentes használatra szolgáló belső közlekedőit és te-
reit összefüggő csúszásgátló padlóburkolattal kell ellátni. 

- Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósí-
tani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 
cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás 
tok belméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság le-
galább 10 cm legyen. 

- A közhasználatú építményben az akadálymentes használatra szolgáló lépcsőfokokat 
homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani annak érdekében, hogy a lábfej 
ne akadjon meg. Az első és az utolsó lépcsőfokot jelölni kell. 
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 Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet követelményeinek teljesítéséről: 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ a következő területekkel és befogadó képességgel 
rendelkezik: 

Helyiség megnevezése Mérete (m
2
) Befogadóképessége 

széksorral 
Befogadóképessége 

asztalokkal 

Egész emelet 250 300 fő 250 fő 

Emeleti I. terem  62 80 ~ 100 fő 70 fő 

Emeleti II. terem  39 40 ~ 50 fő 50 fő 

Emeleti III. terem  47 60 ~ 80 fő 60 fő 

Emeleti színpad  31 30 ~ 40 fő 35 fő 

Emeleti előtér  71 130 ~ 150 fő 80 fő 

Földszinti kiállító terem 25 ~ 25 fő 20 fő 

Alagsori kondi terem 60 ~ 40 fő 36 fő 

Szabadtéri színpad + 
kert 

80+540 Nézőtér 280 fő Nézőtér 250 fő 

Parkoló  600~1000 fő 500 fő 

253/1997 kormányrendelet szerint „Tömegtartózkodásra szolgál az olyan építmény”, 
amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejű-
leg 300 főnél több személy tartózkodása várható.  
” Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség”: egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóké-
pességű helyiség” 

A tűzzel szembeni védekezés, tűzmegelőzés, épületszerkezetek tűzvédelmi követelmé-
nyeit rögzítő országos tűzvédelmi szabályzat, az 54/2014 BM rendelet előírásainak rész-
letes ismertetését mellőzve a fennálló hiányosságokat az alábbiak részletezzük, melye-
ket az épület felújítása esetén rendezni szükséges: 

- Nincsen teljes körűen biztosítva a menekülésre szolgáló ajtók megfelelő nyitás iránya. 
Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint 
az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtók a kiürítés irányába kell 
nyíljanak(59§(1)). 

- A főbejárati kétszárnyú ajtó előtt kialakított szélfogó csak egyszárnyú ajtóval rendelke-
zik, így az a kijáratot szűkíti (59§ (3)). 

- 100 fő feletti befogadóképességű művelődési célú épületben beépített tűzjelző beren-
dezést kell létesíteni, mely jelenleg az épületben nincs ( 14.sz. melléklet) 

- Nincs biztosítva a lépcsőház füstmentesítése, melyet természetes átszellőzéssel vagy 
gépészet útján kell megoldani (97§(1)). 

- Nincsenek teljes körűen kiépítve teljes körűen a gyors meneküléshez szükséges mene-
külési jelek. 

- Nem teljesülnek a művelődési létesítmények nézőtereire, nézőtér jellegű elrendezésé-
re a székekkel kapcsolatos követelmények (42§(5) 

- Értékelésünkben az épület udvarán esetenként felállításra kerülő ponyvaszerű létesít-
mény és annak acélszerkezetének műszaki állapotára nem térünk ki. 

- Nem láttuk biztosítva a ponyvaszerkezetű építménynek a művelődési ház épületétől a 
szükséges távolságo, mely min. 10 m, de a ponyva anyagától függően 12, 14 m lehet. 
(128§(1)) 

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet követelményeinek teljesítéséről: 

A rendelet előírásainak részletes ismertetését mellőzve a fennálló hiányosságokat az aláb-
biak részletezzük, melyeket az épület felújítása esetén rendezni kell: 

- A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként el kell készítendő tűzriadó terv rajzai nincsenek 
szintenként kifüggesztve az épületben. 

- A művelődési létesítményekben az eredeti rendeltetéstől eltérő rendezvényekre eseti-
leg, írásban meg kell határozni a tűzvédelmi előírásokat, azt az illetékes tűzvédelmi ha-
tóságnak meg kell küldeni. ( 54/2014 BM rendelt 206§) 
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 hangszigetelési követelményeik teljesítéséről: 

A tér elhatároló szerkezetek nem megfelelő hangszigetelése jelentősen csökkentik az épü-
letek és tereik használatai értékét. A nem megfelelő tervezés eredményeit a kivitelezési 
hibák jelentősen csökkenthetik.  

Mivel a beépített illetve megvalósított szerkezetek hangszigetelési jellemzőiről nincs in-
formációnk és azok vizsgálata nem képezte a feladatunkat a gyakorlati tapasztatok és ada-
tok alapján a következő tájékoztatást tudjuk adni a vonatkozó követelményekről és teljesí-
tésükről: 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet: 

- Rögzíti többek között a zajterhelési határértékeket. A tantermekben, előadó termekben 
06-22 óra között 40 dB. Ezt a határértéket a külső térelhatároló szerkezeteknek a megfe-
lelő kialakításával kell teljesíteni. 

- Ezeket a követelményeket a B30-as falazatok a rendelkezésre álló, anyagra vonatkozó 
kiadvány szerint kielégítik. A homlokzati falon nyitott és csak zsalulevelekkel lezárt szel-
lőnyílások a homlokzati fal eredő hangszigetelő képességét azonban minden bizonnyal 
jelentősen ronthatják. 

- A homlokzati nyílászáró szerkezetek 2 db 6 mm vastag víztiszta üvegből készített hőszi-
getelő üvegeinek hangszigetelő képessége kb.: 32 dB lehet, ami alatta marad a követel-
mény szintnek.  Napjaink a hőszigetelő üvegek hangszigetelését SF6 gázzal történő kitöl-
téssel, két különböző üveg vastagság alkalmazásával javítják, 49 Db, 46 dB hangszigete-
lés elérhető. A homlokzati nyílászáró szerkezetek hangszigetelő képességét a tok és 
szárny, továbbá a tok és a csatlakozó szerkezet kialakítása jelentősen befolyásolja. A fo-
kozott hangszigetelésű ablakoknál a szerkezet jó légzárása alapvető követelmény.  Azaz 
az I. emeleti nagy terem ablakok és a csatlakozó acél tartószerkezet burkolata közötti 1-2 
cm-es szabad nyílás, rés a szerkezet egyébként is alacsony hangszigetelő képességét je-
lentősen csökkentik! 

- A gyakorlati tapasztalatok szerint a 20-25 cm vastag vasbeton födémek szintén teljesítik 
a fenti követelményt.  

A lakó- és középületek hangszigetelési követelményeit az MSZ 15601-1:2007 és MSZ 
15601-2:2007 szabvány írja elő. Ezek közül az épületben előforduló helyiségek ismereté-
ben a következők: 

- Iroda helyiségek között, vízszintesen 37dB  
- Irodahelyiség és előadóterem között (vízszintesen) 42 dB 
- Előadóterem és folyosó, lépcsőház között 42 dB 

Ezeket a követelményeket a 6 mm vastag, alul felül résekkel rendelkező edzett üveg vá-
laszfalak valószínűleg nem teljesítik. A 10 cm vastag kerámia válaszfallapokból falazott vá-
laszfalak ( a Prorotherm 10N+F) a 40 dB hangszigetelési igényt kielégítik. Az épületben be-
építet edzett üveg falak, fa anyagú eltolható fal és harmónika válaszfal a gyakorlati tapasz-
talatok szerint nem. 

 7/2006(V. 24.)  TNM rendelet követelményeinek teljesítéséről: 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményeinek 
teljesítésének hiányosságokat a szakvélemény egyéb pontjai és fejezetei részletezik.  

3.9. Az épületben egy helyszíni szemle során feltárható hibák, elváltozások dokumentálása írásban, 
a hiba okok meghatározásával a közvetlen ismertetőjelek, kizárásos módszer, analógiák alapján. 

Az épületben tapasztalt hiányosságok az előző pontokban megemlítettük, azokat az alábbiakban 
röviden felsoroljuk: 

- A Kossuth Lajos utcára nyíló kapu korrodált és az U acélok illetve zárt szelvény felhasználá-
sával készült oszlopai anyaghiányt mutatnak. A hiba oka a felületi korrózió védelem felújítá-
sának hiánya és a téli fagy mentetítés anyagainak a károsító hatása. 
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- Az udvar térburkolata megsüllyedt, töredezett, Okai a dilatáció hiánya, a nem megfelelő 
vízelvezetés, aljzat a meghibásodás oka. 

- A Dél-Keleti oldalkert gyepbeton burkolata erősen és egyenlőtlenül süllyedt, fű nélküli, mely 
a vízelvezetés és az ágyazat hibái, továbbá a burkolatot ért túlzott terhelések, azaz a terület 
nem rendeltetés szerinti használata miatt következett be. 

- A lépcsőházi kijárat előtti területről az oldalkertbe felvezető lépcső járó- és homlok lapjai 
több helyen hiányoznak, vagy betörtek hibás szerkezeti kialakítás és hibás kivitelezés miatt.  

- A pince fala beázás miatt elszíneződött a liftakna mögötti helyiségében, a talajszint közelé-
ben. Ennek oka feltehetően a talajnedvesség elleni vízszigetelés hiányossága.  

- A pincében a gázfogadó és a mosó helyiség udvarra néző falán jelentkező beázások épület-
gépészeti vezetékek meghibásodására mutatnak. 

- A homlokzati falak külső felületein jelentkező festékhámlás a festék hibája illetve nem a kö-
vetelményeknek megfelelő választása. A vakolat meghibásodása elsősorban valamilyen ok-
ból fennálló nedvesítő hatás miatt következett be. A vakolatot nedvesítése annak műszaki 
jellemzőit rontotta, illetve a nedvesség hideg időben újból és újból kifagyott. Ez roncsolta a 
vakolat anyagát, továbbá megszüntetve a vakolatnak a falazathoz való tapadását. 

- A födémek alsó felületein a festés és vakolat meghibásodása a csapadékvizet levezető lefo-
lyók áttöréseinek szakszerűtlen képzése, a lefolyókból ide jutó csapadékvíz nedvesítő hatá-
sa miatt következett be 

- A II. emelet feletti konzolosan túlnyúló födémek egyéb helyein jelentkező vakolat leválás a 
párkányon ülő csatorna hibája visszavezethető átázás miatt következett be. 

- A tetőn összegyűlő csapadékvíz elvezetésére szolgáló párkányon ülőcsatornák sorozatosan 
meghibásodnak. Ezek száma, a beázások mértéke a kb.: 8-10 éve történt felújításuk óta 
csökkent, de nem szűnt meg.  

A párkányon ülő csatornák lejtése nem megfelelő, azokban több helyütt pang a lefolyni 
nem tudó csapadékvíz és lassan kiszárad.  

A csatornák dilatáció nélkül készültek, a szabad hő mozgásukban akadályozott elemeknél 
teknő-szerű mélyedések és az egyes elemek csatlakozási pontjain történő kiemelkedések je-
lentkeztek. 

Nem készült a csatorna lefolyókba bevezető összefolyóknál lombkosár, mely a lefolyók el-
dugulását és a környező szerkezetek áztatását eredményezi. 

A csatornák tisztítása nem rendszeres. Az őszi lombok maradványai még láthatók benne. 

Nincs megoldva a csatorna hó és jég mentesítése, melyet legalább az eresz vonal közelében 
elhelyezett hófogó sorral kell biztosítani. 

A lefolyó bilincsek száma kevés, azok általában maxium 300 cm lehetnek egymástól. 

A lefolyóknak a födém lemezen történt átvezetése szakszerűtlen. Azokat a födémbe helye-
zett, a csatorna átmérőjétől min.: 2 mm-re nagyobb  belső átmérőjű, arra alkalmas anyag-
ból készített csőhüvellyel kell átvezetni és annak túl kell nyúlni a födém síkján 

- A homlokzati nyílászárók nagy része vagy nem nyitható kilincs, diópánt, a szárny szerkezet 
szorulása miatt. A hőtechnikai elavultságuk és rossz műszaki állapotuk miatt javításuk he-
lyett teljes cseréjük indokolt. 

3.10. Ajánlások az épület állag megőrzése szempontjából szükséges feladatokra, javaslatok a cél-
szerű felújítási munkákra és  

a) A tető csapadék elvezető rendszerének felújítását minden egyéb munkálatok előtt szüksé-
ges mielőbb elvégezni. Ehhez kapcsolódóan elkerülhetetlen a II. emeleten a héjazat cseréje 
is. A felújítás után el kell végezni a csapadékvíz elvezető rendszerek rendszeres felülvizsgá-
latát, tisztítását és karbantartása. 
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b) Amennyiben a tulajdonos az épület felújítása és a meglévő alaprajzi elrendezés megtartása 
mellett dönt, úgy a következő energia megtakarítást eredményező felújításokat érdemes 
elvégezni, az előző pontban említett javítási munkákkal együtt: 

-  A homlokzati és lábazati falaknál, alulról hülő födémeknél hőszigetelése a 3.4. pontban 
megadott vastagságban. A legegyszerűbb megoldás egy korszerű „hőszigetelő vakolati 
rendszer” alkalmazása homlokzati fal külső oldalán, az I. emeleti falakon lévő szellőző 
nyílások megszüntetésével és a homlokzati síkon túlnyúló, alulról hűlő födémek alsó sík-
ján.   

- A padlásfödémekben padlás hőszigetelése további hőszigetelő anyag beépítésével. 

- A homlokzati nyílászárók cseréje korszerű hőhídmentes alumínium szerkezetűekre olyan 
üvegezéssel, melyek egyben a nyári túlzott felmelegedéssel szembeni védelemben is 
szerepet játszanak. 

3.11. Összefoglalás, szakértői megállapítások 

Az Önkormányzat tervei között szerepel a „belváros” építészeti arculatának fejlesztése és ezen 
belül a település városképében idegen elemként megjelenő Művelődési ház építészeti megjele-
nésének megváltoztatása. A vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az  épületet a kedvezőbb 
városképi arculat érdekében át lehet alakítani. Ennek sem tartószerkezeti sem épületszerkezeti 
akadályai nincsenek. 

A szakvélemény e fejezetében a tartószerkezetek körébe nem tartozó egyéb épületszerkezete-
ket vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a párkányon ülő csatorna és hozzá kapcsolódó tetőfedés 
cseréje állagvédelmi szempontból szükséges. Az elavult homlokzati nyílászáró szerkezetek cseré-
jét, mely időszerű célszerű az épület egyéb energia megtakarítást eredményező felújításainak a 
körében elvégezni. 

A rentábilis működés feltételeként sürgetett korszerű multi-funkciós tér csak az épület bővítése-
ként valósítható meg. A meglévő épületben az így felszabaduló területen, belső átalakításokkal 
egyéb szükséges terek létesíthetők. Ehhez kapcsolódóan ajánlott a teljes belső és külső felújítás, 
az energia megtakarítást eredményezőkkel együtt.   

Az épület bontásának illetve bővítésének és teljes felújításának az eldöntésekor mérlegelni kell, 
hogy a művelődési ház alaprajzi és szintbeli szervezésében kötöttségeket jelentő tartószerkezet 
megtartása jelent-e akkora költség megtakarítást, ami miatt érdemes egy teljesen új alapokon 
nyugvó, korszerű épület létesítéséről lemondani. Célszerűbbnek látszik az épület bontása és új 
épület építése. 

 
Budapest, 2016.02.25. 

A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 
Sidelszki-Kiss Zsuzsanna okl. építészmérnök bevonásával 

TÉ 01 - 1296 Épületenergetikai Tanúsító 
SZÉS6 01 1296 épületenergetika részterületre vonatkozó építész szakértő 

SZ1SZ 01-1296/13 építész szakértő 

 

 

Felhasznált szakirodalom: 
- „Az új épületenergetikai szabályozás” című segédlet, kiadó: BAUSOFT Pécsvárad Kft. 

- „Középületek tervezése” Gárdos Lajos 
- MSZE 24203 -2-2012, Oktatási intézmények tervezési előírása 
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3.12. Fotó és az épületszerkezetek épületfizikai jellemzői bemutató egyéb mellékletek 

       
Földszinti előcsarnok – kiállító terem 

 

       
II. emeleti könyvtár és lécsőház 

 
 

       
Vakolat meghibásodások 

 

      
Vakolat meghibásodások 
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II. emelt feletti tető fedése, csatornája 

 

           
II.emeleti tető felület és csatorna 
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