
 
 

Műszaki állapot értékelés 
 

 

 
 

 
A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található  

Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  

 

készült: 2016.02.26 
  
               Megrendelő: 

Budakeszi Város Önkormányzata 
2092 Budakeszi,  Fő utca 179. 

 
  
 Készítette: 

A & Z Mérnöki Szolgáltató Kft  
( 1082 Budapest, Futó utca 8.sz.) 

 

 
 
 
 
 
 



Műszaki állapot értékelés a 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  
1. Fejezet: A műszaki állapot értékelés előzményei 

 

  Készítette: A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft, Tel./Fax: 06-1-340-7085; Email: aendzkft@gmail.com;                                                                                                                    2 
 

 

 

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található 

Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 

 

Tartalomjegyzék 

 

1.)A műszaki állapot értékelés előzményei, célja, végzett vizsgálatok 

1.1. Tartalomjegyzék 

1.2. Aláíró lap 

1.3. Az előzményekről 

1.3    A műszaki állapot értékelés céljáról 

1.4. A műszaki állapot értékelés teljesítéséhez végzett vizsgálatokról 

2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 

2.1. A tartószerkezeti rendszer beazonosítása, ismertetése és műszaki állapotának értéke-
lése 

2.2. A tartószerkezeti rendszer jelenlegi követelményeknek megfeleléséről, illetve a teljesí-
téshez szükséges tennivalók felsorolása 

2.3. Az épület esetleges belső átalakítását tartószerkezeti szempontból korlátozó tényezők 
bemutatása  

2.4. A külső és belső bontható elemek és a bontásukkal járó járulékos munkálatok felsoro-
lása. 

2.5. Az épület átalakítására vonatkozóan elképzelések, igények véleményezése a tartószer-
kezet jelenlegi állapota és adottságai alapján, elsősorban az Önkormányzat által kiírt 
ötletpályázat tervezési programjára támaszkodva. 

2.6. A külső megjelenést befolyásoló szerkezeti elemek cseréjének, illetve a meg lévők fel-
újításának értékelését tartószerkezeti szempontból. 

2.7.  Az épületben egy helyszíni szemle során feltárható tartószerkezeti hibák, elváltozások 
dokumentálása írásban, a hiba okok meghatározásával a közvetlen ismertetőjelek, ki-
zárásos módszer, analógiák alapján. 

2.8. Az épület tartószerkezeti rendszerének  állagmegőrzése érdekében szükséges felada-
tok, rendszeres karbantartások ajánlása 

2.9. Összefoglalás 

2.10. Fotó mellékletek 

3. Az épület egyéb szerkezeteire vonatkozó műszaki állapot értékelés 

3.1. Épület településen belüli helye 

3.2. Az épület telek adottságainak ismertetése 

3.3. A telek kerítésének, szintbeli adottságainak, vízelvezetésének, zöldfelületének és a tér-
burkolatainak ismertetése és állapotuk értékelése 

mailto:aendzkft@t-online.hu


Műszaki állapot értékelés a 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  
1. Fejezet: A műszaki állapot értékelés előzményei 

 

  Készítette: A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft, Tel./Fax: 06-1-340-7085; Email: aendzkft@gmail.com;                                                                                                                    3 
 

 

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

3.5. Az épület egyéb szerkezeteinek beazonosítása, ismertetése és műszaki állapotának ér-
tékelése. 

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

3.7. A külső megjelenést befolyásoló szerkezeti elemek cseréjének, illetve a meg lévők fel-
újításának értékelését épületszerkezeti szempontból.  

3.8. Az épületnek és szerkezetinek a hatályos jogszabályoknak és egyéb elvárásoknak való 
megfeleltetés kérdéseire (pl: OTÉK, katasztrófavédelmi és akadálymentességi elvárá-
sok), illetve a teljesítéshez szükséges tennivalók felsorolása. 

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

3.10. Javaslatok a célszerű felújítási munkákra és ajánlások az épület állag megőrzése szem-
pontjából szükséges feladatokra 

3.11.Összefoglalás 

3.11. Fotó 

4.) Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 

4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 

4.2. Az épület gépészeti rendszereinek a jelenlegi követelményeknek megfeleléséről vala-
mint egy helyszíni szemle során feltárható hibák ismertetése,a hiba okok meghatározá-
sával a közvetlen ismertetőjelek, kizárásos módszer, analógiák alapján. 

4.3. Az épület gépészeti rendszereinek célszerű és gazdaságos felújítására vonatkozó javas-
latok, egyéb energia megtakarítást eredményező felújítások  

4.4. Az épület épületgépészeti rendszerének állagmegőrzése érdekében szükséges felada-
tok, rendszeres karbantartások ajánlása 

4.5. általános felújításra, bővítésre vonatkozó észrevételek 

4.6. Összefoglalás: 

4.7. Fotók 

5.) Az épület műszaki állapot értékelésének összefoglalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aendzkft@t-online.hu


Műszaki állapot értékelés a 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  
1. Fejezet: A műszaki állapot értékelés előzményei 

 

  Készítette: A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft, Tel./Fax: 06-1-340-7085; Email: aendzkft@gmail.com;                                                                                                                    4 
 

 

 
 
 
 
 

1.2. Aláíró lap 

 

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található 

Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékeléséhez 

  

 

 

Építész  
 
 
 

Sidelszki-Kiss Zsuzsanna, okl. építészmérnök 
építésztervező, (É/1 01 1296); magasépítési szakterületen műszaki elle-
nőr (ME-É-I-MÉK 01-01296), építész szakértő építészeti és épületek 
energetikai rendszerek területén (SZÉSZ 01-1296, SZÉS6 01-1296) 
A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft. 
1082 Budapest, Futó utca 8.sz., Tel.: 06-1-340-7085, mobil: 06-30-
6510513, email:  mernokikft@gmail.com; 
 

aláírás: 
  

 
Tartószerkezet 
 
 

Jámbrik Csaba, okl. építőmérnök,  
T - Tartószerkezeti tervezés, SZÉS1 - Tartószerkezeti szakértés, SZÉS2 - 
Épületszerkezeti szakértés 
STATIK-TERV Kft. 
2013 Pomáz, Bethlen G. u. 15/b., Tel.: 06-70-315-0214,  
Email: csjambrik@gmail.com 
 

aláírás: 
  

 
Épületgépészet 
 
 

Takács Kinga, okl. gépészmérnök  
ME-G - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése 
G - Építmények gépészeti tervezése, TÉ - Épületek energetikai tanúsítá-
sa, GO - Gáz- és olajipari építmények tervezése 
2083 Solymár Panoráma utca 84.sz., Te.:06/30/399-4403 
E-mail: takacskinga@gmail.com  

  
aláírás: 
 

  

 

 

 

 

mailto:aendzkft@t-online.hu
mailto:mernokikft@gmail.com
mailto:csjambrik@gmail.com
mailto:takacskinga@gmail.com


Műszaki állapot értékelés a 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozóan  
1. Fejezet: A műszaki állapot értékelés előzményei 

 

  Készítette: A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft, Tel./Fax: 06-1-340-7085; Email: aendzkft@gmail.com;                                                                                                                    5 
 

 

1.)A műszaki állapot értékelés előzményei, célja, végzett vizsgálatok 

 

1.3.)Előzmények 

A Megbízók 2016.01.04-én keresték meg az A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft-t a 2092 Budakeszi, Fő utca 
108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot ér-
tékelés elkészítésének igényével.  

A feladatra beérkezett pályázatok kiértékelését követően a Vállalkozótól megrendelte a műszaki álla-
pot értékelést, majd a teljesítéshez szükséges helyszíni szemlék feltételeit biztosította. 

A teljesítéshez betekintést kaptunk a következő dokumentumokba:  

– az épület M=1:50 léptékű műszaki terveit, az egyes szakvélemény fejezetekben megnevezettek 
szerinti számban és jellemzőkkel 

A feladat elvégzéséhez nem álltak rendelkezésre: 

– az épület műszaki leírásai, megvalósulási dokumentációja 

– az épületben elvégzett felújítások időpontjai és műszaki tartalma 

– a tulajdoni lap, az épület energetikai minőségtanúsítványa. 

1.4.) A műszaki állapot értékelés céljáról 

A Megrendelő célja az épület műszaki állapot értékelésével az volt, hogy független véleményt kapjon 
az épület állapotáról továbbá a felújítással, a bővítéssel, a korszerűsítéssel vagy a lebontással vagy az 
átépítéssel kapcsolatos döntéseit megalapozza. 

1.5.) A műszaki állapot értékelés teljesítéséhez végzett vizsgálatokról 

1.5.1.) Helyszíni vizsgálatokról 

E szakvéleményben jellemzett műszaki állapotot a 2016. 02. 04-én, 02. 11-én 02.18-án, 02.23-án le-
folytatott helyszíni szemléken, az épület szemrevételezése és a részünkre átadott szóbeli információk 
alapján mutatjuk be. A feladatunk teljesítéséhez M=1:50 léptékű műszaki tervek kaptunk betekintés-
re, de nem álltak rendelkezésre az épület építési engedélyezési-, illetve megvalósulási tervei, műszaki 
leírások, a használatbavétel óta végzett felújítások pontos időpontjai és azok műszaki tartalma.   

1.5.2.) Vizsgálati módszerekről 

A Megbízóval történt megállapodás szerint az épületben csak szükséges esetekben történt meg a 
szerkezetek megbontása. Nem végeztünk talajmechanikai, épületfizikai és anyagvizsgálatokat, továb-
bá a helyszíni szemlék alkalmával fellelhető hibák azonosítására vállalkoztunk.  

A helyszíni szemléken a következő vizsgálati módszereket alkalmaztuk: 

a) Szemrevételezéses vizsgálat 

A szemrevételezés az egyes fejezetekben részletezzük, illetve az 1.sz. melléklet fotói dokumen-
tálják. 

b) Geometriai adatok mérése:  

A fűtött térfogatot határoló szerkezetek vastagságát, belmagasságokat, a faszerkezetek ke-
resztmetszeteit, a kémények külső méreteit, a födémtartó pászmák takaró elemeinek kereszt-
metszetét, stb mértük. Az eredményeket az egyes fejezetekben részletezzük.   
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c) Mechanikai vizsgálatok 

A homlokzat, a lábazat vakolat, a pincefal, a támfalak állapotának vizsgálatához kopogtatást, 
kaparást, késsel történő szúrás, stb vizsgálatokat végeztünk, melyek eredményeit az egyes fe-
jezetekben részletezzük. 

d) Az épületszerkezetek felületi nedvességének a mérése 

A tájékoztató méréshez az építőanyagok nedvesség tartalmát térfogatszázalékban mutató 
BASETECH BT-300 típusú eszköz került alkalmazásra. Az eszköz épületszerkezet nedvességének 
mérésére is alkalmas 0,2-2 térfogat %-os értékig. A mérőeszközt előzetesen száraznak ítélt fal-
felületen ellenőriztük, ahol ennek megfelelő 0%-os értéket mutatott, illetve benedvesített felü-
leten nedvességet mutatott.  Ez alapján az alkalmazott mérő eszköz által szolgáltatott adatokat 
megbízható tájékoztatásként kezeltük. Az eredményeit az egyes fejezetek részletezik. 

e)  A terasz és térburkolatok lejtésének illetve vízszintességének ellenőrzése 

A burkolatok lejtés viszonyainak ellenőrzésére lézeres távmérőt, vízmértéket illetve egy 20 dkg 
súlyú, 5 cm átmérőjű üveggolyót alkalmaztunk. Ez utóbbit, azaz a golyót lökés nélkül elhelyez-
tük az ellenőrzött felületre. Ahol gurulni kezdett, ott megfelelő volt a lejtés. Eredményeit az 
egyes fejezetekben részletezzük 

f)  A falfelületek belső felületi hőmérsékleteinek mérése:  

A tájékoztató mérésekhez Bleck&Decker típusú felületi hőmérsékletmérő használtunk. Mivel a 
vizsgálatok idején ugyan már fűteni kellett az épületben, de a külső léghőmérséklet alig hűlt 10 
oC alá, így e méréseket nem vettük alapul a fűtött térfogató határoló szerkezetek azonosításá-
nál. Az ilyen jellegű vizsgálat és szerkezet azonosítás egyik feltétele, hogy a külső és belső lég-
hőmérséklet eltérése legalább 20 K legyen. 

g) A belső és külső légtér hőmérséklet mérése, páratartalommal együtt:  

A tájékoztató mérésekhez analóg és digitális külső-belső lég hőmérséklet és páratartalom mérő 
állt rendelkezésre. 

 
Megjegyzés: Ezen szakvélemény előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben 
nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható. 
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