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A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található 

Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 

  

2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 

2.1. A tartószerkezeti rendszer beazonosítása, ismertetése és műszaki állapotának értékelése 

2.1.1. Tartószerkezeti rendszer ismertetése 

Az épület 1981. május 1-én került átadásra, a kivitelezés pontos idejéről nem állnak rendel-
kezésünkre pontos adatok, de az átadásból és az egyik tervlapon (lépcsőterv) lévő dátumból 
a tervezés a hetvenes évek második felére, a kivitelezési munkák 1979-1981 környékére te-
hetők. A tartószerkezeti kivitelezési terveket a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 
(1016 Budapest, Krisztina körút 99.) készítette. Sajnálatos módon a tartószerkezeti terveknek 
csak egy része állt rendelkezésünkre, mely az alábbi tervekből állnak: 

- S-1, alapozási terv 

- S-3, pincefödém zsaluzási terve 

- S-4, fszt. feletti födém zsaluzási terve 

- S-5, I. emelet feletti födém zsaluzási terve 

- S-6, II. emelet feletti födém zsaluzási terve 

- S-7, pincefödém vasalási terve 

- S-8, fszt. feletti födém vasalási terve 

- rajzszám nélkül, lépcsőterv, 1977.XII. 

Amint az az előbbi tervlistából is látható, a rendelkezésünkre álló tervek nem rögzítik az épü-
let komplett tartószerkezeti rendszerét, annak csak egy részébe adnak betekintést, de jelen-
tősen megkönnyítik az épület tartószerkezeti rendszerének beazonosítását, statikai viselke-
désének megismerését.  

Az épület későbbi használhatóságával, esetleges átalakításával kapcsolatban a fellelhető ter-
vek sokat segítenek, de ezzel egyidejűleg sajnálatos tény, hogy egy alig 30 éves épület tervei-
nek csak egy része áll a tulajdonos illetve az üzemeltető rendelkezésére. 

A terveket viszont mind a jelen szakvélemény mind egy esetleges későbbi használat során 
kellő körültekintéssel kell kezelni, hiszen a tervek nem felelnek meg sem a jelenlegi, sem az 
épület tervezésekor az azokkal szemben támasztott előírásoknak, követelményeknek. Ez az 
alábbiakat jelenti: 

- a tervek nem lepecsételt megvalósulási tervek 

- a tervek pecsétjének a terv fajtát rögzítő része nem került kitöltésre, a tervek kidolgo-

zottságából megalapozottan feltételezhető, hogy ezek kivitelezési tervek 

- a „lépcsőtervet” leszámítva a terveken a közreműködők (tervező, szerkesztő, rajzoló stb.) 

nem kerültek rögzítésre, a tervek - ennek megfelelően - nincsenek is aláírva, tehát hite-

lességük megkérdőjelezhető 

- a „lépcsőtervet” leszámítva a terveken azok készítésére utaló dátum nem szerepel. 

A rendelkezésünkre álló erősen hiányos tervdokumentáció és az abban szereplő tervek meg-
bízhatóságának ellenére a terveken rögzített műszaki tartalom és a helyszínen látottak nagy 
hasonlóságot mutatnak. 

Az ötszintes épület Ifjúsági ház és könyvtár számára került megtervezésre, ma Erkel Ferenc 
Művelődési Ház az elnevezése. A módosított név nem jelenti azt, hogy az épület funkciója, 
rendeltetése megváltozott volna, a felhasználási mód az elmúlt 30 évben nem változott. 
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Az épület szerkezeti kialakítása egyedi, majdhogynem speciális. Ez nem azt jelenti, hogy ha-
sonló szerkezeti kialakítású épület Magyarországon nem épült, hanem csak arra utal, hogy ki-
alakítása nem annyira járatos, szokványos. Ezt az „egyedi” kialakítást az épület építészeti ki-
alakításából logikusan adódó, részint függesztett födémszerkezet alkalmazása adja. 

A ház építészeti kialakítása az alul keskenyebb, felül nagyobb elvre épül. Ennek megfelelően 
az épület pince és földszinti (térszíni) szintje egy 16,5m x 16,5 méter befoglaló méretű, lecsa-
pott sarkú négyzet, tehát egyenetlen oldalhosszúságú, de kétszeresen szimmetrikus nyolc-
szög. A földszint feletti födém 21,3m x 21,3m, az első emelet feletti födém pedig 22,9m x 
22,9m befoglaló méretű. A két födém tartószerkezeti kialakítása megegyezik, az eltérő méret 
építészeti szükségletből kialakított előtető miatt adódik. A felsőbb szintek viszont ismételten 
kisebb alapterületűek, hiszen az épület részint magas tetővel került lefedésre, aminek képzé-
séhez szükséges volt az alapterület csökkentése. Ebből kifolyólag a II. emelet feletti szint be-
foglaló mérete 17,7m x 17,7m, a III., azaz padlásszint feletti födém befoglaló mérete csupán 
6,7m x 6,7m. 

Az épület alapozása síkalapozással, azon belül is sáv- illetve lemezalap alkalmazásával került 
megvalósításra. Az épület súlypontjában lévő 8,6m x 8,6 befoglaló méretű és 85cm szerkezeti 
vastagságú lemezalapra terhel a négy darab ’L’ keresztmetszetű központi pillér. A lemezalap 
alapozási síkja -4,65m (a ±0,00 a földszinti padlóvonal szintjét rögzíti). A pinceszinti határoló 
38cm szerkezeti vastagságú téglafal és a falban elhelyezett, a pince feletti födémet gyámolító 
vasbeton pillérek a -4,60-as alapozási síkú 60cm széles sávalapra terhelnek. Az egyéb, kisebb 
terhelésű tartószerkezeti elemek alatt 30cm illetve 45cm széles sávalapok kerültek kialakítás-
ra szintén -4,60m alapozási szinttel. A pincében a kazánok alatt 2 darab kazánalap szintén ki-
alakításra került. A kazánok légutánpótlása térszín alatti felül nyitott légcsatornával, un. an-
golaknával biztosított, aminek határoló vasbeton szerkezete a fenéklemezre terhel. A lift ala-
pozása szintén -4,60 alsó síkú vasbeton lemezzel készült. 

A pince feletti födém (a.s.:-0,45) 20cm szerkezeti vastagsággal kialakított monolit vasbeton 
szerkezet. A födém a központi négy darab vasbeton pillérre, a pince határoló falaiba integrált 
pillérekre illetve a liftakna és a lépcső határoló falára terhel. Az épület megközelítését szolgá-
ló lépcsők a lemez törtvonalú folytatásaként készültek el. Ezen födémszerkezet és tartóele-
mei járatos kialakításban készültek, hiszen a födémszerkezet az alatta lévő pillérekre és falak-
ra terhel. 

Az épület felsőbb szintjeinek kialakítása az előzőekben említett függesztett kialakítással ké-
szült. Ez úgy valósult meg, hogy a négy darab ’L’ keresztmetszetű, 80cm x 80cm befoglaló mé-
retű vasbeton oszlop a legfelső szint feletti zárófödémig megépítésre került. Az oszlopok a 
legfelső szinten, a tetőfödémben egy 80cm széles és 50cm magas vasbeton gerendával egy-
máshoz kitámasztásra kerültek, és ezen gerendázat oszlop fölötti részéhez oszloponként 4-4 
darab, azaz összesen 16 darab sodronykötél került rögzítésre. Erre a 16 darab sodronykötélre 
került felfüggesztésre a földszint, az I. és bár nem közvetlenül, de a II. emelet feletti födém is. 

A földszint feletti monolit vasbeton födém 26cm szerkezeti vastagsággal készült. A födém a 
négy darab központi pillérre terhel, a lépcső és a liftakna határoló falaitól dilatációval elvá-
lasztva került kialakításra. A lemez szélein szerelvények kerültek elhelyezésre, amikhez csat-
lakoztatták a függesztő szerkezetet, ami a földszint feletti födémet (a.s.: +3,30) felkötötte az 
I. emelet feletti födémhez (a.s.:+7,10). 

Az I. emelet feletti födémszerkezet statikai váza nagyon hasonló a földszint feletti födémé-
hez, viszont ez a lemez 30cm szerkezeti vastagsággal készült. Tehát itt is a központi pillérek és 
a födém szélein lévő 16 darab felkötési ponthoz csatlakoztatott ferde vezetésű kábelek bizto-
sítják a lemez állékonyságát, a lift és a lépcsőszerkezet falai külön dilatációs egységként ké-
szültek. Az I. emelet feletti födém nagyobb alaprajzi méretét a körbefutó 80cm kinyúlású elő-
tető okozza, melynek statikai szerepe nincs, csak és kizárólag építészeti szükségből került ki-
alakításra. 
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A II. emelet feletti födém (a.s.: +10,60) 20cm szerkezeti vastagsággal készült monolit vasbe-
ton lemez. A födémlemez szintén a központi pillérekre terhel, a lift és a lépcső falaitól 
eldilatálva készült. A födémen a +7,10 alsó síkú lemezt függesztő kötélszerkezet keresztülve-
zetésre került oly módon, hogy a függesztő kábelek ezt a födémet nem gyámolítják. A födém 
megtámasztását az I. emelet feletti födémre terhelő határoló téglafal és az arra egy koszorú 
közbeiktatásával állított acél pillérek biztosítják.  

Ezek alapján kijelenthető, hogy az I. emelet feletti födém (a.s.: +7,10) ferde kábelekkel hátra-
kötésre került a központi pillérekhez, viszont ezen födémhez került függesztésre a földszint 
feletti födém, illetve erre a födémre terhel a határoló fala mentén alátámasztott +10,60m al-
só síkú II. emelet feletti födém is. 

A legfelső, záró födémszerkezetről zsaluzási terv nem állt rendelkezésre. Az építészeti tervek 
és az egyéb terveken szereplő hivatkozások alapján a födém 15cm szerkezeti vastagsággal ki-
alakított monolit vasbeton lemez, ami leperemezésre került egy – korábban már említett –
80cm széles és 50cm magas alulbordával, ami elsősorban nem a födém merevítését, hanem 
az oszlopok egymáshoz való kitámasztását illetve a függesztő kábelek fogadását szolgálja. 

A tartószerkezeti rendszerről összefoglalásként az alábbi megállapítások tehetők: 

- az épület síkalapozással készült, a központi négy darab pillér, a lift és a kazánok alatt le-

mezalap található, az egyéb szerkezetek sávalapokra terhelnek 

- a pince feletti födém a határoló téglafalakba integrált vasbeton pillérekre, a liftakna és a 

lépcső határoló falaira és a központi négy darab ’L’ keresztmetszetű pillérre terhel 

- a földszint és az I. emelet feletti födém a központi pillérekre terhelnek, és a széleken ká-

belekkel függesztésre kerültek, a lépcső és a lift falai külön dilatációs egységet alkotnak 

- a II. emelet feletti födém a központi pillérekre és a határoló falán keresztül az alatta lévő 

födémre terhel, a lift és a lépcső falai külön dilatációt alkotnak 

- a III. emelet feletti zárófödém a határoló bordákon keresztül a központi pillérekre terhel. 

2.1.2. Műszaki állapot ismertetése 

Az 1981. május 1.-én lévő átadásig kivitelezett épület állapota a korára jellemző jegyeket mu-
tatja. Az épületen az építése óta jelentősebb felújítás nem történt, ami leginkább a szakipari 
elemeken hagyott nyomott. Az épület állékony, elsődleges szerkezeti elemein károsodásra 
utaló jelek nem láthatók. 

Az épület fő teherhordó elemei, a négy darab 80cm x 80cm befoglaló méretű, ’L’ alaprajzi ki-
alakítású pillér az épület nagy részében takart állapotban van. A burkolat elbontását nem tar-
tottuk indokoltnak, mert a legkisebb valószínűséggel mutatkoznak pilléren, főleg amik a külső 
behatástól a burkolatok lévén védve is voltak, károsodások. 

A pillérekre terhelnek a különböző szerkezeti vastagsággal kialakított födémek. A födémeket 
több helyen szemrevételezéssel megvizsgáltuk, azokon károsodásra utaló jelek (repedések) a 
vizsgálat idejében nem voltak láthatók, így a födémek - szemrevételezés alapján - szintén sé-
rülésmentesnek nevezhetők. 

A statikai rendszer fő elemei még a függesztő kábelek. A kábelek védőcsőben kerültek elhe-
lyezésre, mely védőcsövek mind a fizikai behatástól való védelmet, mind a zsírral való kikenés 
következtében a korrózió elleni védelmet is biztosítják. Ezen túlmenően a földszint feletti 
függesztő kábelei még két darab összeforgatott melegen hengerelt U140-es idomacéllal is 
beburkolásra kerültek, amely elemek elhelyezésére nagy valószínűség szerint építészeti okból 
(ehhez csatlakoznak a nyílászárók) volt szükség, tehát tartószerkezeti szerepük vélhetően 
nincs. Megalapozottan feltételezhető, hogy maguk a kábelek sérülésmentes állapotban van-
nak, hiszen a védelmükre elhelyezett elemek is – már ahol láthatóak voltak –
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sérülésmentesek. A födémcsatlakozást biztosító lehorgonyzó tömbök betonján sérülés, káro-
sodás szintén nem volt látható. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy bár az épület a korának, a kivitelezés idejében rendelkezésre 
álló anyagoknak és az azóta elmaradt jelentősebb felújítások, modernizálások miatt nincs túl 
jó műszaki állapotban, maga a tartószerkezet sértetlen, azokon külső behatásra, túlterhelésre 
vagy fáradásra utaló jelek nem láthatóak, az épület állékonysága biztosított. 

2.2. A tartószerkezeti rendszer jelenlegi követelményeknek megfeleléséről, illetve a teljesítéshez 
szükséges tennivalók felsorolása 

Az épület tervezésekor a Magyar Szabvány, annak is az 1985-86 környéki utolsó jelentősebb 
módosítása előtti (1975 környéke) előírásai voltak érvényben. Azóta a szabványok tekinteté-
ben az egész Európai Unióban, így Magyarországon is nagy változások történtek. Magyaror-
szágon 2010. január 1.-től az MSZ szabványsorozat visszavonásra került és helyette a harmo-
nizált európai szabványsorozat, az MSZ EN használata javasolt. Ennek megfelelően az épüle-
tekre vonatkozó előírások jelentősen megváltoztak. 

A megváltozott előírásokat meglévő épületek esetében több vizsgálat is elemezte és arra a 
megállapításra jutottak, hogy az alapvető hatások figyelembevétele (meteorológiai terhek, 
hasznos terhek stb.) mellett a régi és az új előírások szerint méretezett monolit vasbeton 
épületek szerkezeti kialakításában jelentős különbségek nem adódnak. Egyetlen kivételt a 
földrengésre való méretezés jelent, ami a Magyar Szabvány előírásai alapján nem is minden 
épületre volt javasolt, illetve a figyelembe veendő teher is jelentősen kisebb volt, mint ami az 
MSZ EN szabványsorozatban szerepel. 

Ezek alapján az alábbi szakmai gyakorlat alkalmazandó, ami a Vasbetonépítés 2010/3 számá-
ban jelent meg:  

„A meglévő építmény tartószerkezeteit, azok megerősítését, és az azokra terhelő szerkezete-
ket általában szabad az építés idején hatályos előírások (azok hiányában szakmai szabályok) 
alapján ellenőrizni és tervezni, kivéve, ha a szerkezeten súlyos statikai eredetű károsodások 
(pl. túlzott lehajlás, súlyos károsodásra utaló repedés) jelentkeztek, vagy ha a szerkezeti 
anyaggal, illetve a szerkezettípussal kedvezőtlen tapasztalatok voltak (pl. bauxitbeton, salak-
beton szerkezetek). A 2009 előtt megépült építményeket földrengésre – mint új követelmény-
re – az MI 04 133 – 81 Műszaki Irányelv szerint kell igazolni.” 

„A szakértő tehát eljárhat az éppen hatályos előírások szerint, vagy választhatja – a szab-
ványjavaslatban meghatározott feltételeket kielégítő esetben – a tartószerkezet létrehozása-
kor érvényes előírások alapul vételét, kiegészítve az MI 04 133 szerinti földrengésvizsgálattal. 
A szakértő eldöntheti, hogy indokolt-e egy jól működő, biztonságosnak ítélhető szerkezetet 
csak azért megerősíteni, mert szigorúbb előírás körébe került. A szabványjavaslat értelemsze-
rű alkalmazásával a szakértő nem kényszerül ilyen tettre, az indokolatlan beavatkozás elke-
rülhető.” 

Ezen megállapítások a magyar Mérnöki Kamara gondozásában megjelentetett kiadvány (Mű-
szaki Irányelv – MMK 2010., Épületek Megépült Teherhordó Szerkezeteinek Erőtani Vizsgála-
ta) is rögzíti. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy teherbírás tekintetében – a földrengéssel szembeni ellenállás 
miatt – a jelenlegi épület nem fog megfelelni a jelenleg hatályos MSZ EN szabványsorozat 
előírásainak, de ez nem is várható el egy 1977-ben tervezett épülettől. Az épületen egyéb-
ként – mint azt már előbb is rögzítettük – szerkezeti károsodás nem látható, a rendelkezé-
sünkre álló tervek és a helyszínen látottak alapján „kedvezőtlen anyag” szerkezetben nem 
volt észlelhető. Tehát amennyiben az épület átépítésre kerül, akkor vagy a létesítésekor ér-
vényes szabványoknak való megfelelősséget kell igazolni kiegészítve az MI 04 133 – 81 Mű-
szaki Irányelv szerint földrengésvizsgálattal, vagy a vizsgálat idejében hatályos MSZ EN szab-
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ványsorozat szerinti megfelelősséget kell igazolni. A kettő között a tervező belátása szerint 
szabadon választhat. 

Előzetes, statikai vizsgálat nélküli megítélésünk szerint az épület földrengéssel szemben nem 
rendelkezik kellő merevséggel, de ezt megalapozottan kijelenteni csak egy részletes statikai 
vizsgálat elkészítése után lehet. 

2.3. Az épület esetleges belső átalakítását tartószerkezeti szempontból korlátozó tényezők bemu-
tatása  

2.3.1. Bontható szerkezetek 

Az épület építészeti átalakítására kisebb nagyobb kötöttségekkel van lehetőség. Az alább fel-
sorolt elemek elbontása szerkezetileg nem, vagy csak részlegesen engedélyezett: 

- belső négy darab ’L’ keresztmetszetű pillér 

- pince teherhordó falakba integrált vasbeton oszlopok, bár egyes oszlopok kiváltása meg-

oldható 

- pince szinten lift- és lépcsőhatároló falak 

- homlokzati függesztő szerkezetek 

- II. emeleti homlokzati teherhordó falak, de a homlokzati fal átalakítása, kikönnyítése le-

hetséges. 

2.3.2. Teherbírás 

A pince, földszint és az I. emelet feletti födémszerkezetek méretezése a terveken feltüntetet-
tek szerint 9,0kN/m2 (900kg/m2), a II. emelet feletti födém 2,0kN/m2, azaz 200kg/m2 hasznos 
teherre történt. A megadott hasznos terhelési értékekről nem derül ki, hogy az alap, vagy biz-
tonsági tényezőkkel felszorzott mértékadó értékeket jelent, illetve az alkalmazott szabvány 
sem került a tervekre felvezetésre, ami alapján a biztonsági tényezőkre következtetni lehet-
ne. 

A 9,0kN/m2 megadott hasznos terhelési érték jelentős érték, hiszen az MSZ EN 1991-1-1:2005 
szabvány 6.1 táblázata szerint: 

- C4.: Testmozgásra használt födémterületek (pl.: tánctermek, tornatermek, színpadok) és 

- C5.: Jelentős tömeg gyülekezésére szolgáló födémterületek, (pl.: nyilvános eseményeket 
befogadó épületek, mint hangversenytermek, sportcsarnokok, beleértve azok lelátóit, te-
raszait és közlekedési célú födémterületeit) 

a tartószerkezeti számítás során figyelembe veendő hasznos teher 5,0kN/m2, ami alapérték, 
tehát biztonsági tényező nélküli érték. Ezt a figyelembe veendő biztonsági tényezővel - ami 
jelen esetben 1,5 - felszorozva is csak 7,5kN/m2 mértékadó hasznos terhelést kapunk, ami ki-
sebb, mint a terveken szereplő 9,0kN/m2. Ezek alapján feltételezhető, hogy a jelenlegi előírá-
soknak is meg fog felelni a pince, a földszint és az I. emelet feletti födémek és az azokat meg-
támasztó tartószerkezetek teherbírása. 

Ezen jelentős terheken kívül a födémeken jelentős salakfeltöltés is található: 

- pince felett: 19,5cm 

- földszint felett: 15,0cm 

- I. emelet felett: 11,0cm. 

Amennyiben egy átépítés során szükséges, akkor ezen salakfeltöltés megszüntethető és je-
lentősen kisebb testsűrűségű, azaz kisebb súlyú anyaggal pótolható. 

A II. emelet feletti födém, azaz a padlástér padlójának teherbírására 2,0kN/m2 (200kg/m2) ke-
rült a terveken megadásra. Ez nem egy nagy teher, ami a födém használhatóságát befolyá-
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solhatja. Ezt utólagos megerősítéssel, vagy a terhek közvetlen pillérekre való átterhelésével 
(géptartó keretek beépítése) oldható meg. 

A padlástér feletti zárófödémről terv nem állt rendelkezésünkre, ezért annak teherbírásáról 
nyilatkozni nem lehet. A tetőfödémre plusz teher (pl. kollektor, napelem stb.) segédszerkezet 
felhasználásával minden további nélkül elhelyezhető, ha a segédszerkezetek közvetlenül a pil-
lérekre vagy a gerendákra terhelnek. 

Ezek alapján összefoglalóan kijelenthető, hogy az épület a 2.3.1 pontban felsorolt elemek ki-
vételével nagy valószínűséggel jelentős mértékben átalakítható, a terveken megadott terhe-
lési adatok nagy teherbírásra utalnak, de ezt a tervezés során tartószerkezeti ellenőrző számí-
tással feltétlen igazolni szükséges! 

2.4. A külső és belső bontható elemek és a bontásukkal járó járulékos munkálatok felsorolása 

Az épület felmerülő átalakítása során az alábbi elemek bonthatók jelentősebb tartószerkezeti 
beavatkozás nélkül: 

- kültéri kémény és alapozása 

- kazán légutánpótlást biztosító akna 

- pince határoló vázkitöltő falak (a vasbeton oszlopok között) 

- kazánalapok 

- udvar felöli lépcsők (utca felöli nem bontható, de megszüntethető) 

- belső válaszfalak minden szinten 

- építészeti burkolati elemek minden szinten 

- salakfeltöltés minden szinten (eltávolítása javasolt) 

- földszinti homlokzat komplett bontása 

- I. emeleti homlokzat bontása, a 16 darab függesztő elem kivételével 

- II. emeleti homlokzat a 16 darab téglafalra történő alátámasztás födémre történő kiváltá-

sa esetén 

- komplett fa ácsszerkezet 

- I. emelet feletti 80cm széles előtető (vályú) a függesztő elemek lehorgonyzó tömbjeinek 

kivételével 

- II. emelet feletti 60cm széles előtető (vályú). 

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

Az 1973-ban tűz által elpusztult Művelődési Ház és Könyvtár helyén, 1981-ben került átadás-
ra a 220 fő befogadóképességű, összesen 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. 

Az Önkormányzat által 2016. év elején kiírt tervpályázat szerint egy kb.: 1000 m2 -es művelő-
dési házra, 200 m2-es városi könyvtárra, 300 m2-es egészségházra, 2000 nm-es kereskedel-
mi-, szolgáltató területre és esetleg parkoló garázsra lenne szükség.  

Ezek közül a művelődési ház szélfogót, előcsarnokot, ruhatárat, portát, wc és mosdó helyisé-
geket, kávézót, raktárakat, szakköri helyiségeket, irodákat, teakonyhával, öltözőkkel és egy 
nagytermet tartalmazna. A nagy előadó teremre vonatkozó minimális területi igény 500 

m2, melyet úgy szükséges biztosítani, hogy adott esetben bővíthető, illetve multi-

funkcionális legyen.  A multifunkcionális terek jellemzői, hogy könnyen mozgatható bútorok-

kal és egyéb eszközökkel a tér bármikor egyszerűen átalakítható az épp aktuális funkció köve-

telményeinek megfelelően vendégfogadás, sportrendezvény, konferencia, zenei vagy színházi 
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előadás, tárgyalás követelményeinek. A funkcióval és térképzéssel kapcsolatos igényeket tartó-

szerkezeti szempontból a következőképpen értékeljük: 

- Az új épületkomplexum művelődési házra és könyvtárra vonatkozó területi igény jelenlegi 

megfelel az 1100 nm-es két funkciós művelődési ház területének. Ebből a szempontból az 

épületet bővíteni nem kell.  

- A multi-funkciós nagy terem kialakításának lehetősége: 

- összefüggő nagy tér létesítésének lehetősége a meglévő tartószerkezet szempontjából 

A belső összefüggő nagy tér kialakítására csak korlátozottan adódik lehetőség, hi-

szen a belső négy darab, 80cm x 80cm befoglaló méretű vasbeton oszlop elbontása 

nem megoldható. A lépcső megszüntetésére és helyette födémterület kialakítására 

minden szinten van lehetőség. A lift falainak megszüntetése a pinceszinten nehézkes, 

de a felsőbb szinteken minden további nélkül kivitelezhető, helye födémterülettel pó-

tolható.  

Ezúton hívjuk fel ismételten a T. Megrendelő figyelmét, hogy ilyen mélységű átépí-

tés esetén az épület állékonyságának, különösen földrengéssel szembeni ellenállásá-

nak vizsgálata feltétlenül szükséges. A jelenlegi szerkezeti kialakítás mellett a föld-

rengéssel szembeni kellő ellenállást nem látjuk biztosítottnak, azt részletes számítás-

sal feltétlenül ellenőrizni szükséges! 

- összefüggő nagy tér létesítésének lehetősége az épület bővítésével és ennek a meglé-

vő tartószerkezet szempontjából történő értékelése 

Az épület melléépítéssel minden további nélkül bővíthető. Egyetlen apró kötöttséget 

az alapozás kialakítása jelenthet, de megfelelő szerkezeti váz kiválasztása esetén a 

melléépítésnek akadályát nem látjuk. Az új és a régi szerkezetet szerkezeti dilatáció-

val kell elválasztani, de a meglévő épület földrengéssel szembeni állékonysága akár 

a melléépített új egységgel is biztosítható a legszigorúbb előírások figyelembe véte-

lével is. 

- a multi-funkciós tér – funkcióktól függő - hasznos terhei és a tervezésnél feltételezhe-

tően figyelembe vett hasznos terhek 

Ezen felvetés a 2.3.2 pontban már részint megválaszolásra került. A terveken rögzí-

tett terhek meghaladják a szükséges terheket, tehát a felvázolt funkciók esetében a 

tervek alapján teherbírási problémára nem kell számítani. Amennyiben szükséges, a 

födémeken lévő salakfelatöltéssel jelentős plusz teherbírás biztosítható, a salak eltá-

volítása és új, modern építészeti rétegrend kialakítása egyébként is ajánlott. 

A multi-funkciónális nagy terem létesítésnek akadálya az épület tartószerkezeti ki-

alakítása, ahogy ezt elemeztük az előző pontokban 

- Amennyiben az épület műszaki állapot értékelésének építészeti és épületszerkezeti szem-

pontú fejezetében ismertetésre kerülő nagyobb funkciónális igényeket vesszük alapul, ak-

kor a művelődési ház kb.: 2000 nm-es területen tudna működni. Ezt a jelenlegi épület bő-

vítésével vagy bontásával és új építésével lehet biztosítani.  

- Az új épületkomplexum kialakítására vonatkozó igény értékelése tartószerkezeti szempont-

ból ( pl.:a bővítés lehetősége, a csatlakozás a meglő épülethez az új épület résznek a meg-

lévőhöz csak tartószerkezeti szempontú értékelés) 

Mint azt már a kettővel ezelőtti bekezdésben is leírtuk, az épület hozzáépítéssel tör-

ténő bővítése tartószerkezeti szempontból kimondottan előnyős és egyszerűen, jára-

tos módszerekkel kivitelezhető.  

Az új épületrész oly módon is kialakítható, hogy az a meglévő épületszárny földren-

géssel szembeni állékonyságát is biztosítja.  

Mivel az épületek eltérő időben kerülnek megépítésre, ezért függőleges elmozdulást 

biztosító szerkezeti dilatáció kialakítása feltétlenül szükséges. 
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- A parkolási igény földalatti parkoló garázsban történő biztosítása, min. 22 gk. részére, 

amennyiben csak a művelődési ház és könyvtár parkoló igényét vesszük figyelembe  

Az épület pinceszintje tartószerkezeti szempontból parkolóvá történő átalakításra al-

kalmas. A parkolószint megközelítése új rámpa kialakításával és a határoló fal bon-

tásával lehetséges. 

2.6. A külső megjelenést befolyásoló szerkezeti elemek cseréjének, illetve a meglévők felújítá-
sának értékelése tartószerkezeti szempontból 

A külső megjelenést tartószerkezeti elem nem igazán befolyásolja, hiszen az épület állékony-
sága a négy darab központi pillér illetve a függesztő szerkezeteken keresztül biztosított. Mint 
azt már a 2.4 pontban is felsoroltuk, az alábbi elemek bonthatók a szerkezeti rendszer jelen-
tős megbolygatása nélkül: 

- földszinti homlokzat komplett bontása 

- I. emeleti homlokzat bontása, a 16 darab függesztő elem kivételével 

- II. emeleti homlokzat a 16 darab téglafalra történő alátámasztás födémre történő kiváltá-

sa esetén 

- komplett fa ácsszerkezet 

- I. emelet feletti 80cm széles előtető (vályú) a függesztő elemek lehorgonyzó tömbjeinek 

kivételével 

- II. emelet feletti 60cm széles előtető (vályú). 

Tartószerkezeti szempontból nem látunk problémát az I. emeleti homlokzati síkkal megegye-

ző síkban építendő új homlokzati falak vagy üvegfalak kialakításban. 

Ugyancsak nincsen tartószerkezeti akadálya a tetőszerkezet komplett bontása után a bővített 

épület új, a városképi arculathoz illeszkedő tömegformálást biztosító új tetőszerkezet kialakí-

tásának. 

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

A helyszíni szemlén tartószerkezeti okra visszavezethető károsodást nem láttunk, a tartószer-
kezeti elemeken szemrevételezéssel károsodás nem volt megfigyelhető. A helyszíni szemlén 
segítségünkre lévő személy (Gönye Csaba) elmondása szerint a földszint feletti födémben je-
lentős alakváltozások játszódnak le. Ezen alakváltozásnak, lehajlásnak mi nyomát nem láttuk. 
A belső faszerkezetű mobilfalak szorulásának oka a nem megfelelő szerelés, a beállítás lehe-
tőségének hiánya, nem pedig a födém lehajlása. Amennyiben olyan mértékű lehajlások jöttek 
volna létre, amikről a bejárás során szó volt (5-10 cm-t kellett az ajtóból levágni, mert szo-
rult), akkor annak egyértelmű nyomának (repedések) kellene lennie. Ilyet mi a helyszíni szem-
le során nem láttunk. Amennyiben továbbra is felmerül a gyanú a túlzott lehajlásokkal kap-
csolatban, akkor azt terhelés melletti, geodéta által végzett lehajlás méréssel ellenőrizni kell! 

2.8. Az épület tartószerkezeti rendszerének állagmegőrzése érdekében szükséges feladatok, 
rendszeres karbantartások ajánlása 

Az épületen több helyen beázás nyomai voltak láthatóak, a homlokzaton több helyen levált a 
vakolat. A nem kívánatos vizesedés az esztétikai és egészségügyi kérdéseken túl a szerkezetek 
károsodásával kapcsolatban is kerülendő. Amennyiben a közeljövőben jelentős átalakításra, 
felújításra nem is kerülne sor, a beázásokat akkor is meg kell szüntetni, mert az szerkezeti ká-
rosodást is előidézhet. 

Szerkezeti szempontból szükséges egyéb beavatkozások: 

- A földszint feletti födém a salakfeltöltés homlokzati kiszellőztetésének környezetében 

beázás, vakolatleválás tapasztalható, mely a későbbiekben nem várt betonkorróziót 
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okozhat. A további károsodás kialakulásának elkerülése érdekében a fellazult vakolatot el 

kell távolítani, a szellőzőrostélyokat javasolt cserélni olyan típusra, aminek a homlokzat-

hoz való zárása megfelelő vízzárósággal kialakítható. 

- Az I. emelet feletti födém kiugró előtető vízorr képzése nem megfelelő, a peremező acél-

szerkezet korróziója elkezdődött, a vakolat több helyen levált. Ezért a további károsodás 

kialakulásának elkerülése érdekében javasoljuk a meglévő vízorr kialakítását kijavítani, il-

letve a felületi károsodásokat javítani.  

- A II. emelet feletti födém lemezszél vízorr képzése nem megfelelő, a vakolat több helyen 

levált. Ebben az esetben is az előző bekezdésben leírtaknak megfelelően javaslunk eljárni. 

2.9. Összefoglalás, szakértői megállapítások 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ (épült Ifjúsági ház és könyvtár) 1981. május 1.-én került 
átadásra. Az épületen azóta jelentősebb felújítás, korszerűsítés nem történt, ami mind a fel-
használt anyagokon, mind az alkalmazott műszaki megoldások színvonalán látható.  

Az épület nem annyira járatos, hétköznapi statikai kialakítása az épületnek egy kis plusz érté-
ket is ad, mely egyébként tartószerkezeti szempontból jó állapotban van, azon szerkezeti ok-
ra visszavezethető károsodások nem láthatók. 

Az épület szerkezetileg alkalmas a külső megjelenését, építészeti tömegképzését és a belső 
használhatóságát jelentősen megváltoztató átalakításra bizonyos kötöttségek figyelembe vé-
telével. Ez a kötöttség pedig nem más, mint az épület belső négy darab fő tartó pillérének el-
bonthatatlansága, mely egyidejűleg az elvárt nagy összefüggő belső térképzést akadályozza. 

Ezek alapján tartószerkezeti szempontból kijelenthető, hogy az épület jelen kialakításával az 
elvárt új funkció kiszolgálására nem alkalmas, de mivel melléépítés szinte zavartalanul tör-
ténhet, ezért ily módon biztosítható egy új, nagy alapterületű helyiség (színházterem) létesí-
tése. A meglévő épület egy jelentős felújítás és átalakítás eredményeként alkalmassá tehető 
a kiszolgáló és egyéb funkciójú helyiségek fogadására. 

Amennyiben az épület átalakítására, bővítésére nem kerülne sor, abban az esetben az épület 
állagát folyamatoson romboló, károsító hatásokat meg kell szüntetni, mert azok egy idő után 
szerkezeti problémát is okozhatnak. 

Az épület bontása esetén arról bontási tervet kell készíttetni, és az épület bontását - annak 
nem igen járatos szerkezeti rendszere miatt - különös körültekintéssel és csak megfelelő fel-
készültségű cég által szabad végezni. 

 

Budapest, 2016.02.23. 

 

 

 

 Jámbrik Csaba, okl. építőmérnök,  
T - Tartószerkezeti tervezés,  

SZÉS1 - Tartószerkezeti szakértés,  
SZÉS2 - Épületszerkezeti szakértés 
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2.10. Fotó mellékletek 

 

1. kép – utcai homlokzat 

 

 

2. kép – károsodott födémszélek 

 

 

3. kép – kábelfogadó oszlop-gerenda 
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4. kép – sérülésmentes I. emelet feletti monolit vasbeton födém 

 

 

5. kép – I. emelet feletti födém kábel lehorgonyzó tömb 

 

 

6. kép – II. emelet feletti repedésmentes födém és kábelek eldobozolása 
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