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4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 

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

4.1.0. Külső közművek 

 A tárgyi épület egy teljesen közművesített, városi területen fekszik, az ingatlan összközműves. A 
telekhatáron belül rendelkezésre álló közművek a következők: 

 földgáz elosztóhálózat 

 ivó- és tüzivíz hálózat 

 szennyvíz csatornahálózat 
 
A nyomóvezeték és a gáz csatlakozás és közmű gerincvezeték, a Kossuth Lajos utcai oldalon, míg a 
szennyvíz csatlakozás és gerincvezeték a Fő utca oldalán található. A közművek azonosítása a helyszíni 
bejárás és a rendelkezésemre bocsájtott VÁTI által 1978-ban készített tervek alapján történt.   

4.1.1. Fűtés 

 Az épület hőigényét kétcsöves rendszerű központi fűtés elégíti ki.  A kazánok fűtését gázenergia 
biztosítja. Az épület pinceszintjén, különálló helyiségben van elhelyezve a 2 db Thermopress150 kazán.  
Az épületben többféle hőleadó van beszerelve, a nagyobb központi terekben bordás csőregiszterek van-
nak elburkolva fa szerkezetű ülő alkalmatosságnak is használható padokkal, ill. 2-3 oszlopos öntöttvas 
radiátorok, kevés helyen, pl. a pinceszinti közösségi térben lapradiátorok is találhatóak.  A fűtési rend-
szer Tichelmann kötéssel van kialakítva, kivéve a pinceszinten utólagosan felszerelt lapradiátorok. 
Az 1981-ben beépítésre került, 1977 gyártott kazánok névleges teljesítménye egyenként 175 kW.  A 
kazánház kialakításánál egy harmadik kazán beépítésének a területi lehetősége is adott, azonban erre 
nem került sor. A kazánok PGG20-as gázégő fejjel vannak felszerelve, melyek közül jelenleg csak az egyik 
üzemel. Ugyancsak a kazán helyiségben került felszerelésre az osztó-gyűjtő is, melyek anyaga karimás 
csatlakozású acél. Az osztó is és a gyűjtő is ellátott nyomás- és hőmérővel. Az osztó/gyüjtő két körös, 
melyből az egyik az épület fűtését, a másik a termoventilátor, ill. a szellőző gép fűtését szolgálja.  Az 
épület fűtését szabályozási funkciót biztosító Thermoreg megközelítően 15 éve nem működik, nincs 
használatban, a motoros szelep csak lezárni tud. Korábban külső hőmérsékletérzékelő is volt rácsatla-
koztatva, mára már ez sem működik. A felmérés idején csak kézi beavatkozással lehet változtatni, módo-
sítani a fűtési előremenő hőmérsékletét. Ez a szabályozás! A visszatérőbe épített 2 db Grundfoss kering-
tető szivattyú közül is csak az egyik üzemképes.  A 800 l-es tágulási tartály a padlástérben van elhelyez-
ve, mely nyitott rendszerű. A fűtési rendszer légtelenítése a padlástérben elhelyezett légedényen ke-
resztül történik. A fűtési rendszer hőtermelői oldala műszakilag több tekintetben nem megfelelő, a 
fent említett hiányosságokkal és meghibásodásokkal találkoztam, ami nem biztonságos üzemeltetést 
jelent. A felújítás elmaradása esetén a hibák, hiányosságok javítását a fűtési szezon után mindenkép-
pen el kell végezni. 

A padlástérben elhelyezett szellőzőgép (jelenleg nem üzemel) és a kazánházba beszerelt termo- 
ventilátor fűtéséhez is a fenti kazánok biztosították, biztosítják a szükséges hőenergiát.   

A kazánház létesítésekkor a tervezett 3 kazánhoz, három önálló kémény került felépítésre. A 
kémények egyenként 18 m magasak, NA 300 mm koracélból készültek, melyeket kőzetgyapot szigetelés-
sel láttak el és NA 500 forrcső köpennyel védtek meg. A két meglévő kazántól a füstcsatorna épületen 
belül szabadon, épületen kívül csőcsatornába szerelve valósult meg. A harmadik kazán füstcsőcsatlako-
zása is kiépítésre került, mivel eredeti funkció szerint nem üzemel, ezért a későbbiek során kábelcsator-
nának használták. Jelenleg is telekommunikációs kábelek haladnak benne.  

A működő két kéményt az előírások szerint évente ellenőrzi a területi Kéményseprő Vállalat, 
2015.05.21.-én volt az utolsó felülvizsgálat. Az ellenőrzés szerint a 7 db vizsgálati szempontból 5 megfe-
lelő, 2 szempont pedig NEM MEGFELELŐ értékelést kapott: mindkét kéménynél és az összekötő elemnél 
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is a tisztítási és ellenőrzési feltételek nem feleltek meg.  Szükséges a kijavításuk és az ismételt „Műsza-
ki-biztonsági felülvizsgálat” megrendelése! 
Az épület felújítás elmaradása esetén a fűtési szezon végén a Magyar Kémény Kft BT588338 sorszámú 
tanúsítványában jelzett műszaki hiányosságokat feltétlenül ki kell javítani, ennek elmaradása az üze-
meltető felelőssége. 
 
4.1.2. Gáz 

 Az ingatlan vezetékes gázhálózattal ellátott. Az 110/KPE  gáz csatlakozó vezeték, ugyancsak KPE 
védőcsőben érkezik a Kossuth Lajos utcai oldalról. A földi vezetékbe egy lazakarimájú tolózár van beépít-
ve, mely egy fogadóaknában látható. Innen a földi méretlen vezeték anyaga szigetelt acélcső, mely 
anyagváltás nélkül, angol aknán keresztül érkezik meg a pincei gázfogadóba. A 65 m3/h mérőórát kb. 15 
évvel ezelőtt kisebb teljesítményűre cserélték. A mérőóra a pincében egy önálló helyiségben van elhe-
lyezve, ELSTER gyártmányú, kétcsonkú, membrános kivitelben.  A mérőóra BK-G25M típusú, Q névl=25 
m3/h teljesítményű, gyári száma: 624351410390338. A mérő előtt és után is egy-egy elzáró van beépít-
ve, a földelés szakszerűen van kialakítva. A mérő 2014-es gyártású, az előírásoknak megfelel. A gázveze-
ték épületen belül, falon kívüli vezetéknél MSZ EN 10208 szerinti L245NB minőségű acélból készült var-
ratnélküli acélcsövek, MSZ EN 10220 szerinti méretekkel. Az órától a kazánházba, a vízszintes szakaszon 
NA80-as mérettel van szerelve. A fogadóhelyiségből kilépő vezetékbe egy füst és gáz-érzékelős bizton-
sági mágnes szelep van beépítve, melyet áramkimaradás után kézzel kell újraindítani.   

  Az épületben jelenleg csak a pincében van gázkészülék. A két Thermopress150 kazán egy-egy 
PGG20-as gázégő fejjel van felszerelve. Az égőfejekhez a mennyezetről egy-egy 1”-os fogyasztóvezeték 
van beszerelve, melyből elzárón és nyomásszabályozón át érkezik a földgáz az égőfejekhez. Mindkét 
gázégő előtt az előírt szerelvénysor megtalálható. A megtekintés idején csak az egyik égőfej volt üzem-
képes. A fogyasztói gázvezeték előírás szerint el van látva szellőző vezetékkel, mely a kazánokat kiszolgá-
ló kéményekhez van rögzítve és a pipa is ott van elhelyezve.    
 A gázhálózat műszakilag megfelelő, a fogyasztó berendezések elavultak, hibásak. A felújítás 
elmaradása esetén a második kazánon lévő gázégőfej javítása vagy cseréje feltétlenül szükséges, kü-
lönben előfordulhat, hogy az épület fűtés nélkül marad. 

4.1.3. Víz-csatorna 
  Az ingatlan rendelkezik nyomóvíz csatlakozással, mely a Kossuth Lajos utcai oldalon a telekhatá-
ron belül kialakított vízóraaknába csatlakozik. Az NA100-as nyomóvezeték az aknában irányváltás nélkül 
halad keresztül, ez biztosítja az épület tüzivíz igényét. Az aknában egy „T”-idom után van kialakítva szak-
szerűen a vízóra. A vízórához közel, - 1,5 m-re - egy öv. fedlappal ellátott süllyesztett aknában kerti csap 
csatlakozás van kialakítva. Az épületen belüli nyomóvezeték anyaga többnyire horganyzott acélvezeték, 
de pár helyen történt kiváltás műanyag vezetékre.  

Az épületben a felső három szinten 1-1 női/ férfi WC-mosdó helyiség van kialakítva, a pincében 
az eredeti funkció szerint történt meg 1 női-, 1 férfi öltöző, zuhanyozó, WC  kialakítása, szerelése, szerel-
vényezése. Ezen kívül egy büfé-konyha, valamint a kazánhelyiségben falikút került kialakításra. Az épület 
udvarán külső szaniterek vannak felszerelve egy piac üzemeltetéséhez szükséges higiéniai okokból. A 
mosogatók és a mosdók mind vízoldalról, mind szennyvízelvezetés oldalról bekötöttek, de használaton 
kívüliek.  

A használati melegvíz nem központosított. A földszinti, emeleti és tetőtéri WC-k mosdóihoz, va-
lamint a kiskonyha és büfé mosogatóihoz helyi, elektromos, 5-10-l-es kisvízmelegítők biztosítják a fo-
gyasztás helyén a kézmosásához, mosogatáshoz szükséges meleg vizet. A pincei közösségi térhez tartozó 
vizesblokkok csapoló egységeihez két 120-200 l-es bojler csatlakozója van kiépítve, azonban csak az 
egyik van felszerelve.  A zuhanyozóból raktár lett kialakítva, így nincs szükség a bojlerre sem. 

A szennyvíz alapvezeték épületen belül a tervek szerint forrcsővel történt, a függőleges ejtő ve-
zetékek és az ágvezetékek P1 nyomásfokozatú PVC csövekkel szerelt. Az épület szennyvíz kivezetése a 
Kossuth Lajos utca felé történik, majd tisztító, fordító aknán keresztül a Fő utca D300-as közcsatornájába 
csatlakozik gravitációs rendszerrel. 

Vízszűrő, vízlágyító berendezés a vízvezeték hálózat védelmére nincs a rendszerbe építve, ezért 
feltételezhető, hogy a vezetékekben jelentős vízkő lerakódás található.  
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A jelenlegi rendszerben több típusú anyag van beépítve, mind a víz oldalán, mind a szennyvíz-
elvetés oldalán. A különböző vezetékeknek az elévülési idejük is különböző, némelyiknek 25-30 év, 
amin már belül van a vizsgált épület. Az anyagváltások is növelik a meghibásodás kockázatát, így a 
biztonságos működést veszélyeztetik. 

4.1.4. Szellőzés 

 Az épületben nincs mesterséges szellőzés kialakítva. Korábban a tetőtérben elhelyezett 
FŰTŐBER gyártmányú RÉKA típusú kaloriferrel fűtött szellőzőgép, - légmenny.:9800 m3/h, telj.:12,2 kW - 
biztosította az I. emeleti közösségi tér frisslevegő utánpótlását, de már jó ideje nem üzemeltetik. A 2013-
ban beépítésre kerülő liftakna útjában volt a légcsatorna, ezért kivágták a tetőtéri szakaszát. Jelen álla-
potban nem is lehetne helyreállítani, beüzemelni. A meglévő légcsatorna szakaszok anyaga acéllemez, 
padlástérben szigetelt, egyébként szigeteléssel nincs ellátva. A használt levegő kivezetésére kibocsájtó 
zsalus szellőző nyílások voltak kialakítva, de ezek jelenleg kőzetgyapottal vannak lezárva, szigetelve.  

 A lépcsőház két oldalán a mellékhelyiségek használt levegő elvezetésére épített szellőzők vannak 
kiépítve, melyekben gravitációs úton történik a szellőzés. Sem nyomott, sem szívott gépi szellőzés nincs 
kialakítva. A szellőző kürtők kivezetése a tetőn kívülre - a padláson keresztül – NA63-as PVC csövekkel 
megoldott.  

A kazánházba került beszerelésre egy TRC-N224 típusú termoventilátor, melynek elsődleges fe-
ladata volt a kazánház fűtésének biztosítása. Ezen kívül a földszint, udvari bejárati ajtó nyitásakor „meleg 
levegőt” biztosított, azaz légfüggönyként is funkcionált korábban. A termoventilátorba érkező hideg 
külső levegőt a fűtési rendszerről üzemeltetett önálló fűtési kör biztosította. Mindkét funkcióját meg-
szüntették az évek során, jelen pillanatban átcsövezéses rendszerrel a pincei közösségi térbe fúj előme-
legített frisslevegőt, mely beömlőnyílása egy öv. radiátor mögött található. 

A szellőzés eredeti, tervezett funkciója nem, vagy csak nyomokban látható. Műszakilag nem megfele-
lő.  

4.1.5. Esővíz elvezetés 

 Az épület tetőfelületén keletkezett csapadékvizet a tető alján körbefutó esőcsatorna gyűjti ösz-
sze. A Fő utca és a Kossuth Lajos utcai saroknál nincs kialakítva függőleges ejtő vezeték, ennek a sarok-
nak az elvezetése lejtéssel megoldott a két szomszédos ejtő csatorna felé. Így a csapadékvíz levezetése 
az épület három sarkán történik. Mindegyik helyen egy-egy betonból kialakított, nyitott szikkasztó van. 
Némelyikből látható a terveken is jelölt csapadékvíz elvezetésére beépített beton vezeték, azonban van 
olyan akna, ahol nem látható a vezeték. Feltételezhető, hogy nem történt meg az elvezetés, nincs ráköt-
ve a városi hálózatra.  

A jelenlegi megoldás elavult, műszaki állapota még elfogadható, de véleményem szerint a felújítások-
ról szóló fejezetben leírt beavatkozásokat mielőbb szükséges végrehajtani.  

 

4.2. Az épület gépészeti rendszereinek a jelenlegi követelményeknek megfeleléséről, valamint a hely-
színi szemle során feltárható hibák ismertetése, a hiba okok meghatározásával a közvetlen ismertető-
jelek, kizárásos módszer, analógiák alapján. 

4.2.1. Fűtés 

 A 35 éves központi fűtés rendszere műszakilag, technológiailag elavult, energia pazarló. Üzemel, 
de a jelenlegi követelményeknek sem a kazán oldal, sem a hőleadó oldal, sem pedig a szabályozás nem 
felel meg. Nem követi az időjárást külső érzékelővel, nincs hidraulikailag szabályozva, nem reagál a be-
napozásra. A kor követelményeinek sem gazdaságilag, sem műszakilag nem felel meg, felújítása gazda-
ságtalan. Üzemeltetése nagy odafigyelést igényel, bármikor problémák jelentkezhetnek a rendszeres 
karbantartás ellenére is.  

 Az épület fűtését ellátó kazánok közül a felmérés idején csak az egyik üzemeltethető, mert az 
egyik kazánra szerelt PGG 20-as gázégőfej nem működik. A karbantartó elmondása szerint a fúvóka szo-
rul javításra, de nem talált olyan szakembert, aki megjavítaná. Ez gázégőfej cserét jelent. 
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 Szabályozás: jelenleg csak kézi beavatkozással lehet „szabályozni” a fűtést, a fűtési hőmérséklet 
emelése vagy csökkentése alapján. Ez az egész fűtési rendszerre vonatkozik, annak ellenére, hogy az 
épületben nagy eltérés van az egyes helyiségek használati idejében és gyakoriságában. A korszerű fűtési 
rendszernek követni kell a külső időjárás változást, valamint rugalmasan reagálni a benapozásra és a 
helyiségek egyenkénti hőigényére is a felhasználási időt is figyelembe véve.  

4.2.2. Gáz 

 A gázhálózat, méretlen és mért oldala, a vezetékek, valamint a fogyasztó készülékek a létesítés 
idején - 1980-as évek - érvényben lévő műszaki, biztonsági feltételeknek, jogszabályoknak megfelelt, 
mely a szerzett jogon, jelen pillanatban is szabályosan üzemeltethető. Kazán csere esetén a 
11/2013.(III.3.) NGM rendelet szerint már az új Műszaki Biztonsági Szabályzatnak megfelelően kell kiala-
kítani a gázhálózatot, fogyasztói berendezéseket, égéstermék/levegő rendszert. Pl. az épület többi helyi-
ségével közvetlenül kapcsolódó kazánházban már csak zárt égésterű készülék szerelhető. 2016.07.01. 
után pedig csak kondenzációs kazán üzemeltethető be. 

A Kossuth Lajos utca oldalán lévő tolózár akna aljában állt a víz a felméréskor, deszkadarabok 
korhadtak benne, valamint nincs acélhágcsó kialakítva a megközelítően 2 m mély aknában. Az épületen 
belüli szakaszon a gázhálózat szabadon szerelt, jól látható, beazonosítható. 

Kazán csere esetén a 11/2013.(III.3.) NGM rendelet szerint már az új Műszaki Biztonsági Szabály-
zatban előírtak szerint kell megtervezni és szerelni a gázhálózatot, fogyasztói berendezéseket. Az új ren-
delkezés értelmében nyitott, (azaz kéményes, „B” típusú) égésterű készüléket csak olyan helyiségben 
lehet felszerelni, aminek nincs az épület felé összeköttetése. Így ebben a jelenlegi kazánházba csak zárt 
égésterű, „C” típusú készüléket lehet beszerelni. 2016. 07.01.-e után pedig csak kondenzációs kazán 
beszerelését engedélyezik. Így az égéstermék elvezetés és a levegő bevezetését is a fenti rendszer sze-
rint kell tervezni, kivitelezni.  

4.2.3. Víz-csatorna 

 Az építésekkor használt anyagok alkalmazása ma már nem korszerű. A nyomó és lefolyó alapve-
zeték kötései elöregedtek, hosszú távú üzemben maradásuk egy komplett felújítás, bővítés esetén sok 
veszélyt rejthetnek. Cseréjük javasolt, hosszú élettartamú műanyag csőrendszerre. A használati melegvíz 
helyi előállítása nem gazdaságos. Központi HMV előállítás esetén új nyomvonal kialakítása szükséges, 
ami cirkulációs vezeték kiépítését is megoldaná. Energiatakarékos korszerűsítés esetén, megújuló ener-
gia alkalmazása – napkollektorok - lehetséges lenne egy központi melegvíz ellátó rendszer kiépítésénél.   

 Az udvaron felszerelt külső szaniterek vezetékeinek elhelyezése részben épületen belül történt, 
a fagyveszély elkerülése miatt. Így ürítésük, fagytalanításuk épületen belülről megoldható, azonban a 
bűzzárok ürítéséről külön kell gondoskodni. 

4.2.4. Szellőzés 

 A közösségi terek, valamint a dolgozó, kiszolgáló helyiségek frisslevegővel történő ellátása ma 
már alapkövetelmény, ami jelen kialakításban nem biztosított. Nincs kiépített légcserére lehetőség, va-
lamint a mellékhelyiségekben a használt levegő elvezetése megtörténhet a szellőző kürtőkön keresztül, 
de csak akkor igazán hatékony, ha a nyomáskülönbség biztosított lenne.  

4.2.5. Esővíz elvezetés 

 Az épület esővíz elvezetése nyitott aknákba történik, ami balesetveszélyes. Az aknák nincsenek 
sem lefedve, sem elkerítve. A tervek szerint Budakeszinek ezen a részén, a Fő utcában a csapadék- és a 
szennyvíz hálózat szétválasztott rendszerű. Javasolt feltárás után az esővíz zárt hálózaton keresztüli be-
kötése a közcsatornába, valamint az aknák lezárása.   

4.2.6. Kémény 

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elem-
nek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 
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4.3. Az épület gépészeti rendszereinek célszerű és gazdaságos felújítására vonatkozó javaslatok, egyéb 
energia megtakarítást eredményező felújítások  

4.3.1. Fűtés 

 Az épület fűtését biztosító kazánok elavultak, a gázégőfejek közül az egyik nem üzemel, a 
hőleadó oldalon az évek során pl. helyiségek funkcióváltása miatt szükségessé vált utólagos szerelés, 
bővítés, toldás. Így az eredeti rendszer egységes volta megszűnt, a hidraulikai egyensúly felborult.  

A fűtési rendszerre vonatkozóan előrelépést jelentene egy kazáncsere, korszerű, külső időjárást 
követő kondenzációs kazánra, mely megközelítően 10-15%-os energia megtakarítást jelentene. Ez azon-
ban nem oldaná meg a szabályozás kérdését, mert jelenleg minden helyiségben, ugyanabban az időben 
érkezik a kazán által termelt hőmennyiség, függetlenül a felhasználás gyakoriságától és a benapozástól, 
valamint a helyiség funkciójára való tekintet nélkül. Korszerű, elektronikus szabályozással további ener-
gia megtakarítás érhető el. Ehhez- az épület különböző funkciói és benapozás szerinti szabályozás alkal-
mazásához - a fűtési hálózat átalakítása szükséges. Ez a fűtési körök szétválasztását, valamint vezeték 
nyomvonal változtatást jelent. A szabályozás egyszerűbb, de nem minden igényt kielégítő módszere 
lehetne a helyiségenkénti szabályozás, a hőleadókra szerelt termosztatikus szelepekkel, amelyek, közös-
ségi terekben szükségszerűen vandál biztos kivitelűek kell legyenek. Ez kevesebb ráfordítást igényel, de 
energia megtakarításban és komfort érzetben sem annyira jó megoldás, mint a több fűtési körre szétvá-
lasztott, hidraulikailag méretezett rendszer. 

Az épületben nincs kiépítve felügyeleti rendszer, a meglevő fűtési központi szabályozó rendszer 
felújítása indokolt. 

4.3.2. Gáz 

 A kazánok gázégőfejei 1980-ban gyártottak, korszerűtlenek, nem folyamatos szabályozásúak. A 
korszerű kondenzációs gázkazánok 108-110%-os hatásfokúak, folyamatos szabályozásúak, külső hőmér-
séklet érzékelővel szereltek, emiatt kevesebb gázenergiát fogyasztanak, üzemeltetésük energiatakaré-
kos.   

4.3.3. Víz-csatorna 

Használati meleg víz előállítás céljából elektromos áramot használ az intézmény. Az épület felújí-
tásával egy időben a vezetékhálózat cseréjét is javasoljuk 

Központi használati melegvíz előállításánál, HMV tároló kialakítása esetén megfontolandó lenne 
napenergia felhasználás: Az épület rendelkezik D-i, Ny-i tetőfelülettel, melyen optimálisan kialakítható a 
HMV rendszert kiszolgáló napkollektorok elhelyezése. 

4.3.4. Szellőzés 

 Az épület szellőzése jelen állapotban ablak, illetve ajtónyitással megoldott, a meglévő, nem mű-
ködő szellőztető rendszer épület egy részére, az emeleti közösségi térbe, biztosított korábban frissleve-
gő ellátást. Az épület felújítása esetén érdemes lenne megvizsgálni egy hővisszanyerős szellőztető rend-
szer kialakítását. Ez a rendszer mindamellett, hogy biztosítja frisslevegőt helyiségenként szabályozottan, 
még a fűtésre fordítandó energiát is csökkenti. Nem sokkal egyszerűbb, de nem annyira gazdaságos 
megoldás az egyedi szellőzés: helyiségek használt levegőjének gépi elszívása, kiegészítve nyílászáróba 
szerelhető higroszabályozású légbevezetők beépítésével. 

4.3.5. Esővíz elvezetés 

 A meglévő szikkasztásos csapadékvíz elvezetése a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerint, 
„500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új épület elhelyezésekor ki kell építeni telken belül a csapadék-
víz tárolását és késleltetett elvezetését lehetővé tevő műtárgyat.” Az épület felújítása esetén megfonto-
landó ennek az előírásnak a figyelembe vétele. 

4.3.6. Kémény 

A 4.5. pontban leírtak szerint a fűtési rendszer korszerűsítésével együtt a meglévő, nem megfelelő mű-
szaki állapotú kémények lebonthatók és az épületen belül korszerű égéstermék/levegő rendszerrel 
megoldható.  
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4.4. Az épület épületgépészeti rendszerének állagmegőrzése érdekében szükséges feladatok, rendsze-
res karbantartások ajánlása 

4.4.1. Fűtés 

 A fűtés tekintetében jelenleg nem elegendő a karbantartás, mivel az egyik gázégőfej nem üzem-
képes. A gázégőfej javítása, ill. cseréje után a szabályozást biztosító Thermoreg cseréjét is szükséges 
lenne elvégezni. A tágulási tartály és vezetékeinek átvizsgálása is szükséges, mivel a nyári fűtés leállása 
után a karbantartó elmondása szerint, rengeteg víz elfolyik, ami több, mint a nyári meleg miatti víz pá-
rolgásából adódhatna. Szükséges a hiba feltárása (pl. vezeték szivárgás), kijavítása. Ezek a cserék, javítá-
sok elvégzése után szükséges a szakszervizeknél a karbantartás, tisztítás megrendelése évenként, fűtési 
szezononként. A fűtési vezetékek a kazánházi szakaszon hőszigeteltek.  

4.4.2. Gáz   
 A Kossuth Lajos utca oldalán a tolózár fogadó aknáját vízteleníteni szükséges, eltávolítani a ro-
hadó deszkákat és kiépíteni az acélhágcsót, amivel a le lehet jutni az aknába. 

Az épületben lévő gázhálózatot az érvényben lévő rendelet alapján a felhasználó köteles a gáz-
felhasználó technológia műszaki-biztonsági felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetni. 

A gázfelhasználó technológia kezelését az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlá-
sához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.)NFGM rendelet melléklet 2. táblázat 1. pontjában 
előírt képzettséggel rendelkező kezelő végezheti. A gázfelhasználó technológia biztonságos üzemelteté-
sét lehetővé tévő kezelők létszámát a helyi adottságok figyelembevételével a felhasználónak kell megha-
tároznia és biztosítania. A gázfelhasználó technológiát üzemeltető felhasználónak a gyártó előírásait 
figyelembe véve üzemeltetési utasítást kell készítenie, mely tartalmazza a gázfelhasználó technológia 
indítására, normál üzemmódjára, leállítására, vészleállítására vonatkozó eljárásokat és az esetleg bekö-
vetkező rendkívüli események esetében szükséges teendőket, illetve köteles minden szükséges intézke-
dést megtenni a rendellenesség elhárítása érdekében. 
Az éghető gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok 
üzemeltetése a műszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik.  

4.4.3. Víz-csatorna 

 A szennyvízelvezetés tisztítóaknáinak, az épületen belüli padlóösszefolyók, bűzelzárók, szerelvé-
nyek karbantartása biztosítja a jó komfort érzet kialakulását. Szükséges a vízmelegítők időszakonkénti 
termikus fertőtlenítése, valamint a nyomóvezeték falon kívüli csatlakozásainak ellenőrzése, javítása. 
Célszerű a nyomóvezeték higiénikus szempont szerinti időszakos ellenőrzése is. 

4.4.4. Szellőzés 

 Az épületben szellőzésről nem beszélhetünk, ezért karbantartása, állagmegőrzése nem releváns. 

4.4.5. Esővíz elvezetés 

 Szükséges az ereszcsatorna rendszeres tisztítása, valamint az ejtő vezetékek alatt lévő aknák 
rendszeres takarítása, az elvezető csövek eldugulását megakadályozó védelmét kialakítani. Fontos, hogy 
a nyitott aknáknál a balesetveszélyt meg kell szüntetni. 

4.4.6. Égéstermék elvezetés   

A legutóbbi kémény ellenőrzésekor feltár hiányosságok javítása szükséges. A kéményeknek sem 
és az összekötő elemeknek sincs meg sem a tisztítási, sem az ellenőrzési előírás szerinti feltétele. 

 

4.5. Általános felújításra, bővítésre vonatkozó észrevételek. 

Az épület felújításakkor, bővítésekkor figyelembe kell venni a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet. 
Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-szerelési munkával 
érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében foglalt követelmények-
nek. Amennyiben az épület határoló falai megmaradnak, de szigetelést kapnak, valamint a belső terek 
másképpen lesznek kialakítva, abban az esetben mindenképpen újra kell értelmezni a fűtési rendszert. 
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Az újonnan kialakított helyiségek hőigényének megfelelő hőleadókat kell beépíteni és új nyomvonal 
kialakítására kerül sor. Ez a fűtési rendszer teljes bontását és egy új hálózat kialakítását jelenti. 

A felújítás során új gázkazánok kerülhetnek felszerelésre, amik elhelyezésére optimális lenne a 
tetőtér. Ebben az esetben a meglévő három acél kéményt el lehetne bontani, mivel innen a zárt égéste-
rű kazánon cső a csőben rendszerével lehet működtetni a kazánokat. Abban az esetben, ha a kazánok a 
jelenlegi pincei helyiségben kerülnének felszerelésre, akkor is megoldható a meglévő kémények nélkül 
az üzemeltetésük: szétválasztott rendszerrel, az égéstermék elvezetőt épületen belül függőlegesen kive-
zetni és a levegőt oldalfalról beszívni. Az angolakna elbontható lenne, mivel nem szükséges robbanó 
felületet sem biztosítani, a pincei helyiség frisslevegő biztosítása gépi szellőzéssel megoldható. A kémé-
nyek ebben az esetben is elbonthatóak lennének.  

A tervezéskor meg kell vizsgálni a gázmérő óra épületen kívülre történő kihelyezésének a lehető-
ségét is. 

Komplett felújítás esetén veszélyes a falakban, padlóban bármilyen 30-35 éves vezetéket hagyni, 
azok időzített bombaként viselkednének. Tehát egy felújítás esetén javaslom, hogy a teljes víz-, és csa-
tornavezeték hálózatot ki kell cserélni, ill. új fogyasztók bekerülése esetén minden valószínűség szerint, 
korszerűbb anyagokat alkalmaznának, így az anyagváltás problémáit is meg kellene oldani. A szennyvíz 
ejtő vezetékek szellőzését, a nyomóvezetékek légbeszívását biztosítani szükséges. 

A csapadék elvezetést szükségszerűen zárt rendszerré javasolt átalakítani, bekötni a közcsator-
nába, valamint a nyitott aknákat lezárni. 

A helyiségekben dolgozóknak, valamint a közösségi terekben sincs biztosítva a használt levegő 
elvezetése és a frisslevegő bevitele. Ez jelenleg ablakok nyitásával, szellőztetéssel biztosított. Felújítás, 
bővítés esetén a gépi szellőzés biztosítása szükséges, különös tekintettel a korszerű, előírásoknak megfe-
lelő nyílászárók beépítésekkor. A gépi szellőzés leggazdaságosabb üzemeltetése a hővisszanyerős szellő-
ző rendszer kialakítása. 

Amennyiben az épület bővítésére kerül sor, feltétlenül meg kell vizsgálni a közmű csatlakozások 
méretét, ki tudják-e szolgálni a nagyobb fogyasztást. Körültekintően meg kell vizsgálni, hogy az épületen 
kívül, de földben lévő vezetékek egymástól és az épülettől való védőtávolságokra való követelmények-
nek megfelel-e, ill. esetleg kiváltásuk, áthelyezésük szükségszerű-e. 

 
5. Összefoglalás: 
 
 Az Erkel Ferenc Művelődési Ház több mint 35 éves. Jelen állapotban nem korszerű, műszaki 
üzemeltetése nagyobb átalakítás, felújítás nélkül hosszabb távon a működtetése kockázatos. Felújításkor 
figyelembe kell venni a kor igényeit, előírásait, amiknek a betartása nagy odafigyelést kíván. A szükséges 
felújítás, korszerűsítés tulajdonképpen az épületgépészethez tartozó minden szakágat érint. Elsősorban 
a gázkazánok kívánnak erőteljes beavatkozást, a gázégőfej javítása, cseréje is csak rövid távú megoldást 
jelent. Amennyiben új kazánok kerülnek beépítésre, az magával vonja a szabályozás gazdaságosan mű-
ködő igényét, ami a fűtési rendszer újragondolását is elővetíti. A víz- és a szennyvízhálózat is az épülettel 
egyidős. A sok javítás, átalakítás, leszerelés, új csapoló egységek kialakítása nagyon vegyes képet mutat 
a rendszerről. Felújítás esetén, - pláne, ha új funkciókat is ki kell elégíteni - javasolt a hálózatok komplett 
cseréje. A csapadékvíz közcsatornába történő elvezetése zárt rendszerben szükségszerű. A megszűnő, 
nyitott esőcsatorna aknák elbontásával az udvaron területek szabadulhatnának fel, ill. a HÉSZ szerinti, új 
épületekre vonatkozó rendeletet figyelembe véve, egy nagyobb, akár földalatti tároló, késleltető műtár-
gyat lehetne kialakítani. A szellőzés sem a munkahelyeken, sem a közösségi terekben nem megoldott, 
szükséges a frisslevegő biztosítása, főleg abban az esetben, ha új, jól záródó nyílászárók kerülnek beépí-
tésre.       
Solymár, 2016.02.16.    

 

Takács Kinga MMK:13-6550 
műszaki ellenőr, épületgépész tervező,energetikus 
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4.6. Fotók 

 

  

Themopress150 kazán    osztó motoros szeleppel 

             

kazán előremenő         Grundfoss keringető szivattyúk        kémények 

       

kazánház kapcsoló szekrénye  termoventilátor      légcsatorna 

  

BK-G25M - 25 m3/h gázóra   biztonsági mágnes szelep gázvezetékben 
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PGG-20 gázégőfejek és a kazánok  az üzemen kívüli gáz szerelvénysor  

  

közösségi térbe frisslevegő befúvó nyílása; öntöttvas radiátor 

     

csőregiszter elzáró szerelvénnyel  csőregiszter a közösségi térben 

  

vízóraakna     gáz fogadóakna a tolózárral 
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nyomó, tüzivíz és lefolyó vezeték  tűzcsap a földszinten 

  

megszüntetett közösségi zuhanyozó  WC előterében mosdók 

     

pincei WC     WC kézmosóval     csőcsatlakozás 

  

udvari szaniterek vezetékezése a pincéből  udvari szaniterek az udvar felől nézve 
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4. Az épületgépészeti rendszerekről szóló fejezet 
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padlástérben a FŰTŐBER szellőzőgép lég- betömött zsalus nyílás az I. emeleti  
csatornával és a tágulási tartály   használt levegő kivezetésére 

 

    

tetőn a szellőzőgép beszívó zsaluja, szellőző kürtők kivezetése  esővízcsatorna 

 

 

        
Solymár, 2016.02.16.  
 
 
 

 

Takács Kinga  

MMK:13-6550 
műszaki ellenőr, 

 épületgépész tervező, 
energetikus 
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