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

5. Összefoglaló  

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ épületében az 1981. évben történt műszaki átadása óta jelen-
tősebb felújítás, korszerűsítés nem történt.  

Tartószerkezeti szempontból jó állapotban van, azon szerkezeti okra visszavezethető károsodások 
nem láthatók. Szerkezetileg alkalmas a külső megjelenését, építészeti tömegképzését és a belső 
használhatóságát jelentősen megváltoztató átalakításra bizonyos kötöttségek figyelembe vételével. 
Ezek a kötöttségek az épület belső négy darab fő tartó pillérei és a födém függesztő művek elbont-
hatatlansága, mely egyidejűleg az elvárt nagy összefüggő belső térképzést akadályozzák.  

Az épület fűtött térfogatát határoló szerkezetek közül több elavult, továbbá korunk hőtechnikai kö-
vetelményeinek már nem felelnek meg, melyet a lehetségestől magasabb a fűtési energia felhasz-
nálásával kell kompenzálni és ez az üzemeltetési költségeket jelentősen növeli.  Az épület állagvé-
delme érdekében a csapadékvíz elvezető rendszereinek és tetőfedésének cseréje mielőbbi szüksé-
ges. A homlokzati nyílászáró szerkezetek hőtechnikai hiányosságokon kívül elavultak, cserére éret-
tek.   

Az épületgépészeti rendszere elavult és működtetése nagyobb átalakítás, felújítás nélkül kockáza-
tos. Elsősorban a gázkazánok kívánnak erőteljes beavatkozást, a gázégőfej javítása, cseréje is csak 
rövid távú megoldást jelent. A kémények műszaki hiányosságai szintén az üzemeltetés kockázatait 
növelik, a javításuk szükséges. Amennyiben új kazánok kerülnek beépítésre, azok lehetővé teszik a 
meglévő kémények elbontását, és célszerűvé teszik a fűtési rendszer teljes felújítását, a meglévő 
komplett bontását. A víz- és a szennyvízhálózat állapota és kora alapján szintén teljes átépítésre 
érett. A külső csapadékvíz elvezetése is hibákkal terhelt és komplett felújítása célszerű a helyi építé-
si előírásoknak megfelelően. A szellőzési rendszer sem a munkahelyeken, sem a közösségi terekben 
nincs megoldva, melyről az épület felújításakor gondoskodni kell. 

Az épület villamos berendezéseinek és hálózatainak állapota hibamentes, az időszakos, jogszabályi 
követelmények szerint elvégzett ellenőrzések és javítások eredményeként, de már elavultak. Az 
épület felújítása esetén a teljes gyenge és erősáramú hálózat cseréje szükséges a hiányzó tűzjelző 
rendszer kiépítésével együtt. 

Az épület jelenlegi állapotában több jogszabályi és egyéb követelménynek már nem felel meg.  Hiá-
nyoznak vagy részlegesen vannak teljesítve a rendeltetésének megfelelő helyiségek. Különösen a 
rentábilis működés feltételeként megjelölt korszerű multi-funkciós termet és oktató termeket kel-
lene sürgősen biztosítani. Ezek területei csak az épület bővítésével és belső átalakításával teremthe-
tők meg. A különféle helyiségek funkciónak megfelelő kialakítása, a gazdaságos üzemeltetés csak az 
épület teljes felújításával, a tartószerkezetekig történő teljes lebontásával valósítható meg.  

Az épület bontásának vagy a 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, korszerű épület építése. 

Budapest, 2016.02.29 
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