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1 Építészeti fejezet 

1.1 A dokumentáció célja, felépítése 

1. kiindulási adatok: 
a. adatszolgáltatásként kapott 1:200 kidolgozottságú tervek 
b. hasznosítási tanulmányterv 
c. műemléki környezet 

2. tervezési munka tárgya: 
a. meglévő épület építészeti geometriai felmérése és ábrázolása terveken 
b. épületfizikai vizsgálatok szemrevételezéses módszerrel a primer szerkezeti elemeken 
c. tartószerkezeti vizsgálatok szemrevételezéses módszerrel a primer szerkezeti 

elemeken 
d. dokumentálás, szöveges rész és fényképmelléklet 

3. építészeti felmérés műszaki tartalom 
a. 1:100 kidolgozottságú tervek 
b. magasan lévő elemek >4,0 m méretének szemrevételezéses méret becslése 
c. ablak méretek uniformizálva 5 cm eltérésen belül típusokba rendezve 
d. ajtó méretek uniformizálva 5 cm eltérésen belül típusokba rendezve 
e. alaprajzi méretek 
f. anyagjelölés: fa, vasbeton, beton, acél, égetett agyag tégla 
g. belmagasság 
h. 0,3 % pontosság, 10 m-en 3 cm,de  min 1-2 cm 
i. nincs geodéziai támogató felmérés 
j. szintmagasságok meghatározása kézi, hagyományos mérési módszerekkel (nincs 

geodézia) 
k. rétegfelépítést, vagy szerkezetet beazonosító feltárás nem készül 
l. a metszeteken a padozati réteg 1 sáv üres kitöltéssel 
m. rétegrendek az ilyen épületeknél szokott anyagok feltételezésével, feltárás nélkül 
n. homlokzati anyagok 
o. helyiség listák 
p. primer tartószerkezetet érintő épületfizikai (ázás, penész, állagromlás, fagyás) 

károsodások összeírása 
q. fénykép dokumentáció 
r. tervlapok 

i. pince 
ii. fszt 
iii. tetőtér 1 
iv. tetőtér 2 
v. tetőfelülnézet 
vi. 2 metszet 
vii. 3 utcai homlokzat 
viii. 4 belső homlokzat 

4. tartószerkezeti felmérés 
a. szakértői jogosultság 
b. vizuális, szemrevételezéses vizsgálat, feltárások nem készülnek 
c. primer tartószerkezetet érintő károsodások összeírása 
d. fénykép dokumentáció 

5. épületgépészeti felmérés 
a. vizuális, szemrevételezéses vizsgálat, feltárások nem készülnek 
b. fő rendszer elemeinek jellemzése 

6. épületvillamossági felmérés 
a. vizuális, szemrevételezéses vizsgálat, feltárások nem készülnek 
b. fő rendszer elemeinek jellemzése 
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1.2 Előzmények 

A tulajdonos 2017 szeptemberében bízott meg az épület felmérésével. A felmérés célja az épület 
hasznosítható területeinek meghatározása, az épület építészeti, tartószerkezeti, gépészeti és 
elektromos állapotának felvétele. 
A jelenlegi, meglévő állapot kb. 25 éve létesült és raktározási, kereskedelmi, valamint iroda funkciót 
tartalmaz. A létesítményt 2012 évben felújították. 

1.3 Adatszolgáltatásként kapott tervek, dokumentumok 

Az állapotrögzítő felmérés elkészítéséhez rendelkezésünkre álltak a tervtári kutatás során fellelt cca. 
100 évvel ezelőtti állapotot mutató tervek. A további, szükséges adatokat helyszíni vizsgálataink során 
gyűjtöttük be. 

1.4 Alapfeltevéseink 

1. A vizsgálatainkat az érvényben lévő szabványok alapján végeztük el. 
2. Vizsgálataink vizuális jellegűek. 
3. Jelen dokumentáció nem helyettesíti az épület időszakosan szükséges karbantartással és 

állagmegóvással kapcsolatos vizsgálatok elvégzését!!! 

1.5 Vizsgálati módszerek 

A következő vizsgálati módszereket alkalmaztuk: 
- tájékozódás az épület karbantartójánál az esetleges károkról 
- tulajdonosok, bérlők tapasztalatai 
- szerkezetek geometriája helyszíni méretfelvétel 
- szerkezeti feltárások 
- szerkezetek vastagsági mérése 

1.6 Övezeti előírások, védettségek 

- övezeti besorolás: az ÓBVSZ alapján VK-III/1 
- az épület nem áll védettség alatt 
- a terület városképileg védett terület 

1.7 Az épület jelenlegi funkciója, funkcionális elrendezés 

Az épületfunkció alapvetően kereskedelem, némi vendéglátó funkcióval, alkalmankénti közösségi 
összejöveteleknek helyszín biztosítása. 
A pinceszinten mélygarázs és raktárak, a földszinten üzletek, vendéglátóhelyek és éttermek, a 
galériaszinten szolgáltató helyiségek, raktárak, konyhák és irodák működnek. Az északi oldalon a 
galériáról megközelíthetően az üzemeltetési irodák voltak találhatóak. A pinceszintet a szomszéd 
épület mélygarázsából egy egy-nyomtáv széles, lámpával vezérelt ki- és behajtó rámpán lehetett 
megközelíteni, ahol egyszintes teremgarázs található lásd meglévő állapot fotói. A földszinti belső 
udvart acélszerkezetű, üvegezett lefedés védi. 

1.8 Az épület rövid története 

Az épület a korábban ott lévő régi, elhasználódott épületek elbontásával jött létre, lásd korábbi 
állapot fotói. A létesítmény építési ideje 1992, melyet egy nagy felújítás követett 2012-ben. A 2012-
es évben építették meg az acélszerkezetű lefedést és a konzolos szintén acélszerkezetű erkélyt, 
továbbá kicserélték a héjazatot, felújították a homlokzatot. A lefedéshez ekkor készült el a 4 db 
vasbeton oszlop is. A felújítás során a gépészeti rendszerek is megújultak, az udvar temperáló 
fűtése is ki lett építve. 
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1.9 Telek, közlekedés, megközelítés 

A telek a Lajos utca - Kolosy tér – Csemete és Lajos utcák között helyezkedik el. 
A telek mérete: 1310 m2, a Lajos utcánál kismértékű (cca. 30 cm) lejtéssel, a Csemete utcánál és a 
Kolosy térnél vízszintes terepszinttel. 
Az épület egy oldalán zártsorúan csatlakozik a szomszédos épületekhez, így egy homlokzata tűzfalas. 
Az épületbe való bejutás az épület 3 homlokzatán biztosított átjárókon keresztül. 

1.10 Közművesítettség 

A  telek víz, csatorna, villany és gáz közművekkel ellátott, melyek az épületbe be vannak vezetve lásd 
még gépészeti fejezet. 
A szennyvíz a csatorna közműn keresztül vezetődik el. 
A tetőfelületről és valamennyi burkolt felületről a csapadékvíz elvezetése meglévő állapotban a 
térszínre történik. A tetőfelület mérete a tervezett állapotban növekszik, a többlet csapadékvizet 
szintén a telken belül szikkasztjuk el. 

1.11 Építőmesteri anyagok, szerkezetek 

A meglévő, jellemző egyéb teherhordó szerkezetről statikai fejezet is készül.  

1.11.1 Teherhordó elemek 

Lásd még tartószerkezeti fejezet is. 

1.11.1.1 Alapozás:   

Az épület alatt lemezalap készült. A telekhatáron vasbeton falak, feltehetően résfalak épültek. 

1.11.1.2 Vízszintes tartószerkezetek, pinceszint feletti födémek, gerendák: 

A födémek gerendákkal gyámolított monolit vasbeton lemez szerkezetek. A nyíláskiváltások monolit 
vasbeton gerendák, vagy előregyártott rendszerelemek lesznek. 

1.11.1.3 Vízszintes tartószerkezetek a földszint felett, födémek, gerendák: 

A földszint felett vasbeton födém készült. A nyíláskiváltások monolit vasbeton gerendák, vagy 
előregyártott rendszerelemek lesznek. 

1.11.1.4 Tetőszerkezet:  

A tetőtér 1 szint felett általános helyen fa szerkezetű tető készült, melynek fogópárjaira lett felépítve 
a szerelt födém. A tetőtér 2 szinti irodák alatt vasbeton födém, koporsó födém készült. A tetőtér 2 
szint felett fa szerkezetű tető készült, melynek fogópárjaira lett felépítve a szerelt födém. 

1.11.1.5 Belső udvari erkélyek 

A belső udvar északi traktusa előtt az udvar fölé nyúlóan acél konzolos erkély épült. Az acél 
konzolokra trapézlemezre öntött beton lemez készült. 

1.11.1.6 Függőleges tartószerkezetek:  

A pinceszinti pillérek és falak vasbeton anyagúak. A földszinti falazatok 30 cm vastag vázkerámia 
téglából illetve vasbetonból készültek. A tégla falazatokban ahol szükséges ott a falazatokban 
vasbeton pillérek készültek. Az épület belső és külső homlokzataira jellemző a sűrű ajtó kiosztás, így 
az ajtónyílások között falpillérek alakulnak ki. A falpillérekben vasbeton pillérek találhatók. 
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1.11.2 Korlátok 

A tetőtér 1 szinti közlekedő oszlopsora között acél és fa szerkezetű korlátok készültek. A 
lépcsőkorlátok acél szerkezetűek. 

1.11.3 Lépcsők 

A lépcsők monolit vasbeton szerkezetűek. Felületük kerámia lapburkolattal ellátott. 

1.11.4 Nem teherhordó elemek 

1.11.4.1 Válaszfal szerkezetek 

A válaszfalak 10 cm vastag vázkerámia falazóelemekből, vagy szerelt gipszkarton-fa rendszerrel 
készültek. 

1.11.4.2 Hőszigetelés 

A homlokzaton hőszigetelés nem készült. A tetőszerkezetében feltehetően 15 cm szálas hőszigetelés 
készült. A pincefödém feltehetően nincs hőszigetelve. 

1.11.4.3 Hangszigetelés 

A belső terek alatti (kivéve az udvart) padozatok alatt feltehetően 5 cm hangszigetelő PS hab lemezt 
építettek be. 

1.11.4.4 Üzemi víz elleni szigetelés: 

Kent szigetelés alkalmazásával lesz megoldva. 

1.11.4.5 Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A falak alatt a sávalapok felső síkján és a talajon fekvő padlók alatt, továbbá a talajjal érintkező 
oldalfalakon 2 rtg bitumenes lemezszigetelés készül.  

1.11.4.6 Burkolatok 

A belső terek alatt cca. 15-20 cm vastag padozat épült, mely hang- vagy hőszigetelésből, 
aljzatbetonból és a burkolatból áll. A pinceszinti a gépkocsi tárolóban simított beton, a 
helyiségekben simított beton, vagy kerámia lap lett beépítve. A földszinti és tetőtéri padlókat 
jellemzően kerámia lapburkolattal látták el. 
A következő burkolatokat azonosítottuk: 
- raktár: linóleum, gumi, simított beton, kerámia lap, laminált parketta 
- vizes helyiség: kerámia, oldalfalon 2,10 m magasságig 
- iroda: kerámia, laminált parketta, felmosó szegéllyel 
- étterem: kerámia, laminált parketta, felmosó szegéllyel 
A külső és belső homlokzati felületekre építés közben felragasztott előregyártott műkő elemeket 
alkalmaztak. A műkő elemeket csavarozással rögzítették acél kapcsoló elemeken keresztül. A műkő 
díszítő elemek (párkányok, lizénák, keretek, betétek) csiszolt, vagy öntéskor kialakuló sima felülettel 
készültek. 

1.11.4.7 Felületkezelések 

A nyílászárók festett felületűek zöld színben. A falak felületei diszperziós festéssel készültek 
világossárga színben, a díszítő elemek (párkányok, lizénák, keretek) fehér festést kaptak. A korlátok 
a nyílászárókkal egyező zöld színű festést kaptak. 
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1.11.4.8 Héjalás, tetőfedés 

A cca. 30-40-45 fok hajlású tetőn vörös színű hódfarkú cserépfedés készült 

1.11.4.9 Bádogos szerkezetek 

Az ereszcsatorna rézlemez. A tetőfedés szegélyei szintén réz, illetve horganyzott acéllemezzel 
készültek. 

1.11.4.10 Homlokzat: 

A falazatok külső felületeit 0,5 cm vékony vakolat takarja a terveken megjelölt színben. 

1.11.4.11 Külső nyílászárók, megvilágítás: 

A homlokzatokon jellemzően csak ajtók lettek kialakítva, a belső udvaron látni 4-5 db ablakot. Fa 
szerkezetű hőszigetelő nyílászárókat építettek be az 1800-as évek középe korabeli stílust idézve. Az 
ajtókon zsalus árnyékoló készült kivető pánttal. 

1.11.4.12 Belső ajtók: 

Fa szerkezetű nyílászárók lettek beépítve. 

1.11.4.13 Kémények 

A tervezett állapotban a kémények használatában változás nem lesz. A meglévő kazán a bővítés 
fűtését is képes ellátni. 

1.12 A szemlék és vizsgálatok eredményei, tapasztalt hibák, 

károsodások, lásd még fényképmelléklet 

1.12.1 Szemrevételezéses vizsgálat 

1.12.1.1 Pinceszint 

1.12.1.1.1 burkolatok, felületképzések 

- a padlóburkolatok jellemzően rossz állapotúak 
- a padlóburkolatokon jelentős elhasználódás látható több helyen is 
- több helyiségen is látni penészedést a falakon, melyek a megfelelő szellőzés hiánya 

miatt alakulnak ki 
- a padlóburkolatok sok helyen simított betonnal készültek 
- a burkolatlejtések megfelelőnek látszanak, az autótároló összefolyói dugulás nem látszik 

1.12.1.1.2 asztalos és lakatos szerkezetek 

- ajtók állapota néhány kivételtől eltekintve átlagos 
- 2-3 ajtó zár és kilincsszerkezete nem működik, hiányzik, a küszöb elkopott 
- van erősen rozsdásodott acélajtó is 
- korlátok állapota megfelelő 

1.12.1.1.3 nem teherhordó falak, szerelt falak 

- a falakon, 8-10 helyen látni jelentősebb beázási károsodást 
- 8-10 helyen látni repedéseket falakon 
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- több repedés mentén festék és vakolatleválás is látható 
- a beázás sok esetben csatorna vezeték átvezetések mellett jött létre 
- néhány helyen nedvesedés látható a falak alsó 1/5-ödében, itt salétromos kiválás is 

található 
- a nedvesedések, só kiválások erőteljes kialakulásának elősegítője megfelelő szellőzés 

hiánya 
- több gépészeti elfalazáson is ázás nyomai láthatók 

1.12.1.1.4 mennyezet, födém, álmennyezet 

- az álmennyezetek állapota rossznak mondható 
- a födémeken több helyen is látszik beázás a repedések, illetve a csőátvezetések mentén 
- a födém beázások szigetelési problémákra engednek következtetni a vizes helyiségek 

alatt 

1.12.1.1.5 szigetelések 

- számottevő hőszigetelés beépítésére utaló jeleket nem láttunk 
- feltételezzük, hogy alacsony hőtechnikai határértékekre tervezték az épületet 
- talajvíz elleni szigetelések állapota megfelelőnek mondható, a pince területén beázásra, 

folyamatos vízcsurgásra utaló jelet nem láttunk 
- üzemi víz elleni szigetelések (vizes blokkok) állapota elfogadhatónak mondható, 

kismértékű ázásokat látni 

1.12.1.1.6 vizesblokk, WC 

- a pinceszinten nincs közös használatú WC 

1.12.1.2 Földszint 

1.12.1.2.1 burkolatok, felületképzések 

- a padlóburkolatok állapota a használati időnek megfelelő állapotú, van ahol az 
elvárhatónál is jobb 

- jellemzően kerámia lapburkolat készült 
- a burkolatlejtések megfelelőnek látszanak 

1.12.1.2.2 asztalos és lakatos szerkezetek 

- ajtók állapota megfelelő 
- korlátok állapota megfelelő 
- az udvar feletti acél lefedésen nem látszik korróziós károsodás 

1.12.1.2.3 nem teherhordó falak, szerelt falak 

- a falakon 8-10 helyen látni ázási károsodást 
- 20-25 helyen látni repedéseket falakon 
- több repedés mentén festék és vakolatleválás is látható 
- néhány helyen nedvesedés látható a falak alsó 1/5-ödében, itt salétromos kiválás is 

található 
- a nedvesedések, só kiválások erőteljes kialakulásának elősegítője megfelelő szellőzés 

hiánya 
- néhány falon látni penészedési foltokat, ez a szellőzés hiánya miatt is kialakulhat 

1.12.1.2.4 mennyezet, födém, álmennyezet 

- az álmennyezetek állapota az életkornak megfelelő, átlagos 
- a mennyezeteken több helyen is látni repedést 
- a mennyezeteken több helyen is látni festékleválást 
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1.12.1.2.5 szigetelések 

- számottevő hőszigetelés beépítésére utaló jeleket nem láttunk 
- feltételezzük, hogy alacsony hőtechnikai határértékekre tervezték az épületet 
- a falazatokon hőszigetelés nem készült 
- üzemi víz elleni szigetelések (vizes blokkok) állapota elfogadhatónak mondható, 

kismértékű ázásokat látni 

1.12.1.2.6 vizesblokk, WC 

- a közös használatú WC állapota az életkornak megfelelően átlagosnak mondható 

1.12.1.3 Tetőtér 1 

1.12.1.3.1 burkolatok, felületképzések 

- a padlóburkolatok állapota jónak mondható 
- jellemzően kerámia lapburkolat készült 
- a burkolatlejtések megfelelőnek látszanak 

1.12.1.3.2 asztalos és lakatos szerkezetek 

- ajtók állapota megfelelő, de 8-10 ajtó küszöbje megkopott 
- korlátok állapota megfelelő 

1.12.1.3.3 nem teherhordó falak, szerelt falak 

- a falakon 8-10 helyen látni jelentősebb beázási károsodást 
- 20-25 helyen látni repedéseket falakon 
- több repedés mentén festék és vakolatleválás is látható 
- néhány falon látni penészedési foltokat, ez a szellőzés hiánya miatt is kialakulhat 

1.12.1.3.4 mennyezet, födém, álmennyezet 

- a tető szarufájára épített mennyezeteken 15-20 helyen látni beázást 
- a tető szarufájára épített mennyezeteken 15-20 helyen látni repedéseket, melyek 

hosszan futnak a törésvonalakon, vagy válaszfalak mellett 
- a mennyezeteken több helyen is látni repedést 
- a mennyezeteken több helyen is látni festékleválást 

1.12.1.3.5 szigetelések 

- számottevő hőszigetelés beépítésére utaló jeleket nem láttunk 
- a tető ferde síkján nem készült hőszigetelés 
- a tető fogópárjain csak a szint cca. 70%ában készült hőszigetelés, de ezek állapota nem 

megfelelő, megroskadtak, eláztak 
- a vasbeton koporsó födém tetőtér 2 szint által nem takart felületének 50%án nem 

hiányzik a hőszigetelés 
- feltételezzük, hogy alacsony hőtechnikai határértékekre tervezték az épületet 
- a falazatokon hőszigetelés nem készült 
- üzemi víz elleni szigetelések (vizes blokkok) állapota elfogadhatónak mondható, 

kismértékű ázásokat látni 

1.12.1.3.6 vizesblokk, WC 

- a közös használatú WC-K állapota újszerűnek mondható 
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1.12.1.4 Tetőtér 2 

1.12.1.4.1 burkolatok, felületképzések 

- a padlóburkolatok állapota jónak mondható 
- jellemzően kerámia lapburkolat készült 
- a burkolatlejtések megfelelőnek látszanak 

1.12.1.4.2 asztalos és lakatos szerkezetek 

- ajtók állapota átlagos, néhány ajtó a falak repedése és kimozdulása miatt eltorzult 
- a zuhanyzók ajtajai rossz állapotban vannak 
- korlátok állapota megfelelő 
- sok ablaknál látni beázást 
-  

1.12.1.4.3 nem teherhordó falak, szerelt falak 

- a falakon 8-10 helyen látni jelentősebb beázási károsodást 
- 20-25 helyen látni repedéseket falakon, a falazatok erősen összerepedeztek 
- több repedés mentén festék és vakolatleválás is látható 
- néhány falon látni penészedési foltokat, ez a szellőzés hiánya miatt is kialakulhat 

1.12.1.4.4 mennyezet, födém, álmennyezet 

- a tető szarufájára épített mennyezeteken 15-20 helyen látni beázást 
- a tető szarufájára épített mennyezeteken 15-20 helyen látni repedéseket, melyek 

hosszan futnak a törésvonalakon, vagy válaszfalak mellett 
- a mennyezeteken több helyen is látni repedést 
- a mennyezeteken több helyen is látni festékleválást 

1.12.1.4.5 szigetelések 

- számottevő hőszigetelés beépítésére utaló jeleket nem láttunk 
- a tető ferde síkján nem készült hőszigetelés 
- a tető fogópárjain csak a szint cca. 70%ában készült hőszigetelés, de ezek állapota nem 

megfelelő, megroskadtak, eláztak 
- feltételezzük, hogy alacsony hőtechnikai határértékekre tervezték az épületet 
- a falazatokon hőszigetelés nem készült 
- üzemi víz elleni szigetelések (vizes blokkok) állapota elfogadhatónak mondható, 

kismértékű ázásokat látni 

1.12.1.4.6 vizesblokk, WC 

- a közös használatú WC-K állapota átlagosnak mondható 
- a zuhanyzók állapota a padló környezetében rossz, rozsdásodott elemek is vannak 

1.12.1.4.7 tető 

- 8-10 helyen látni beázásos részeket 
- a tető ferde, szarufák közötti szakaszában nincs hőszigetelés beépítve 
- néhány helyen a tetőcserepek megcsúsztak, kilazultak 

1.12.1.5 padlás a tetőtér 2 szint felett 

- a tető ferde síkján nem készült hőszigetelés 
- a tető fogópárjain csak a szint cca. 70%ában készült hőszigetelés, de ezek állapota nem 

megfelelő, megroskadtak, eláztak 
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1.12.2 Egyéb észrevételek vizsgálatok közben 

- nincsenek 

1.12.3 Összegzések javaslatok: 

1. Az épület állapota összességében megfelelő, a funkcióját építészeti szempontból 
korlátozottan, de el tudja látni. A korlátozást a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai előírások 
nem teljesítése miatt lehetne alkalmazni. 

1.12.3.1 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, melyek azonnali 
beavatkozást igényelnek 

1. A Lajos utcai homlokzat magas fellépőjű lépcsői balesetveszélyesek, azonnali javítás 
szükséges. A javítást valamely hatóság felmentő nyilatkozata alapján (pl.: örökségvédelmi 
hivatal, műemléki hivatal) lehet mellőzni. 

2. A rossz állapotú álmennyezet balesetveszélyes is lehet 

1.12.3.2 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, rövidtávú beavatkozást 
igényelnek 

Lásd károsodások, hibák részt a fényképmellékletben: 
3. Az üzletekben huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas helyiségek vannak, ezért itt a 

hőszigetelés hiánya aránytalanul nagy fűtés költséget okozna. A fűtést egyedileg kell 
megoldania a bérlőknek. 

4. A tető bázásait felül kell vizsgálni és az ázással érintett helyeket javítani kell 
5. A padlásszinti meglévő, de roskadt, tönkrement, vagy hiányzó hőszigeteléseket cserélni, 

vagy pótolni kell (fogópáros és vasbeton födémes részeken). 
6. A ferde tetőfelület, szarufák közötti hőszigetelés kialakítása szükséges, javasolt pl.: a PUR 

hab befújásos technológia. 
7. A karbantartók elmondása szerint az ereszen keresztül bukik a víz a belső udvar esetében, 

ezt felül kell vizsgálni, szükség esetén javítani kell. 
8.  A promenád garanciális bejárásai kapcsán ismeretes, hogy az udvari tető lefedés nem 

vízmentes, azaz sajnos nagyobb eső estén befolyik a víz az udvarra. Ennek javítása 
szükséges, amit a leendő tulajdonosnak kell majd megoldania. 

9. A kilazult, kicsúszott tetőcserepeket felül kell vizsgálni, szükség esetén javítani kell. 
10. A falazatok repedései mellett leváló festék és vakolat javítása ideiglenesen oldható meg, 

valószínű a repedések újra elő jönnek a födémeken lévő falak esetében, a födémmozgás 
következtében. 

11. A salétromos, só kiválásos falrészek javítása időszerű, annak ellenére, hogy a hiba ugyan 
esztétikai (a használatot nem befolyásolja számottevően). A javítás során fel kell deríteni, 
honnan vizesedhet a fal, majd felülettisztítás és szigetelés alkalmazása a jó megoldás. 

12. A gépészeti rendszerek környéki beázások, vizesedések javítása a rendszer elemeinek 
felülvizsgálata után javasolt. 

13. A tetőtér 1 és 2 szinti beázások javításának elvégzése a tető és az ablakok átvizsgálása 
után javasolt. 

14. A tetőtér 2 zuhany felújítása szükséges. 
15. A károsodott nyílászárók (belső ajtók) akadályozhatják a személyforgalmat, ezért javításuk 

szükséges. 
16. A penészes fal felületű helyiségek szellőzése felülvizsgálandó. A szellőzés javítása, vagy 

kialakítása után javasolt a felületek tisztítása, festése. 
17. A pinceszinti rossz állapotú álmennyezetek felülvizsgálandók a balesetek elkerülése 

érdekében. Szükség esetén javítást kell alkalmazni. 
18. Az ázott, repedezett gépészeti elfalazásokat felül kell vizsgálni állékonysági szempontból. A 

laza elvált vakolat és burkolatrészeket javítani kell. 
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19. A kéményhez, vagy szellőző kürtőhöz túl közeli fedélszék elemek felülvizsgálandóak. 
Kémény esetén a védőtávolságot biztosítani kell. 

20. A tető faanyag ázással károsodott helyein faanyagvédelmi felülvizsgálat javasolt. 
21. A külső homlokzat repedezett lépcsőfokainak felülvizsgálata, valamint az alapján a javítás 

szükséges. 
22. A betonozott felületű helyiségek leburkolása javasolt. 

1.12.3.1 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, melyek beavatkozást, 
figyelembe vételt nem igényelnek 

1. Az udvari lefedés felső síkján az üvegtáblák illesztési peremeinél megálló esővíz még nem 
okozott károkat. 

2. A külső homlokzat lábazati elemeinek repedései kis jelentőségűek még. Beavatkozás nem 
szükséges. 

3. A repedések nagy része kis tágasságú, és sok esetben tolerálható (lásd statika), a javítás 
építészeti szempontból nem szükséges. 

1.12.4 Megjegyzések: 

Vizsgálataink vizuális jellegűek voltak, feltárások nem készültek. A vizsgálatok során a belátható 
távolságon belüli elemeket tudtuk részletesebben vizsgálni, a hozzáférhető felületeiken. 
Előfordulhatnak még hibák, melyek elhelyezkedésüknél fogva segédszerkezetek, alpinista 
támogatás, vagy megbontások nélkül nem láthatóak. 
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1.13 Fényképmelléklet a meglévő állapot bemutatására 

 
1. sz. fénykép: Lajos utcai homlokzat az árkádsorral. 

 

 
2. sz. fénykép: Lajos utcai árkádsor közeli kép. 
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3. sz. fénykép: Lajos utcai árkádsor közeli kép. 

 

 
4. sz. fénykép: Lajos utcai árkádsor, csatlakozás szomszédos épülethez. 
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5. sz. fénykép: Kolosy tér felőli homlokzat. 

 

 
6. sz. fénykép: Kolosy tér felőli homlokzat részlet. 
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7. sz. fénykép: Kolosy tér felőli homlokzat részlet. 

 

 
8. sz. fénykép: Csemete utca felőli homlokzat. 
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9. sz. fénykép: A létesítmény légi nézete. 

 

 
10. sz. fénykép: pinceszinti parkolótér. 
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11. sz. fénykép: Bejárat a pincébe a szomszédos épületek alatt. 

 
 

 
12. sz. fénykép: pinceszinti parkolótér. 
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13. sz. fénykép: földszinti fedett udvar. 

 

 
14. sz. fénykép: földszinti udvar acélszerkezetű lefedése. 
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15. sz. fénykép: földszinti belső udvar 

 

 
16. sz. fénykép: földszinti udvar lefedés acélszerkezete. 

  



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            24 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

 

 
17. sz. fénykép: belső udvar az acélszerkezetű erkéllyel 

 
 

 
18. sz. fénykép: Az udvar lefedése, tetőszerkezet. 
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19. sz. fénykép: Az udvar lefedése, tetőszerkezet. 

 
 

 
20. sz. fénykép: A padlás általános kialakítása. 
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1.14 A jelenlegi épületet megelőző, korábbi állapot 

 
1. sz. fénykép: földszinti alaprajz 

 
 

 
2. sz. fénykép: metszetek  
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1.15 Fényképmelléklet a felmérés során talált hibákról  

- a további repedéses károsodásokat lásd még tartószerkezet fényképmellékletei is, a 
repedés jelentős része építészeti szempontból csak esztétikai hibát jelent 

1.15.1 Pince 

 
1. sz. fénykép: P05 helyiség mennyezetén látható repedés és ázás folt. 

 
 

 
2. sz. fénykép: P05 helyiség falán látható ázásos foltok. 
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3. sz. fénykép: P01 helyiség mennyezetén látható repedés és ázás. 

 
 

 
4. sz. fénykép: P01 helyiség mennyezetén látható repedés és ázás. 
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5. sz. fénykép: P37 helyiség falán látható ázásos hely. 

 
 

 
6. sz. fénykép: P06 helyiség falainak alsó szakaszán látható ázásos helyek. 

 

 
7. sz. fénykép: P12 helyiség födémén látható repedéseken keresztül szivárgó víz. 
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8. sz. fénykép: P41 helyiségben a P13 helyiség felé eső pillér melletti, ázással károsodott hely. 

 
 

 
9. sz. fénykép: P41 parkoló területen lévő födém beázás korábbi gépészeti áttörésnél. 

  



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            31 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

 

 
10. sz. fénykép: P41 parkolótér külső határoló falán látható ázásos hely. 

 
 
 

 
11. sz. fénykép: P06 helyiség ajtaján látható korróziós károk. 
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12. sz. fénykép: P10 helyiségben látható beázás mennyezeten. 

 
 

 
13. sz. fénykép: P27 helyiség lépcsőházi falán látható ázásos hely gépészeti csatorna 

átvezetésnél. 
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14. sz. fénykép: P17 helyiség födémén látható ázás födémáttöréseknél. 

 
 

 
15. sz. fénykép: P31 helyiség mennyezetén látható penészedési foltok. 
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16. P19 helyiség vasbeton falán látható repedés, csempe feletti salétromosodás. 

 
 

 
17. sz. fénykép: P19 helyiség födémén látható repedés. 
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18. sz. fénykép: P31 helyiség padlóján látható megkopott, hiányos padlóburkolat. 

 

 
19. sz. fénykép: P31 helyiség megkopott, hiányos padlóburkolat, hiányzó küszöb ajtónál. Fal 

lábazat magasságában látható festék megkopás. 
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20. sz. fénykép: P36 helyiség rossz állapotú, hiányos álmennyezete. 
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1.15.2 Földszint 

 
1. sz. fénykép: 018 helyiség határoló falára épített gépészeti alfalazáson látható ázásos hely. 

 

 
2. sz. fénykép: 018 helyiség határoló falára épített gépészeti alfalazáson látható repedések. 
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3. sz. fénykép: 031 számú helyiség válaszfalán látható repedés. 

 
 

 
4. sz. fénykép: 031 számú helyiség válaszfalán látható repedés. 

 
 

 
5. sz. fénykép: 031 számú helyiség falán látható salétromosodás, festék leválás. 
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6. sz. fénykép: 030 sz. üzlet válaszfalán látható repedés és salétromos só kiválás, festék 

leválás. 
 
 

 
7. sz. fénykép: 030 sz. üzlet válaszfalán látható repedés és salétromos só kiválás, festék 

leválás. 
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8. sz. fénykép: 078 sz. üzlet válaszfalán látható repedés. 

 
 

 
9. sz. fénykép: 078 sz. üzlet átrepedt válaszfal az udvari fal csatlakozásnál. 
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10. sz. fénykép: 012 helyiség főfalán látható repedés. Kiterjedt vakolat leválással. 

 
 
 
 
 

 
1. sz. fénykép: 077 sz. helyiség lépcsőáttörés, lépcsőfeljáró oldalfalán látható repedések. 
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2. sz. fénykép: 077 sz. helyiség lépcsőindulásnál látható repedések válaszfalon. 

 
 

 
11. sz. fénykép: 079 sz. helyiség 084 közlekedővel határos falán látható hosszú, ferde repedés. 

Vakolatleválás.  
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1.15.3 Tetőtér 1 

 
1. sz. fénykép: 102 helyiség falán látható repedés elektromos fülke mellett. 

 
 

 
2. sz. fénykép: 126 számú helyiség válaszfalán látható repedések. 
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3. sz. fénykép: 126 számú helyiség válaszfal udvari falhoz való csatlakozásánál látható 

repedések. 
 
 

 
4. sz. fénykép: 127 sz. helyiség mennyezeti ázás szerelt rétegrendű tetőn. 
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5. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő 122-120 sz. helyiségek előtt lévő szerelt rétegrendű födém 

beázása. 
 

 
 

 
6. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő 138-143-144 sz. helyiségek előtt lévő szerelt rétegrendű 

födém beázása. 
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7. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő lift előtt lévő szerelt rétegrendű födém beázása. 

 
 
 
 

 
8. sz. fénykép: 132 sz. helyiség válaszfalának repedése. 
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9. sz. fénykép: 132 sz. helyiség válaszfalának repedése. 

 
 

 
10. sz. fénykép: 138 sz. helyiség szerelt rétegrendű tető és válaszfal repedése. 
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11. sz. fénykép: 140 sz. helyiség szerelt födémen látható repedés. 

 
 

 
12. sz. fénykép: 138 sz. helyiség szerelt rétegrendű födémén látható beázás. 
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13. sz. fénykép: 137 sz. helyiség szerelt rétegrendű tetőfelületén látható penészedés WC tartály 

felett. 
 

 

 
14. sz. fénykép: 117 sz. helyiség szerelt rétegrendű födémén látható beázás. 
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15. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő boltöves nyílásánál látható beázás és kiváltó átrepedés. 
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1.15.4 Tetőtér 2 

 
1. sz. fénykép: 110 sz. lépcsőfeljáró tetőablak környezetében látható beázások. 

 
 

 

 
2. sz. fénykép: 209 sz. helyiség válaszfalain látható repedés. 

 
 
 

3. sz. fénykép: 208 sz. helyiség szerelt rétegrendű mennyezetén látható repedések 
telekhatáron lévő főfal mentén. 
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4. sz. fénykép: 203 helyiség elhasználódott zuhany fülkéi, korrodált acél válaszfal. 

 
 

 
5. sz. fénykép: Beázás és hosszú repedés 205 sz. helyiség fogópárra épített mennyezetén. 
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6. sz. fénykép: Beázás ablakkönyöklő alatt, repedés térdfalon 202 sz. helyiségben. 

 
 

 
7. sz. fénykép: 203 helyiség elkorhadt küszöb léce, az ajtó alsó része rossz állapotú. 
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8. sz. fénykép: 209 sz. helyiség válaszfalinak repedései. 

 
 

 
9. sz. fénykép: 214 sz. helyiség válaszfalain látható repedés. 
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10. sz. fénykép: 214 sz. helyiség térdfalánál látható beázás ablakkönyöklő alatt. 

 
 

 
11. sz. fénykép: 215 helyiség válaszfal és telekhatáron lévő főfal repedése. 
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12. sz. fénykép: 215 sz. helyiség belső helyiségek válaszfalainál lévő repedések. 

 
 

 
13. sz. fénykép: 215 sz. helyiség belső helyiségek válaszfalainál lévő repedések. 
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14. sz. fénykép: 216 sz. helyiség válaszfal és telekhatáron lévő főfal repedése. 

 
 
 
 

 
15. sz. fénykép: 216 sz. helyiség ajtó feletti, leszakadt válaszfala. 
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16. sz. fénykép: 220 sz. helyiség térdfalánál látható beázások 

 
 

 
17. sz. fénykép: 220 sz. helyiség térdfalánál látható beázások ablak alatt. Repedés térdfalon. 
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18. sz. fénykép: 220 sz. helyiség tető szarufáira épített mennyezet és válaszfal repedése. 

 

 
19. sz. fénykép: 218 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. 

 

 
20. sz. fénykép: 218 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. 
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21. sz. fénykép: 220 sz. helyiség szerelt válaszfal repedései, beázás ablak alatt. 
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1.15.5 Padlás 

 

 
1. sz. fénykép: Beázásra utaló jelek. 

 

 
2. sz. fénykép: A tetőtér 1 szinti üzletek felett nincs hőszigetelés. 
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3. sz. fénykép: Összeroskadt, letaposott szálas hőszigetelés. 

 
 
 

 
4. sz. fénykép: Beázási helyen károsodott szarufa és szelemen kapcsolat. 

 
 

 
5. sz. fénykép: Hiányzó hőszigetelés tetőtér 1 üzlettér feletti vasbeton födémen. 
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6. sz. fénykép: Kéménytest és fa elem között nincs meg az előírt 12 cm védőtávolság. 

 
 
 

 
7. sz. fénykép: Nincs hőszigetelés a tető ferde síkon. 

 
 

 
8. sz. fénykép: 220 sz. helyiség mögötti búvótér hiányos hőszigetelés vasbeton koporsó 

födémen. 
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9. sz. fénykép: Beázás környezetében károsodott szerkezeti elemek. 

 
 

 
10. sz. fénykép: Nincs meg az előírt 12 cm védőtávolság a kéménypillértől. 
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1.15.6 Tető 

 
1. sz. fénykép: Lecsúszott, kimozdult tetőfedés elemek. 

 

 
2. sz. fénykép: Bevilágító tető szélénél megrekedő víz. Elsősorban esztétikai hiba, hosszú 

távon korróziós károkat tud előidézni. 
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1.15.7 Külső homlokzat 

 
3. sz. fénykép: a Lajos utcai homlokzat lábazati elemeinek illesztésénél látható repedések. 

Elvált, pergő festék falon. 
 

 
4. sz. fénykép: a Lajos utcai lábazati elemek egyikén látható repedések. Lépcsőfok elem 

élének fagyási károsodása. 
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5. sz. fénykép: Lajos utcai homlokzat szabálytalan, túl magas lépcsőfok. 

 
 

 
6. sz. fénykép: Lajos utcai homlokzat, árkád folyosó ajtónyílások közötti falszakaszon látható 

repedések. 
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1.15.8 Belső homlokzat 

 
1. sz. fénykép: Az üzemeltető/karbantartó elmondása szerint a képen látható szakaszon az 

ereszből a víz az udvarra folyik, túlbukik). 
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2 Tartószerkezeti fejezet 

2.1 Alkalmazott szabványok 

2.1.1 Érvénytelen, de alkalmazható szabványok MSZ 

TSZ 01-2013 Műszaki szabályzat épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata 
és tervezési elvei 
MSZ 15021/1 Magasépítési szerkezetek terhei 
MSZ 15021/2 Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei 
MSZ 15022/1 Vasbeton szerkezetek 
MSZ 15022/3 Betonszerkezetek 
MSZ 15022/4 Elõregyártott beton, vasbeton és feszített beton szerkezetek 
MSZ 15022/7 Vasbetonszerkezetek szerkesztési előírásai 

2.1.2 Érvényben lévő Eurocode 

MSZ EN 1991-1-1:2005 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások, 1. 
rész 
MSZ EN 1991-2-1 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások 
MSZ EN 1991-1-3:2005 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások, 
hóteher 
MSZ EN 1992-1-1:2005 EUROCODE 2: Betonszerkezetek tervezése 
MSZ EN 1992-3:2005 EUROCODE 2: Betonalapozások tervezése 
MSZ EN 1992-1-6:2005 EUROCODE 2: Betonszerkezetek tervezése, Általános szabályok 
vasalatlan betonszerkezetek 
MSZ EN 1993-1-10: EUROCODE 3: Acélszerkezetek tervezése 
MSZ EN 1993-1-1:2009 EUROCODE 3: Acélszerkezetek tervezése 
MSZ EN 1993-3-1:2007 EUROCODE 3 Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész  
MSZ EN 1993-3-2:2007 EUROCODE 3 Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész  
MSZ EN 1993-1-8:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1993-1-8:2008 EUROCODE 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok 
tervezése 
MSZ EN 1997-1 EUROCODE 7: Geotechnikai tervezés  
MSZ EN 1998-1-1 EUROCODE 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai 
MSZ EN 1998-1: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai. 1. rész: Általános 
szabályok. Épületek földrengés terhei. 

2.2 Adatszolgáltatásként kapott tervek, dokumentumok 

A szakvéleményünk elkészítéséhez rendelkezésünkre állt az épület építési terveinek egy része, 
továbbá korabeli fényképek. A további, szükséges adatokat helyszíni vizsgálataink során gyűjtöttük 
be.  

2.3 Alapfeltevéseink 

4. A vizsgálatainkat EUROCODE szabvány sorozattal végezzük el. 
5. A szabad szemmel látható helyeket, elemeket vizsgáljuk. 
6. Szerkezetbeazonosító, vagy rétegfelépítést meghatározó feltárások nem készülnek. 

2.4 Vizsgálati módszerek 

A következő vizsgálati módszereket alkalmaztuk: 
- tájékozódás az épület karbantartójánál az esetleges károkról 
- tulajdonosok, bérlők tapasztalatai 
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- tartószerkezetek geometriája a felkutatott tervek és az építészeti felmérési tervek alapján 
helyszíni méretellenőrzés 

- szerkezetek vastagsági mérése 
- EUROCODE szerinti vizsgálati módszerek 

2.5 Az épületszerkezetek általánosan, építéstörténet 

A jelenlegi épület helyén cca. 100-150 évvel ezelőtti épületek voltak az 1992-es évi elbontásukig. Az 
épület mai formáját az 1992-es évi építéskor érte el, azóta csak a belső udvari lefedés történt, mint 
jelentősebb változás 2012-ben. Az épület falas és pilléres vegyes rendszer, térbeli merevségét az 
egymáshoz kötésben falazott faltestek biztosítják, melyeket tárcsaként a födémek fognak össze. A 
felső két szint a fa fedélszék alatt létesült. A földszint a pinceszint felett a Lajos utcai homlokzaton 
belső teherhordó fallal, vagy utólag falazott kitöltő fallal létesült, ezek a falak a födémre 
támaszkodnak. A tetőtér 1 szint a földszinthez képest visszahúzott teherhordó, vagy kitöltő falazattal 
épület a belső udvaron, ezek a falak a födémre támaszkodnak. A tetőtér 2 szint térdfalai is a 
födémről indulnak. 

2.6 Alépítményi szerkezetek 

2.6.1 Talajviszonyok 

A Duna közelségére való tekintettel homokos agyagtalajok települtek a homokos kavics Duna kavics 
teraszára. A kavicstalajok ilyen mélységben jó teherviselő talajok.  

2.6.2 Alapozás 

Az épület pinceszintje alatt feltehetően lemezalapozás készült, melyet a résfalakba kötöttek be. A 
terepszint alá cca. 3,5 m-t lehatoló munkagödör oldalfalat résfalakkal biztosították. A lemezalap 
vastagságára nincs adatunk. 

2.6.3 Rámpa 

A pinceszint megközelítése a szomszéd épületek alatt kialakított rámpán keresztül történik. 

2.6.4 Pinceszinti szerkezetek 

2.6.4.1 Falak, pillérek 

A telekhatáron lévő szélső falak a földnyomásra is méretezett vasbeton falak cca. 30-40 cm 
vastagsággal. A belső vasbeton falak 15-20 cm vastagsággal készültek. A pillérek, oszlopok 
vasbetonból készültek. A parkoló térben lévő 4 nagy keresztmetszetű pillér 2012-ben készült az udvari 
lefedés földszinti pillérének alátámasztására. 

2.6.4.2 Kiváltások 

A falakban építendő nyílások kiváltása vasbeton gerendákkal lettek megoldva, a födémmel 
egybeöntve. 

2.6.4.3 Szint feletti födém 

A pinceszint feletti födém cca. 25 cm vastag monolitikus vasbeton lemezfödém, melyet pillérekkel, 
gerendákkal gyámolítottak, valamint a vasbeton falakra támasztottak. 
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2.7 Felépítményi szerkezetek 

2.7.1 Földszinti szerkezetek 

 

2.7.1.1 Teherhordó falak, pillérek 

A fszt-i falak 30 cm vastag vázkerámia téglafalak, valamint 15-20 cm vasbeton falak. A téglafalakat 
pillérekkel merevítették az ajtónyílások közötti szakaszokon. Az udvar feletti tető alátámasztására 
nagyátmérőjű vasbeton pilléreket építettek. 

2.7.1.2 Kiváltások 

A falakban lévő nyílások feletti kiváltások előregyártott áthidalókkal, vagy monolit vasbeton 
gerendákkal lettek megoldva. 

2.7.1.3 Födém 

A szint feletti födém cca. 25 cm vastag monolitikus vasbeton lemezfödém készült. 



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            73 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

2.7.1.4 Udvari lefedés 

 
 

 
A lefedés fő tartóváza a csillag alakban, tört tengellyel elhelyezett, változó magasságú, acél 
rácsostartó, mely a 4 sarkán vasbeton köroszlopra támaszkodik le. A nagyfesztávolságú 
rácsostartók magassága cca. 1,0-2,4 m között változik. A középső négyzetet formáló cca. 9,1x9,1 m 
alaprajzi méretű rész vonalában 1,40 m magas kiemelés készült. A kiemelés tetőzetét változó 
magasságú acél rácsostartó támasztja alá. A rácsostartókra lettek felrögzítve a szaru elemek, 
melyek az üveg, vagy tömör panel héjazati elemeket fogadják. A rácsostartók szelvényei melegen 
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hengerelt I és H gerendák, valamint zártszelvények rudak. A tetőzet szerelvényekből (gyártási 
egységekből) áll, melyeket a helyszínen csavarozott kapcsolattal rögzítettek egymáshoz. 

2.7.2 Tetőtér 1 szinti szerkezetek 

 

2.7.2.1 Teherhordó falak: 

A falak 30 cm vastag vázkerámia falazatok és 15-20 cm vastag vasbeton falak. A vázkerámia 
falazatok ajtónyílások közötti szakaszán vasbeton falmerevítő pillérek készültek. 

2.7.2.2 Kiváltások 

A falakban lévő nyílások feletti kiváltások előregyártott áthidalókkal, vagy monolit vasbeton 
gerendákkal lettek megoldva. 

2.7.2.3 Födém 

A szint felett csak a tetőtér 2 szint vetületében készült vasbeton födém. A födém cca. 25 cm vastag 
monolitikus vasbeton lemezfödém a szélső falaknál 30-60 cm alaprajzi vetületű ferde szakasszal. 
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2.7.3 Tetőtér 2 szinti szerkezetek 

 

2.7.3.1 Teherhordó falak: 

A falazott falak 30 cm vastag vázkerámia falazatok, melyeket vasbeton pillérek és koszorú merevít. A 
lépcsőház mellett vasbeton falak épültek 15 cm vastagsággal. A helyiségek eresz felé eső részét 
levágták cca. 1,0-1,9 m magas szerelt falakkal, ezek a falak fa tartóvázzal készültek és a szarufákat 
alátámasztják. 

2.7.3.2 Kiváltások 

A falakban lévő nyílások feletti kiváltások előregyártott áthidalókkal, vagy monolit vasbeton 
gerendákkal lettek megoldva. 

2.7.3.3 Födém 

A lépcsőház felett vasbeton lemezfödém készült, más részen nem készült födém. 

2.7.4 Lépcsők 

A szintek közötti főlépcsők vasbeton anyagúak. A földszinti üzletekben lévő belső lépcsők acél 
szerkezetűek. 
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2.7.5 Padlásszinti szerkezetek 

2.7.5.1 Teherhordó falak: 

A telekhatáros, szomszéd épület felé vasbeton pillérekkel és koszorúval merevített falazatok 
készültek.  

2.7.6 Koszorúk, gerendák 

A falazatok felső síkján vasbeton koszorú épült. 

2.7.7 Tető 

A tető a térdfalakra, vagy a vasbeton födémre csavarozott talpszelemenekről indul. Az általános 
keresztmetszet fogópáros, felkötött tető. A kapcsolatok jellemzően szegezéssel készültek, de a 
fogópárok és a függesztőrúd csavarozással lett bekötve sok helyen. 

2.8 A szemlék és vizsgálatok eredményei, tapasztalt hibák, 

károsodások 

2.8.1 Szemrevételezéses vizsgálat 

2.8.1.1 Pinceszint 

- a vasbeton falakon több helyen is látni süllyedésre utaló jeleket, a repedések elhelyezkedése 
a telekhatárnál lévő falak süllyedését mutatja 

- a födémek alsó síkján is látni repedéseket, az ilyen repedések tágasságára a szabvány 0,3 
mm-t enged meg, azonban néhány helyen ettől tágasabb repedést azonosítottunk. A 
repedések a födém kis merevségére engednek következtetni 

- a födémek gépészeti áttörés környezetében lévő ázásainál korrodált betonacélokat is 
találtunk 

- a repedéseknél sok helyen látni ázásokat 
- a P24 helyiség ajtaja a fal megépítése után át lett helyezve, az ajtó fölé nagyobb terhelésű 

gerenda támaszkodik le 

2.8.1.2 Földszint 

- a vasbeton falakon több helyen is látni süllyedésre utaló jeleket, a repedések elhelyezkedése 
a telekhatárnál lévő falak süllyedését mutatja 

- a téglafalakon több helyen is látni süllyedésre utaló jeleket, a repedések a pince feletti födém 
szükségesnél kisebb merevségére engednek következtetni, a repedések kialakulását 
elősegíti rossz építési sorrend is 

- a födémek alsó síkján is látni repedéseket, az ilyen repedések tágasságára a szabvány 0,3 
mm-t enged meg, azonban néhány helyen ettől tágasabb repedést azonosítottunk. A 
repedések a födém kis merevségére engednek következtetni 

- az udvari lefedés acélszerkezetének tűzvédelme feltehetően festés 

2.8.1.3 Tetőtér 1 

- a vasbeton falakon több helyen is látni süllyedésre utaló jeleket, a repedések elhelyezkedése 
a telekhatárnál lévő falak süllyedését mutatja 

- a téglafalakon több helyen is látni süllyedésre utaló jeleket, a repedések a földszint feletti 
födém szükségesnél kisebb merevségére engednek következtetni, a repedések kialakulását 
elősegíti rossz építési sorrend is 
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- a födém alsó síkján is látni repedéseket, az ilyen repedések tágasságára a szabvány 0,3 
mm-t enged meg, azonban néhány helyen ettől tágasabb repedést azonosítottunk. A 
repedések a födém kis merevségére engednek következtetni 

- a tetőre épített szerelt rétegrendű födém repedései a fedélszék mozgásaira engednek 
következtetni 

2.8.1.4 Tetőtér 2 

- a válaszfalak nagyobb méretű (van ahol 3-5 mm) repedései a szint alatti födém kis 
merevségére engednek következtetni 

- a térdfalakon is látni repedéseket 

2.8.1.5 Padlás 

- a fogópárok toldása sok helyen alulméretezett, van ahol a fűzőcsavarozás helyett szegezést 
alkalmaztak 

- a derékszelemen és szarufa-fogópár kapcsolatokban hiányoznak kötőelemek 
- a derékszelemen sok helyen kifordult, elcsavarodott állapotban van 
- a taréjfa keresztmetszete változó, a hosszúsága több helyen sem elegendő 
- a taréjfa és szarufa kapcsolat szegezéssel történt, mely alulméretezett 
- a derékszelemen toldások sok helyen kötőelem nélküliek, vagy alulméretezettek, van olyan 

hely hol több cm-es megcsúszás is van az elemek között 
- a szarufa horgolások több helyen is rossz helyre lettek kialakítva, több olyan kapcsolat is van 

ahol nincs meg a szabályos kötés 
- a fogópárok és szelemen kapcsolatokban hiányoznak a horgolások 
- a szarufa és szelemen kapcsolatokban hiányoznak a rovások 
- több fogópár és szarufa kapcsolatnál hiányzik a csavaros kötés 
- több fogópár és szarufa kapcsolatban kilazult csavarokat látni 
- sok esetben a fa elem és a kémény között nincs meg a védő távolság (min. 12 cm) 
- több helyen is látni beázást, ezeken a helyeken faanyag károsodások is lehetnek 
- a gerincszelemen esetében sok helyen nincs kötőelem, vagy fakötés az illesztésben 

2.8.1.6 Tető 

- nincsen 

2.8.1.7 padlás a tetőtér 2 szint felett 

- a fogópár és szarufa kapcsolatban sok helyen nincs fűzőcsavar 
- van olyan fogópár is, ami a szarufához 2-3 cm hézaggal fekszik fel 

2.8.2 Egyéb észrevételek vizsgálatok közben 

- a tetőtér 2 helyiség válaszfalai nem tartószerkezetek, de a 215 sz. helyiség ajtaja felett 
átrepedt válaszfal 

2.8.3 Összegzések javaslatok: 

A szemle során beazonosított, épületsüllyedésre utaló repedések kis tágasságúak, továbbá az 
épület kora 25 év ez alatt a süllyedések nagy része már lezajlódott, tehát a süllyedés esetleges 
károsító hatása kismértékű. 

2.8.3.1 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, melyek azonnali 
beavatkozást igényelnek 

- a tetőtér 2 helyiség válaszfalai nem tartószerkezetek, de a 215 sz. helyiség ajtaja felett 
átrepedt válaszfal elem balesetveszélyes is lehet 

- a tetőtér 2 repedezett válaszfalain lehulló darabok okozhatnak balesetet 
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2.8.3.2 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, rövidtávú beavatkozást 
igényelnek 

- lásd károsodások, hibák részt a fényképmellékletben 
- javasolt az épület jelenlegi mozgásáról adatokat begyűjteni, pl.: korábbi szakvélemények 

elemzése, repedéstágasság mérés, gipszpecsét elhelyezés 
- az elvégzett vizsgálataink alapján az épület kismértékű süllyedésére következtetünk, javasolt 

a feltételezés kivizsgálása geotechnikai tervező bevonásával 
- a tetőszerkezetet erőtanilag felül kell vizsgálni statikus tervezővel, a felsorolt hiányosságok 

javítása a vizsgálat alapján végzendő el 
- a vasbeton falak ferde repedéseit vizsgálni kell, a vizsgálat lehet a repedésekkel 

kapcsolatban korábban készült tartószerkezeti szakvélemény elemzése, vagy lehet 
gipszpecsétes változás vizsgálat 

- a födémek gépészeti vezetékkel történt áttöréseinél látható, vagy feltételezhető betonacél 
korróziós állapotot vizsgálni kell 

- a födémek alsó síkján látható repedéseken keresztül folyó víz által esetlegesen okozott 
korróziós károk ellenőrizendők 

- előfordulhat olyan helyzet, hogy a tetőtér 2 válaszfalak állapota tovább romlik pl.: födém 
túlterhelése, átalakítások, ez esetben a fal újraépítése szükséges lehet a repedések okozta 
gyengítések miatt 

- a térdfali repedések a tetőtér 2 szinten indokolttá teszik a falazatok átvizsgálását 
- a kéménytesthez 12 cm-nél közelebb lévő fa szerkezetek miatt a kémények használata 

esetén a katasztrófavédelmi hatóság beavatkozásokat írhat elő, javasolt a hiba kivizsgálása 

2.8.3.3 A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok, melyek beavatkozást, 
figyelembe vételt nem igényelnek 

- a süllyedések ellenére a repedéssel károsodott tartószerkezetek teherbírása a jelenlegi 
funkcióhoz tartozó teherszintre megfelelő 

- a födémek teherbírása a kis merevség ellenére (túlzott mértékű lehajlás) a vonatkozó 
szabvány szerint -TS-2013- változatlan funkció esetén megfelelőek 

- a kis merevségű födémekre épített válaszfalak repedései a szokottnál hamarabb 
kialakulhatnak 

- a P24 helyiség áthelyezett ajtaja feletti gerenda becsatlakozási helyen károsodás, teherbírás 
kimerülésére utaló jelet nem látni, javasolt azonban a megfigyelés 

- a repedések az épület egész élettartama alatt jelentkezhetnek, még felújítások után is akár 
0,5 mm tágassággal is (csempe burkolatok átrepedhetnek, stb…) 

- az olyan kémények, vagy szellőző kürtők melyek egyértelműen nincsenek tüzelő berendezés 
által használva nem szükséges a fa elemek min. 12 cm védőtávolsága 

- a belső udvari koszorúk, gerendák repedései hőmozgások, vagy egyenlőtlen süllyedés 
hatására jöttek létre, a károsodás kismértékű, a jelenlegi teherszint esetére megfelelő 

- az udvari lefedés acél tetőszerkezetének tűzvédelmi követelményét nem ismerjük, a 
szerkezet tűzállósági követelményét festéssel biztosították. Figyelembe véve az utóbbi 
években megszigorodó tűzvédelmi előírásokat javasolt a szerkezet tűzállósági 
képességének ellenőrzése 

2.8.4 Megjegyzések: 

A vizsgálataink vizuális jellegűek voltak. A vizsgálatok során a belátható távolságon belüli elemeket 
tudtuk részletesebben vizsgálni, a hozzáférhető felületeiken. Előfordulhatnak még hibák, melyek 
elhelyezkedésüknél fogva segédszerkezetek, alpinista támogatás, vagy megbontások nélkül nem 
láthatóak. A megerősítésnek a kivitelezését, a külön arra a célra elkészített kiviteli tervek alapján 
szabad elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a megbontások után újabb, eddig nem 
látott hiba lehetőségek is napvilágra kerülnek, a statikus tervezőt azonnal értesíteni kell. A födémek 
feltöltésének eltávolítása után azok relaxációjával, megemelkedésével kell számolni. Amennyiben 
az építés során az itt leírtaktól eltéréseket tapasztalnak a statikus tervező értesítendő. A későbbi 
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átalakítással érintett épület szerkezetein a tehermentesítés és a hozzáépítés, valamint az új tető és 
a megbontások hatására egyenlőtlen terhelések léphetnek fel. A terhelések hatása a meglévő 
szerkezeteken, valamit az új és régi szerkezetek csatlakozásánál repedések kialakulásában 
jelentkezhet. 
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2.9 Fényképmelléklet a felmérés során talált hibákról  

2.9.1 Pince 

 
21. sz. fénykép: P05 helyiség vasbeton lemezfödémén látható repedés. 

 
 

 
22. sz. fénykép: P01 helyiség vasbeton lemez födémén látható repedés. 
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23. sz. fénykép: P01 helyiség vasbeton födémén látható repedés. 

 
 

 
24. sz. fénykép: P01 helyiség vasbeton oldalfalán látható repedés. 
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25. sz. fénykép: P37 helyiség vasbeton falán látható repedés. 

 
 

 
26. sz. fénykép: P12 helyiség gépkocsi átjáró vasbeton lemez födémén látható repedések. 
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27. sz. fénykép: P41 parkolótér vasbeton lemezfödém felett látható repedés. 

 
 

 
28. sz. fénykép: P41 parkolótér feletti födémáttörésben látható előrehaladott korróziós 

károsodást szenvedett betonacélok. 
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29. sz. fénykép: P27 helyiség lépcsőházi vasbeton falán látható repedések. 

 

 
30. sz. fénykép: P31 helyiség vasbeton falán látható hosszú repedések. 
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31. sz. fénykép: P19 helyiség vasbeton falán látható repedés. 

 
 

 
32. P19 helyiség vasbeton falán látható repedés. 
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33. sz. fénykép: P19 helyiség vasbeton födémén látható repedés. 

 
 

 
34. sz. fénykép: P26 helyiség vasbeton falán látható repedés. 
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35. sz. fénykép: P24 helyiség építés közben véséssel, bontással áthelyezett ajtója. 

 
 

 
36. sz. fénykép: P24 helyiség P41 parkolótér felé eső falában lévő, áthelyezett ajtónyílás. 
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37. sz. fénykép: P28 helyiség vasbeton falán látható repedés. 

 
 

 
38. sz. fénykép: P28 helyiség vasbeton falán látható repedés. 
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39. sz. fénykép: P28 helyiség vasbeton falán látható repedés. 
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2.9.2 Földszint 

 
 

 
12. sz. fénykép: 076 számú helyiség mennyezetén látható repedések kis vastagságú 

betonfedésre és betonacél korrózióra engednek következtetni. 
 
 

 
13. sz. fénykép: 031 számú helyiség válaszfalán látható repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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14. sz. fénykép: 031 számú helyiség utcai falán látható repedés ajtónyílások között lévő 

falszakaszon. A repedés a pince feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged 
következtetni.  

 

 
15. sz. fénykép: 032 számú üzlet utcai falának repedése ajtónyílások közötti falszakaszon. A 

repedés a pince feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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16. sz. fénykép: 032 sz. üzlet vasbeton födémén látható hosszú repedés. A repedés a földszint 

feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
17. sz. fénykép: 031 számú helyiség falsarokban látható repedés. A repedés a pince feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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18. sz. fénykép: 030 sz. üzlet válaszfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
19. sz. fénykép: 030 sz. üzlet falán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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20. sz. fénykép: 030 sz. üzlet vasbeton födémén futó hosszú repedés. A repedés a földszint 

feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
21. sz. fénykép: 078 sz. üzlet válaszfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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22. sz. fénykép: 078 sz. üzlet válaszfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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23. sz. fénykép: 081 sz. közlekedő falán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
24. sz. fénykép: 081 sz. közlekedő falán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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25. sz. fénykép: 006 előtér külső falán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
26. sz. fénykép: 007 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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27. sz. fénykép: 012 helyiség főfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
28. sz. fénykép: 084 sz. közlekedő falán látható javított, hosszan futó, vízszintes irányú repedés. 

A repedés a pince feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
29. sz. fénykép: 012 helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a pince feletti födém túlzott 

mértékű lehajlására enged következtetni. 
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7. sz. fénykép: 077 sz. helyiség lépcsőáttörés, lépcsőfeljáró oldalfalán látható repedések. A 

repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
8. sz. fénykép: 077 sz. helyiség lépcsőáttörés, lépcsőfeljáró oldalfalán látható repedések. A 

repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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30. sz. fénykép: 079 sz. helyiség 084 közlekedővel határos 30 cm széles falán látható hosszú, 

ferde repedés. 
 
 

 
31. sz. fénykép: 079 sz. helyiség 084 közlekedővel határos 30 cm széles falán látható hosszú, 

ferde repedés. 
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32. sz. fénykép: 079 sz. helyiség vasbeton födémén látható 1,5 m hosszú repedés. 
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2.9.3 Tetőtér 1 

 
 

 
16. sz. fénykép: 126 számú helyiség válaszfalán látható repedések. A repedés a földszint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
17. sz. fénykép: 126 számú helyiség válaszfal udvari falhoz való csatlakozásánál látható 

repedések. A repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged 
következtetni. 
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18. sz. fénykép: 128 sz. helyiség udvari főfalán látható repedés ajtónyílások között. A repedés a 

földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 
 

 
19. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő belső főfalán látható repedés ajtónyílások közötti 

falszakaszon. A repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged 
következtetni. 

 
 

 
20. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő belső főfalán látható repedés ajtónyílások közötti 

falszakaszon. A repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged 
következtetni. 
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21. sz. fénykép: 121. sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
22. sz. fénykép: 121. sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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23. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő lift előtti koszorúgerenda repedése. A repedés a 

hőmozgásokra, hőtágulásokra jellemző hibára utal. 
 
 

 
24. sz. fénykép: 132 sz. helyiség válaszfalának repedése. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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25. sz. fénykép: 132 sz. helyiség válaszfalának repedése. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés oka a fedélszék elégtelen térbeli 
merevségére is utalhat (mozgások) 

 

 
26. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő 143 sz. helyiség közelében lévő főfal ajtónyílások közötti 

átrepedése. A repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged 
következtetni. 
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27. sz. fénykép: 138 sz. helyiség szerelt rétegrendű tető és válaszfal repedése. A repedés a 

földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés oka a 
fedélszék elégtelen térbeli merevségére is utalhat (mozgások) 

 
 
 

 
28. sz. fénykép: 138 sz. helyiség szerelt rétegrendű födémén látható repedés. A repedés a 

földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés oka a 
fedélszék elégtelen térbeli merevségére is utalhat (mozgások) 
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29. sz. fénykép: 117 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés oka a fedélszék elégtelen térbeli 
merevségére is utalhat (mozgások) 

 
 

 
30. sz. fénykép: 117 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés oka a fedélszék elégtelen térbeli 
merevségére is utalhat (mozgások) 
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31. sz. fénykép: 116 sz. helyiség udvari falán látható repedés. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
 
 

 
32. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő 117 sz. helyiség előtti falrepedés. A repedés a földszint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. A repedés kialakulásában az is 
közrejátszik, hogy ezen a helyen egy falnyílás lett befalazva. 
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33. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő boltöves nyílásánál látható beázás és kiváltó átrepedés. A 

repedés kialakulásának oka egyenlőtlen süllyedésekre, vagy hőmozgásokra enged 
következtetni. 

 
 

 
34. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő folyosó falán látható hálózatos repedés a 125 sz. helyiség 

előtt. A repedés kialakulásának oka egyenlőtlen süllyedésekre, vagy hőmozgásokra enged 
következtetni. 
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35. sz. fénykép: 110 sz. lépcsőtér 162 sz. közlekedő felé lévő falán látható repedés. A repedés 

változó tágassága süllyedésre enged következtetni. A repedés a vasbeton lépcsőházi fal és 
folyosó határoló főfala közötti munkahézag miatt is kialakulhatott. 

 
 

 
36. sz. fénykép: 159 sz. helyiség udvari falán, ajtónyílások között kialakult repedés. A repedés a 

földszint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni 
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37. sz. fénykép: 162 sz. közlekedő folyosó 154 és 158 sz. helyiségek között haladó kiváltó 

koszorún látható vízszintes repedés. A repedés a földszint feletti födém túlzott mértékű 
lehajlására enged következtetni. 

 
 

 
38. sz. fénykép: 123 sz. helyiség válaszfalának repedése. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
39. sz. fénykép: 123 sz. helyiség mindkét válaszfala repedt. A repedés a földszint feletti födém 

túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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22. sz. fénykép: 110 sz. lépcsőfeljáró tetőablak környezetében látható beázások. 

 
 

 
23. sz. fénykép: 209 sz. helyiség válaszfalain látható repedések. A repedés a tetőtér 1 szint 

feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
24. sz. fénykép: 209 sz. helyiség válaszfalain látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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25. sz. fénykép: 208 sz. helyiség szerelt rétegrendű mennyezetén látható repedések 
telekhatáron lévő főfal mentén. A repedés a tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű 

lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
26. sz. fénykép: Repedés 201 és 202 helyiségek közötti válaszfalon légudvar mellett. A repedés 

a tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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27. sz. fénykép: Repedés 201 helyiség homlokzati falánál. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
28. sz. fénykép: 203 helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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29. sz. fénykép: Hosszú repedés 205 sz. helyiség fogópárra épített mennyezetén. A repedés a 

fedélszék mozgásaira, valamint a tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására 
enged következtetni. 

 
 

 
30. sz. fénykép: Beázás ablakkönyöklő alatt, repedés térdfalon 202 sz. helyiségben. A repedés a 

tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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31. sz. fénykép: 209 sz. helyiség válaszfalinak repedései. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
32. sz. fénykép: 210 sz. helyiség függőleges repedés telekhatáron lévő főfal iránytörésénél. A 

repedés munkahézagra, vagy hiányzó felmerevítésre (pl.: koszorú) enged következtetni. 
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33. sz. fénykép: 212 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
34. sz. fénykép: 214 sz. helyiség válaszfalain látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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35. sz. fénykép: 215 helyiség válaszfal és telekhatáron lévő főfal repedése. A repedés a tetőtér 1 

szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 
 

 
36. sz. fénykép: 215 sz. helyiség belső helyiségek válaszfalainál lévő repedések. A repedés a 

tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
  



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            120 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

 

 
37. sz. fénykép: 215 sz. helyiség belső helyiségek válaszfalainál lévő repedések. A repedés a 

tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
38. sz. fénykép: 216 sz. helyiség válaszfal és telekhatáron lévő főfal repedése. A repedés a 

tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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39. sz. fénykép: 216 sz. helyiség ajtó feletti, leszakadt válaszfala. A repedés a tetőtér 1 szint 

feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 
40. sz. fénykép: 220 sz. helyiség tető szarufáira épített mennyezet és válaszfal repedése. A 

repedés a fedélszék mozgásaira, illetve a tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű 
lehajlására enged következtetni. 

 

 
41. sz. fénykép: 218 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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42. sz. fénykép: 218 sz. helyiség válaszfalán látható repedés. A repedés a tetőtér 1 szint feletti 

födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
 

 

 
43. sz. fénykép: 220 sz. helyiség padlástér felőli válaszfal repedései. A repedés a tetőtér 1 szint 

feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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44. sz. fénykép: 220 sz. helyiség szerelt válaszfal repedései. A repedés a fedélszék mozgásaira, 

illetve a tetőtér 1 szint feletti födém túlzott mértékű lehajlására enged következtetni. 
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2.9.5 Padlás 

 
11. sz. fénykép: Gerincszelemen és taréjfa kapcsolatánál mindenhol hiányzik a rovás. 

 
 

 
12. sz. fénykép: Fogópár egyszerű szegezett kapcsolata. 
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13. sz. fénykép: Taréjfa szegezett kapcsolata jellemzően 1db szeggel készült. 

 
 

 
14. sz. fénykép: A derékszelemen sok helyen a fogópártól eltartva készült, a hézagot deszkával 

töltötték ki. 
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15. sz. fénykép: Derékszelemen felhasadt szakasza felel lapolásos illesztésnél. 

 
 

 
16. sz. fénykép: Derékszelemen felhasadt szakasza felel lapolásos illesztésnél. 

 
 

 
17. sz. fénykép: Függesztő oszlop, egyszerűsített szegezett kapcsolata. 
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18. sz. fénykép: Fogópár egyszerűsített szegezett kapcsolata betétfával. Alulméretezett. 

 

 
19. sz. fénykép: Fogópár illesztés megnyílása. Alulméretezett kapcsolat. 
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20. sz. fénykép: Vápaszaru és szarufa egyszerűsített szegezett kapcsolata. Szarufavég 

felhasadása. 
 

 
21. sz. fénykép: Végigrepedt függesztő oszlop. Az oszlop bekötés csavarjának elhelyezése nem 

szabványos, kismértékű peremtáv. 
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22. sz. fénykép: Derékszelemen és fogópár rovás mindenhol hiányzik. Szarufa és szelemen 

rovás sok helyen hiányzik. 
 

 
23. sz. fénykép: Kifordult derékszelemen élszaru alatt. 

 

 
24. sz. fénykép: Fogópár és oszlop egyszerűsített szegezett kapcsolata. Oszlop hosszanti 

repedése. 
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25. sz. fénykép: Derékszelemen és oszlop egyszerűsített kapcsolata heveder deszkával. 

 

 
26. sz. fénykép: Végigrepedt szarufa, derékszelemen és szarufa kapcsolat alulméretezett, vagy 

nincs is. 
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27. sz. fénykép: Hibás leszabás miatt a szarufa horgolása rossz helyre került. 

 

 
28. sz. fénykép: Hiányzó kötőelem szarufa és derékszelemen kapcsolatnál. 

 
 

 
 

 
29. sz. fénykép: Hibás leszabás miatt a szarufa horgolása rossz helyre került. Hiányzó illesztés 

derékszelemen csatlakozásnál. 
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30. sz. fénykép: Függesztő oszlop szabálytalan kapcsolata, fűzőcsavar széltáv kismértékű. 

 
 

 
31. sz. fénykép: Elmozdult, gyenge teherbírású, vagy kötőelem nélküli derékszelemen feles 

lapolásos illesztés. 
 

 
32. sz. fénykép: Beázási helyen károsodott szarufa és szelemen kapcsolat. 
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33. sz. fénykép: Hiányzó hőszigetelés tetőtér 1 üzlettér feletti vasbeton födémen. 

 

 
34. sz. fénykép: Kéménytest és fa elem között nincs meg az előírt 12 cm védőtávolság. 

 
 

 
35. sz. fénykép: Rossz helyre készített rovások, hiányzó szelemen-fogópár-szarufa kapcsolat 

rögzítő elemek. 
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36. sz. fénykép: Kilazult csavar szarufa és fogópár kapcsolatnál. Hiányzó szelemen-fogópár-

szarufa kapcsolat rögzítő elemek. A szelemen nincs a fogópárba kötve rovással. Hosszú 
repedés szarufán. 

 

 
37. sz. fénykép: Kilazult, vagy építéskor meg sem húzott fűzőcsavar szarufa és fogópár 

kapcsolatánál. 
 

 
38. sz. fénykép: Hiányzó fűzőcsavar fogópár és szarufa kapcsolatánál. A csatlakozó elemek 

között hézag van, a kötés -ha egyáltalán van- megereszkedett. 



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            135 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

 
 

 
39. sz. fénykép: Alulméretezett fogópár toldások. 

 
 

 
40. sz. fénykép: Beázás környezetében károsodott szerkezeti elemek. 
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41. sz. fénykép: Gerincszelemenek kötőelem nélküli illesztése. Nincs meg az előírt 12 cm 

védőtávolság a kéménypillértől. 
 

 
42. sz. fénykép: Derékszelemen és fogópár rovásos kapcsolata részben lett szakszerűen 

elvégezve, csak egy gerenda estében lett rovás kialakítva. 
 
 

 
43. sz. fénykép: Kifordult derékszelemen. 
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2.9.6 Tető 

- nincsen tartószerkezeti károsodásra utaló hiba  
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2.9.7 Külső homlokzat 

- a károsodásokra utaló hibákat a földszint fényképinél is mutattuk (árkád folyosó nyílások 
közötti főfalak repedései) 

 

 
9. sz. fénykép: Lajos utcai homlokzat, árkád folyosó ajtónyílások közötti falszakaszon látható 

repedések. 
 

 

 
10. sz. fényképek: Lajos utcai homlokzat, árkád folyosó ajtónyílások közötti falszakaszon látható 

repedések. 
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2.9.8 Belső homlokzat 

 

 
2. sz. fénykép: Árkádos közlekedő boltövén látható repedés. A repedés hőmozgásokra enged 

következtetni. 
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3 Épületgépészeti fejezet 

3.1 Fűtés 

Az épület nem rendelkezik központi fűtőberendezéssel, így négy különböző fűtési rendszert 
különböztethetünk meg, melyek az eltérő funkciók számára biztosítanak fűtési energiát. Ezeket rendre 
a következőkben ismertetjük. 
 
1. Belső udvar. A belső udvari rész fűtését egy olasz, Impresind gyártmányú, Tub-One típusú 
gázfűtéses sugárzófűtő rendszer biz-tosítja. A berendezés köz-ponti, kompakt egysége a belső udvar 
feletti acél-szerkezethez van 
rögzítve, a berendezés saját 
gyári kéménnyel rendelkezik, 
mely az üvegtető fölé van 
vezetve. A tető szerkezete 
alatt, ahhoz rögzítve található 
az említett berendezés 
hőleadó felülete négyszög 
vonalban körbevezetve, ez 
szolgál a belső udvar 
fűtésére. A rendszerhez 
kiegészítő ventilátorok is 
tartoznak, melyekkel az 
egyenletesebb légállapotot 
lehet biztosítani. Ezek az 
egységek külön-külön vannak belógatva a hőleadó egységekkel egy vonalban. Mivel a belső udvar 
három nagyméretű nyitott bejárattal rendelkezik, illetve a tetőszerkezet függőleges vonala részben 
nyitott, továbbá az ilyen típusú, gázrendszerű hőleadók hatásfoka elmarad a jelenleg használatos 
berendezésektől, kifejezetten alacsony külső hőmérséklet esetén érdemes a rendszert üzemeltetni. 
 
2. Tetőtér 1. A szinten található (az üzemeltetői) iroda, 1-2 üzlet és raktárak. Az iroda és az egyik 

bérlemény (Civilház) fűtéséről egy zárt égésterű, gázüzemű 
kazánberendezés gondoskodik. A gázkazán Immergas 
gyártmányú, Victrix Zeus típusú berendezés, 26kW névleges 
fűtési teljesítménnyel. A berendezés belső HMV tárolós 
kialakítású, így az említett területek folyamatos központi 
melegvíz ellátását is biztosítani tudja. 
A vízvételi helyeken biztosítandó azonnali melegvíz vételi 
lehetőségre a rendszer cirkulációs hálózattal rendelkezik, a 
rendszerbe épített WILO típ. keringtető szivattyúval, 
időkapcsolóról vezérelve. A kazánház maga; a 
kazánberendezés és a fűtési rendszer kompletten, a gépészeti 
berendezésekkel és csövezéssel együtt kb. 5 évvel ezelőtt került 
teljes kialakításra-felújításra. A gépészeti elemek állapota 
rendezettnek mondható és megfelelő működésre enged 
következtetni. A fűtési rendszerben megtalálhatóak a szükséges 
és elvárt rendszerelemek, mint vízlágyító, vízszűrő, iszap,- és 
mikrobuborék leválasztó, tágulási tartályok és biztonsági 
szerelvények, ezek védik a kazánberendezést és biztosítják a 
fűtési rendszer biztonságát. A gázkazán berendezés 
karbantartása rendszeres. A gázmérő berendezés a folyosón 
található a személylift közelében. 
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3. Tetőtér. A tetőtérben található szolgálati helyiségek, öltözők, zuhanyzók fűtési energiájáról egy FÉG 
típusú, nyílt égésterű gázkazán (cirkó berendezés) gondoskodik. A 
gázfogyasztás mérésére szolgáló mérőkötés ugyancsak itt található. 
 
A teljes tetőtér területe fűtött. Itt a használati melegvízellátás a 
fűtőberendezéstől független, helyi jellegű, lásd. vízellátás-csatornázás 
fejezet. A hőleadók itt acéllemezes lapradiátorok jellemzően 
kézikerékkel ellátva. A fűtési hálózat festett acélcsöves rendszerű, 
szigeteletlen, tömörsége a szemrevételezés alapján biztosított. 
 
4. Üzletek. Az egyéb helyiségek-bérlemények-üzletek-raktárak fűtése 
egyedi kialakítású, független az épület egyéb rendszereitől. Ezek a 
bérlők igényeihez igazodva kerültek kialakításra, van olyan üzlet, ahol 
pl. a funkcióból adódóan nincs is fűtés, vagy az üzemeltető elmondása 
alapján elektromos fűtőtestek szolgáltatják a fűtési energiát. 
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3.2 Hűtés 

Az épület nem rendelkezik központi hűtéssel, csupán helyenként, split jellegű hűtés került kialakításra. 
A kültéri egységek a 
garázsszinten találhatók, a 
berendezések nem egységesek; 
különböző típusúak és 
teljesítményűek. 
A splitek csövezése a 
kialakítások szerint változó, a 
helyiségeken belül falban és 
műanyag kábelcsatornában 
történtek. Ezeket a berende-
zéseket tudomásunk szerint 
fűtésre nem használják.  
 

3.3 Vízellátás-
csatornázás 

Az épület szennyvíz hálózata két ponton csatlakozik a külső közmű rendszerhez. A garázsszinten az 
alapvezetékek szabadon szerelt, KG-PVC műanyag vezetékek rendszeridomokkal szerelve. A garázs 
padozatában padlóösszefolyók találhatók, melyek egy központi zsompba vannak vezetve, ahonnan 
Jung típ. átemelő szivattyú hidalja át a szintkülönbséget. A zsomp egy különálló, zárható helyiségben 
található. 
 

   
 
 
Az épület használati víz betáplálása a garázsszinten történik, a szellőzőgépházban található a közmű 
szolgáltató felől a csatlakozás, itt került elhelyezésre a főmérő és ebben a helyiségben található a 
tüzivíz hálózat betáplálása is. 
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A bejövő csővezetéken és a mérő után a garázsban vezetett alapvezeték alukasírozott 
hőszigeteléssel van ellátva. Az üzletek, bérlemények, iroda, raktár, stb., azaz minden külön egység 
az épületben saját vízmérő órával rendelkezik. Ezek belső elszámolású mérők, nem a Vízművekhez 
tartoznak. 
 

   
 
Az épületben található vizesblokkok használati melegvízellátása egyedi rendszerű, ez alól kivétel a 
tetőtér 1 szinti terület, ahol a fűtési fejezetben említett tárolós gázberendezés biztosítja a szükséges 
melegvíz ellátást. A tetőtérben található szolgálati helyiségekhez tartozó, önálló női-férfi 
vizesblokkokban pl. Hajdú típusú, fali forróvíztárolók (bojlerek) biztosítják a melegvíz-ellátást. A 
mosdók, takarító szertárak kialakítása hasonló mindenhol; falba épített víztakarékos tartályok is 
megtalálhatók, a WC-berendezések, mosdók fehér kerámia típusok, műanyag és fém 
piperetárgyakkal, elektromos kézszárítóval. A csaptelepek eltérő típusúak, egykaros kivitelűek. A 
vizes szerelvényeken, piperéken látható életkoruk alapján azok működőképessége rendben van. 
 

3.4 Szellőzés 

Az épület nem rendelkezik sem egyedi, sem központi komfort 
szellőző rendszerrel. A garázsban az előírások miatt CO-elszívás 
működik, a szellőzőgépek egy önálló gépházban vannak elhelyezve, 
mely a garázsszinten található. A rendszer működése megfelelő, de 
a ventilátoregységek életkora a kialakításuk alapján megállapítható, 
minimum 20 évesre tehető. A szellőzőrendszer horganyzott 
négyszög légcsatornából és spirálkorcolt csővezetékekből áll, a 
befúvási-elszívási pontokon állítható lamellás rácsok találhatók. A 
szénmonoxid érzékelő rendszer Extox-uni típusú. A rendszer 
működése, azaz indítása, leállítása manuálisan történik, nem 
automatikusan. Az üzemeltető elmondása alapján a garázsszint 
természetes szellőzésének, illetve a korszerűbb, kisebb CO-
kibocsátású gépjárműveknek köszönhetően az érzékelő rendszer 
nagyon ritkán jelez be. A CO-jelző központ a tetőtéri szolgálati 
helyiségben található. 
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Az épületben egyéb, helyi szellőző rendszerek is megtalálhatók, pl. elszívás a vizesblokkok részére 
az tetőtér 1 szinten. Az elszívásra 
beépített csőventilátor a tetőtér 1 
szinti hőköz-pontban került 
elhelyezésre, hozzáférhető helyen, 
hang-csillapítóval kiegészítve. 
 
Az egyéb területek szellőzése 
nyílászárókon keresztül történik, az 
épületben több helyen falba épített 
(kerámia) szellőző is található, ezek 
egy része valószínűsíthető, hogy 
használaton kívüli. 
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3.5 Tűzvédelem 

Az épület nem rendelkezik 
automatikus oltórendszerrel, 
gépesített (ventilátoros) hő- 
és füstelvezető rendszerrel. 
 
A tűzvédelem részére 
tűzcsapszekrényes tüzivíz 
hálózat került kialakításra, 
szintenkénti (2-2) tűzcsap-
szekrénnyel, falon kívül 
elhelyezett porral-oltókkal 
kiegészítve. 
 
 
 
A tüzivíz hálózat 
karbantartása rendszeres, a tűzcsapszekrények és a porraloltók a matricázásuk alapján ugyancsak 
rendszeres és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek. 

4 Elektromos fejezet  
Az áram az épületbe be van vezetve. Az épületnek egy 
megtáplálási pontja van, mely a pince szinten a tér felőli 0,4kV 
kapcsolótérbe van. A fogyasztásmérés ebben a helyiségben 
kialakítva. A plombálás miatt pontos teljesítményt nem tudunk 
megállapítani. A fogyasztásmérő és a főelosztó berendezés között 
a mért betápkábel falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott 
vezetékkel lett kiépítve. 
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4.1 Energiaellátás: 

A létesítmény a meglévő villamos hálózatra csatlakozik. Az 
energiaellátás pince szinten található két kapcsolótérből van 
megoldva. Az épület belső energiaellátásának 
feszültségrendszere 400V/230V50Hz. 
A villamos üzemű technológiai, irodai, takarítási stb. készülékek 
energiaellátása a főelosztókból táplált általános hálózati 230V-os 
dugaszolóaljzatokon, illetve fix bekötéseken át történik. Az 
üzletek számára külön betáplálási pontok lettek kialakítva. A két 
darab 0,4kV kapcsolótérbe elhelyezett almérők segítségével az 
üzleteknek egyedi fogyasztás alapján lehet elszámolni a villamos 
energiával. Igény szerint az üzemeltetés képes biztosítani három, 
vagy egyfázisú megtáplálást a bérbeadható helyiségeknek.  
 
 
 
A kapcsolóterekben elhelyezet villamos 
kapcsoló berendezések és almérők 
koruknak megfelelő állapotban vannak. 
Az almérések kialakítását a modern kor 

követelményeit figyelem bevéve ajánlott felújítni távleolvasású 
mérőegységekre.  Az elektromos tervek részben állnak 
rendelkezésre az üzemeltetőnél papír alapon. A kapcsolóterek 
megfelelően karbantartott állapotban vannak. 
 
Pincei elektromos hálózat: A pincében az elektromos hálózat 
korának megfelelő állapotban van. Javasolt egy tüzetesebb ellenőrzés és karbantartás a 
nyomvonalakon az esetleges meghibásodások elkerülése miatt.  
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4.2 Világítás: 

Pince szinten régi fénycsöves lámpatestek rossz állapotú. A megvilágítási értéket javasolt 
felülvizsgálni. A lámpák cseréjével biztosítható lenne egy energiatakarékos rendszer 
kialakítása. Az egyéb helyiségekben a világítási rendszer megfelelő állapotú, így azok 
megfelelően biztosítják a helyiség megvilágítását. 
 
A földszinten és a piactéren a világítási rendszer jó állapotú köszönhetően a pár évvel 
ezelőtti felújításuknak.  
 
Az emeleti részen is a felújítás révén modern kompakt fénycsöves lámpatestek kerültek 

elhelyezésre. A rendszeres karbantartásnak köszönhetően 
állapotuk megfelelő. 
 
A tetőtér 1 szinti öltözői részen régi Opal búrás izzós 
lámpatestek biztosítják a világítást. Elavultságuk miatt ezek 
cseréje javasolt. 
 
A világítás kapcsolása általában helyi kapcsolókkal, illetve 

vezérlő nyomógombokkal történik. 
 
A biztonsági világítás lámpatestekbe épített saját akkumulátoros áramforrásról üzemel a 
menekülési útvonalak legalább 2 lux átlagértékű megvilágításáról gondoskodik. 
A lámpatesteket zöld színű sorszámozással kell ellátni. 
 
Az irányfény-világítás saját akkumulátoros inverteres lámpákból épül fel a menekülési irányok 
egyértelmű kijelölésének megfelelően telepítve.  
 

4.3 Szerelés:  

A megépült elektromos rendszer az épület állapotának megfelelő állapotban van. Az első 
emelten a villamos hálózat felújításra került, míg a többi szinten még nem. A boltok villamos 
hálózata üzemeltetői elmondás alapján nem tartozik az épület üzemeltetéséhez, mivel csak 
betápot biztosít.  

4.4 Gépészeti rendszerek:  

A gépészeti berendezések részletes ismertetése a gépész leírásban 
található. 
A falikazánok saját beépített automatika berendezéssel rendelkezik. 
Az első emeleten nemrégiben felújított rendszerek süllyesztett 
kivitelben készült. Az emeleten régi fali kazán található. A pincében 
elhelyezett szellőztető rendszer elavult technológia. A vezérlése régi 
alumínium tokozatban található kézi működtetéssel.  
. 
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4.5 Érintésvédelem: 

Az alkalmazott érintésvédelmi mód:  TN ( nullázás ) 
 
Épületek rendeltetése: kereskedelmi épület  
Feszültségnem:  400/230V, 3F+N 50Hz. 
Az érintésvédelem módja: Nullázás – TN-s-rendszer 
 
A 0,4 kV-os külső villamos-energia a közcélú áramszolgáltatói hálózatról történik földkábelen 
keresztül. 
Érintésvédelem:               NULLÁZÁS (TN-s rendszer) 
Áram- és feszültségnem: 400/230V, 3F+N+F 
Az épület tűzvédelmi főkapcsolója a csatlakozó főelosztón kerül elhelyezésre. 
A kapcsolók leválasztó kapcsolók. 
Az épület fűtési rendszere és melegvíz ellátása gázkazános. 
 
 

4.6 Villámvédelem: 

 
Az épületen jelenleg nincs villámhárító.  
Új funkció esetén tervezői feladat az MSZ 62305 szabvány norma szerinti kockázatelemzést kell 
készíteni, ami alapján eldönthető villámhárító szükségessége. Jelen információk alapján ez nem 
eldönthető. 
Az épületben teljes elektromos felújítás esetén biztosan mondható, hogy másodlagos túlfeszültség 
levezető beépítése szükséges. 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 28. 
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5 Helyiség listák 
1. A kimutatásban az 1,90 m belmagasság feletti területek lettek megadva. 
2. A tetőtéri helyiségeknél az alaprajzon feltüntettük a teljes, bruttó területeket is. 

5.1 Pinceszint  
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5.2 Földszint 
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5.3 Tetőtér 1 

 
  



2049 Diósd Kőrös utca 8.        INVEST TECHNIK KFT 
web: www.investtechnik.hu 
mobil: 06 30 900 39 01 
email: balazs.benko@t-online.hu 

Oldal:            153 
kereskedelmi épület állapotrögzítő felmérése 

Dátum: 2017. szeptember 28. 

 

 

5.4 Tetőtér 2 

 

5.5 Táblázatok összes területe 

 


