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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
Batthyány u. 20-22. sz.Társasház  

2015. március 26-án egy gépészmérnök és egy 
villamosmérnök részvételével állapotfelmérő 
bejárást tartottunk a Batthyányi 20-22. sz. 
Társasházban. Az eseményről előre értesítettük a 

tulajdonosokat is, és előremutató, hogy érdeklődésüket kifejezve is többen 
csatlakoztak a bejáráshoz.  
A bejáráson tapasztaltak alapján összeállítottuk az épületdiagnosztikát, 
amelynek főbb megállapításait az alábbiakban ismertetjük.  

 
A Szilágyi lakás 
utcára néző ablaka 
melletti lambériát 
alig tartják a 
rögzítések.  
 

Javasolt a fa homlokzati fedés 
visszaerősítése, mielőtt a szél, vagy a 
csapadék nagyobb kárt okoz a 
homlokzatban. 
 
Az utcai tartópillér lábazatán kb. 70 cm hosszú mozaik lábazatlap 
hiányzik. 

 
Szerkezeti, szigetelési állapotok: A lapos tető 
szigetelése kielégítő.  
A kazánház tetőkimenet felüli részén mállik a 

vakolat a falazatról és kilátszik a 
téglaszerkezet. A vízszigetelés 
megszűnt, a tégla és a habarcs 
folyamatosan szívja a vizet.  
 
A kémények, szellőzők tetőn kívüli 
szakasza romos, a habarcs kifagyott, a 
fed kövek repedtek, a téglák is elkezdtek 
kifagyni. Sürgős beavatkozás szükséges 
a további állagromlás megállítására.  

Előzmény 

„A” ÉPÜLET 
Homlokzat - 

Bejárat 

Tető - kémények 
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 A levezető 

keresztmetszete 
megfelelő, a 
kiemelés 25-30 

cm, ami nem helyes, mert a szabvány 
szerint 50 cm-nek kell lennie.   
A villámvédelmi hálózatba be kell kötni a 
kéményeket, és a kiálló fémrészeket annak 
érdekében, hogy a Társasház megfeleljen a 
szabványoknak, és az ellássa funkcióját.    

 
Az elektromos vezetékek, kapcsolók állapota nem 
minden esetben megfelelő.  Az alumíniumkötések 
rendben vannak a dobozokban.   
A kábelcsatornában nem a szabvány szerint vitték 

a vezetéket. A lámpákhoz nincsen földelés, az új szerelések nem szabvány 
szerint történtek. 
A lépcsőház állapotáról elmondható, hogy a lépcsőházi füstelvezető 
nyílások (ajtó, ablak), bowdenes nyitószerkezete nem működik. Idővel 
tisztasági festés javasolt. 
 

 
Szennyvízelvezetés, gázcsövek állapota: A 
pincében a közlekedőút egy részét elfoglalja egy 
olyan üreg, amelyben szennyvízelvezető 

csatlakozás van, ez 
balesetveszélyes, sürgős 
beavatkozás szükséges. 
 
A házmesteri lakás konyhai 
vízelzárójánál van egy betonteknő 
tele vízzel. Statikai problémát nem 
okozhat, valószínűleg rétegvíz van 
benne, a víz eltávolítása 
mindenképpen szükséges, ugyanis 
szúnyogok tenyésztőhelyévé válik. A 

Villámvédelem 

Lépcsőház, 
elektromos hálózat 

Hálózatok 
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lefolyócsövek a csatlakozásig ki vannak cserélve, de amelyek a ház alá 
befutnak, azok még a régi eternitcsövek, amelyek csepegnek, folynak.  
A gázcsövekkel nincs probléma, a cső ép, tömör, sérülés nincs rajta. 
 
Elektromos vezetékek, kötések: az elektromosság rendben van, de a 
kötéseket ki kell hozni dobozba a lámpák alól. 
 
Kapcsolószekrény, fővezeték hálózat (földszint): Automata a földszinten 
van, nincs egyben, részenként csinálták. Egy tűzvédelmi szemlénél hibának 
hoznák ki.  A szonda még eredeti, valószínű, hogy már nem jó. 
A fővezeték hálózat elavult. Égésnyomok nincsenek. Nem megfelelő a 
keresztmetszet. A főelosztó nem szabványos, nincs tűzvédelmi főkapcsoló 
kialakítva.  
A Toldy u. felé kivezető udvari ajtónál nincs világítás. 

 
Udvar 
felöl 
(átjáró 
a Toldy 

u. felé): az épület homlokzatán 
felületi sérülés látható. A sarkon 
és a baloldalon a fagy miatt a 
kőpor és a vakolat sérült. Ha ez 
tovább folytatódik, akkor az 
állagromlás nagyobb felületre ki 
fog terjedni.  
 
Az alsó részen a lábazat 
javításra szorul. A lépcső jobb 
oldalán a beton támfal elrepedt, 
a kő támfal szintén megrepedt. 
Megnyomta a talajvíz és a föld. 
A szomszéd felől lévő támfal 
tégla és beton, amely meg lett magasítva, kifagyások, elporladások 
láthatók. 
 

„B” ÉPÜLET 
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Az udvari járda sérült, több helyen 
megsüllyedt. Az esése sem 
megfelelő. A tetőről levezető 
lefolyócső, amelynek hiányzik a 
„kiköpője”, nagy mennyiségű vizet 
továbbít. Nagy, özönvízszerű 
esőnél a ház alá folyik el a víz.  
 
Bekötésnél fixen be kell kötni a 
vízelvezető rendszerbe, (KG 
csővel) tehermentesíteni kell ezt a 
szakaszt, a felületi vízelvezetést.  A 
víznyelő aknákat ellenőrizni kell.  

 
 

 

(Toldy u. 37-39.) Az UV és az időjárást kikezdte a 
tetőfelületet, bármikor beázhat.  
Az attika 
falak 

bádogfedése, szegélye több helyen 
sérült és lukas.  
A kémények és a szellőzők 
problémásak. A régi szenes kazán 
fedköve erősen repedt. A szellőzés 
ellenére a kazánházban gázszag 
van. 

 
A villámvédelem korrodálva van, a levezetők 
száma nem megfelelő, a kiemelések nem 
megfelelőek, éghető anyagból van a tető. 

 
A lépcsőház állapota, falak állapota: a lift 
gépházában az ablaknál vízbefolyások vannak. A 
vakolat felázott.  A lépcsőházban tisztasági festés 
ajánlott.  

„C” ÉPÜLET 
tető, szigetelés 

Villámvédelem 

Lépcsőház 
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A fűtéscsövek cserélve lettek, a lépcsőházban vésésnyomok és a 
hegesztés miatti koromnyomok láthatóak.  
A hő-és füstelvezető rendszer itt sem működik és a menekülő utat is 
biztosítani kell.   
 

 

Elektromos vezetékek, kapcsolók, elosztótábla, 
főkapcsoló 
A lépcsőházakban a kötések vegyesek. Az 
alumínium vezetékek olyan kapoccsal vannak 

átkötve, ami nem lemezkés, belemélyed az alumíniumba. Gyengíti a 
kötések keresztmetszetét. 
Még az eredeti fővezetékek vannak beépítve, égésnyomok nem láthatóak. 
A kötőelemek szigetelőszalaggal vannak leszigetelve, vékonyan. Néhol 
kilógnak a fémrészek. Zárlat előfordulhat. A fővezetékek keresztmetszete 
nem szabványos.  
A főelosztó rossz állapotban van. Szabadon, feszültség alatti fémrészek 
vannak.  Áramütés veszélye áll fenn.  
Nincs kialakítva a tűzvédelmi főkapcsoló. Hasonlóan a másik 
lépcsőházhoz, a villanyszerelés nem szakszerű. A csatornákban egyszeres 
szigetelésű MCU vezetéket húztak, amit süllyesztett szerelésnél 
használhatnak. A lépcsőházi automaták és a mágnes kapcsolók lógó, 
fityegő vezetékekkel vannak ellátva. 

 

Egy vagy akár több helyen a 
víz bejutott az alaptestbe, 
korrózió támadta meg a 
betonacélt és a lefeszítette a 

betont.  
Statikai 
problémát 
okozhat.  
A pincében az 
eternitcsövek 
néhány 
helyen 
csöpögnek.   
 

Lépcsőház 

Pince 
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Épület körüli járda, Toldy u. oldali kertrész: a 
homlokzatnál vakolat leválás és repedések vannak.   
 
Épületnél körbe a járda erősen megsüllyedt, a 

lábazat megrepedt. A víz befolyik a 
ház alá.  
 
Folyamatosan áztatja az alap melletti 
és alatti talajt.  
A dombon talajmozgások vannak.  
 
Néhány pinceablak üvege be van 
törve.  

   
Összességében elmondható, hogy Társasház a korához és a 
környezetéhez hasonló más épületeknek megfelelő műszaki  állapotban 
van, éppen ezért szükséges a feltárt hiányosságok, balesetveszélyes 
állapotok tervszerű, ütemezett megszüntetése.  
 
A balesetveszély elhárításán kívül további cél az állagromlás megállítása, a 
hibák minél kisebb beavatkozással és ráfordítással történő kijavítása. A 
tervszerű karbantartás bevezetése elősegíti a műszaki állapot legalább 
megőrzését, de alapot is nyújthat egy-egy felújítás könnyebb, és 
költséghatékonyabb kivitelezéséhez. Hosszabb távon pedig hozzájárul a 
Társasház biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez. 
 
Budapest, 2015. május 7. 
 
 
       ………………… 
       Szakács Árpád 
       ügyvezető 

 

Kertrész 


