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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
Kacsa u.5. sz.Társasház  

Gépészmérnök, villamosmérnök, építész, 

részvételével állapotfelmérő bejárást tartottunk a 

Kacsa u. 5. sz. Társasházban. 

A bejáráson tapasztaltak alapján összeállítottuk az épületdiagnosztikát, 

amelynek főbb megállapításait az alábbiakban ismertetjük.  

 
A nemrég kialakított társasházi fővezeték szondája 
rozsdás, valószínű hegesztették, toldották. A 
vezetékek lógnak, nincsenek szabványszerűen 
rögzítve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előzmény 

Pince 
Elektromosság 



 

3 
 

ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
Kacsa u.5. sz.Társasház  

 A lámpatestek nem alkalmasak arra, hogy két vezetéket párhuzamosan 

fogadjanak. Ezeket külön kötődobozba kellett volna kötni és onnan 

leágaztatni a lámpatestekhez. 

 
 
 
 
 

Az EPH pontok szintén rozsdásak. A 

pincében, a lejáratnál süllyesztett 

doboz van. Mivel a pince közege 

nedves, oda egy védett dobozt kell 

tenni. 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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A pince födémszerkezete problémás, vegyes födém 

van: acélgerendás monolit födém és téglabetétes 

poroszsüveg födém. 

Az acélgerendákon, több helyen leveles 

korrózió látható, illetve több helyen a födém 

monolit betonacél szerkezete erősen 

korrodált, ami duzzadással jár és emiatt a 

betontakarást lefeszítette.  

 

 

 

 

 

 

Több helyen a kengyel és a „hosszasak” 

el is vannak szakadva, ez egy komoly 

probléma. Több helyen trapézlemezes 

aláhúzással próbálták megoldani a 

problémát, de ez jelen estben nem megoldás, mert azok a pincerekesz 

falak, amelyek tartanák az acélgerendákat és azon keresztül a födémet, 

nem alkalmasak ekkora teher viselésére, mivel nem minősülnek tartófalnak. 

Utólagos megerősítéssel korrigálni kell, illetve vannak fagerendás tartók, 

amelyek teherbíró képességét vizsgálni kell. 

 

Pince 
Szerkezet 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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Van olyan födémszakasz, amely nincs is alátámasztva, ami statikai 

vizsgálatot igényel. Általánosságban elmondható, hogy javallott a statikai 

vizsgálat, akár van alátámasztás, akár nincs.  

 

A pince feletti lépcső elemei átrepedtek, statikai vizsgálat szükséges. 

 

 

 

 

 

 

A szennyvízcsatorna KG-s kivitelű, 

megfelelő. 

 

 

 

 

 

 

 

 A gáz alapvezeték szintén nemrég lett 

felújítva. Megfelelő.  

 

 

 

Pince 
Víz- és Szennyvíz 

elvezetés, gáz 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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Az ivóvíz vezeték anyaga vegyes, PVC, 

rézcső, horganyzott cső, ólomcső. Ez 

utóbbiak már a felszálló ágat jellemzik. 

Később egységesíteni kell. Az ivóvíz 

vezeték elvezetés megoldása nem 

szerencsés. 

 

 

 

 

 A pince földpadlózatába van bevezetve, alig van rajta földtakarás. 

Folyásnak, csöpögésnek, csőtörésnek nincsenek jelei.  

 

 

A lépcsőházban pár éve volt megcsinálva az 

erősáramú, gyengeáramú, és a közösségi 

világításnak a vezetékezése.  

 

Maga a munka igénytelenül lett elvégezve. Különböző kötő-dobozok 

vannak betéve, külön mélységekben, a kötő-dobozok nem párhuzamosan 

vannak betéve a falba.  

 

 

Lépcsőház 
Elektronosság 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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A lámpatestek lógnak, nincsenek 

megfelelően rögzítve. Szinte csak egy 

csavarral vannak felfogatva.  

 

 

 

 

A felszálló fővezeték 16 amperes, az nem lett méretezve a jelenkori 

szabványoknak megfelelően. A meglévő keresztmetszetű vezetékeket 

cserélték hasonló méretűekre.  

 

A lépcsőházban sok helyen a gyengeáramú 

vezetékek a falon kívül lógnak. Kötődobozban kellett 

volna vezetni, ebben az esetben nem lógnának. 
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A bejárati főelosztó szekrény 

nemrég lett felújítva, nincsen 

leplombálva, nem lett átadva 

szakhatóságnak.  

 

 

 

Az elmenő fővezeték keresztmetszete nem lett méretezve, a meglévőhöz 

lett kialakítva. A földelések csillagpontszerűen szét vannak kötve, ami 

jelenleg nem szabványos. Az elmenő fővezetéken a jobb felső dobozban a 

földelés be van kötve, mint elmenő, de nincsen rákötve a védőföld 

hálózatra. 

 

Probléma, hogy egy 

csatlakozási pont alatt, több 

vezeték van bekötve külön 

érvéghüvelybe, növelve a 

meghibásodási lehetőségeket. 

 

 

Az elmenő fővezetékek védőföldelései nincsen bekötve a fő 

elosztószekrénybe. Az egész épületbe nincs kialakítva védőföldelés. 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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A vakolat több helyen kopog, elvált a faltól, tehát 

előbb-utóbb le fog 

hullani. A festés 

elhanyagolt, szennyezett. Javasolt a teljes 

festékréteg lekaparása, mélyalapozás, 

glettelés és a festék felhordása. 

 

 

A lépcsőházi nyílászárókról festék lekopott, a fa puha rostjai kiégtek a fából. 

A fa anyagának, illetve az ablak külső oldalának nincs védelme.  

 

Amennyiben ezt így hagyják, akkor 

teljesen ki kell cserélni. A 

beavatkozás olcsóbb, mint a teljes 

csere.  

 

Ugyanez vonatkozik az udvarra nyíló 

ajtóra is. Az ajtó asztalos által 

történő javítása, majd a mázolása 

indokolt.  

 

Az utca felőli bejárati ajtónál úgyszintén hasonló a helyzet. A belső ajtó, 

mivel nem éri nap, UV sugárzás, jobb állapotban van.  

 

Lépcsőház 
Szerkezet, 

Nyílászárók 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
Kacsa u.5. sz.Társasház  

A lépcsőház és a kapualj burkolata több helyen sérült, pótlást igényel. 

Elsősorban ez esztétikai kérdés. A lépcső alulról el van repedve, felső 

részen ez nem látszik, a hajszálrepedéseket kivéve. Később ez problémát 

okozhat.  

 
 

A homlokzaton sérült és mállott a vakolat. A felső 

és a középső részen a falazat is sérült.  

 

Az eresz alján ideiglenes burkolás látható, a 

homlokdeszka sérült, meggörbült, nincs 

felületi védelem rajta.  Csere, illetve felületi 

kezelés javallott. A („kutyaólak”) tetőtérből 

kiugró ablakrészek deszkázatát is kikezdte 

az idő. Beavatkozást igényel. 

 

A csapadékvíz lefolyását biztosító 

csatornarészek sérültek, hajlottak, 

vannak forrasztási hibák is. A vízszintes 

csatornából is folyik a víz, méreténél 

fogva nem képes a nagy mennyiségű 

esőnél a vizet elvezetni, az átbukik a 

csatornán. A tető lemezelését is át kell 

vizsgálni, mert annak hibái növelhetik az 

Épület 
Utcai homlokzat 
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ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA 
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ázás mértékét.  Az utcai részen is, bent is hajlott a csatorna, forrasztási 

hibák itt is fellelhetők. 

 

 

Vakolat több helyen sérült, a homlokzatot 

teljesen befutotta a repkény, ami azzal jár, hogy 

a már meglévő sérüléseknél a 

csapadékot bejuttatja a falba. Jól 

látható, hogy a szárak, bejutottak 

az ablakpárkány alá, felfeszítve azt.  

 

 

 

 

 

A homlokzat felső részén a manzárd 

tetejét is befutotta a repkény, amely 

felfeszíti a palát és ez által 

nedvességet juttat be. Jól látható a 

beázás az eresz alján, a nádszövetes 

vakolat lehullott.  

 

 

Ugyanez látható az erkélylemezek alján is, mivel azt a repkény benőtte. 

 

Épület 
Udvari homlokzat 
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 A hátsó udvar kijáratánál a kilépő burkolata megsüllyedt, mozog, 

balesetveszélyes. 

 

A hátsó kilépőnél lévő két mellvédfal vakolata hiányos. Fedkő sérült, nincs 

vízorr. A csapadékvíz szabadon folyik be a falba.  

 

Hátsó udvari kerítés felületvédelme nem 

megoldott.  Nincs a falnak fedése, sem 

lemez, sem fedkő. A jobboldali 

szomszédnál sincs vakolat, de van 

fedkő.  A fedkövek és a vízorr kialakítás 

hiánya miatt a csapadék mindkét falat 

áztatja.  

 

 
A tetőhéjazat át lett rakva, a tetőszerkezetet nem 
erősítették meg megfelelően. Szükség lett volna a 
szarufák és egyes elemek, kötések cseréjére.   
 

A tető erősen hajlott, hullámos és erre tették rá az új tetőfóliát és tetőléceket 

és rá a régi cserepeket. Ezért a felülete egyenetlen, nem tudták a 

cserepeket megfelelően egymáshoz illeszteni. Több helyen, ahol erősen 

bejön a fény, ott beázás veszélye áll fenn. A régi cserepek sok helyen 

elcsúsztak, csorbák. Ez is hibaforrás a beázás miatt.  

 

 

Tető 
Szerkezet 
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A bádogos szerkezet elfogadható, A hófogó hajlott, javítani, mázolni 

kellene.  

 

 

 

Az ereszcsatorna sok helyen tele van 

hordalékkal, törmelékdarabokkal. Nem 

tesz jót a csatornának, hogy a falon 

felfutó növényzet belefut a csatornába, 

illetve az egyik kéményt is behálózta. 

Be tudja vezetni a vizet a szerkezetbe. 

A tűzfalon is folyásnyomok látszanak.  
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A kémények tetőn kívüli szakasza 

állagromlott, és a fedkövek sem 

felelnek meg már funkciójuknak. 

Hamarosan fokozottan 

balesetveszélyesé válhatnak. A 

kéményseprők fel fogják hívni a 

figyelmet a felújítás szükségességére. 

 

 

Összességében elmondható, hogy 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 a 

jelenlegi szinten történő megőrzését, de alapot is nyújthat egy-egy felújítás 

könnyebb, és költséghatékonyabb kivitelezéséhez. Hosszabb távon pedig 

hozzájárul a Társasház biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez. 

 
 
Budapest, 2015. július 19. 
 
             
        Szakács Árpád 
        ügyvezető igazgató 

 


