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A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Mellékletek: a  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 17/B  SICini alatti Társasház falazott teherhordó szerkezetei 
állapotáról  2017.  októberében készült szakértői vélemény, valamint a veszélyesen kihajló 
világító udvari biztosító dacolatai körüli lakások használhatóságáról  2018.  októberében 
készült tarlószerkezeti szakértői állásfoglalás 

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Shrsz-n — Társasházban levő —  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u szám alatti épületben 
található• emelet S szám alatti  1  szobás,  23  m-  alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú lakás 
bérlöjellaleBérl őnek a határozatlan időtartamú bérleti jogviszonya  1992.  július  22.  napjától, 
méltányosság jogcímen jött létre. Bérlő a lakásban egyedül lakott. 

A Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. NMI  szám alatti épület vizalámosás következtében jelentősen 
megsüllyedt.  A  süllyedés további megakadályozása érdekében, az épület érintett részei dúcolásra kerültek. 
A  közös képviselet felkérésére geodéta mérnökök  2017.  októberében megkezdték a kihajló  es  átrepedt tűzfal 
szakaszok síkjainak geometriai mérését és a közös  WC  blokk födém  also  síkjának bemérését. 

Az elvégzett geodéziai mérési eredmények alapján készített statikai számítások megállapították, hogy az 
épület hátsó fala  7-9  cm-t megsüllyedt is több helyen átrepedt.  A  kihajló tűzfal a bevilágító udvar mentén 
életveszélyes állapotú, a felvett C-C függőleges keresztmetszet kihajlásai kritikusak. Az emelet feletti 
padlásfödém csapos gerendái a  10  cm-es kihajlás miatt lecsúsztak a támaszoktól. 

A  feltárások során megállapított életveszélyes állapot miatt, a szakértő az érintett terület azonnali lezárását, 
valamint az életveszélyesnek ítélt épületrészben található kettő bérlő  es  egy magántulajdonos által lakott 
lakásból a lakók  10  napon belüli kiköltöztetését írta elő. 

Az azonnali kiköltöztetéssel érintett  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. MOIL  emelet  OM  szám alatti lakás 
bérlője, — ideiglenesen — a  Budapest  VIII. kerület, Tömő u.fl . szám alatti  2 
szobás,  37,40 m2  alapterületű,. komfort nélküli komfortfokozatú krízis lakásba került elhelyezésre.  A 
Budapest  VIII. kerület, Kőris  u.  gin emelet  1111  szám alatti bérleményt a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zn.  munkatársai  2017.  október  26.  napján a kiköltöző bérlőtől birtokba vették. Bérlőnek a tárgyi 
lakásra fennálló határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszonya  2017.  október  27.  napjától szünetel. 

2018.  szeptemberében a veszélyesen kihajló világító udvari biztosító dúcolat körüli lakások 
használhatóságáról, is a kiürített lakásokba való visszaköltözés lehetőségéről a Társasház közös képviselete 
ismét tartószerkezeti szakértői állásfoglalást kért. 

Az elvégzett vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az épületrész helyreállításához bontási  es 
Újjáépítési tervet kell készíttetni, azaz újra kell alapozni és falazni, födémezni az érintett területet  es  gépészeti 
alapvezetékek kiépítése szükséges. 
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Tekintettel arra, hogy a hibás lefolyó vezeték használata további alapsüllyedéseket okoz, a kiürített emeleti 
és földszinti lakások használatba vétele nem lehetséges, meg a dúcolatok elmozdulásához, további károk 
létrejöttéhez vezethet.  A  földszinti  jobb  oldali lakásba pedig a biztosító dúcolatok miatt nem lehet bejutni. 

Összeségében megállapításra került, hogy a kiürített lakásokba visszaköltözni nem lehet, a kiköltöztetett 
bérlők elhelyezését véglegesen másik lakás bérbeadásával kell megoldani. 

bérlő végleges elhelyezése érdekében, a rendelkezésünkre álló üres lakásállományból a 
121= irrsz-ú  Budapest  VIII.  kennet,  Diószegi  Samuel u. Mt  emelet szám alatti  1  szobás, 
komfortos komfortfokozatú,  25 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú, rendeltetésszerű lakhatásra 
alkalmas állapotú lakás került felajánlásra, amelyet a bérlő megtekintett és nyilatkozatában elfogadott. 

A  felajánlott cserelakás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény rendelkezéseiben foglalt megfelelőségi szempontok 
figyelembevételével került felajánlásra. 

A Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  u.S — nem HVT területen elhelyezkedő — épület Társasház. 
Az épületben a még önkormányzati tulajdonban lévő lakások száma  6  db, amelyből a jelen előterjesztés 
tárgyát képező cserelakáson kívül más üres lakás nincsen.  A  tárgyi lakásra megállapított közös költség 
összege  5.925,-  Ft/hó. 

A Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel u. emelet MI szám alatti komfortos komfortfokozatú 
lakás költségelvű bérleti díja — a lakbér alapját képező csökkentő, és növelő tényezők figyelembevételével 
—jelenleg  6.915,-  Ft/hó. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy bérlő szociális lakbérre való jogosultsága folytán, az általa 
korábban bérelt  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. emelet no szám alatti lakásra évek óta szociális 
lakbért fizetett.  A  hatályos jogszabályok alapján, a krízis lakás bérletével kapcsolatban is megállapításra 

bérlő szociális lakbérre való jogosultságának vizsgálatát követően, amennyiben az 
továbbra is fennáll, részére az új bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a szociális lakbér ismét 
megállapítható. 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, a  Budapest  VIII, kerület, Köris a.ra emelet  al  szám alatti, I szobás, 
komfort nélküli komfortfokozatú,  23 m2  alapterületű lakás tekintetében,  Nemeth  Béláné bérlővel a 
határozatlan időre fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésével 
egyidejűleg, a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel u. . emele szám alatti  1  szobás, komfortos 
komfortfokozatú,  25  in2  alapterületű, rendeltetésszerű használatra alk-aIrrms állapotú lakás bérbeadását, 
határozatlan időre szólóan. 

1111111111e1111.  bérlő  2020.  június  4.  napján tett nyilatkozatával hozzájárult a döntéshozatal során a 
személyes adatainak megismeréséhez, valamint az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel u.  sm.  emeletrzarn alatti lakás bérbeadása.  A  döntés 
pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a 
lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „Bérbeadás 
lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében" című fejezet  1  I. § (I) bekezdés  b)  pontja alapján: 

„ (1)  Lakásgazdálkodási feladatok ellátása keretében történik a bérbeadás,  ha: 
b)  bérbeadó az Ltv.  23.  §  (3)  bekezdése alap/án a bérlővel irásban úgy állapodott meg, hogy a 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor részére másik lakást  ad  bérbe, függetlenül 
attól,  bogy  egyidejűleg pénzbeli térítésre sor kerül-e," 
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A  Rendelet II. §  (2)  bekezdése értelmében az Ltv.  23.  §  (3)  bekezdése alapján a felek az önkormányzati 
lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik 
lakást  ad  bérbe.  Ebben  az esetben az Ltv.  26.  §  (1)-(3)  bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő 
cserelakást kell a bérlő részére bérbe adni.  A  cserelakást a szociális hatáskört gyakorló bizottság jelöli ki. 

A  Rendelet  25.  §  (6)  bekezdésében foglaltak alapján, nem kell óvadékot fizetni a lakásgazdálkodási 
feladatok teljesítése alapján kötött szerződések esetében. 

Fentiekre való tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság ./2020.  (VI.  23.)  számú határozata 

Budapest  VIII. kerület, Köris  u. fl  emelet alszám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 

A  Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a 111111111111.111Wwsz-ú  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. . emelet II szám alatti I szobás, 
komfort nélküli komfortfokozatú,  23  m' alapterületű lakásra llaIMI bérlővel fennálló bérleti 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg,  r hrsz-ú  Budapest 
VIII. kerület, Diószegi Sámuel  near  emeletallszám alatti,  1  szobás, komfortos komfortfokozatú, 
25  m' alapterületű önkormányzati tulajdonú, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú lakás 
bérbeadásához határozatlan időre szólóan. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti szerződés 
megkötésére, valamint arra, hogy intézkedjen a bérlő cserelakásba való átköltöztetéséről. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az  1.)  pont esetében:  2020.  június  23.,  a  2.)  pont esetében: az I.) pont szerinti bérleti szerződés 
megkötését követő maximum  30  napon belül. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2020.  június  16. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: JAKAB  ANDREA  LAKÁSGAZDÁLKODÁSI DIVIZIÓVEZETÓ 
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ENGINEERING & TRADING 

I. ELŐ ZMÉNYEK: 

A  Társasház közös képviselője felkérte cégünket,  bogy  a címbeli társasház  2017.  évi 
tartószerkezeti felülvizsgálata — cégünk szakvéleménye alapján veszélyesnek minősített 
hátsókerti bevilágító udvar és csatlakozó veszélyes födémszakaszai biztosító ducolasanak 

elkészültét követően a dúcolt  es  szomszédos kiürített lakásokba vissza költözhetnek-e 
a bérlők, tulajdonosok. 

VÁLASZ  A  FELTETT KÉRDÉSRE: 

Az érintett területen a földszinten a hátsó szárny lakásának világító udvarral határos 
konyhája dúcolt, megközelithetetlen, a másik lakás az oldalszárnyban lakatlan. 
Az emeleten jobbra, balra egy-egy lakás csatlakozik a dúcolt részhez, melyek vizes 
berendezései a meghibásodott  WC  blokkban található csatorna vezetékre is 
vízvezetékre kötöttek, melyek komplett cserire is az épületrész alapozásinak súlyos 
károsodása miatt újjá építésre szorulnak, melyet a korábbi szakvéleményben és 
dúcolási tervben leírtunk. 
Az épületrész helyTeällitásához bontási  es  újjáépítési tervet kell készíttetni, azaz újra kell 
alapozni és falazni, Ridémezni az érintett területet,  es  Új gépészeti alapvezetékek kiépítése 

szüksiges. 

Tekintettel arra, hogy a hibás lefolyó vezeték használata további alapsüllyedéseket okoz, 
a  !darken  emeleti  es  földszinti lakások használatba vitele nem lehetséges, meg a dueolatok 

elmozdulásához, további károk létrejöttéhez vezethet. 
A  földszinti  jobb  oldali lakásba pedig a biztosító chícolatok miatt nem lehet bejutni. 

Budapest, 2018.  szeptember  17. 
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ENGINEERING 1,1 TRAI3ING T-9525.'2011. • 

I. Előzmények 

A  Társasház közös képviselője felkért. hogy a etrobeli épület teherhordó falainak állapotát 
diagnosztizáljuk.  Cs  a vizsgálati eredmények alapján az egyes falazatok szilárdságát, 
hatásfeszültségét határozzuk meg, a teherbinisi tartalékokat mutassuk ki. amennyiben vannak. 

II. Adatok: 

2.1 A  kérdéses épület utcafronti traktusán alapincézett, hatsétkerti oldalszámyain földszint + I. 
emeletes, az eredeti tervek szerint  1885.  évben épült hagyományos téglafalas szerkezetü. 
Az alápincézet' részen tégla boltozatos tbdémek épültek. a földszint felett acélgerendás 
poroszsüveg födém készült, a zárófridém csapos fagerendás két acél kiváltó gerendával  at 
eredeti rajzok szerint. 
A  belső udvarban kökonzolok közötti kölemezes függiifolyosóról közelithetök meg  at  emeleti 
lakások. 
Az épületről megrendelönk  at  alábbi előzmény szakvéleményeket és tervet bocsátotta a 
rendelkezésünkre: 

pince alaprajz,  1885.  M =  1:100 
- földszint alaprajz,  1885.  M —  1:100 
- emelet alaprajz,  1885.  M =  1:100 
- metszet,  1885.  M =  1:100 
- utcai homlokzat,  1885. 
- Statikus szakértői vélemény.  2008.  a földszint  8.  lakás valamint a függőfolyosó 
szerkezetéről. Domus-Renova  96.  Bt. Takács Lászlone 
- Szil-Art  Kft. - Épületszerkezeti szakértői vélemény a függófolyosok dúcolási munkáinak 
felülvizsgálatáról,  2010. 11.22.  Szilárd István 
- Faanyagvédelmi szakvélemény a Köris  u. 17/b.  Társasház tetőszerkezetéről, Martonos 
Agnes' 2016. 02. 16. 
- Tanúszerkezeti szakvélemény a Társasház tetőszerkezetének állapotáról. dr. Hortobágyi 
Zsolt.  2016. 03.16. 

2.2 A  szakveleményhez felhasznált szabványok, irodalom: 
N1S7.  15021/1-86  Magasépítési szerkezetek terhei 

- MSZ  15021/2-86  Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei 
-  MSZ  510-76  Épitilanyagok tömege és testsürűsége 
- MSZ  15023-87  Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek enitcni tervezése 
- MSZ  15024/1-85  Ilipitmények acélszerkezeteinek erötani tervezése 
- ('zakó  Adolf, 1923.  Táblázatok vasszerkezetek méretezéséhez  es 

sülyszámitásához 
-  TS-522  Régi méretezési előírások  1839-1950. 
- MN1K TSZ  -01-2013  Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek crigagi vízsgitia l a 

Ill.  Helyszini szemle, tapasztalatok: 

3.1  Helyszini vizsgálatok 
2017.  október  6-tin,  majd 7-én végül október  12-en  a lakásokban. pincében, földszinten és 
emeleten felmérést és vizsgálatokat végeztünk. 
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RAI  at  utca felőli bitty:anal 

elfagyou lépcsőházi falpillár ós inülló 
mészkövek a tüzfalban jaylIando _ 

• 

•5. 
Pincei vegyes falak,  mina  puha mészkövekkel 

:1 
..OEt  ;22:4 • 

Emelet  2.  vizsgálati hely. középröfali  piney 
50erhan iires ällóhexagga I 

ENGINEERING & TRADING T41525,2011. • 

Az utcai nyerstégla lábazati falban gyakran  15 
cm  melyen üresek az állóhétagok 

A  lepeiciházi átjáró hiányos, elfagyott vagy 
kibontott faltöve javitandö 

Az emeleti  es  földszinti teherhordó 101:Kaiak falazási minősége alacsony, az állóhézagok 
gyakori hiányos kitöltése fordul elő.  A  habarcs becsüli szilärdséga többségében  1.0  N/mm2. a 
teglaszilirdságok átlaga meghaladja a  10 M=2 &act. 

rdiGi •..bp..OE :;g:uk ailZatisZ; at.;:ita>4.:usak alabn ,,,,, 2, 
4,38  N/mm. 
A  földszinten feltárt  Cs  nerivesedő mészkövek szilárdsága igen alacsony. legfeljebb  3 Winne 
erteküre becsülhető. 
A  földszinten az utcai  es  udvari hinnlokzatokon  kb. 1,0  -  1,10  m magasságig  Mown  Kiwi/anal 
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ENGINEERINO TRADING T-0515;2017. 

Méröszaiaggal ellenőriztük a szerkezet méreteit.  A  teherhordó (Makai  20/20  cm-es felületű 
vakolat leverés után mnesokismentes  Schmidt  kalapáccsal vizsgáltuk a tégla illetve 
kőszilárdságok közelítő meghatározása érdekében. 
A  falazati habarcs minőséget vizsgáló  Wessel,  vizsgáló tűvel szemrevételezéssel 
állapítottuk meg. 
Az emeleten  18  db tégla  Es  habarcs vizsgálatot  es 3  db mészkő szilárdság vizsgálatot 
végeztünk a tüzfali vegyes falakban. 
A  földszinten  23  db tégla  es  habarcs vizsgálatot valamint  4  db mészkő szilárdság vizsgálatot 
végeztünk a tűzfali vegyes falakban. 
A  pincében  14  falazati vizsgálatot végeztünk a jellemzően kőből rakott falakon. 
A  vizsgálati eredményeket a mellékell I.  2. I's 3.  számú melléklet vizsgálati 
jegyőrkönyvekben közöljük  Es  értékeljük. 
Nan  tudtunk bejutni a földszinten a közös  WC  blokk előtti  2-3  lezárt lakásba, valamint az 
emeleten a legutolsó lakásba - az alaprajzon jelöltük őket. 

Az alábbiakat tapasztaltuk: 

- Az épület telekhatáros tüzfalai  44 cm  vastag vegyes mészkő- nagyméretű Ormörtégla 
falazatok.  A  telekhatáros  es,  a bevilágitó udvar tüzfalai kívülről vakolatlanok. 

tt. . • 

A (Ufa'  közös  WC  helyiséggel hankos külsö 
szakaszán a vegyes  Cal  kövei eituallotiak. a  fat 

ezen a szakaszon csak  30 cm  vamag 

Függőlegesen átrepedt.  (effete  táguló repedés az 
épület  NUM  bevilágító udvarához csatlakozó 
oldalhatáros tűzfalon-  rail 4-6 an  becsült 
megnyilással geodéziai beinérősi kértünk 

A  városi szennyezett savas levegő hatására a vakolatlan tűzfalak habareshézagai külsö  2-5 cm 
mélységben mállanak, egyes mészkövek a szomszéd telek felőli védetlen földszinti lábazatban 
10-14 cm  melyen elmállottak.  A  tűzfalon a legutolsó kémény menten felfelé táguló nagy 
tägasságú repedés húzódik, a padlástéri tüzfalak kin épitése nem történt meg. 

A  pincefalak is vegyes falak, a középlitifali pillérek  66 cm  vastagok - a terven jelölt  72 cm  -nél 
karcsúbbak. 
A  földszinti falak talajnedvesség elleni szigeteles hiányában nedvesednek. 
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• I / 
t 

Fszt. II. belső udvari falailler vizsgálati hely, 
kitöltött állóhézagokkal 

ENGINEERING 8: TRADING T-0325/2017. 

készitettek a nagyméretű tbanönigla pilléreket, falakai, felette a falazatok vakoltak. 
Az utcai homlokzaton ezeknek a nyerstégla lábazati falaknak a fúgázása is nagy felületeken 
kipereg, mállott. 
A  földszinti is emeleti  29 cm  vastag tilzfalak is az ablakuk alatti hasonló falak erősen 
penészesednek, különösen a földszinti pinceablakok feletti keskeny sávolc, ahol csak  14 cm 
vasta a  Mann. 

Emelet S. %izsgálati hely  29  cm-es tűzfalon, 
penészes, Illóhézag kitöltés hiányos 

Beázásokat tapasztaltunk: 

emelet  10.  lakás bejárati ajtó melletti falödömén. a tetőfedős, szegélybádogozás hibája miatt; 
a lipcsöházi hanlmfalak mindkét oldalon az udvari kijárat mentén áznak, a téglák ki vannak 

fagyva vagy is elbontva az alsó  2-5  sorban, a serült lefolyó csatorna műanyag fóliával van 
betekervesjinilva 
-11Z  emelet  lb.  lakásban a szoba mennyezetén ázásfintok vannak; 
- a fut. I. lakás menti öntöttvas lefolyóeső a tövében lyukas, a csapadikviz a fal tövét áztatja; 
- a földszinti közös  WC  blokk feletti acélgerendás poroszsüveg  Went  évtizedek óta átázott, 
jelent  i  nedves  ilia 0. 

Fut. I. előtti lefolyóesci lyukas Fszt. közös WC-k feletti  (diem  teljesen átázott. 
ablaktok süllyedés miatt  fade 

Egyéb észlelt szerkezeti 

- az utcai kapubejárat szemben állva  jobb  oldalon az  1 in =gas  faragott mészkó tömhkö 
mellet a téglatblazat  8  sorban hiányos.  seat: 
- a kapubejänni ajtó feletti boltozat belülről  at  van reped'  c; 
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Kijavitaradó  hi any  os  falazat a bejárat  jobb  oldalán A  kapubejérat feletti boltozat át van repedve 

- a pince utca felőli traktusiban a tömörtégla boltozaton a  mine  két oldalán  Cues  állóhézagok. 
5  mm-re megnyílt repedésvonalak láthatóak, az utca felőli bolti"  1,5 cm  függőleges 
elmozdulást mutat; 
- a tűzfalon a  2016.  évi dr. Flodobigyi Zsolt szakvéleményben jelzett függőleges repedéskép 
es  padlás oromfali kihajlás fennáll, a repedések az emeleti lakásban a mkt:damn  ät  is 
megjelennek, valamint a szobában a mennyezet menten is  balker  vakolatrepedések vannak; 
- az emeleten a közös  WC  helyiség előtti lő. lakás válaszfalán  0.3-0.5  mm tágas ferde repedés 
fut, mely épület süllyedäre utal; 
- az emeleti  WC  blokk bevilágitó udvarral hatáms  29  cm-es tömörtégla teherhordó fala ferdén 
ät  van repedve„ a repcdásvonal a  17.  lakás utólag  Olen  zuhanyozója, konyhája felé 
emelkedik. szintén épület süllyedésre utal; 
- a  17.  lakás konyha padlója erősen lejt a bevilágitó udvar belsó sarokpontja felé; 
- a földszinten a közös WC-k mögötti bevilágító udvar fala is két vonalban ferdén  at  van 
repedve. a fszt.  8.  lakás felőli kijárati ajtó melletti falsarokban pedig a  29 x 29  cm-es 
tömörtégla teherhordó pillér a  PVC  100-as lefolyócsönek  15/15  cm-t be van vésve, meg van 
g e  live. 

Emeleti közös  WC 29 4.311-ei 

1.•1 LI  sill  lpiallt:SU • i;Ggito 
udvar felé 

Fszt.  közös  WC 29 ames tüzfah 
piiiine wide aneputiemi 

fbldninten.  belül  barony-ban a 
lefolyó  PVC csiivel 

Repedési vonalak az  emelcii 
wt, -K nu:tat:in CE EA:mm(:1 

Mauna  görbeség.  hut lánizas 
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ENGINEERING & TRADING 7-052512011. 

- a földszint  8.  lakás lakói elmondták,  bogy  évek óta süllyed a padlójuk is a bevilágitó udvari 
fal. 

Fszt. liehrhof kijärali ajtó melletti  maven« 29  Földszinti közös  WC  blokk lefolyó csöve belüröl 
cm "wag  falpillér az emeleti lakás lefolyójával és az álrepedt Idea pillérbcn, horonyban 

vízvezetékével a fütetlen létben 

Megjegyezzük hogy erről szól a  2008. őszén készített szakvélemény, mely a fszt.  8.  lakás 
beázásait is elemzi! 
A  bevilágító udvari  29  cm-es tűzfal szemmel latható görbenge miatt annak geodéziai 
bemérését kértük a közös képviselettől, valamint a szomszéd felőli átrepedt tűzfal szakaszát a 
kéményig. 

3.2 A  geodéziai vizsgálat eredménye ahátsó tüzfalszakauok vonatkozásában 

A  közös képviselet felkérésere a geodéta memökök  2017' 10.  13-án pénteken megkezdtek a 
• kihajló és átrepedt tűzfal szakaszok sikjainak geometriai bemérésit is a közös  WC  blokk 

födéme alsó sikját is bemérték kérésemre. 
Az eredményeket  2017.  október 20-an kaptuk meg. 
A  mérési eredmények a lichthof  4.2  m hosszú. ablakokkal ás ajtóval áttört  29  cm-es tüzfala 
esetében  30-  II cm-es dőléseket, hullámzó felületet mutatnak a  10,66  m-es magasságon, 
a sík kihajlása, görbülése vízszintes metszetekre is érvényes. 
A  szomszéd telek felöli  44  cm-es tűzfal a kemény menti átrepedésig az alábbiakat mutatja: 

padlástéri  14 an-es  oromfal födém  es  tetögerinc közötti félmagasság síkjában  9  cm-t hajlik 
ki, a falödem sikjában  7 cm  -t, mig a földszint feletti  rodent  síkjában már csak  1-1 cm 
sikelterest mutat.  A  bemérés eredményeit mellékletként csatoljuk. . 

3.3  Falazott tartószerkezetek ellenőrző snimitisal 

Elvegeztük a vizsgálati eredményekből kapott határfeszültségekkel az utcai kétraktusos szárny 
mértékadó terhelésű falpilléreinek .  at  oldalhatáros taztalaknak  es  a belsti udvari falpillérek 

a', !''.SZ  ‘2••••;.,1 
A  számítást mellékletben csatoljuk. 
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ENGINEERING 3z TRADING T-0525/2017. 

IV.  Nlegállapitások, javaslatok: 

4.1  Falszerkezetek teherbírása 
A  megvizsgált cimbeli társasház falazott teherhordó szerkezetei az alábbi határfeszültséggel 
rendelkeznek: - 
Fal típusa, helyzete a  FALB  (  N  /mot2 ) I a  FALPILLÉR.11(  N )  

1 

- emelet tömörtégla falak  0,85 0,72 

- emelet vegyes mészkő - 
tömörtégla tüzfalak 

földszint_tömörtegja falak 
- földszint vegyes mészkő - 

tömörtégla tüzfalak  
- pince vegyes mészkő 

tömörtégla falak. Pillérek 

Az  egyes falak, falpillérek teherbírása  MSZ  szerint az alábbi: 
A  számitásokban  a 14 cm  vastag tömörtégla válaszfalak merevitö hatása figyelembe  van  véve! 
Ha  azok elbontásra kerülnének,  a  falak kihatlás hossza megnő  es  teherbirásuk lecsökken! 
Fal helye, típusa I  Mértékadó terhek . 

(KN,  KN/fm) _I 
Hatärerö  (RN. Teherbírási tartalék 

i 
: I 

KN/fnl . 

Emeleti vegyes  44 cm  i 75,62  KN  fm 
tüzfalak - fal atján 1 

230,38  KN.  tin i 154  KM/fin 
. 

Földszinti vegyes  44 
cm  tüzfalak - fal alján 
Belső udvari  44 cm 
tégla falpillérek, 
emelet 

143.0  KN  Tin 

137.10  KN  /1.2 in 

150,45  Kb/fm i Gyakorlatilag  nines 
! '- 

208.5  KN/  1,2 in 1 71.4  KNi falpillér 

Belső udvari  44 cm [ 265.90  KN  '1.25 in 
tégla falpillérek. 
földszinten  44x I 25 
Utcai falpillérek. 110,00  KN 

i_emelet.  44 x 70 cm 
1Utcai falpillérek. 189,00  KN 

földszinten  44 x 70 

CITI 

220.00  KN  1.25 in Teherbírási tartalék 
nincs, nem felel meg! 

128,30  KN Gyakorlatilag  nines 1 

164.5  KN Teherbírási tartalék 

1 
nines. a  terhek 

! alapértékére felel incg! 

lUtcai szárny, 
közeptiifal pillér. 

Utcai szárny, 
középföfal pillér, 

n....—.....  _ _ .. ..... 

17234  KN 

' 
313,10  KN 

emelet 52 x 90 cm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

226,40  KN 54.06  KN/  pillér 

, 
261,79  KN ITelterbirási tartalék 

nines.  csak  a  terhek 

Pince, közeptiifali 
vegyes falpillér -  66 x 

LI20  cm 

469.00  KN 334,30  KN !"fulterhell. teherbirist 1 
[ tartalék nincsen! 
. trj.a. ,,i_  77, J1,69  N/min2 
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ENGINEERING & TRADING T-0525/201 7. 

Fal helye, típusa Mértékadó 
önsúlyterhek  (KN, 
KN/fni) 

Határerő  (KN, 
KN/fm) 

Teherbírási tartalék 

Pince  meat  vegyes 
falpillér  66 x 115 cm 

272,45  KN 315,56  KN 43,11  KN,  15,8% 

Közös WC-k mögötti 

légudvari  29 cm 
Itiniörtéala falpillér, 
49,5 cm x 29 cm  - 
geodéziai bemérés 

_„.119(1111e1r4.18. AIIIPOEIAA 

' 84,46  KN 
önsúlyok alapérték: 

70,39  KN 

31,5  KN 
Veszélyes, 
életveszélyes 
túlterheltség! 

A  számításokból látható, hogy a hagyományos falazott szerkezetü, részben alápincézett 
földszint + I. emeletes  132  eves Társasház falazott szerkezetei a földszinten is a 
pincében teherbírási tartalékokkal nem rendelkeznek! 
A  bevilágító udvari közös  WC  blokk ablakokkal, földszinten ajtóval áttört  29  cm-es 
tömörtégla teherhordó falpillérei veszélyesen túlterheltek, a fal kifele dőlése  9-10  cm-es, 
függőleges  es  vízszintes síkban is hullámzó kihajlást mutat! 
A  földszinti ajtó feletti  3.  acélgerenda -  7,7 cm,  a tűzfal felőli  2.  födémgerenda pedig  -9,4 
cut  eltérést mutat a siktól, azaz a fal süllyedését mutatja! 
Fentiek miatt vannak a falon több vonalban ferde atrepedesek a földszinten  es  az emeleten is! 

A  falazatok kivitelezésének minősége  es  a károsító légköri is falnedvesitö hatások miatt az 
épület mielőbbi teljes felújításra szorul! Két  50  eves teljes felujitäsi ciklus maradi el az épület 
életeben, melynek hatásai észlelhetőek.  A  pincei vegyes mészkő-tégla pilléreken káros 
elváltozást nem tapasztaltunk, feltehetően a kövek szilárdsága a belső részeken eléri a  4 
Nimm2 érték et, a felületi keménység a nedvesedés  es  savas  wallas  miatt kisebb szilárdságot 
mutat. 

Az utcai  4,56  m-re falazott lapos kosárgörbe boltozaton észlelt záradékvonal menti utcával 
párhuzamos repedések az alaptestek egyenlőtlen süllyedéséből szánnazhatnak, a 
habarcshiányos filgákat laposacél ékeléssel és cementhabarcs fúgázással szükséges javítani. 
A  szemetet el kellene távolítani a pincéből, a vegyesfalak, falpillérek állagvédelme a légköri 
károsító hatások ellen szellőző vakolatrendszerrel oldható meg a boltozatig. 
Ki kell javítani a lépesőház-kapubejárat károsodott falainak lábazati hiányosságait tömörtégla 
es  113-as javított cementes mészbabares felhasználásával, valamint az ereszcsat' mak  es 
lépcsőházi leMlyóesö szivárgásait. Határidő:  60  nap. 

4.2  Azonnali szükséges intézkedések 

A  MMK TSZ  -01-2013  Műszaki Szabályzata - Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek 
erőtani vizsgálata című irányelv szerint a bevilágító udvari  29  cm-es vakolatlan és több 
helyen ferdén átrepedt teherhordó tűzfal veszélyes, életveszélyes állapotú! 
Tekintettel arra, hogy  2008.  évben mar komolyabb ázásokat jeleztek a gépészeti 
csövekkel kapcsolatosan a probléma eredete régi keletű. 
Ekkora alakváltozások és süllyedések  new  lepnek fel váratlanul! 
A  tíizfal kifelé dőlése a padlásfödém síkjában  mär  elérte a  10 em-t, mely az ide felfekvő 
csapos fagerendák elesőszását  es  a támaszról való lecsúszását eredményezheti, tekintettel arra 
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GINEERING & TRADING L0525'2017. 

hey  az emeleti alaprajz  szerint az  Inca  felölt végükön a thgerendák egy  1200  acélgerenda 

övére fekszenek fel. 
A  fal teherbirása a fehnért kihajló geometriára nem igazolható • az önsúlyterhek alapértékére 

220%-os a lülterheltseg! 

Hasonlóan veszélyes állapotú a szintén  9-11 em  kihajlást mutató padlástéri  14  cm-es 
oromfal az oldalhatáros homlokzaton- melyet  mär  a  2016.  évi tartószerkezeti 
szakvélemény is jelzett és az egész oldalhatáros tűzfal bontását és újra építését írta elő - 
repedésvonala pedig a bevilágitó udvari tűzfal megsüllyedése következménye is! 

Szükséges azonnali intézkedések: 

-  WC  blokkok használatának megtiltása: 

- szomszédos  4  lakás kiköltöztetése, határidő  10  napon belül! 

-  WC  blokkok víznyomó vezetékének elzúrása. fagytalanítá leűritése. 

- Ki kell táblázni,  bogy  a hátsó  WC  blokk és előtere veszélyes állapotú, a területet el kell 
zárni! 

4.3 A  bevilágító udvari teherhordó falak, födémek helyreállítása 

Az épület érintett részének helyreállítása csak dúcolási, bontási, újra építési terv szerint 
történhet! Tekintettel a fal kihajtásara, repedéseire, a rodentek és fal erősen megsüllyedt 
állapotára a helyreállítás csak teljes bontással és újra építéssel történhet. 
A  gépészeti lefolyó csövek alá áztatása miatt a területen a talaj fel van lazulva, új alapok 
építése is szükséges! 
Ha  a helyreállítás mellet döntenek, javasoljuk a közös WC-k megszütetését és  Wu  terekben 

vizes blokkok szakszerű kiépítését a lefolyó  es  víznyomó gépészeti rendszerek teljes 

cseré jével együtt. 
A  kivitelezés a későbbiekben dúcolást követően helyszínt  feltárások adatai alapján, tervezői 

művezetés mellett történhet. tekintettel a veszélyes állapotra és az ismereilen mértékű 

acélgerenda korrózióra! 

V. Összefoglalás: 

Megvizsgáltuk a cimbeli Társasház teherhordó falainak állapotát. 

Megállapítottuk,  bogy  a  132  éves hagyományos falazott szerkezetű épület tűzfalai és 
pincefalai vegyes mészkő- tégla falazatok, a földszinti és emeleti falpillérek nagyméretű 
tömörtégla falazalúak, a habarcs minősége legfeljebb I Nitund szilárdságú! 
Az épület elmaradt felújitásainak miatt,  de  használati tapasztalatok és szemrevételezés 
alapján tartószerkezeti szempontból tűrhető állapotú, kivéve a közös  WC  blokk 
területét, ahol a  29  cm-es tömörtégla tűzfal jelentősen kihajlott és a falazat  7-9  cm-t 
megsüllyedt - ahol az épület veszélyes, életveszélyes állapotú! 
Hasonlóan veszélyes állapotnak a padlästéri oldalhatáros megrepedt, kihajló  14 cm 
vastag tömörtégla talazatok a  2016.  évi korúbbi szakvélemény szerint. 
A  szükséges azonnali intézkedéseket a  4.2  fejezetben részleteztük: 
- közös  WC  területek használatának azonnali megtiltása, táblával a terület lezására; 
- a szomszédos  2-2  lakás kiköltöztetése a földszinten és az emeleten, határidő  10  napon 
helül. 
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A  károsodott épületrész helyreállítása a  4.3  fejezet szerint dúcolási, bontási, építési 
tervek alapján történhet, mivel  at  alapozas is alkalmatlan a terhek viselésére a  9  cm-es 
megsüllyedés miatt! 
Az épület függőleges teherhordó falazatai, pillérei tartószerkezeti számításaink, a  4.1 
fejezet táblázata szerint nem alkalmasak emelet ráépítésre, az egész épület teljes 
szerkezeti, szakipari feltijitásra szorul. 

Budapest. 2017.  október  25. 

Mellékletek: 
- 1.  sz. vizsgálati jegyzőkönyv - emeleti falak  Schmidt  kalapácsos feltárásos vizsgálatáról 
-2.  sz. vizsgálati jegyzőkönyv- földszinti falak  Schmidt  kalapácsos feltárásos vizsgálatáról 
• 3.  sz. vizsgálati jegyzőkönyv - pince vegyes falak  Schmidt  kalapácsos  'Chartism; 

vizsgálatától 
- eredeti pince alaprajz részlet a vizsgálati jelölésekkel 
- eredeti teljes pince alaprajz a falazott csatorna vezetékkel 
- eredeti földszint alaprajz a vizsgálati helyekkel 
- eredeti emeleti alaprajz a vizsgálati helyekkel 
- eredeti metszet 
- geodéziai bemérés rajza  01. 

geodéziai bemert rajza  02. es  ellenörző számítás a külpontos kihajló tűzfalra 
- statikai számítások.  12  oldal 

Juhász  Gabor 
okl. építőmérnök, aki magasépítő szakmérnök, 

tartószerkezeti szakértő, tervező 
T-T-0 1-0802 
T-SZ-0 1-0892 
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T-0525,2017. 
I. sz. melléklet 

Vizsgálati jev•zökönyv 
tégla falak roacsolásmentes  Schmidt  kalapácsos vizsgálatáról 

Vizsgák szerkezet:  Bp.  VIII. Kiiris  u.1111.  tömörtégla falak, pillérek emeleten 
Vizsgálat időpontja:  2017. 10. 06-07. Vizsgálati helyek jelölése: alaprajzi mellékleteken 
Vizsgálatot végezte: Juhász  Gabor  okl. építőmémők. Juhászue Csaba Magdolna kisegitö, Kornéli 
Fumy:  üzenunémők . - 
A  szerkezet kora: épült  1885, Holub  József építőmester 
Schmidt  kala •  N-34- • nyulai lelölve. vízszintet 
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nerlat oregjegyzések i. % • 

Ent.  I. 
—.. 34.2 11,92 1.5 15 $0 III.  =Sy&  utcai  44  etn-es  Oral 

Eta.  2. 
--. 

34.1 1158 8,5 15 50 III. osztályit, középfaral  52 cm 

En. 3. 
--• 35.9 14,24 1,5 15 20 III. osztályú, tűzfal  44 cm 

Ern. 4. 
-.  38.0 15,04 IS I0-15 25 III. osztályii. uwai  44 cm-e8 Mil 

Em. 5. 38.0 '. 15,04 Oa 15 $0 Ill.  osztályit.  «arid 29 cm 

Em. 6. 
--, 31,3 10,94 1,0 5-30 50 III. osta1y4, . vegyes fal tégla 

J 
Em. 6.  , 

-•  
27.1 a  sa . Le .5-10 80 Vents fat  mi5z4tő,  'nail 44 an. 

25 cm magus  kő 

Em.?. 30.0 10,50 1,0 1$ 50 
M. osztályú, !janitor  Wahl 29 cm, 
s.irga agla,  fade  itrepedés a falon 

Em. 8. 30.0 10.50 1.0 10 75 
III. osztályú. tűzfal  44  rm. vegyes fa 

tégla 

Em. 8. 21,7 ism 1,0 10-15 75 
M.  =ten. data, 44 em,  vegyes el 

mészkő  25 cm  magas 

Em. 9. 
-. 

31,2 10,90 0,5 10-15 7550 
Leto/It:1z  44 cm  túzfal. liglaral III. 

osztályú 

Um. 10. "18,6 . .:  4,38 -. vegyes 1,0 8-10 75-80 
Rajta  Robert  lukasa. haesú  44 cm 

meszkös  téglafal , III.  0. 

nri. T!. 
--4. 31,8 11,53 1,5 10-15 75 Utlyare baba  44 cat  tee,,la  Iola,  III.  0. 

Um. 12. 
-,  370 „  14,66 1,8 10-15 I00 Udvari  hallo 44 cm *gig fatal,  I.  n. 

EM.  IS. 37.3 14.77 1,5 15 50 Ildvari  44 an  tégla kosszféfal. III.  o. 
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1. sz. melleklet • 
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Falaz mini-nee  MSZ  1502347 at 
szerint,  meglegyzések 

Em. 14. 
. 38.8 1534 1.0 10-12 100 J. maittyn. udtan hosszlöral 44 cm 

Em. 15. 
-. 

33.0 
11,82 11,5 10-15 50 Ill. uszialyit.  udvari  busszEital 44 cm 

Em 16. 35.8 14.20 -. leglapillét I* 15 75 
Ill. osnalyis.  udvari  44 cm  MAI 

Em. 17. 
.... 38,6 15,26 1,0 15 50 

Ill. usztályn **kiwi 44  ein  Ivelsii, 
leglapiller. särga itgla 

Ern. 18. 
... 30,7 10,74 1.$ 10-15 100 

L osztályn.  udvari  44 em lichii 
zeglapillér. pinix  tégla 

Em. 19, 
--• 30.4 10,64 Lb 10-15 50 

Ill. uszieilyú, 44 cm enichni  utcai 
filial 

Emeleti falak  minliségének ertikelé«  az  MSZ  472044106  az  MSZ  1502347 szabrinyek  szerint 

Értékeik:  Nasymiretfi tömödigla (MA II= 18 léglasrilárdsiguk Mkt':  Rin  t4  12.77 blimm2 
wean: s .. 2.0; k .. 0,90 : ti' 1.72;  Rk  - Am - k x t x s .. 12.77 - 0.9 x 1.72 x 2,0 a. 9.67 Nfmni2 T10 tegla 
Habarcsminőség  Slap HI Nimm2 or" 1,0 Wawa 
Többségében  kitöteten iniphéragak  mis.«  III. a. fat:int. nil .. 0.85 
°MLA e 0.85 x 1,0" 0.83 Nhant2 ant rui a tail =0.85 x 0.85 x 1.0- 0.72 Nnara2 

Értékelés:  Nagoogrebil tömörtigla, mead& tetra  Oldalak  n ,OE: 3 
nönisn: it -2.18:  Kövek  magasolga: a ;OE 25 cm  Leggyengébb  Sóskini 
közölt  stalarodalmn merit 4.0 Mimin2 -  ezzel  mininlunk. habares111 
ar,i1Aueetil ' 0.85 x 0.8 ., 0.68 Nfrom2 

Mészkönilärdságok Okla:  Rin  n 637 NMint2 
puha  mészkii  legkisebb  szilinhiga 1883-1000 

Budapest, 2017. 10. 18. 

Készítette: juhász  Wier 
okl. epitiimernök. okl. magasepítö  szakmérnök 

%not .flt pen, 
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2.  sz. melléklet 
Vizsgálati Jegyzőkönyv 

testa  falak roncsolásmentes  Schmidt  kalapácsos vizsgálatáról 

Vizsgált szerkezei:  Bp.  VIII. KOS  u. tömönigla falak, pillérek földszinten 
Vizsgálat időpontja:  2017. 10. 06  -  07. Vizsgálati helyek jelölése: alaprajzi mellékleteken 
Vizsgálatot végezte: Juhász  Gabor  old. épitermennik, Jultászné Csaba Magdolna kisegítő. Komeli 
Ferenc üzeinmennik 
A  szerkezet kora: épült  885, Holub  József  tip  tömeske 
Schmidt  kalanács száma  N.34- 158635  tésini :  n  illal jelölve. vkszirnes 

i  e 
1  I 
I  z 
0 4  

VIsszapattanistak 
inlaga 

vatászini 
szllirdsig 
(N/mm»g 

S 1  e 
111 

1. j 

jig 

a. 
a  2 a 
's 

1  I 

il i 

2 

Meat  tritufnige  MSZ  15023-87 
swat.  aregjegyzések 

Fat.  I. 
-, 27.6 4,06 1,0 20 50 

III. osztályiL oldalhatárce  44 cats 
ela, vegyes mészkő  night saga 

ea 
FaL  2. 

-... ................4 
Fat 3. 

•••I1 

33,3 11,62 0.50 12 50 111.  osztály'. utcai  bond. 6144 cm, 
avülecrsela,  fúga kips's..  

M. osztályú. utcai  burnt.  fal  44 cm, 
kívül nyerstégla.  Sea Utterer,. 41,2 18,22 0,50 12 50 

Fut.  4.

 

28,2 9, 42 1,50 12 MO  
I.osztislyitutcai  bong.  fal  44 ca 

thin  nyerstégla,  lea  kiabat 

Fin. S. 
-I. 36.7 14,54 1.8 1$ $0 III. osztályú. kapualj  teal 29 cm 

Fut.  6. 
27.0 8.70 0,50 15 II.owznyit. lépcsőház  44 an  tégla.-.. 90 %dal 

hie. 7. 
-, 

26.9 
11.78 0•40 10-15 $0 III.  nattily&  közepRind  44 an.  sárga 

ela. lepcable 

Pszt,  8:.', 
kt5  -4 

i .i' ( 15.0 
.OE 

 

0.50 • 3.0
111. 10-15 75  online,  vet:yes  k6  tüzfal  44 cm. 

kissé nedves  .0,5 in maims= 

Fszt.  9. 
tégla  -4 38.5 15,2 1,50 10-15 100 III osztályú.  natal 44 cm.  vegyes fal 

nagyméretű tönninegla a  kb retail 

Fszt. 
10. 33.3 11.62 1.0 10-15 90 Fszt.3.1skis közignifal. II.  o. 52  cnt 

ratan téglapillér 

Fszt 
Il. 
-, 

390 14.28 1.50 15 90 Udvari belső  44 cm tight  Rifalpilla. 
11.0.  tügiizon nyomegla 

Fal. 
12. 

. . - ... 
lea 
13. 

33.8 
... . . 

37.1 

11.79 

14,69 

1.50 

1,5 

10 
.. ....____. 

10 

100 
. 

ISM 

Udvari belső  44 an  tégla fdralpiner, . I.  u. %gaunt  nyeraegla 
.... . .. .... .. 
Udvari  bid% 44 4111 lea  hosszfal. L 

o. stash  ,  1,2  m magasen 

Fut. 
14. 
-, 

30.7 10,73 1.0 10 80 
Udvari  basil 44 can  tégla hosszfal. 
M.  o.  vakult. ablak  melted 1,4  m 

magma 

MUNKA 7..‘18.81514.•KöreiMpa_vinfUni_jA._IStr4ut 

2 3 et't 



oo 

o. Hite Mize). tvz.t. 9.  lakásban. 
colony -2.2 m  magasan  - 

kánkstslyttk mullet 

I. osztályú.  44 ern  liátsu szárny bctsis 
udvari  (Mat 1.2 in  magasan 

11,48 

na 

2 nialékIct 

284 

Fulton ;Madsen 8182 15023-17 
want. ntvgjegyzések 

IlL asztályit. udvari b05514iib1 -14  cm 

a t
 

Ii  
Fla 15. 

Valószlall 
Vissznpattonisolt sailirdsig 
átlaga (Ninms2) 

I. sestet középfilfal 52 cm 314155 
i%liipilkr. (is. Hakim 

ESA. 16. 
100 311 1$ 

cesztályú közebTal 52 ern belsE 
téglapillér.  Aron  tégla.  lesiihitzban 

PM. 17. 
15 32.1 so 0$0 

12-15 

coo 

Is 

32.9 

33.4 

I. osAilyó. 44 era bib° %Amy thtij 
odvad  16811. 1.2  tu  mignon 

so 

100 

MO 10 353 14,1' Erii.  20. 
• , 41 

342 

28.9 

11,92 

9,84 

0,50 

0$0 

100 

so III.  et bats('  szarny belsö udsari  fetal. 
1.3 in  magasan villanyina nlegen 

• 
1  osztalyit kozeprolal pillés. rszt.  2. 

lakásban 

1.  oszlályú.  44 cm Wasiak  'egyes 
ankszkek051.  25 em  magas swok.  WC 

blokkban 

Fut.  23/1.  kő 15-20 14.7 100 1,4 N 2.86 

-2.91 Is 
Fszt. 23/2. kö 

I. osztilyit.  44 cm teed.  vegyes 
mérat3ból.  25 cm maps  sorok.  WC 

blokkban 
15-20 lOG 

Fsz.t  23/3.  kő 
14.0 

Pszt.  24. 30.3 

I. osztályú.  44 cm  tűzfal. vegyes 
15.20 100 ntánkiiböl.  25 cm  maga.' sorok.  WC 

blokkban 
Lég- Tc

-  
súliáZTlaz-oli baránkal,  .24 -cm. 

15 50 málló kitagyint habarcs 
ÚtlitheAlgOkb3n.  ill. o.  ral 

N 2.53 1.0 

1040 030 

Lipcsúlnizt nilwitú. 29 cm bartintbl. 
nesiltabares. I o. blame Part. 25. 34.7 12.111 0.511 10-15 WO 

Kiileföral fax7611 10.53 0,511 0 
magasan.  Ill. a. (alma; 

F$71. 26. 30.1 
. . 

Fóklvimiij 121ak  nun  ‚mmek ertikekse ai NV:J:4720/2-80 C•  ay  MSZ.  15023-87  szabványok szerint: 

tri6krIM: Nistrymeretii tömörli•egla  ("Ink  a  n  TéselacOEHAnlelotik Ailana. Eta  11 U.  Nanni, 
szie.i74a: 3.21 k n 0.8$  : I.  1.70:  Rk -  k  ‘t s  r 11.16  -  0.811x 1,70 x 3.23 r' 6.32  Nfieun2  T7  tégla 
Ilabarcsminbség állagosan  Ill  blämn2 cb.  10  Nartnt2 
Többségében ',hinted= allóbizapk  minn  III.  0.  falant.  nil 11.85. de 1-10  átlagos seilantaág 
Obeli ' 0.85 x 1.0  ra  0.85  Nintm2 crane texas 0.85 x 0,85x1,0 0,72  Nhuni2 

E 81UNK03,168111.,Kcilux.ir kör,$ JOELintior 



T-052502017. 
2.  Sz.„ melléklet 

Éritkclés: Nagyméretű tiingirtégla, mészká vegyes tilzfalak  n 4  Mészköszilárdságok dilaga:  Rut  -  2,83  Wm:112 
szordsa: s -  0,20;  Kövek maps:zags: a-  25 cm  Leggyencebb Sóskúti puha mészkő legkisebb szilardsága18834900 között 
szakirodalom szerint:  4.0  Nimin2 VIZSGÁLAT SZERINT  3,0  Ninun2  -ens!  számolunk, habarcs 
0EAL-wgyts,I1 = 00ES5  x 0,6 0„5  I Nintria 

Budapest, 2017. 10. 18. 

Készítette: Juhász  Gabor 
okl. épitömérnök, aki. magasépítő szakmérnök 

MMK-01-0892 
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Veszélyes, életveszélyes állapot! Légudvar  es  közös  WC  blokkok használat elől azonnal lezárandók! - 
Szomszédos  4  lakás kiköltözletendö! Határidö: azonnal,  10  napon belül! 

A 7  cm-t megsüllyedt fal mentén ásni tilos! 
912  

•_ 
• a, Légudvari  fat  metszetek 

G pf =  3,6  KN/m2  x 1,2 x 1,5x3,012 =9,72  KN 
( csak önsúly szélső érteke ) ti  16,6 

21,5 
1 Gf.al,em  r 4.79 x 5237  KN/m2  28.62  KN 

14 =  3 x1,112 x 5,0x122  =  9,9  KN 
L; • ( CSAK ONS. SZÉLSŐ ÉRTÉKE) 

16 Gff=203x597=1211KN "  I 
R: 8446  KN  önsúlyok szélső értéke, 
7039  KN  önsülvok alapértéke! 
Határerő Msz szerint: 

 0 Külpontos nyomásra Nh =  31,5  KN! 

K-K 

 4,465 Az épületrész és a vizes blokk helyreállítása a gépészeti cserével együtt 
tervek alapján később kivitelezhető! ,c-

 





3.  sz. melléklet 
Viz-swami  jegyzőkönyv 

vegyes kő-tégla falak roncsolásmenles  Schmidt  kalapácsos vizsgálatáról 

Vizsgák szerkezet:  Bp.  VIII. Köris  u. tömönegla, möszkő vegyes falak, pillérek pincében 
Vizsgálat időpontja:  2017. 10. 07. Viz-spite  i  helyek jelölése: alaprajzi mellékleteken 
Vizsgálatot végezte: Juhász  Giber  okl. épitömetnök. Kornéli Ferenc üzemmetmök 
A  szerIcezel  kort  épölt  885. Holub  József ép tőmester 
Schmid 
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T-0525/2017. 
3.  sz. melléklet 

Pined  vegyes kő-tégla minőségének értékelése az NISZ  4720/2-80  is az 51Si  15023-87  szabványok 
szerint: 

Értékelés: Vegyes mészkő - tégla falak  ii 14  Kőszilárdságok  *Wags:  Rm -  3.09  N:mm2 
szórása: s  0,9: k  =  0.72  ; t=  1.75;  Rk  s-• Rm  -k  Kiss=  3.09  -  0,72 x 1.75 x 0.9 1,96  Nimm2  T2  mészkö. 
nedvesen csökkenő nyornőszilárdság ! 
Habarcsminőség átlaga II 19nnnt2 =  0,50  Nitntn2 
Többségében kitöltött allähezagok miatt I.  o.  falazat,  ml  =  1.15 

=  1.15 x 0.5  -  0,58  N/mm2 CrFAIXII.till 0,135 x0.58  -  0,49  N/retni2 

Budapest, 2017. 10. IS. 

Készítette: Juhász  Gabor 
Md. építömérnök, aki. magasépitö szakmérnök 
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