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PÉCS, MISINA ÉTTEREM HRSZ.: 25 303 SZ. 
 

Statikai / Szerkezetépítési szakvélemény 
 
 
 

 
Építtető:  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

     Beruházó / Építtető képviselője: PVF Zrt ( Pécsi Városfejlesztési Nonprofit 

    Zrt.) Projektmenedzsment 

 

Vállalkozó / Kivitelező: RP-SC Holding kft 

                                       7761 Kozármisleny, Viola utca 21 

 
Megbízó: RP-SC Holding kft 

                7761 Kozármisleny, Viola utca 21 

 
 
Megbízás tárgya: a Pécs, Misina tető fejlesztése projekt keretében felújítandó volt 

étterem épület megkezdett kivitelezési fázisában, a tehermentesítő bontást és 

kivitelezői állapot rögzítést követő szerkezetépítési szakvélemény elkészítése. 

 
 

Tervező, építési szakértő:  
 
 
 

                                         
                                            
  Dr. Meskóné Békefi Diána 
  Statikus tervező 
  okleveles építőmérnök, építési szakértő 
  Magyar Mérnöki Kamara tagja T-T-02-0182 
  Tartószerkezeti szakértő T- Sz / 02-0182 
  Épületszerkezeti szakértő Ész - Sz / 02-0182 
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1. A szakértő feladata, előzmények ismertetése 

 
1.1. A szakértő feladata 

 
A RP-SC Holding kft , mint kivitelező képviselői, Grünwald Péter főépítés vezető és 

Halász Zsuzsanna projektvezető felkérésére készült a Pécs, Misina tető fejlesztése 

projekt keretében felújítandó volt étterem épület megkezdett kivitelezési fázisában, a 

tehermentesítő bontást és kivitelezői állapot rögzítés utáni Statikai / Szerkezetépítési 

szakvélemény készítése 

 

1.2. Adatszolgáltatás 
 

A megbízó rendelkezésünkre bocsátotta: 

- 2016. 11. dátummal az épület átalakításának építész és statikus kiviteli 

terveit. 

- 2018. 05. 31. dátummal a kivitelezői állapotrögzítés dokumentációt és 

fénykép mellékletét 

- A pécsi Levéltárból a Postai Tervező Iroda 1965.09.25. dátummal készített 

engedélyezési építész terveket és műleírást megkaptuk. 

 
1.3. A vizsgálat előzményei 
A korábbi statikus, tartószerkezeti terveket a DR METZING Mérnöki Szakértő Iroda 

Kft. készítette 2016.11. havi dátummal. Vezető tervező: Dr. Metzing Ferenc vezető 

tervező és szakértő készítette. 2018.05 hóban Dr. Metzing Ferencet a kivitelező a 

helyszínre kihívta, eleget téve a statika szakvéleményben olvasható felhívásnak, 

hogy az általa azóta készített feltárásokat megtekintse és véleményezze. Kettőjük 

között erre vonatkozó megbízás nincs, szerződéses jogviszony nem áll fenn, ezért a 

Szakértő Úr hivatalosan, írásban nem nyilatkozott.    

A tervező iroda - MLM Mérnöki Iroda - 5 alkalommal kint volt tervezői művezetésen 

- a tervezői művezetések során elhangzott, hogy a feltárult szerkezeteknél látottak a 

60-as évek vége, 70-es évek eleje elvárható szakmai minimumát  nem teljesítik, a 

látható kivitelezői hibák nagy biztonsági rátával sem voltak kalkulálhatóak. 
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 A Tervezés idején a legtöbb helyiségben teljes belső gipszkarton vagy csempe 

burkolat volt, mely mind a korrodálás, mind a leázás nyomait elfedte. A kivitelező 

elvégezte a terv szerinti bontást, tehermentesítést. Ezt követően a tapasztaltak 

alapján vált szükségessé a teljes mérvű tehermentesítés, mely tervezői és műszaki 

ellenőri elrendelés alapján folyik. A kivitelezői ajánlat e teljesmérvű tehermentesítést 

nem tartalmazta. 

 

2. A vizsgálat módszere 
  

A feladat megoldására épületdiagnosztikai módszert alkalmaztunk, mely tartalmazza 

az épületen észlelt veszély jelenségek vizsgálatát, értékelését és a javaslattételt. 

A szakvélemény elve: a használati tapasztalatokra épít. 

 

2.1 . Helyszíni szemle 
 
- A szemrevételezést és a roncsolásos vizsgálatot választottuk, melyhez szükséges 
a helyszíni szemle. 
 
A megbízóval helyszíni szemle ideje 2018.07.18. 

Helyszínen megjelentek: 

- RP-SC Holding kft kivitelező képviselője, Grünwald Péter főépítés vezető  

Halász Zsuzsanna projektvezető 

- Dr. Meskó & Békefi Mérnöki Iroda Kft. Dr. Meskóné Békefi Diána statikus 

szakértő 

A helyszínen megtekintettük a feltárásokat az építés alatt álló épületről. 

Az épületről fényképeket készítettünk. 

 
2.2. Erőtani követelmények igazolása 
A meglévő tartószerkezetek vizsgálatánál a TSZ 01-2013 számon megjelent 

Műszaki Szabályzat előírásai érvényesek. 

 

„Műszaki Szabályzat tárgya az épületek megépült teherhordó szerkezeteinek és 

alapozásának erőtani vizsgálata, valamint helyreállításának, átalakításának, 

bővítésének, megerősítésének tervezési elvei. 
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A Magyar Mérnöki Kamara a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 1. sz. melléklete I. a) 

pontjával  

összhangban előírja, hogy e szabályzatot kell alkalmazni a megépült teherhordó 

szerkezetekkel kapcsolatos kivitelezési dokumentáció –beleértve az azt megalapozó 

vizsgálatot –elkészítésére és ellenőrzésére. 

E Műszaki Szabályzat a TSZ 01-2010 Műszaki Szabályzat korszerűsítésével készült.  

Jelen előírás elvei a hidak kivételével értelemszerűen felhasználhatók más 

tartószerkezetek esetében is. 

A Műszaki Szabályzat 1- 6 pontja szerinti főszöveget és a mellékletnek az 

alkalmazási esetre vonatkozó részét együtt kell figyelembe venni.” 

Ellenőrzése a modellnek AXIS-VM 13 programmal történt. 

 

3. A helyszínen látottak leírása 
 
3.1. A szerkezetről: 
 Az épület szabadon álló, hagyományos építési móddal készült. Az alaprajz fele 

részben alagsorral beépített, erre 1 vázszerkezetes emeleti szint került. 

Az alagsori rész szerkezete hagyományos tömör téglafalas, hosszfalra terhelő G 

gerendás és béléstestes 3-9 raszter hosszban. 

A földszint hagyományos tömör téglafalas, 9-13 raszterben vázszerkezetes. 

A felső szintek monolit vasbeton vázas szerkezetek, minden irányban konzolos 

kinyúlással. 

A belsőlépcső monolit vasbeton szerkezet. 

A külső lépcső gyámgerendás vasbeton szerkezet. 

Alapozása a három szintes részen sávalap, a kétszintes részen a pillérek alatt 

vasbeton pontalapok vannak . 

 
3.2. Alapozás:  
„A” 1-2 raszterben a  -1,40 szintről a -2,30 szintig van alapja. Alagsorban 3-9 

raszterben aljzattól az alap mélysége ~40-60 cm elérve a szálszikla szintjét. A vázas 

résznek az alapozását még nem tárták fel, nem akarva rontani a stabilitáson. Az 

http://www.mesb.hu/


 
 

Dr. Meskó & Békefi Mérnöki Iroda Kft. 
7624 Pécs, Budai N. A.  u. 1. Tel / Fax: 72 / 515-045; E-mail: drmesbkft@gmail.com; www.mesb.hu 

 

Pécs Misina Étterem   Munkaszám: 18.22 
Állapotrögzítő szakvélemény Kelt.: 2018. 08. 01. 
 5 
 

eredeti terveken pontalapok vannak. A pillérek között a padozat alatt nem található 

összekötő gerenda. 

 

3.3. Alagsor  
3.3.1 Födémek és falak 

-    Az alagsor feletti födém G gerendás béléstestes, vasbetontálcás és monolit 

lemezes, ahogy sikerült a kiosztás. 

-    4-5 raszter között az északi- és középfőfalban a födémgerendák különböző 

      hosszúságúak, átnyúlnak a belső hosszfal felett, itt nincs koszorú.  

- a gerendák friss repedéssel kirajzolódtak födémen a könnyítést követően. 

 

3.4    Földszint 
3.4.1. Pillérek 

- A 2 és 8 raszter emeleti pillérei a külső téglafal felső részébe épített cca. 75 

cm széles betontömbről indulnak. A közbenső betontömbök gerenda 

méretűek, a külső konzolok magasságával. 

- A falazaton a 9 raszterben a pillér és fal közti függőleges vonalban friss 

repedések jelentek meg az épület lekönnyítése alatt. 

- 3-9 raszterig. 2,40 m a belmagasság a lelógó gerendák miatt. Több rétegben 

gipszkarton burkolatot találtak a lekönnyítéskor. 

- 1 raszterben feltárásra került egy-egy 30/30-as sarokpillér, melyről nem ismert 

honnét indul és milyen kapcsolata van a felette lévő keretgerendákkal.  

A vakolat az álmennyezetek és burkolatok elbontása után vált láthatóvá. A 

többi pillér a koszorúról indul? Nem találtak több ilyen tömböt a falban az 1. és 

9. raszterben a pillérek alatt, tehát a koszorúról indulnak a vasbeton keretek. 

A falazat teherhordását ellenőrizni kell a kiviteli tervnél(teher szétosztó 

beépítése lehetséges). 

 

3.4.2. Falak 
- A külső falak belülről vizsgálhatóak a műkő kéreg miatt,  jó állapotúak, 

kisméretű téglából vannak. 

- Az 1 és 9 raszter A és D szélső főfalai nincsenek összekötve a haránt 

főfalakkal. 
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- A középfőfal nincs bekötve az 1 és 9 raszter haránt főfalába.  

- A válaszfalak sincsenek bekötve a falakba. 

- 10-13 raszterben az északi vázkitöltő falak a pillérek mentén a lekönnyítéskor 

megrepedtek a pilléreknél. A két szint födém lekönnyítése  több mint 

1200kp/m2. 

- A belső hosszfalban lévő ajtó nyílások feletti áthidalás téglaboltozatos kiváltás 

boltváll nélkül. Az ajtó felső sarkánál már elmozdultak a téglák.  

 

3.4.3 Födém: 
- A kéttámaszú 8-10 cm vastag monolit vasbeton lemezekben két réteg hálós 

vasalású betonacél háló látható, az alsó háló vakolatig letaposva, a felső háló 

alig felette. A beton takarást alul az átlósan behelyezett plusz betonacél 

darabokkal akarták biztosítani. Ma ezek láthatók a betonon kívül, és a 

rozsdás hálós vasalás alulról , néhol felülről is látható vált a födémen lévő 

rétegek eltávolítása után. 

- 9 raszter B sorában lévő nem használatos gépész nyílást (2,30 * 0,6m) 

deszka zsaluzattal, vasalásnak nem nevezhető hálózással 4cm vastagságban 

rábetonozták a lyuk vasbeton keretére,majd ezen táncoltak. Ez a födémpótlás 

mellékelt fényképen is látható. 

- 1-13 raszterben a gerendáktól-gerendáig tartó leázások a jellemzőek. 

Korábban készült felvételeken (nincs még lekönnyítve a zárófödém) jól 

látható, hogy a zárófödémen átjutott csapadékvíz beszívódott az emeleti 

padló rétegeibe és áztatta a monolit vasbeton lemezeket. A födém felett salak, 

perlit, építési törmelék 26 cm vastagságban, ami vizesen nagyon nagy terhet 

képviselt, közel 500 kp/m2.  

- A tetőréteg elbontása előtt, a földszint feletti 10-es raszter mellett a födémből 

egy lyukon nagy mennyiségű esővíz dőlt be a kivitelező nyakába. Fényképen 

a talicskát tették alá vízgyűjtőnek. 

- A monolit vasbeton gerendák alsó részén a vakolat alatt a vasak még nem 

korrodálódtak. Az oldalakon a kengyelek kirajzolódnak, és látszik a 

korrodálódás. Nincs beton takarás, nem is volt! Nyíró repedés nem látható 

rajta. 
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- A földszinten a B 01 és B12 ponton poroton pillérrel támasztották alá a 

mestergerenda és fióktartó találkozási pontját.  

 

3.5. Emelet 
3.5.1 Falak: 

Vázkitöltő blokktégla falak épültek M=2,60 magasságban. A tető ejtő 

eldugaszolása miatt teljes hosszában ázott a fal, a terasz műkő lábazata 

elzárta a víz útját, teljes vastagságban telítődött és elfagyott . Ez a táskás 

vakolat eltávolítása után vált láthatóvá. 

3.5.2  Zárófödém :  

- A tető teljesen átázott, a telített rétegektől kellett lekönnyíteni. 

- A többszöri javítások jól láthatók voltak. A födém felett salak, perlit, kőszivacs 

lap, homok építési törmelék 29 cm vastagságban vízzel átitatva közel 5 

KN/m2 jutott a födémre a rétegből. Bokrok nőttek ki a födémrétegekből. 

Elmondás szerint a lefolyókat betömték, mert elárasztotta a víz az alagsort. 

Ezek után túlfolyt a fekvő csatornán a víz és leáztatta a homlokzati elemeket 

az A és D raszterben: gerendát, födémet és pillért 

- A gerendákról itt is az oldalukon rajzolódtak ki a kengyelek. Ezen se volt 

beton takarás. 

 

3.5.3  Pillérek: 
- A déli oldalon a vasbeton pillérek kifelé mutató oldalukon az alsó 50-100cm-

en a beton levált, feltáskásodott és alatta láthatóvá vált az erős vasalás és az, 

hogy a pillérek külső részén 5-7 cm vastagságban nincs beton, csak 

beszorított kavics látható, a betonacélon cementpor. Láthatóan a korrózió 

elindult. A kengyeleken nincs nagy takarás, ritkán vannak, nincs besűrítés az 

erőátadási helyen, alul. 

A pillér aljában a beton, ami itt kavics, kézzel bontható, csak a sok vastól nem 

lehet kivenni őket. 6 db Ø 22-es vasak látszanak. Ennek egy része a toldás 

túlnyújtási vasai az alsó szintről. A fővasak még most kezdtek korrodálódni, a 

beton viszont szinte ott sincs, legfeljebb a pillér belsejében. Itt úgy néz 

ki,mintha csuklósította volna magát a pillér alul. 

http://www.mesb.hu/


 
 

Dr. Meskó & Békefi Mérnöki Iroda Kft. 
7624 Pécs, Budai N. A.  u. 1. Tel / Fax: 72 / 515-045; E-mail: drmesbkft@gmail.com; www.mesb.hu 

 

Pécs Misina Étterem   Munkaszám: 18.22 
Állapotrögzítő szakvélemény Kelt.: 2018. 08. 01. 
 8 
 

-  Az északi oldalon rosszabb a helyzet, mert ott többször fagyott rá a víz, ezért 

ott erősen korrodálódtak a vasak a beton viszont jobb állapotú. 

- Az eredeti kizsaluzáskor a felületjavításra 2-7 cm pacsekolást alkalmaztak. A 

pacsekolt, kemény felületek alatt is több helyen elindult a korrózió, ez a levert 

vakolatok alatti részen jól látható. 

 

3.5.4    Konzolok: 
- Az épületen körbe 3 méteres konzol fut a földszint felett és az emelet felett is. 

A konzolok ismeretlen lehorgonyzási rendszerrel működnek. A C és B 

raszterben valószínűsíteni lehet, hogy  a megerősített födémgerendákba 

viszik be a konzol vasalást. A sarkokon a keret - gerenda folytatásokban lehet 

lehorgonyozni.  

- A konzol minden keretállásnál erős konzolgerendával és gyenge 12 cm-es 

vasbeton lemezzel rendelkezik. A felső síkja megegyezik a gerenda síkjával. 

A lemez északi és déli oldalon nem kapcsolódik a fedett részen lévő 

födémlemezzel, megszakad, mert ebben a résben helyezték el a fekvő 

csatornát és vezetik el az esővizet a lefolyó csövekhez. A keleti és nyugati 

oldalon csatlakoztatva van. Az eső levezetés a hosszirányban végigfutó L 

alakú vasbeton gerenda rövid szakaszán átvezetett esőcsatornán történt. A 

környékén az látszik, hogy ezeken a helyeken a keretgerendákat sem kímélte 

a mellé folyó esővíz. Végül az oszlopot is tönkre tette. 

- A zárófödémen a konzolok külső szélét két vonalban egy-egy penge alakú 

vasbeton gerenda fogja össze. Egy helyen a felső 3 szál vasat vivő „gerenda” 

beton hiányos. A L-gerendákon több helyen függőlegesen lefutó 

hajszálrepedés látható. Ezek a tartók a konzol elcsavarodásában vehetett 

részt, mint távtartó. A földszint feletti konzollemez peremén alulbordaként 

lelógó 18x36cm vasbeton távtartók működnek a konzolgerendák között. 

- A födémlemezek szinte mind vastakarás hiányosak. A rozsdás vasak alul 

kilátszanak. A leázás jól látszik. Ha megütjük ezeken a helyeken a beton 

felületet láthatóvá válnak  a rozsdásodó betonvasak. 

- A korlátrögzítő oszlopok a konzol végeken betonhiányosak és korrodálódott a 

vasalás a betonban is. 
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3.6. Külső lépcsők:  
- A keleti és nyugati lépcsők nagyon rossz állapotban vannak. A lépcsőkarok 

alatt végigfutó két gerendával gyámolított lépcső vasai kilátszanak, rendkívül 

elöregedtek. A beton lehámlik a rozsdától egyre jobban duzzadó vasakról. 

 

4. Megállapítások, javítások 
Az épület 2010 óta nincs hasznosítva. Gazdátlan volt, mivel a korábbi bérlők is 

úgy kezelték, hogy nekik jó legyen. Erre példa, hogy a földszinten több rétegben 

tettek fel gipszkarton álmennyezetet, és nem nézték meg, hogy mi tette tönkre az 

előzőt. Eltakarták a hibákat, amivel csak rontottak az épület állagán. 

A vizsgált épületet a feltárások tovább gyengítették. Ezt az állapotot a lehető 

legrövidebb időn belül meg kell szüntetni! 

 

4.1 Födémek 
- A rosszul zsaluzott és vastakarás hiányos födémek az eső okozta átázástól 

mentek tönkre. Az alagsori feletti födémek aránylag jól bírták. A kétszintes 

részen a földszint feletti födémen és a záró födémen a vastag átázott, 

telítődött réteg kikezdte az amúgy is szabálytalanul elkészített födémet. Itt a 

vasalás a vékony födémben alul, néhol még felül is kilátszanak.  

- Ezekre nem szabad építeni. Új vasbeton lemezt kell beakasztani a 

gerendákra. A lemezt meg kell tisztítani homokfúvással és a felületek ki kell 

javítani Sika, Mapei anyaggal le kell kozmetikázni rozsdagátló illetve egy 

betontakarást pótló anyaggal akkor is ha nem vesz részt teherhordásban.       

- A nem használatos vagy rosszul pótolt födémszakaszokat ki kell pótolni 

szabályokat és anyagminőséget betartva. 

-  A  konzol lemezeket szintén meg kell tisztítani homokfúvással, majd a 

betonpótló anyaggal kell bevonni a kilátszó vasakat. Ez a felület a szabadban 

marad, felülről a tervek szerint kap egy kenhető vízszigetelést és egy 

burkolatot. 
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- A konzolon a terasz működéséhez az összes gerendát, oszlopot és 

merevítést adó vízszintes betongerendát le kell kezelni, teherhordóvá kell 

tenni. Ide értve a korláttartó vasbeton oszlopokat is. 

- A záró födémre 1-13 raszterben jégpálya került volna, mely a szerkezet 

ismeretében nem javasolt.  A tető hasznosítása nem javasolt, olyan mérvű 

megerősítés válna szükségessé, mely aránytalan költségeket okoz. A 

lépcsőház és lift felvitele így nem indokolt, elhagyható – a szerkezet mai 

ismerete alapján a lépcsőház környezetében tervezett beavatkozás további 

állagromlást eredményez.  

 

4.2 Falak 
 -   A válaszfalakat újra kell építeni, mert nincsenek bekötve a szerkezethez. 

 -   A vázkitöltő falakat a szétfagyás miatt újra kell építeni és a vasbeton pillérek 

találkozási vonalát csak a rétegrendek elkészítése után szabad dryvit hálós 

megerősítéssel bevakolni. 

Az eredeti téglafalas kétszintes épület (1909) építésekor se tartottak be építési 

előírásokat, mint pl.: az előregyárott gerendákat különböző hosszban helyezték el 

azonos fesztávra, koszorút elhagyták több helyen. 

 
4.3 Pillérek 
- A pillérek tönkremenetele nem csak a leázástól alakult ki: 

• a minősíthetetlen beton szerkezettől, mely magában foglalja a mérhetetlen 

nagy szemnagyságot, kavicsból és nem zúzott kőből, kiosztályozódott a 

kavicsbetonból,  technológiai fegyelmet ezen az építkezésen nem tartották be.  

• a betontakarás minimuma sincs meg  

- A pillérnek teherbírónak és határozottnak kell lenni. A betont és a 

betonvasakat le kell homokfúvással tisztítani. minden pillért 

     Az élekre méretezett acél szögvasak kerülnek laposvasas hevederrel  

     összehegesztve.  

Ehhez kell három oldalon pontonként hozzáhegeszteni a méretezett hálós   

vasalást a torkrétozás előtt. Belül csak dryvites erősített vakolattal kell  

eltakarni az acél szerkezetet.  
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4.4  Merevítések: 
Az épületet merevíteni kell!  

Haránt irányban a lépcsőházi falak és az 5-ös raszterbe 3 szinten készítendő 

vasbetonfal akkor elegendő, ha a hosszirányba a homlokzati falak pillértengelyben 

méretezett acél merevítést kapnak. Ez a földszinten A10 –A13 és a D10 – D13 

pillérek között, az emeleten A3 – A13 és a D3 - D13 között valósítandó meg. 

A és D raszterben, a betervezett acél oszlopok a keretek merevítéséhez is 

szükségesek.  

A födémtárcsa hatást biztosítja a 9 - 13 közötti raszterben a két síkban elhelyezett 

acéltartóból készített merevítő szerkezet.  

 

Következtetés:    
A jelen megerősítési javaslat funkcióváltással együtt egy jól hasznosítható épületet 

eredményez a meglévő szinteken. A tető hasznosításának elmaradásával és a 
javasolt megerősítésekkel  - a jelen ismeretek alapján az épület állékonysága 
biztosítható. 
 

5. Alkalmazott szabványok 
 

A tartószerkezetek méretezését az EC szabványsorozat szerint készítettük. 

A szerkezeteket az Eurocode [H] szerinti terhekre méreteztük.  

Az előírt parciális (biztonsági) és kombinációs (egyidejűségi) tényezőket vettük 

figyelembe. 

A feladathoz, a tartószerkezetek ellenőrzéséhez az AxisVM 13 programot 

használtuk. 

Az épület tartószerkezetei rendkívül rossz állapotban vannak. 

Bizonytalan az anyagminőség, betonfedés nem védi meg a betonacélt a korróziótól. 

Számítás szerint a födémmezők jelenlegi állapotukban nem megfelelőek, az eddigi 

funkció ellátására sem alkalmasak. 
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Alkalmazott szabványok: 

 

MSZ EN 1990:2005   Eurocode 0: A tartószerkezeteket tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005   Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 1992-1-1:2010   Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 

 1-1. rész. Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-1:2009  Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 

 1-1. rész. Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1996-1-1:2013  Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 

 1-1. rész. Vasalt és vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános  

szabályok. 

 

6. Mellékletek:   
 

I. Melléklet: Az épület tehermentesítő bontások utáni állapotrögzítéshez  

                   2018.05.31. 
        II. Melléklet: II.  Fénykép melléklet  a PÉCS, MISINA ÉTTEREM 

      Statikai / Szerkezetépítési szakvéleményhez 2018. 05.31. utáni  

      további feltárásokról 
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 II.  Fénykép melléklet 
 
 

PÉCS, MISINA ÉTTEREM HRSZ.: 25 303 SZ. 
 

Statikai / Szerkezetépítési szakvélemény 
 

a 2018. 05. 31. utáni további feltárásról 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Emeleti pillérek állapota 
 
 

  
Téglafalak közti 

„pacsekolással” javított pillér 
 

  
Tetőfödém felülről 

 

 

 

 

 
 

Földszint feletti konzol 
állapota 

 

  
Külső lépcső alulról 

  
Zárófödém átázott 

konzollemez 
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Konzollemez alulról a vakolat 
leverés után 

 

  
Konzol korláttartó beton 

hiányos oszlopa 

  
Földszint feletti 

lyukasztott 
födémből kifolyó víz 

 
 

 

 

 

 

 
Emeleti födém 

 

  
Átázott emeleti födém 

  
Emeleti födém 

rétegződés 

 

 

 

 

 
 

Földszinti gerenda felfekvés 
 
 

  
Emeleti gépész födémlyuk 

utólagos „bevasalása”  

  
Anyaghiányos 

korláttartó oszlop  
a k onzolon  
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