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Kockázatok új lakás vásárlásakor
Újépítésű lakást vásárolni mindig rizikós, de nem
ördöngösség olyan szerződést kötni, amely a
lehetőségeken belül jól védi a vevőt. Ahhoz
képest, amennyi lakás épült az utóbbi években
Magyarországon, talán
nem vészesen magas az
utólagos minőségi és jogi
problémákról szóló beszámolók aránya, de bízvást
kiindulhatunk az ősi közhelyből: „egy tányér levesben egyetlen hajszál is
sok”. Magunk mindenesetre sokat tehetünk azért,
hogy elkerüljük az efféle
bosszúságokat. Persze fontos megjegyezni,
hogy vannak olyan új társasházi ingatlanok,
melyeknek tulajdonosai nem feltétlen osztják
fenti megállapítást. Találkozhatunk olyan esettel,
ahol havonta egyszer biztosan megjelenik a
lakásban egy karbantartó csőtörés, csőrepedés,
beázás, liftkarbantartás, hidegburkolat javítás
vagy csere, ajtózár probléma, stb okán. A ta-

pasztalatok szerint a legtöbb vásárló megdöbbentően keveset foglalkozik az elé tett szerződéssel, holott a (mellékletek nélkül) 10-15
oldalas irat áttanulmányozása nem követel túl sok
időt. Szakértelmet már igen,
ezért mindenképpen ajánlatos egy jogvégzett embernek – ideális esetben ingatlanügyletekkel foglalkozó ügyvédnek – is megmutatni a tervezetet. Annál is inkább, mivel
a fejlesztők tisztában vannak
vele, hogy sokan nagyvonalúan kezelik a lakásvásárlást,
következésképp némelyikük
kimondottan méltánytalan megállapodást próbál
aláíratni a naiv ügyféllel. Alapszabály, hogy a
legrosszabb forgatókönyvet kell elképzelni, és
annak szellemében folytatni a tárgyalásokat –
minden egyezséget, ígéretet írásban rögzítve.
Még akkor is érdemes megjegyezni, mit tart a
saját ügyvédünk törvényellenesnek, ha az eladó
az ominózus ponton végül is nem hajlandó vál-
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toztatni –, hiszen ha perre kerül a sor, a bíróság
adott esetben a szerződéssel szemben is dönthet a mi javunkra. Értelemszerűen a még fel
nem épült lakás vétele a legkockázatosabb,
ezért hasznos tájékozódni a
fejlesztő cég referenciáiról,
anyagi helyzetéről, nehogy
patthelyzet alakuljon ki. Megesik ugyanis, hogy pénzzavar
miatt a teljes vételárra szükség
lenne a ház befejezéséhez, a
vevő viszont nem akarja az
utolsó részletet előre kifizetni.
A kivitelezőnek szintúgy megéri utánanézni, mert ha felszámolják a céget, hibás teljesítés esetén nincs
kinél érvényesíteni a jótállást. (Ha lehet, ajánlatos
beleíratni a megállapodásba, hogy ne csak a
kivitelezőnek, hanem az eladónak is legyen
felelőssége.) Németországban az építési vállalkozásoknak kötelező bizonyos összegű pénzt
letétbe helyezni működésük idejére, nálunk azonban csak az utazási irodákra vonatkozik hasonló
szabály. A hazai helyzet látszólag még rosszabbodhat
az ezerforintos kft-alapítás
közelgő bevezetésével, de
a vezető tisztségviselő felelősségének egyidejű növekedése biztató fejleménynek tűnik. A legproblémásabb típus az újonnan beépítendő tetőtéri lakás. Egyrészt azért, mert jobbára
roppant bonyolult a társasházi alapító okirat
újrafogalmazása. Másfelől azért, mert a lakók a
kezdeti beleegyezés után is keresztbe tehetnek

az építkezésnek, mihelyst valami nem tetszik
nekik. Ha az eladó hibájából csúszik az átadás,
kötbérre lehetünk jogosultak. A vevő szempontjából persze adódik a következtetés, hogy ennek
mértékét ne hagyjuk maximalizálni. Azonban itt
fontos megjegyezni, hogy a tetőterekkel általában alacsony tőkeerejű vállalkozások foglalkoznak, vagy a mögöttük álló tőke ebben az esetben
úgyis mindig megtalálja a felelősség alóli kiutat.
Ugyanakkor ezzel a teherrel inkább jogi ügyet
hozhatunk létre, lakás helyett. A szerződés
konkrét pontjaira rátérve: ha még csak a tervezési szakaszban járunk, először is ellenőrizzük, a mellékletként csatolt
építési engedély valóban
akkora házra szól-e, amekkorát felhúzni készülnek. Az
elkészülés után pedig ne húzzuk sokáig a birtokbavételt,
nehogy valaki másnak is eladják az ingatlant. Kérdés, mi
történik, ha nem egészen
akkorára sikerül a lakásunk,
amekkora a tervekben szerepelt. A szerződésben többnyire megszabják,
hogy plusz-mínusz 3 százalékos területbeli
eltérés nem befolyásolja a vételárat, a 3 és 6
százalék közötti azonban igen. Ha szerencsénk
van, ezt a két számot le tudjuk alkudni 1 és 4
százalékra. Egyúttal ügyeljünk arra, hogy a belső
helyiségek mérete se változhasson érdemben (értsd:
szoba vagy félszoba), ezen
ugyanis akár a szocpol néven
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közismertté vált lakásépítési kedvezményre való
jogosultságunk is múlhat. Ha hitelt veszünk fel,
ne feledjük, hogy a
bank folyósítási ütemével össze kell hangolnunk a saját a
fizetési ütemezésünket.
Előfordulhat,
hogy nem vagyunk
biztosak
benne,
kapunk-e majd hitelt,
viszont a szerződést
valamilyen okból (például a kedvezményes
bevezető ár miatt)
hamar alá akarjuk írni.
Ekkor kíséreljük meg rögzíteni, hogy amennyiben nem kapunk hitelt, és ezért vagyunk kénytelenek elállni a szerződéstől, az eladónak vissza
kell fizetnie az egyébként őt megillető foglalót. A
legtöbb cég igyekszik a vevőre hárítani az ügyvédi költségeket, noha az ellenjegyző ügyvédet
nem az ügyfelek választják ki. Érdemes ezért azt
kérni, hogy az ügyvéd eljárási díját ötven-ötven
százalékban állja a két fél, bár ebbe nem mindig
mennek bele a tárgyalópartnerek. Hasonló
kérdés, hogy a vevő nemfizetése esetén mi
történik az addig átutalt, foglalón felüli összeggel.
Ne lepődjünk meg, ha az eladó ragaszkodik
hozzá, hogy csak akkor kell visszaadnia ezt a
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pénzt, ha sikerült valaki másnak eladnia a lakást,
jóllehet ez kimeríti a tisztességtelen szerződés
fogalmát. Ésszerű kompromisszum lehet valamilyen időintervallum (mondjuk 30 vagy 60 nap)
meghatározása. Ha csupán késünk a fizetéssel,
a felszólító levél a törvény szerint a 2. kézbesítési
próbálkozást követő 5. napon minősül kézbesítettnek – ám, néha ennél szigorúbban rendelkező szerződést készítenek. A szerződések
végén gyakorta kikötik, hogy a felek bármely
jogvita esetén a kamarai választott bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. E
testület ugyan példás
gyorsasággal jár el,
de nem árt tudni,
hogy nagyon drága,
amellett kevésbé köti
a bírósági gyakorlat.
Inkább
hajlamos
figyelembe venni a
gazdasági racionalitást, ami nem biztos,
hogy a vevőnek kedvez. Nagyon fontos, hogy
több fejlesztő a vevők részletfizetéseinek felhasználásával építi a társasházat. Vannak azonban olyan fejlesztők, akik a banknál vezetett
számlához nem nyúlhatnak, melyre a vevők
fizetik esedékes törlesztő részleteiket, hanem
kizárólag a saját tőke
mellett a banki folyósításhoz nyúlhatnak.
A vevők befizetéseihez a használatbavételi egedély megszerzése után juthatnak hozzá.
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A mágikus ingatlanadó
Igencsak hosszú
ideje tartja információs lázban a média
hathatós segítségével az embereket az
ingatlanadó kérdése.
Az utóbbi lassan egy
évben ismerve a kormány költségvetési
problémáit,
már
nemcsak egyszerű
adóformaként kezelik bevezetését, hanem a költségvetés
szempontjából igen jelentős lépésnek, a
meglévő hézagok betöltéseként.
Júniusban zárhatja le a parlament az ingatlanadó tárgyalását, legalább is a pénzügyi tárca
nem húzná őszig a megvitatást. A tervezet
három variációval számol, a nullszaldós mellett
egy 40-50 milliárdos, és egy akár 150-200 milliárdos bevételt hozó koncepció is realizálódhat.
Az első koalíciós egyeztetések után a kormánypártok és az ellenzék között, utóbbiak Kossuth
tér-i kordonbontási akciója miatt félbeszakították
az egyeztetéseket, így az álláspontok érdemi
ütköztetése is elmaradt. Szocialista politikusok
szerint ugyanakkor nem okoz csúszást a menetrendben, hogy koalíciós szinten meghiúsult az
első érdemi konzultáció. A kabinet áprilisban
vagy májusban adhatja áldását a tervre, a parlament pedig júniusban le is zárhatja a törvényjavaslat tárgyalását, egyébként, értesülések
szerint a Pénzügyminisztérium is ezt szorgalmazza. Mások viszont azt mondják: az adótörvényekről ősszel tárgyal a parlament. Az SZDSZ
továbbra is „csomagban” tárgyalna az ingatlanadóról. Azok, akik a gyorsabb verziót szorgalmazzák, azt mondják: azért van szükség az első
fél évben kihirdetett törvényre, mert az önkormányzatoknak elegendő felkészülési időt kell
adni – hiszen az adóval kapcsolatos minden
feladatot nyilvánvalóan a helyhatóságoknak
szánnak. A konvergencia program egyértel-

műen 2008-as bevezetést tartalmaz, ezért
ehhez kell igazodni. Értesülések szerint három
koncepció fut versenyt. Az egyik államháztartási
szinten nullszaldósra „hozná ki” az ingatlanadó
bevezetését, a másik szerint nettó 40-50 milliárd pluszbevétel folyhatna be, a harmadik
bevezetése, pedig akár nettó 150-200 milliárdot is jelenthetne. A három változat közös
eleme, hogy lennének bizonyos rétegek részére
elérhető mentességi feltételek. A szocialisták
szerint az adókulcsok csak a megegyezés
legutolsó elemei lesznek. A döntési mechanizmus szerintük az lenne, hogy a várható társadalmi következményhez és a várt államháztartási
bevételhez „szabják” az adómértékeket.
A magyarországi lakáspiac helyzete nehezebb, mint néhány évvel ezelőtt, ugyanakkor
piaci elemzők úgy látják, hogy jelentős növekedés előtt áll a hazai lakásépítés. Ennek a
folyamatnak szerintük az ingatlanadó 2008-as
bevezetése sem fog gátat szabni. A lakáspiaci
optimizmusra az ad okot, hogy nemzetközi
összehasonlításban a budapesti lakásárak még
mindig jóval alacsonyabbak, mint Prágában
vagy akár Varsóban. A külföldi tőke egy része a
jövőben mégis más, környező országokba
áramolhat, hiszen ott kedvezőbbek az adózási
feltételek. Jó példa erre az áfa mértéke, amely
20 százalékos Magyarországon, míg Csehországban csupán 5, Lengyelországban 7 százalékos áfát kell fizetni az új építésű lakások után.
Az ingatlanadó 2008-as bevezetése nem fogja
megrázni a piacot, hiszen jó helyen, jó minőségben épülő lakásokból
még ma is kevés van a
fővárosban. Az adó
bevezetése már csak
azért sem tántorítja el
a magyarokat a vásárlástól, mert erősen
rögzültek a fogyasztói
szokásaik, amelynek
központjában a tulajdonszerzés áll. A ma-

Ingatlan
gyarok nem szeretnek lakást bérelni, akkor érzik
magukat biztonságban, ha sikerül saját lakást
vásárolniuk. Sajnos ez a magyar viszonyokat tekintve egyrészt érthető, másrészt nem meglepő.
Ugyanakkor ellentétben áll azzal a nyugat-európai tendenciával, amely a bérlakás piacot erősíti, mely leginkább a munkaerőpiac mobilitását
segíti. Gondoljunk csak egy példára magyarországi viszonylatban. Egy ózdi illetőségű családfenntartó számára Győrben kínálnak munkalehetőséget, hiszen ott munkaerőhiány van, s az
ott kínált munkabért egy ózdi elfogadja, ráadásul gépgyártás területen még képzett munkaerőhöz jut a munkaadó. Azonban saját tulajdonú
ingatlanát el kell adja, ahhoz, hogy közel 300
km-rel arrébb költözhessen a munkalehetőség
okán. Ugyanez bérlakáspiac esetében, kizárólag költözéstechnikai kérdés.
A fejlesztők úgy vélik, az ingatlanadó inkább
csak azokat fogja érinteni, akik albérletből szeretnének átköltözni saját lakásba, ám az adó
nagyság-rendileg megnövelné azonnali kiadásaikat. Ők várhatóan előbbre hozzák vásárlásaikat, vagy ha ezt nem tehetik, akkor elhalasztják azt addig, amíg az
adó összegét jövedelmükből ki
tudják gazdálkodni. Kormányzati oldalon felelős személyek
hangoztatják, hogy a költségvetési adópolitika e téren a vállalatokra is kiterjedő, értékalapú, egységes és viszonylag
alacsony kezdőértéknél is érvényesített ingatlanadót tart szükségesnek. Arról azonban még
nincs határozott elképzelés, hogy az ingatlanadó részben vagy egészben levonható lesz-e
a személyi jövedelemadóból. Egy ilyen lehetőség ugyan alkalmas lenne eltitkolt jövedelmek
adóztatására, ám egy másik filozófia szerint az
ingatlanadó az ingatlan mint tőke jövedelmének
adóztatása lenne. Amennyiben minden magánszemély lakástulajdonos fizetne 0,5 százalék
ingatlanadót, az ebből származó bevétel 169
milliárd forintra rúgna, ha a határ 5 millió forint
lesz, akkor 153 milliárd, 9 milliós lakásértéknél
113 milliárd, míg 13 milliós lakásértéknél 77 milliárd bevétel várható. Jelenleg kormányzati
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körökben még nincs döntés arról, hogy az ingatlandó kivetésének alsó határa az ingatlanok forgalmi értékére vonatkozóan hol húzódna meg.
Az ingatlanadó alapjául szolgáló lakásérték
megállapítása várhatóan a luxusadó analógiájára
történik majd. Ez a jogszabály a fővárost kerületekre, a megyéket pedig három területre
(megyei város, város, község) osztva határozza
meg a négyzetméter-értékhatárokat. Külön
összeg vonatkozik a családi házakra, a többlakásos épületben
lévő lakásokra és az üdülőkre. A
törvény adta keretek között a
helyi önkormányzatok tovább
oszthatják – akár utca szintig –
az adott települést, mellé rendelve a konkrét forgalmi értéket.
Ez azonban akkor is csak számított forgalmi
érték lesz, amely eltérhet a valós forgalmi értéktől. Budapest I. kerületében például a társasházi
lakásoknál 300-700 ezer forint a törvény szerint
az egy négyzetméterre jutó érték. Ezt a 10 évnél
fiatalabb lakásoknál 1,15-ös szorzóval lehet korrigálni, ami 805 ezer forintos maximális értéket
ad, holott a kerületben az új lakások fajlagos ára
meghaladja az 1 millió forintot.
A nemzetközi gyakorlatban az adókötelezett
ingatlanok értékének megállapítására két szélső
megoldást alkalmaznak. Az egyik az értékbecslő igénybevétele, a másik, amikor területarányosan vetik ki az adót. Az értékbecslés igazságosabb megoldás, hiszen a valós ingatlan-érték
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alapján fizetnek a tulajdonosok, viszont drágítja
az adózást. Az alapterület szerinti adókivetés
ezzel szemben olcsó, viszont igazságtalan,
hiszen a panellakások egy négyzetmétere után
ugyanannyi az adó, mint a luxusvilláknál, igaz, a
nagyobb lakásban lakók többet fizetnek, mint
akiknek csak kicsire futja. A lakások értékének
meghatározására több megoldás is
kínálkozik. Például az illetékhivatalok folyamatosan megkapják az
adásvételi szerződésekbe foglalt
árakat, ezekből az ingatlanos szaklapok gyakran tesznek közzé
táblázatos összeállításokat. Vannak konkrét
értékadatok a bankoknál is, de az illetékhivatali
adatbázis szélesebb, hiszen oda a hitel nélkül
vásárlók is beadják a szerződéseiket. Végül az
önkormányzatok is rendelkeznek ingatlanforgalmi adatokkal. Az örökség alá kerülő lakásokat
ugyanis a helyi hivatal értékeli fel, és ez alapján
kell fizetni az örökösödési illetéket. A gyakorlat

az, hogy a helyi értékbizonyítvány többnyire a valós forgalmi értéknél alacsonyabb árat tartalmaz. Feltehetően az
ingatlanadózásban is érvényesül az a
törvényszerűség, hogy amennyiben egy
adó a település zsebében marad, akkor
több jön be, mintha az állam szedi be
ugyanazt és osztja vissza az önkormányzatoknak. Egyrészt a kivetés igazságosabb lesz, mivel a helyi közvélemény
előtt kell megvédeni az ingatlanok értékmeghatározását, másrészt a polgárok is
szívesebben adnak pénzt helyi célokra.
Egyelőre azonban kérdés, hogy helyi vagy
központi – netán megosztott – adó lesz az általános ingatlanadó. Szakértők az önkormányzatok szerepében látják a helyzet kulcsát, úgy
vélik, ezek érdekeltségét és felelősségét kell
megteremteni úgy, hogy finanszírozásuk ne
boruljon fel. A KSH négyévente végez felvételt a
lakásállományról, az utolsó adatok
2003-ban születtek, ezeket az adatokat vetették össze a jövedelmi
viszonyokkal, és valószínűsítették,
hogy az ingatlanadó mentességének változásával miként csökken a
bevétel. Magyarországon 3,5 millió lakás van
magántulajdonban, ezek átlagos értéke 9,5 millió forint. Ha mindenki adózik, akkor a legalsó
jövedelem-ötödbe tartozó tulajdonosok 20,5
milliárd adót fizetnek, amely alig több mint a teljes összeg 10 százaléka. A legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozók viszont a teljes adó éppen
harmadát, 56 milliárdot fizetnek. Ha csak az 5,
9 vagy 13 millió forintnál drágább
lakások adóznak, a szegények
befizetése egyre kisebb, a gazdagabbaké egyre több lesz. A kormányzat számítása szerint 5 milliós
korlátnál kiesik az adózók 28 százaléka, 9 milliónál 60 százaléka, 13
milliós korlátnál, pedig csak a lakástulajdonos háztartások 20 százaléka fizet adót. A szakértő szerint
ekkor már azok jó része is kiesik a
rendszerből, akik adómegkerüléssel jutottak korábban előnyökhöz.

Kert,
építéstechnológia
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Minőség a talpunk alatt
Felgyorsult életritmusú világunkban egyre nagyobb igény
mutatkozik a testi és szellemi regenerálódásunkat
elősegítő szolgáltatásokra. Ha nagyobb kertünk
van, olyan otthoni wellness-központot alakíthatunk
ki benne, hogy ki sem kell mozdulnunk otthonról. A
medencét, a konditermet, a szaunát, napozóteraszt és a grillező helyet utakkal kell összekötnünk,
melyhez megfelelő kültéri burkolatokra van szükség. Az ideális anyagok kiválasztását segítik a Leier
Hungária Kft. nívós burkolótermékei.
A burkolat kiválasztásának kritériumai
Legfontosabb, hogy emelt minőségű, nagy
ellenálló képességű burkolóterméket válaszszunk. Kiválasztásnál először tisztáznunk kell,
milyen terhelésre keresünk burkolatot. A többnyire
gyalogos forgalommal terhelt felületekre a Leier
Hungária Kft a már jól bevált Euroline kertilapcsaládot, személy és tehergépjárművel történő
terhelésre az új térburkoló-családot kínálja.
Euroline lap illetve Corte térkő termékek környezettel érintkező felső része, az úgy nevezett
kopóréteg tetszetős, ugyanakkor nagy ellenálló
képességű mélységi kőzetek őrleményeiből
készül. Semmilyen festékanyagot sem tartalmaz,
így a tisztítószerek és az UV-sugárzás sem fakítja.
Ha kiválasztottuk a funkciónak megfelelő burkolattípust, már csak a felületi megjelenést és
szín-világot kell meghatároznunk. A kínálatot a
szem-cseszórással finomított RIVA, és hasított
jellegű SCALA térkövek, valamint antik hatású
felülettel bíró Euroline struktúrált lapok és
Mercato antikolt térkő bővíti.
A kiegészítőkről
A Leier termékek alkalmazásával a lépcsők,
támfalak, rézsűk kialakítása, a növények dekoratív

elhelyezése is egyszerű válik, hiszen antikolt és
szemcseszórt kerti falelemek, rézsűkövek és
virágtartók szerepelnek a kínálatban.
Kerti termékek kiválasztásánál a 2007-es
tavaszi idényre időzített megjelenésű, a termékek bemutatása mellett az olvasót tanácsokkal is
ellátó „Díszburkolatok és kiegészítők” című
katalógus is segít, mely a Leier Hungária Kft
központja és gyárai mellett a színvonalas
építőanyag-kereskedésekben is elérhető lesz.
TIPP: Lakóházunk kültéri burkolatait nem egy
idényre választjuk ki. Keressük a különböző
gyártók katalógusait, nézelődjünk tágabb környezetünkben, kérjük szakember segítségét.
Válasszunk jó ízléssel
A kivitelezés
Lapburkolatok beépítése
Mivel a reklamációk többsége a helytelen beépítésre vezethető vissza, termékeink beépítésének megkezdése az alábbi 4 pont betartása
a legfontosabb:
• Ne vállaljon felesleges kockázatot! Csak gyakorlott, megfelelő referenciákkal rendelkező
szakembert bízzon meg burkolási feladattal
• Minden építménynél, így burkolatoknál is
fontos az alap. Néhány alépítmény típusra az
alábbiakban adunk javaslatot.
• Fontos a burkolat vízelvezető képessége.
Ennek biztosítására a felületeket legalább 2%
lejtéssel kell kialakítani.
• A burkolás kizárólag - a szakmai előírások
szerint - csak +5 - +25 °C közötti hőmérsékleten végezhető I. osztályú minőségben. Ezek
a hőmérsékleti határok a munkafolyamat teljes
ideje alatt, azaz éjszaka is (!) betartandóak.
Beton alépítményre történő burkolás
Terasz, medenceszegélyek, nagyobb terhelésű felületek burkolása betonozott (esetleg enyhén vasalt) alépítményre javasolt. Ilyen alépítményre többféle burkolási eljárás is szakszerű:
1. Cementes-homok ágyazattal
• Burkolás csak pormentes, nedves (de összefüggő vízfelület nélküli) felületen végezhető.
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Ennek megfelelően kell a betonfelületet előkészíteni.
• A burkolólapok alsó felületének előnedvesítése
elengedhetetlen
• A betonfelületen ~4cm vastagságban szárazon
fektetett cementes-homok (mischung) ágyazat
készítendő
• A szintre húzott ágyazatra 1:1 keverési arányú
cementtej felhordásával lesz tökéletes a
burkolólap kötése
• Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a
burkolólapok, 4-6mm fugakialakítással. Az
egyes lapok síkfekvése léccel ellenőrizhető, a
lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.
2. Flexibilis csemperagasztó pogácsákkal
• Burkolás csak pormentes, nedves (de összefüggő vízfelület nélküli) felületen végezhető. Ennek
megfelelően kell a betonfelületet előkészíteni.
• A burkolólapok alsó felületének előnedvesítése
elengedhetetlen
• A betonfelületen ~2cm vastagságig tömörített,
5db / burkolólap fektetési sűrűségű ragasztópogácsa ágyazat készítendő
• Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a
burkolólapok, 4-6mm fugakialakítással. Az
egyes lapok síkfekvése léccel ellenőrizhető, a
lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.
3. Zúzalék ágyazattal
• Burkolás előtt nem szükséges a betonfelületet,
illetve a burkolólapok előkészítése
• A burkolat széleinek rögzítése zúzalék ágyazat
alkalmazása esetén elkerülhetetlen. Erre szabadon álló burkolat esetén kerti szegélykövek
illetve alumínium profillécek alkalmazása javasolt.
Az ágyazatba kerülő nedvesség szabad eltávozása mindkét szegésnél megoldandó!
• A betonfelületen ~4cm vastagságban szárazon
lehúzott, 2-5mm szemnagyságú zúzalék
ágyazat készítendő
• Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a
burkolólapok, 4-6mm fugakialakítással. Az
egyes lapok síkfekvése léccel ellenőrizhető, a
lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.
Kavics vagy murva alépítményre történő
burkolás
Szabadon álló, kis terhelésű felületek burkolása
tömörített kavics illetve murva alépítményre is
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elvégezhető. Ilyen alépítményre célszerűen a
zúzalék ágyazattal történő fektetés a célszerű:
1. Zúzalék ágyazattal
• Burkolás előtt elengedhetetlen a kavics vagy
murva alap megfelelő tömörítése
• A burkolat széleinek rögzítése zúzalék ágyazat
alkalmazása esetén elkerülhetetlen. Erre szabadon álló burkolat esetén kerti szegélykövek
illetve alumínium profillécek alkalmazása javasolt. Az ágyazatba kerülő nedvesség szabad
eltávozása mindkét szegésnél megoldandó!
• A betonfelületen ~4cm vastagságban szárazon
lehúzott, 2-5mm szemnagyságú zúzalék ágyazat készítendő
• Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a
burkolólapok, 4-6mm fugakialakítással. Az
egyes lapok síkfekvése léccel ellenőrizhető, a
lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.
A burkolólapok fugázása
A felhasznált burkolólapok típusa, illetve az
ágyazat kialakítása szerint különböző fugázási
módszerek alkalmazása javasolt. Cementes homok illetve ragasztópogácsás ágyazat esetén
nedves-, míg zúzalékágyba fektetés esetén szárazfugázás alkalmazható.
Nedves fugázás
Nedves fugázást csak gyakorlott szakember
végezhet! Az alkalmazott burkolólap típusa szerinti művelet folyékony fugázóanyaggal végezhető.
Fontos, hogy a fugázás a burkolási munkák után
nem végezhető el azonnal, az alábbi technológiai
idők betartása indokolt:
• cementes-homok ágyazat esetén a burkolás
után 2-3 hét
• ragasztópogácsás ágyazat esetén a burkolás
után 2-3 nap
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1. Nedves fugázóanyag alkalmazása
• Folyékony fugázás alkalmazása finomszemcsés, struktúrált, illetve szemcseszórt felületű
burkolólapoknál javasolt, száraz felületen.
Esőben, nagy hőségben nem végezhető
burkolatfugázási munka
• A fugaanyag gyártójának előírásai szerint
elkészített fugaanyagot a burkolólapok hézagaiba kell önteni. A későbbi nem kívánatos
felületi foltosodás injektáló szerszám alkalmazásával kerülhető el
• Kb. 30 perc után a felesleges fugaanyagot
burkolókanállal kell eltávolítani a lapokról
• A fuga profilkialakítás tiszta bő vízben gyakran
öblített szivaccsal elvégezhető el. Ekkor
távolítható el a fugák melletti burkolatszélekről a
fennmaradó, kötésnek indult fugaanyag is
• A burkolat első tisztítása legalább 24 óra
elteltével végezhető el. A későbbi könnyű
tisztíthatóságot segíti a Leier burkolatimpregnáló alkalmazása.
Száraz fugázás
Száraz fugázás A Leier által is forgalmazott
fugázóhomokkal, illetve az ezzel kevert műgyantabázisú fugaadalékkal végezhető. Fontos,
hogy fugaadalékkal kevert fugázóhomok szakszerű beépítése legalább 6mm fugaszélességnél
végezhető el!
• Száraz fugázás alkalmazása bármely zúzalékágyazat alkalmazása esetén bármely burkolólapnál illetve mosott felületű burkolólapoknál javasolt, száraz felületen. Esőben, nagy hőségben
nem végezhető fugázási munka
• Egy zsák, 25 kg mennyiségű fugázóhomokba
1 doboz fugaadalék gondos, egyenletes
bekeverése szükséges. Ez 6mm fugatávolság

esetén 20 m2 felületre elegendő fugaanyagot
eredményez
• A bekevert fugázóanyagot burkolókanál segítségével lehet a fugába tömni. A fugák teljes
telítettsége fugavassal történő töméssel segíthető
• A fuga tömörítése után a burkolaton maradt
felesleges anyag sepréssel távolítható el
• A durván tisztított felületen ismét fugavassal
alakítható ki a fugaprofil
• A befugázott felület a fugaanyag kötéséig, 2
napig nem terhelhető, illetve a nedvességtől,
csapadéktól megvédendő
• A 2 nap után még a felületen maradt fuganyag
sepréssel eltávolítható. A későbbi könnyű
tisztíthatóságot segíti a Leier burkolatimpregnáló alkalmazása.
Térkő burkolatok beépítése
Térkőburkolatok építése elvileg egyszerűbb
feladat, de lehetőség szerint ezt is szakember
végezze el.
Kis terhelésű felületek burkolása tömörített kavics illetve murva alépítményre történhet. Ilyen
alépítményre – lapburkolatokhoz hasonlóan – a
zúzalék ágyazattal történő fektetés a célszerű:
• Burkolás előtt elengedhetetlen a 20-25cm
vastagságú kavics vagy murva alap megfelelő
tömörítése
• A burkolat széleinek rögzítése zúzalék ágyazat
alkalmazása esetén elkerülhetetlen. Erre
szabadon álló burkolat esetén kerti vagy
útépítési szegélykövek használandóak. A
betonfelületen ~4cm vastagságban szárazon
lehúzott, 2-5mm szemnagyságú zúzalék
ágyazat készítendő
• Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a
térkövek, a gyárilag meglévő távtartók szerinti
fugakialakítással. A már lefektetett burkolatot
éles homokkal kell átsöpörni, majd lapvibrátorral tömöríteni. Az így elkészített burkolat azonnal terhelhető.
Brieber László
Leier Hungária Kft.
96/512-000
www.leier.eu
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TERVEZZ, ÉPÍTS, LAKJ!
Otthonteremtés igénymaximumon-költségminimummal!
Tudnia kell, hogy valóban csökkenthető az otthonteremtés költsége a kényelem, a minőség
és az egészségesség iránti igénye feladása
nélkül, ha alaposan megkeresi, elsajátítja illetve
a szükséges mértékig meg is tanulja mindazt,
ami ehhez szükséges. A következő írásokban
ehhez kívánunk Önnek segítséget, támpontot
adni, s két építési módszer (MegaHáz és KONCEPTUM) kínálatán át bemutatni, hogy ezeket
az igényeit hogyan tudja érvényesíteni.
Otthonteremtésnek kell tekintsük a saját
magunk illetve családunk számára megvalósított
önálló életteret, akár használt és átalakítandó
régi, akár kulcsrakész új lakást, házat vásárlunk,
vagy akár saját magunk akarunk építeni családi
vagy társas keretekben. Jelen írásunk ugyan az
új építésű épületekről szól (úgymint: családiház,
villaház, kistársasház, ikerház, sorház, üdülőház, ...), azonban sok gondolatot felhasználhat
a felújítási, átalakítási tevékenysége során is.

Tervezésnek kell tekintsünk a megvalósítástkivitelezést megelőző minden, elsősorban szellemi folyamatot. E folyamatnak a konkrét engedélyezési és kivitelezési terv csak egy része,
amely ráadásul csak a folyamatnak a vége felé,
annak mintegy a koronájaként tekinthető. Tudnia kell, hogy a tervezőkre már „csak” a konkrét
építésszakmai tervezési műveleteket háríthatja
át, s Ők csak akkor képesek Önnek kedvezően
teljesíteni, ha a megelőző tervezési műveleteket
helyesen elvégezte Ön! Természetesen ebbe a
megelőző tervezésbe célszerű bevonni szakembereket, de az összegzés mindig az Ön kezében kell legyen, hiszen saját igényeit csak Ön
ismerheti igazán. A szakemberek bevonásához
is sok mindent tudnia, ismernie kell, hiszen
egyébként nem lesz tárgyalóképes, ki van téve
a manapság igencsak gyakori „meg-vezetés”nek.. Ennek a tervezési résznek lesz végeredménye az a TERVEZÉSI PROGRAM, ami már
minden Önnek lényeges dologban utasítást ad,
illetve feltételeket szab a szaktervezőknek
(építész, statikus, gépész, villamos, kertész,
belsőépítész,....). Sajnos az építészek egy
része (de nem mind!) kifejezetten sértésnek
veszi ha megbízója eképpen beavatkozik, de
tudnia kell azt is, hogy csak akkor fogja igazán a
sajátjának érezni otthonát, ha ebben a tervezésben az előbbiek értelmezése szerinti műveleteket valóban elvégzi.
Így válik Ön is otthona valódi társtervezőjévé!
Javasoljuk, hogy ezt a tervezési programot mintegy igényösszegzésként írásban is készítse el,
hiszen ha valamit az embernek le kell írnia,
akkor sokkal alaposabban átgondol mindent,
minden összefüggést. Ehhez komoly segítség,
ha akár csak egy füzetben is, de folyamatosan
leír mindent, ami csak ehhez kapcsolódik, s
időszakosan ezt az adathalmazt rendezi,
átolvassa, s ez egyben újabb gondolatokat is
ébreszthet.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat első lépése annak eldöntése, hogy
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mennyi pénzzel rendelkezhet hosszabb távon,
mennyire hitelképes, s fizetőképessége
mennyire megbízható. Milyen egyéb forrásai
vannak (pl. eladható értéktárgyak, ingatlanok,
...), vagy lehetnek, mi az amit egy kölcsön
fedezetként „bevethet”: saját, rokoni, munkáltatói, céges fedezetek, ingatlanok. Ez ugyanis
egy tervezhető korlátot, annak változatait, a „mi
lenne ha” típusú változatok vizsgálatát hozza.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat második lépése annak eldöntése, hogy
vásárol vagy épít. Itt tudnia kell, hogy a pénzéből kulcsrakészen csak kisebb otthont vehet,
de ha épít, akkor bizony könnyen az igénycsapdába esik, ami bizony gyakran túlköltéshez
vezet - azaz többet költ mint amennyije van, s így
póthiteleket kell igénybe vennie ami „kemény”
dolog. Úgyanakkor bizony a saját tevékenységével lehetősége nyílik a költségeinek jelentős csökkentésével egy nagyobb otthon megépítésére is. A tervezhetőséghez szüksége van
az építési költségek valódi ismeretére, amire
általában ismerőseitől, szakemberektől kaphat
adatokat. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy ez
ügyben rendkívül sok kifejezetten rossz adat
kering a köztudatban, s értékelhetőhöz jutni valóban nehéz. Arra gondoljon, hogy egy autót lát
a ködben haladni, és megkérdezik az árát,
azonnal visszakérdez, hogy milyen típus, milyen
korú, milyen felszereltségű, ... stb. Egy otthon
árát is nagyon sok tényező határozza meg, s
ezek ismerete nélkül az ár nem megbízható. Különösen vigyázni kell a négyzetméterárral:
ebben van a legnagyobb félrevezetés lehetősége. Pl: egy épület főszerkezeteiből álló
„doboz” négyzetméterára egy 4×6 m alapterület
esetén akár másfélszerese is lehet az ugyanazon anyagokból készített 10×20 m alapterületű
„doboz”-nak. Ha tudjuk, hogy a burkolóanyagok
árában tízszeres, a cserepek árában ötszörös, a
nyílászárók árában akár négyszeres eltérés is
lehet, könnyen beláthatjuk az előbbiek igazságát.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat harmadik lépése lehet otthona mére-

teinek, helyiségeinek, külső képének, funkcióinak, felszereltségének előzetes meghatározása az előzőekben meghatározott költségkeretekhez igazítva. Ehhez jól használható az igen
bőséges szakújság- és szakkönyv kínálat tanulmányozása. Arra gondoljon azonban, hogy mindez csak tájékoztatás, a konkrét épületet minden esetben a telekhez kell kialakítani. Ezért
buknak meg a típusházak, ezért még az un.
készház-rendszerek is a konkrét telekhez igazíthatóra alakítják ki tervkínálatukat.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat negyedik lépése lehet a helyszín, a telek
kiválasztása. Itt bizony a „megtetszés” igencsak
kevés. Mielőtt megkötnénk az adásvételi
szerződést, ajánlott a szakemberek intelmét
megfogadni, és annak adottságait, beépíthetőségi feltételeit alaposan „körbejárni” szükséges. Sok későbbi bosszúságtól, költségtől
esünk el, ha éberek vagyunk (beépíthetőség,
szintterület, magassági-látványkorlát, altalajgondok, tájolási lehetőségek, szomszédminőség,
építőanyag beszállíthatósága, közműadottságok
és lehetőségek).
Tudnia kell, hogy a legtöbb esetben a telekre
illesztőtervezéssel lehet csak jó funkciójú épületet kialakítani, s ha Ön már valamilyen épületbe beleszeretett, akkor bizony ezt akármilyen
telekre adaptálni nem lehetséges. Erről bármelyik építésztervező részletes tájékoztatást tud
Önnek adni. Például bizonyos helyszíneken
reménytelenül költséges egy pinceszint megépítése magas vagy változóan magas talaj-
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vízszint, időszakosan akár utcaszinti belvíz
esetén.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat ötödik lépéseként célszerű az épületünk
hűtését-fűtését meghatározó hőszigeteltséggel,
az ehhez tartozó minden más tényezővel
foglalkozni. Itt kell a hosszú távú épületüzemviteli költségekkel komolyan foglalkozni,
hisz a megépítés energiaköltségeinek akár
50–100-szorosa lesz a fűtés, s egyre inkább a
hűtés energiaköltsége. Itt tudni kell, hogy a hőszigetelés növelése csak kissé növeli az építési
költségeket, de radikálisan csökkenti a későbbi
fűtési és hűtési számlák nagyságát. A lehető legnagyobb hosszú távú haszon ez az energetikai
beruházás. Itt kell beszélni arról is, hogy az
épület többi összetevőjét is be kell vonni a döntési folyamatba. Szükséges a sokkal jobb
nyílászáró, de kell a jobb gépészet. Pl.: a legújabb divatnak látszó mennyezetfűtés rohamos
terjedésének oka, hogy ez legjobb élettani
hatásmechanizmusú rendszer, amelyik a nagy
felületen szétterített alacsony intenzitású hősugárzáson alapul (ebből adódik az is, hogy
beépítése csak jó hőszigeteltségű épületben
célszerű). Ez az egyedüli rendszer, amelyik a
fűtést és a hűtést egyaránt képes a hősugárzási
mérlegével ugyanazon a felületen nyújtani.
Ennek a legkisebb légmozgatási hatása, nincs
huzat, nincs porkeringetés. Ennél a legkisebb a
beltéri léghőmérséklet, ez változtatja meg a
legkisebb mértékben a levegő páratartalmát.
Ennek beépítése után télen is és nyáron is
nyitható az ablak, akár tartósan is. Alkalmas a
rendkívül gyors, szinte azonnali felfűtésre,
lehűtésre is, s ezért nem kell sem fűtéskor, sem
hűtéskor folyamatosan teljes intenzitással
üzemeltetni. Ezek mind együtt hozzák, hogy ez
a legolcsóbb üzemeltetésű rendszer.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat hatodik lépése az energiaellátási
kérdések tisztázása. Ha magasan hőszigetelt az
épület, akkor kevés az energiaigénye fűtéshez
és hűtéshez egyaránt. Ekkor lehet dönteni a
helyi energiaforrások használatáról is (föld, nap,

fa, bio, stb...). E kérdésben igen bőséges a
médiából nyerhető információ, azonban ezek
rendszerbe állítása bizony csak szakemberek
bevonásával lehetséges. Ebben a kérdésben
sem lehetséges a döntés a konkrét építési
helyszín és annak lehetőségeinek ismerete
nélkül. A mai energiaproblémák ismeretében
meggondolandó egy többféle energiabázist
nyújtó megoldási csomag kialakítása. Tájékoztatásul közöljük, hogy a hőszivattyús rendszerekkel való fűtés-hűtés-melegvízellátás összköltsége ma még magas, azonban a beruházási
költségeken belüli hányada rohamosan esik.
Kistársasházaknál ma már alig tér el a gázberuházástól, de családi házak esetében ma még
jelentősen drágább a szokásosnál. Ha van anyagi lehetőség ezek beépítésére, hosszútávon ez
a legolcsóbb és ez a legnagyobb üzembiztonságú rendszer.
Az „igénymaximumot-költségminimummal” folyamat hetedik,egyben az egyik legfontosabb
lépése a tervező illetve a tervezőcsapat kiválasztása. Az előzőekben kialakítottak konkrét
tervbe öntése az Ő dolguk. Az Ön által elkövetett tévedések, félreértések korrekciója is
ekkor és itt történik meg. Az Ön végleges tudását is ekkor teszik megalapozottá most már a
konkrét szakemberek. Konkrét tapasztalat,
hogy még családiház tervezésekor is az
összköltség csökkentésének legfontosabb
része a minél jobb és minél részletesebb terv, a
hozzátartozó lehető legrészletesebb költségvetési kiírással kiegészítve. Ekkor történik
meg az épületet illető összes fontos döntés
meghozatala. Ebben is feltétlenül részt kell
Önnek vennie, mert a tervezők által feltárt változatok közül Önnek kell döntenie, hisz a költségeket Ön fogja viselni. Természetesen tudjuk,
hogy a tervezés költségét a legtöbben felesleges pénzkidobásnak tekintik, de ez óriási
tévedés, melynek árát ki-ki csak akkor érzékeli,
amikor már az késő bánatnak minősül.
Az előrelátó építkező napjainkban sem a jó
minőségű, hosszú élettartamú anyagok, sem a
megbízható építész, statikus, sem az épület-
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gépész-villamos tervező kihagyásával nem
próbál spórolni. A tervezők szaktudása révén
jelentős összegek takaríthatóak meg: konkrét
példákon igazolható, hogy egy „drága-részletes” tervdokumentáció ára már a kivitelezői
árajánlatok megadásakor láthatóan 2-3 szorosan megtérül, s minden más előnye már
ingyen van.
Példa: 2005-ben átvett 240
m2
nettó
szintterületű
(pince+földszint+tetőtér)
családiház teljes körű tervezése 1,6 millió forint volt.
Három ajánlatot adtak e részletes tervek alapján, és kettőt
az engedélytervek alapján. Az
öt ajánlat bruttó összege
növekvő sorrendben: 38,6
mFt, 39,8 mFt, 41,2 M Ft a kiv.terv és költségvetési kiírások alapján, míg 52,5 mFt és
56,8 mFt az engedélytervek alapján. Kérem,
hogy tessék elgondolkodni a számokon!
Valóban nem kell a tervező? Mekkora a valódi
veszteség a jó tervezés elmaradása esetén?
További költségmegtakarítás lehetősége maga
a tervezés konkrétuma:
A jó tervezés=megtakarítás, hiszen az építészstatikus tervezőnek szintén nagy a szerepe az
anyagköltségek visszafogásában: nemcsak a
ház pillérfalai, pincefalai megfelelő méretének,
valamint a betonba beépítendő, ma oly drága
vastartalom pontos meghatározásával, hanem a
felépítendő ház majdani lakóinak számához igazodó racionális lakóingatlanméret, és funkcionális anyagok kiválasztásával. Hasonló minőségű, tulajdonságú anyagok (például tetőfedők, csempék, burkolólapok, szigetelőanyagok) árai között ugyanis nagy lehet
szóródás az egyes gyártóknál, amit a minőség
meghagyásával, kisebb kompromisszum révén
tervezéskor figyelembe szokás venni. A méretben, anyagmennyiségben és költségkihatásban
pontosan megtervezett szerkezeti, gépészeti ,
villamos rendszer ugyanis támpontot jelent a
házat kivitelező mesterembernek.
A jó tervezés=megtakarítás, hiszen ha rossz az
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alap, vagyis a ház statikája, nem szakszerűen
tervezték meg a lakóépület „motorját”: a víz-,
gáz-, csatorna- és fűtésrendszert, az később
rengeteg bosszúságot, és persze pénzkiadást
jelenthet. Előfordulhat ugyanis, hogy a lakhatás
során kiderül: nincs mindig elegendő megfelelő
hőmérsékletű melegvíz a házban, vagy nem
egyenletes a hőmérséklet
az egyes helyiségekben. S
emiatt a végre felépült
otthonban nemcsak hogy
nem telnek „olajozottan” az
egyszerű mindennapok, de
a hibák utólagos kijavíttatása, a falbontások, a
vezeték-, anyag-, rossz teljesítményű rendszercsere
miatt, a többszörösét
emészti fel, mintha az építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítését erre jogosult szakemberekre bízták volna.
Befejezésül ezen előzetes általános tájékoztatást, kérem figyelmesen tekintsék át a következő lapokon bemutatott két építési eljárás
anyagát. Manapság ez a két nagy rendszer – és
az azonos elveken működő hasonló társaik – a
németországi lakásépítés háromnegyedét teszi
ki. A tapasztalat által igazolt tény, hogy
hazánkban 1-től 50 évig terjedő lemaradással
szinte ugyanazok az építési folyamatok
várhatóak, mint a német-osztrák területeken.
2006.09.01.-től új, sokkal szigorúbb hőszigetelési-energetikai hatósági előírások léptek
életbe. Ezekre a KONCEPTUM régi rendszerei
már 10 éve is megfeleltek, de lehetőség van a
további javításra is. A MegaHáz mészhomoktégla falrendszerei pedig a falépítésben adják a
legjobb megoldást (árban is!) a teherbírás, a
tartósság és a hangszigetelés terén. Hőszigetelésük pedig gyakorlatilag tetszőleges. A két
rendszer pedig egymással célszerűen keverhető, s így a mindenkori igényeket könnyebben
lehet kielégíteni.
2007. 03. 10.
Boldoghy Béla építész
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VISSZATÉRNEK
A RÉGI FORMÁK
és a nagyméretű tömör téglát (29×14×6,5 cm) szintén
hasonló minőségben.
Igényként merült fel az eddig alkalmazott tömör tégla
helyett más alakú és kisebb vastagságú padlóburkoló
téglák készítése. Ezen igényeknek is eleget tudtunk
tenni az előző években, így már gyártjuk a nagyméretű
tömör laptéglát 23×23×4 cm méretben és ezen laptégla feles méretét a 23×11×4 cm, valamint 28×13×7 cm
méretben. A laptéglák alkalmasak konyhák, tornácok,
gépkocsibeállók, nappalik, galériák, templomok, padlóburkolására, illetve fagyálló kivitele alkalmas kerti, szabadban történő felhasználásra is. A lerakást követően
felületkezelés szükséges (Remmers termékek) a víztaszítás érdekében. Ezt követően hagyományos fugázási
módszerrel történhet a lapok kifugázása.
Kiegészítő termékként még éktéglát is gyártunk, mely
boltívek, illetve íves tornácok szegélysora lehet, vala-

A ‘90-es évek második felében felismertük, hogy mint
hagyományos téglagyárnak egyre kisebb szelet jut a
szűkülő építőanyag-piaci tortából. Megtartva hagyományos termékeinket (kisméretű tégla, kettős méretű soklyukú B 30-as, HB 38-as, 6-os és 10-es válaszfaltégla)
új lehetőségeket kerestünk kapacitásunk kihasználására.
Gondolatunk egybeesett az építészet hagyományőrző
törekvésével, a műemléképületek rekonstrukciójával,
új rusztikus jellegű házak építésével.
Új termékeinket – melyek valójában a régi (több száz
éves) téglaféleségek méret és alak szerinti újbóli gyártása – ezen igények kielégítésére egyedi megrendelésre
gyártjuk. Termékeinket felhasználják régi falazatok korhű helyreállítására pl.: esztergomi királyi vár, Sándor-palota.
Ilyen célra gyártjuk a régi kisméretű tömör téglát
(25×10×4,5 cm) nagy szilárdságú, fagyálló kivitelben,
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mint alakos párkánytéglát, melyből a laptéglákkal kombinálva ablakok külső-belső párkánya, könyöklője alakítható ki igény szerint.
Termékeink megrendelhetők a gyárban:
Fertőszéplaki Téglaipari Kft.
9436 Fertőszéplak, Gyártelep,
Tel./fax: 99/370-986
www.infoworld.hu/fertoteglap
E-mail: f.tegla@t-online.hu
és viszonteladóknál:
– Új Ház ZRt. partnerei közül:
Horváth Tüzép Kft. Pápa Tel.: 89/322-245

Csekényi Tüzép Városlőd (88/240-043)
– Diósárok Kft. Budapest, Diósárok u. 38.
Tel.: 1-355-0858
– Raab Karcher TÜZÉP Rt. Budapest,
Ceglédi u. 1–3. Tel.: 1-431-3300
– Poro Center Szombathely, Puskás Tivadar u. 17.
Tel.: 94/333-507
– TÜZÉPKER Rt. 45. sz. TÜZÉP telepe,
Balatonfüred, Tel.: 87/343-414
Társaságunk 1993-ban alakult, és a hagyományos téglaféleségek gyártásával foglalkozik. Az építészeti változások során tevékenységünk a műemlék jellegű téglák
készítése felé irányul, mivel egyre inkább a régi épületek, parasztházak, kúriák, kastélyok eredeti állapotban
való helyreállítása a cél. Az új épületekben a belsőépítészetben, valamint a kertépítészetben levő lehetőségeket
céloztuk meg égetett agyag (tégla) termékekkel.

Termékeink felhasználási területei:
– konyhák, nappalik, tornácok, kocsibeállók burkolása
– párkányok, könyöklők
– erkélyek, boltívek kialakítása
– támfalak, járdák, járdaszegélyek kiképzése
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A hagyományos tégla, mely a jövőben is értékálló
A Kisterenyei Kft. új
fejlesztésű és gyártású
tégla termékcsaládokat hozott piacra, melyek az
Európában szinte egyedülálló félszáraz préselési
technológiával készülnek, és hagyományos
Hoffmann-kemencében égetett agyag téglából
hasítanak.
Miben rejlik ezen termékek újdonsága, varázsa?
A válasz igen egyszerű, a természetben!
A
kibányászott
agyag hozzáadott
ko m p o n e n s e ke t
nem
tartalmaz,
egyenletes minőségét az anyag homogenitása, tisztasága és a
hosszú kísérletek alapján meghatározott őrlési
szemcsemérete biztosítja. Ez, valamint a termelés
minden fázisában alkalmazott környezetbarát
gyártási technológia teszi lehetővé a természetes,
natúr tégla termékek előállítását, az országban
szinte egyedülálló színben és formaválasztékban.
A klasszikus és a hasított, rusztikus jellegű termékcsaládok tagjai - funkciójuknak megfelelően kiválóan alkalmasak az egyedi elképzelések megvalósítására, amikor érvényesül a tégla ősi, finom
hézagrajzolata, árnyékhatása, az egyes darabok
kissé eltérő színének esztétikai játéka.

új fejlesztésű tégla termékeink előnyei:
- természetes és környezetbarát anyag, környezetkímélő gyártási technológia,
- kreatív és innovatív építészeti megoldások
lehetővé tétele,
- kiváló épületbiológiai és épületfizikai tulajdonságok biztosítása,
- időtálló és tartós falazatok, kerítések, fal- és
padlóburkolatok készítése,
- változatos forma-, felület- és színválaszték,
- csekély karbantartási igény,

- nagy kopás- és fagyállóképesség, megfelelő felületkezelő anyag alkalmazásával.
Termékválaszték:
- kisméretű tömör dísztéglák,
- díszítő falburkoló lap- és szalagtéglák,
- kerítéselem téglák,
- padlóburkoló tégla lapok.
Termékcsaládjaink segítségével a pincétől a
padlásig, a lábazattól a homlokzatig, valamint a
kerítéstől a kertig megvalósíthatóak az elképzelések. Termékeink kiválóan alkalmasak arra,
hogy fával, üveggel, kővel vagy vakolt felülettel
kombinálják a felhasználásukkal készült felületeket.
Felhasználási lehetőségek:
Külső tér - tömör dísztéglák, kerítéselemek
- falak, homlokzatok, lábazatok, oszlopok, kémények,
- kerítések, kerítéslábazatok, kocsibejárók,
- boltívek, boros- és látványpincék falfelületei
Belső tér - díszítő falburkoló lap- és szalagtéglák
- falak, kéményoszlopok, folyosók, eladóterek,
irodák, üzlethelyiségek, kirakatok, lépcsőfeljárók,
- boltívek, válaszfalak, oszlopok, bárpultok lábazatainak, pincehelyiségek, kandallók, csarnokok, várótermek falfelületei.
A termékek megfelelnek a szabvány szerinti
minőségi követelményeknek. A jó minőség folyamatos szinten
tartását és a vevők elégedettségét tűztük ki
legfontosabb célunkként. termékekre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat
vevőink rendelkezésére bocsátjuk. A folyamatos
termék- és technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a kiváló minőségű termékeinket rendkívül
vonzó áron tudjuk kínálni vevőinknek.
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Hagyományos téglák
megbízható minőségben
Tápióról
Az égetett agyag ősi, évezredek óta bevált
építőanyag, jó hírnevét sokrétegűségének
köszönheti. Az égetett agyag kézi falazóelemes épület egészséges és kellemes lakóklímájú, több generációt képes kiszolgálni élettartama alatt, statikai szempontból stabil és
biztonságos. Az égetett agyag falazóelem az
épületet érő valamennyi külső és belső igénybevétel felvételére alkalmas. Ennek alapján jó
hőszigetelő és hőtároló, magas nyomószilárdsági értékkel rendelkezik, alakváltozása csekély, könnyen megépíthető belőle az építmény,
jól vakolható, s kedvező hangszigetelési
értékkel rendelkezik. Az égetett agyag,
mesterséges építőkő történelmének ötezer
éve során alig változott. E mesterséges kő
szerény méltósággal, sziklaszilárdan őrzi

múltját és jövőjét. A tégla nemcsak tégla,
hanem melegség, otthon, béke, az emberiség
történelmét szilárdan örző és formáló elem.
Az 1887 óta működő Tápiógyörgyei
Téglagyár üzemeltetését 1998 május 15-től
vette át a Komjáti Téglaipari Kft. A gyártás
során a hagyományok megőrzése mellett –
B30-as kézi falazóblokk, kettősméretű soklyukú tégla, HB 38/19/19-es kézi falazóblokk,
függőleges üregelésű válaszfal tégla, UNIFORM 30/19/19-es kézi falazóblokk –, idén
új termékek is megjelennek a kínálatban. Az új
termékek egyike a TÁPIÓTHERM 30 habarcstáskás falazóblokk 30×24,5×24-es méretben,
melyből 16 db kell 1m2 falazat előállításához. A
falazóblokk elsősorban minőségben próbál új
alternatívát kínálni a fogyasztóknak a jelenleg is
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KOMJÁTI Téglagyártó Kft.
Téglagyár
2767 Tápiógyörgye, Temető út 6.
Tel./fax: 0036 (53) 383 855; 383 090
Telephely
2766 Tápiószele, Ceglédi út 40.
Tel./fax: 0036 (53) 380 277; 380 255
Mobil: 0036 (20) 320 3024
E-mail: komjati@komjatitegla.hu
Internet: www.komjatitegla.hu

kapható hasonló falazóblokkok ellenében. A gyár másik
új terméke a TÁPIÓTHERM
10/24 N+F válaszfaltégla,
melynek mérete 38×10×24,
belőle 10 db kell 1 m2 válaszfal előállításához. A
TÁPIÓTHERM 10/19 N+F
válaszfaltégla 38×10×19-es
méretben készül, belőle 13
db-ot kell felasználnunk 1 m2
válaszfal előállításához. A
gyár a 3 új termék megjelenésével kívánja piaci részesedését megőrizni.
A téglagyártás mellett teljes körű építőanyag forgalmazással is foglalkoznak.
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FALBURKOLÓ LAPOK
Természetes megjelenés,
könnyű kivitelezés, gyorsaság, gazdaságosság, tartósság. Mindezek jellemzik
az általunk gyártott, külsőés belső térben egyaránt
alkalmazható, fagyálló falburkoló lapokból készített
falfelületeket.
A lapok felhasználása igen
sokrétű lehet: épületlábazatok, támfalak, kerítésekburkolásához, belső terek
díszítésére ajánljuk.
Forgalmazó partnereink az
ország többszáz pontján
találhatók.

5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30. Tel./fax: (66) 218-439, (30) 955-2826, (30) 269-2865
www.argomex.hu E-mail: argomex@mail.globonet.hu

