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Hasznos tudnivalók
az elővásárlási jogról

Az alábbi sorokban néhány tipizálható ingat-
lanjogi problémára kívánjuk felhívni a figyelmet.
A közös tulajdon, társasháztulajdon értékesí-
tésekor, a tulajdonközösség megszüntetésekor
felmerülő jogi problémák érdekes problémákat,
kérdéseket vetnek fel. 
Amennyiben el szeretnénk adni egy társas-

házban lévő lakásunk, adódik a kérdés van-e
elővételi joga a házban lakóknak, és ha igen és
megtörténik az adásvétel, akkor hogyan, és
mennyi ideig érvényesíthető az elővásárlási
jog? A társasházi lakásoknál a törvény a tulaj-
donostársaknak elővásárlási jogot nem biztosít,
lehetőség van azonban arra, hogy ezt a felek az
alapító okiratban kikössék. Ilyenkor javasolt,
tanulmányozni a társasházi alapító okiratot.
Elővásárlási jog esetén a kívülállótól érkező
vételi ajánlatot (feltétellel megkötött adásvételi
szerződést) a jogosultakkal igazolható módon
írásban közölni kell. A gyakorlat szerint a vételi
ajánlat közlésekor annak elfogadására a
körülmények által indokolt határidőt kell szabni.
(Ez függ a tulajdonostársak lakóhelyétől, a
jogügylet egyéb feltételeitől). A válaszra nyitva
álló határidőt a törvény konkrétan nem határoz-
za meg, a gyakorlat szerint a közlésben szere-
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plő határidőre a postai kézbesítés időtartamát
és a válasz kézbesítésének időtartamát is rá
kell számolni.
Osztatlan közös tulajdonban lévő több lakásos
házban lévő lakásunkat szeretnénk eladni. A
tulajdonostársaknak hány napon belül kell nyi-
latkozniuk az elővásárlási jogról való lemondás-
ról, illetve ha valaki nem nyilatkozik (nem akar
nyilatkozni) akkor mi történik, eladható-e a
lakás, illetve az új tulajdonos nevére írják- e így?
A tulajdonostársakkal a vételi ajánlatot teljes ter-
jedelmében közölni kell (azaz ki kell derülni
annak is, hogy
m e n n y i é r t
akarják eladni
a lakást), hogy
dönteni tud-
janak arról,
hogy élni
k í v á n n a k - e
e lővásár lás i
jogukkal. A
Ptk. szerint a
körülmények
által indokolt
határidőt kell
szabni a nyi-
latkozattételre,
jogi álláspont
szerint ha a tulajdonostársak mindegyike a
házban lakik, elegendő 8 napos határidő, ennyi
idő alatt át lehet gondolni, hogy kívánnak-e élni
elővásárlási jogukkal. Fontos azonban, hogy ha
valamelyik tulajdonostárs élni kíván ezzel a jog-
gal, pontosan ugyanolyan feltételekkel veheti
meg a tulajdonrészt, mint a kívülálló vevő.
Amennyiben a megadott határidőn belül
valamelyik tulajdonostárs nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, mintha az adásvételhez hoz-
zájárult volna, s nem kíván élni elővásárlási
jogával. Természetesen ilyenkor a földhivatal
felé igazolni kell, hogy a nyilatkozattételre őt is
felhívták (például átvételi elismervénnyel vagy
tértivevénnyel).
Ikergarázs egyik felének megvásárlását tervez-
zük. Mik a formai követelményei a másik tulaj-
donos elővásárlási jogáról való lemondásának?

Elegendő ezt egy magánnyilatkozatban, 2 tanú
jelenlétében megtenni, vagy ügyvéd előtt kell?
A nyilatkozatba bele kell-e foglalni, hogy kinek a
javára mond le? Elővásárlási jog csak osztatlan
közös tulajdoni hányad esetén (illetve
szerződéses kikötés alapján) illeti meg a tulaj-
donostársat. Az elővásárlási jogról lemondó nyi-
latkozat tekintetében külön formai követel-
ményeket a jogszabályok nem határoznak meg.
Elegendő két tanú alkalmazása. A nyilatkozat-
ban annak kell szerepelnie, hogy a jogosult az
elővásárlási jogával a közölt feltételek mellett

nem kíván élni.
Nincs jelen-
tősége annak,
hogy az ingat-
lant valójában
ki vásárolja
meg, tehát a
lemondó nyi-
l a t k o z a t n a k
nem tartalmi
eleme, hogy a
jogosult egy
konkrét sze-
mély javára
mondjon le.
Közös tulaj-
donú családi

házunkat hogyan tudnánk értékesíteni?
Hárman vagyunk testvérek és 4/6-od a saját
tulajdonunk a két testvérünké pedig 1/6-od-
1/6-od rész 1998-óta. A probléma a
következő: az egyik testvérrel már régóta
megszakadt a kapcsolat. Az akkori címéről már
rég elköltözött, az új címét nem hagyta meg. A
volt férje tudomása szerint sajnos hontalan. A
másik testvérrel közösen hogyan tudnánk
értékesíteni a házat? Tekintettel arra, hogy a
közös tulajdon megszüntetéséhez valamennyi
tulajdonostárs hozzájárulása szükséges,
szerződéssel nem lehet megszüntetni a közös
tulajdont, azaz nem adhatják el a házat, ha az
egyik tulajdonostárs ismeretlen helyen
tartózkodik. Ebben az esetben kizárólag peres
úton kerülhet sor a megszüntetésre. Az
ismeretlen helyen tartózkodó alperest a bíróság
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által kirendelt ügygondnok fogja
képviselni. A perindítás előtt azon-
ban a BM Lakcímnyilvántartó
Hivatalnál kell érdeklődni a testvér
bejelentett lakcíme felől.
A közeljövőben szeretnénk ingatlant
vásárolni, és egyre több olyan lakás-
sal, illetve házzal találkozunk, ame-
lyek osztatlan közös tulajdonú telken
vannak. Ez főleg az ikerházakra
jellemző. Mit jelent pontosan az osz-
tatlan közös tulajdonú telek? Milyen
hátrányokkal, és esetleg előnyökkel
jár? Az ikerházaknál gyakran, tár-
sasházaknál mindig az a helyzet, hogy a felépít-
mény közös tulajdonú telken áll. A közös tulaj-
don azt jelenti, hogy a tulajdonjog úgynevezett
eszmei tulajdoni hányadok szerint a tulajdonos-
társakat illeti meg. Valamennyi tulajdonos jogo-
sult a dolgot birtokolni, használni, köteles a
fenntartásával kapcsolatos terheket viselni fő-
szabályként a tulajdoni hányada arányában.
Közös tulajdon esetén a fontosabb kérdések-
ben (pl. rendkívüli beruházások, az egész tulaj-
don megterhelés stb.) a tulajdonostársak
közössége határoz. A saját tulajdoni hányadával
mindenki szabadon rendelkezhet, de a tulaj-
donostársaknak kívülállók tekintetében erre
elővásárlási joguk van. A közös tulajdon
speciális fajtája a társasház tulajdon. Erre külön
szabályok vonatkoznak, például társasházban a
külön tulajdonú lakás és a hozzá tartozó közös
tulajdoni hányad kizárólag együtt idegeníthető
el. Természetesen megjelölt jogi formát további
előnyök és hátrányok jellemzik, melyeknek rés-
zletes ismertetése meghaladja az egyszerű
kereteket. Az ingatlannal kapcsolatos szerző-
dés megkötése során az ügyvédi ellenjegyzés
amúgy is az okirat kötelező érvényességi kel-
léke.
Házasságkötésünket követő két év után épít-
kezni kezdtünk. Apósékkal vagyunk társtulaj-
donosok. A régi házhoz hozzáépítettünk, és
tetőteret is építettünk a házra. A tulajdoni lapon
csak az após és a férj szerepel tulajdonosként.
Válás esetén ki tudja-e semmizni a férj a házból
a feleséget, amelyet együtt építettek? A feleség

a háznak ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulaj-
donosa. Amennyiben elválnának, a házassági
együttélésük alatt eszközölt beruházások ere-
jéig ráépítés címén tulajdoni hányadot igényel-
het a házból, vagy a beruházások értékének
önre eső részét megtérítési igényként érvé-
nyesítheti.
Élettársak több éve együtt élnek, nemrégiben
vásárolt egy ingatlant a saját nevére egyikőjük,
amelyen most építkezni szeretnének. Az élet-
társ pár millió forinttal hozzájárul az építkezés
költségeihez. Milyen szerződést kell írniuk
ahhoz, hogy az ingatlan értékéből megfelelő
arányban részesedjenek? Jogi álláspont szerint
egyelőre elegendő írásban rögzíteni (tanúk
előtt), hogy az élettárs mennyivel járul hozzá az
építkezéshez. Az ingatlanon a hozzájárulás
arányában közös tulajdon keletkezik, még
akkor is, ha az nincs bejegyezve az ingatlan-
nyilvántartásba. Természetesen az épület
elkészültével célszerű az ingatlan-nyilvántartás-
ban is rögzíteni a tulajdoni arányokat.

Mi a megoldás, ha válás esetén az egyik fél
nem hajlandó eladni a közös ingatlant, ilyenkor
hogy lehetne kiváltani a résztulajdont anélkül,
hogy el kellene adni a házat? A közös tulajdont
úgy is meg lehet szüntetni, hogy az egyik tulaj-
donostárs a másik tulajdoni hányadát magához
váltja. Azaz az egyik fél kifizeti a másikat. Ha ez
nem lehetséges, bíróságtól is kérhető az ingat-
lan értékesítése még akkor is, ha azt valamelyik
fél ellenzi.
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Ahhoz képest, amennyi lakás épült az utóbbi
években Magyarországon, talán nem vésze-
sen magas az utólagos minőségi és jogi prob-
lémákról szóló beszámolók aránya, de bízvást
kiindulhatunk az ősi közhelyből: „egy tányér
levesben egyetlen hajszál is sok”. Magunk
mindenesetre sokat tehetünk azért, hogy elke-
rüljük az efféle bosszúságokat.
Természetesen azok a károsultak, akik viszont
a minoritás szórásába kerültek, nem úgy
vélekednek, ahogy fenti sorokban olvasható.
A tapasztalatok 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 min-
denképpen ajánlatos egy jogvégzett embernek
– ideális esetben ingatlanügyletekkel foglal-
kozó 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 megj-
egyezni, mit tart a saját ügyvédünk törvényel-
lenesnek, ha az eladó az ominózus ponton
végül is nem hajlandó változtatni –, 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, anya-
gi 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. Itt azért fontos megjegyezni,
hogy már a kezdeti hőskorban is voltak olyan
ingatlanfejlesztők, akik a vevők pénzét egy
letéti számlára fizettették be, melyhez a
használatbavételi engedély megszerzésekor
juthattak hozzá, addig saját tőke és banki hitel
fedezte a fejlesztés teljes pénzügyeit.
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 eladó-
nak 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 ezer-
forintos kft-alapítás közelgő bevezetésével, de
a vezető tisztségviselő felelősségének egyide-
jű növekedése biztató fejleménynek tűnik.
A legproblémásabb típus az újonnan beépí-
tendő tetőtéri lakás. Egyrészt azért, mert job-
bára roppant bonyolult a társasházi alapító ok-
irat újrafogalmazása vélik eges jogi szakértők.
Ez azért butaság, mert a Szervezeti Működési
Szabályzat leválasztásával mára már egysze-
rűvé vált az Alapító okirat tartalma. A problémát
alapvetően az okozza, hogy a végleges alapító
okiratot az okos fejlesztőnek célszerű lenne a
többi okirattal együtt előre aláíratni a jelenlegi
tulajdonosokkal. Másfelől azért, mert a lakók a
kezdeti lelkesedés, beleegyezés után is
keresztbe tehetnek az építkezésnek, mihelyst
valami nem tetszik nekik. Ez pedig mindig így
zajlik, mert az építkezés végére elveszítik
türelmüket és elegük lesz az építkezésből, az
abból járó kellemetlenségekkel. A befejezés-
sel, pedig elvesztik motívációikat, hiszen a
vételárat megkapták az építkezés befejezésé-
vel. Sajnos a tetőtéri fejlesztések még mindig

Rizikó faktorok
új építésű lakások esetén
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igen problematikusak banki hitel miatt, így a
bonyolult jogi helyzet miatt a fejlesztő rá van
kényszerítve arra, hogy a vevők befizetéseit
azonnal felhasználja, azonban a fentebb vázolt
tulajdonosi problémából eredően a használat-
bavételi engedély megszerzése, és a végleges
alapító okirat bejegyeztetése időpontjáig rend-
kívül bizonytalan helyzetben vannak a vevők és
a fejlesztő is. Ha az eladó hibájából csúszik az
átadás, kötbérre lehetünk jogosultak – ennek
mértékét ne hagyjuk maximalizálni. Persze ez
a vevő szempontjából fontos, de azért az sem
mellékes dolog, ha a szerződés konkrét pont-
jaira rátérve: ha még csak a tervezési sza-
kaszban járunk, először is ellenőrizzük, a mel-
lékletként csatolt építési engedély valóban
akkora házra szól-e, amekkorát felhúzni ké-
szülnek. Az elkészülés után pedig ne húzzuk
sokáig a birtokbavételt, nehogy valaki másnak
is eladják az ingatlant. Bár ezt ettől függetlenül
is megtehetik, alapvetően az ingatlan tulajdoni
lapjára történő feljegyzés a mérvadó a földhi-
vatalnál. Természetesen tulajdonjogot csak
használatbavételi engedély után lehet beje-
gyezni, de addig is széljegyként ott szerepel-
hetünk.
Kérdés, mi történik, ha nem egészen akkorára
sikerül a lakásunk, amekkora a tervekben sze-
repelt. A szerződésben többnyire megszabják,
hogy plusz-mínusz 3 százalékos területbeli
eltérés nem befolyásolja a vételárat, a 3 és 6
százalék közötti azonban igen. Ha szeren-
csénk 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 közismertté vált
lakásépítési kedvezményre való jogosultsá-
gunk 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. Sok fej-
lesztő figyelembe is veszi ezt a tényt, de van-
nak akik nem oly jó szándékúak, mint amilyen-
nek feltüntetik magukat.
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 tár-
gyalópartnerek.
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 pénzt, ha sikerült valaki más-
nak eladnia a lakást, jóllehet ez kimeríti a
tisztességtelen szerződés fogalmát. Ésszerű
kompromisszum lehet valamilyen időinterval-
lum (mondjuk 30 vagy 60 nap) meghatá-
rozása. Ha csupán késünk a fizetéssel, a fel-
szólító levél a törvény szerint a 2. kézbesítési
próbálkozást követő 5. napon minősül kézbe-
sítettnek - ám, néha ennél szigorúbban ren-
delkező szerződést készítenek.
A szerződések végén gyakorta kikötik, hogy a
felek bármely jogvita esetén a kamarai válasz-
tott 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 haj-
lamos figyelembe venni a gazdasági raciona-
litást, ami nem biztos, hogy a vevőnek kedvez.
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Budapest, mint város a nyugat-európai, észak-
amerikai trendeket követi városfejlődési modul
tekintetében is. Ennek leglátványosabb pél-
dája mindaz, ami az utóbbi bő másfél évti-
zedben lezajlott. Ennek okán helyeztük most
górcső alá a fővárost körülölelő agglomerációt.

Isaszeg mindössze 15 kilométerre van a
„Budapest vége” táblától, de igazából még
nem érte el az agglomerációs pezsgés.
Isaszeg éppen ebből a jótékony csendből és a
közlekedési viszonyok változásából ková-
csolhat előnyt magának. Azaz néhány év múlva
igazi parkváros lehet. Abszolút  csend jellemzi
a települést, és ez nemhogy így is marad, fo-
kozódni fog. A tervek szerint ugyanis
parkvárossá szeretné nyilvánítani magát a falu.
Már kérvényezték is ezt, ám elutasításban volt
részük, mert a Budapestet elkerülő Maglód-
Pécel-Isaszeg-Gödöllő út itt fut keresztül.
Minden megváltozik azonban akkor, ha
megépül az M0-ás keleti szakasza, amely 10
kilométerre húzódik majd a falutól. Ahogyan
egy helybéli fogalmazott, teljesülhet kíván-
ságuk, „lezárjuk a falu három végét, és kirakjuk
a 30 kilométeres korlátozó táblákat”. A
minőségi változás gyökeres fordulatot hozhat a
falu életében. A völgyteknő, ahol Isaszeg
fekszik, természetvédelmi területtel, illetve
védett halastavakkal van körbevéve. Sem ipari

park, sem iparterület nincs, szolid méretű
boltok, néhány kisvállalkozás. Sokan dolgoz-
nak Budapesten és a tíz kilométerre lévő
Gödöllőn. Arra sincs elegendő földterület,
hogy nagyobb bevásárlóközpont települjön
oda. Egy adat mindent elárul erről: a lakosság
száma jelenleg 11 ezer – számuk folyamatosan
nő –, ám 15 ezernél nem lesz nagyobb. Nem
azért, mert – máshol ezt láthattuk – az önkor-
mányzat „tiltaná”, hanem mert egyszerűen
kiszámítható, hogy a még meglévő telkekre
hány ház települhet. A további terjeszkedés
földrajzilag szinte lehetetlen, továbbá társas-
házakat már nem engedélyez a falu vezetése.
Az infrastrukturális alap tökéletesnek mond-
ható. A közműhálózat teljes, s ma már az
utakra is keveseknek lehet panasza. Tíz éve a
helyzet nem volt ilyen rózsás – akkor csator-
náztak, s az útjavításokkal megvárta ezt a köz-
ség –, ám öt éve teljes gőzzel rákapcsoltak,
évente tíz utcát újítanak fel. Igaz, oly módon,
hogy a lakók vállalják a kiadások felét, amit
megtehetnek, mert cserében tíz éven át havi
nagyjából kétezer forintot kell törleszteniük. Az
elmúlt három évben állt, tavaly szeptembertől
viszont meredeken meglódult az ingatlan-
forgalom, a roham oly nagy volt, hogy mond-
hatni napi 24 órás elfoglaltságot jelentett az
ingatlanosok számára. Az árak ma is jóval
alacsonyabbak, mint a szomszédos Pécelen
vagy Gödöllőn. A különbség mondjuk egy
hasonló gödöllői és isaszegi ingatlan közt 6-7
millió forint. A beköltözők döntő hányada bu-
dapesti. A piacon kínált telkek száma nagyon
kevés. Korábban, aki tehette, 1000-1100
négyzetméterén nyeles telket alakított ki, és
eladta. Két éve azonban az önkormányzat egy
rendeletével leállította ezt a folyamatot. Ami
van, mondjuk egy-egy 700 négyzetméteres
beépíthető „darab”, annak 5-8 millió közötti az
értéke. Társasházból kilenc kétszintes épült,
egyenként négylakásosak. Keresettek, ezért
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drágák, ha valaki eladná, elég lenne kiszólnia
az ablakon, és rögvest jönne a vevő. Alapte-
rületük 59 négyzetméter, két és fél szobásak,
állapottól függően 12-13 milliót kóstálnak.
Jelenleg építenek néhány családi házat,
amerikai stílusút, 100-120 négyzetmétereset,
ezeket 23 millió körül kínálják. A régi családi
házak többsége sváb parasztház, ezekből
rengeteg van. Többnyire háromszobásak, 11-
13 milliót is kaphat értük tulajdonosuk. A koc-
kaházak – két és fél, három szobásak – 15-18
milliós ársávba.

Az M7-es és a 7-es főutak közé kissé beszo-
rítva él Tárnok, de a faluban járva ebből inkább
a gyors megközelítés adta előnyök érzékel-
hetők. A vezetés növelné a betelepedő – adó-
fizető – cégek számát, nem kifogásolja a la-
kosság növekedését, és minden eszközzel
pályázik az uniós pénzekre. Tárnokra érkezve
hiába keresnék a klasszikus faluközpontot,
ilyen gyakorlatilag – még – nincs a Buda-
pesttől 23 kilométerre fekvő nagyközségben.
Nagyjából tíz év alatt viszont hétről 8300-ra
nőtt a lakosságszám. A közművek nagyobbik
hányadával jól állnak, nincs gond a gázzal,
villannyal és telefonnal. Az utak több mint ki-
lenctizede aszfaltos, a további belső útfejlesz-
tés nagyban függ a csatornahálózat kiépített-
ségétől, ez utóbbi aránya jelenleg egyharma-
dos. Az önkormányzat érthetően teljes mell-
szélességgel a száz százalék elérését szorgal-
mazza, ezért pályázott – másokkal közösen –
az Unió kohéziós alapjára. 
A tárnoki ingatlanpiac állapota kedvezőnek
mondható, különösen, ha a környező egy-két
település viszonyaival vetjük össze. Például a
már említett parcellázások okán, vagy ha
tudjuk, hogy az M7-es autópályához közelebb
eső részen vadonatúj negyed alakult ki. Itt egy
átlagosnak mondható, új családi házat 30
millió forint körüli összegért már meg lehet
vásárolni. A használt ingatlanok piaca is lendü-
letben van, a kereslet jónak mondható. 

Ritka az a magyar város, ahol a víz az úr a
központban, talán csak Tatát és Tapolcát

említhetjük meg ez okból. A fővárostól harminc
kilométerre lévő Gyömrő két „belvárosi” tavára
alapozva kulturális és idegenforgalmi központ-
tá készül emelni a települést. Nagyon nagy
ambíciók állnak Gyömrő városvezetése tervei
mögött. Tíz éve még alvóváros volt, ponto-
sabban nagyközség, mert 2001 óta város. Tíz
év múlva egyetemi és turisztikai központtá
léphet elő. Ennek érdekében két tavuk –
Tófürdő és Tőzeges tó – környezetének rend-
betétele már folyik, új vendéglátóhelyek,
éttermek települtek a két és fél hektáros
Tófürdő mellé. A terveikben 500 szobás
szálloda, 110 lakásos ház szerepel, plusz egy
wellness-központ. Már tárgyalnak pályázókkal:
a megvalósításhoz 2,5 milliárd forintra lesz
szükség, 2008 tavaszán indulna a munka.
Ennél is ambiciózusabb az egyetemváros
kiépítésének koncepciója, ami viszont több tíz
milliárdot igényelne. Harminc hektárra egye-
tem települne, elsősorban médiaszakokra
összpontosítva. Szemben a leírt közösségi
célokkal, ezután sem támogat semmifajta ipari
beruházást az önkormányzat, meg kívánja
őrizni, ugyanis a kisvárosi miliőt. Teheti, hisz
sokan dolgoznak az innen harminc kilométerre
lévő Budapesten, arról nem is beszélve, hogy
a gyömrői vállalkozások száma eléri az 1500-
at. A népességnövekedést támogatja az
önkormányzat. Például azzal, hogy 19 hek-
tárnyi területet felparcelláznak, s rajta 238
telek kialakításával családi- és négy-hat laká-
sos társasházakat építhetnek vállalkozók. Az
egyik fejlesztő cég 2006 végén bruttó 260-
270 ezres négyzetméteráron adhatta a társas-
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házi lakásait, ami 2007-re, az építőanyagárak
várható emelkedése miatt 270 ezer fölé nőhet.
A legolcsóbb otthon bruttó 12,2 millió forint.
Igencsak kedvező helyzetben vannak, mert
ugyan ennek átadását 2007 nyarára lőtték be,
ám valamennyi otthon még az építkezés
megkezdése előtt már vevőre is lelt. Egyéb-
ként nem csak Gyömrőn kedvező a helyzet, a
környéken is jellemzően elkelnek az új
lakások, a miértre a válasz: talán a jövőbeni jó
megközelítési lehetőségnek – lásd az épülő
M0 – köszönhetően. A használt ingatlanárak
alig változtak az elmúlt év során, aki valóban el
akar adni, annak egy 20 milliós családi ház
árából jó néhány százalékot kell engednie.
Építési telek kellene, ám számuk nagyon
kevés. Áruk 6 milliótól 14 millióig tart, nagysá-
guk 200-400 négyszögöl. A használt családi
házak közül a vegyes falazatúak 90-100 négy-
zetméteres alapterülettel – 2-300 négyszö-
göles telekkel – 15 milliónál kevesebbet ér-
nek. Ha kisméretű téglából készültek, áruk
átlépheti ezt a határt. A nagyméretű téglából
készült házért 18 milliónál többet is el lehet
kérni. 

A hegyek lábánál fekvő Nagykovácsi valamikor
a hátizsákos turisták kedvence volt, mostaná-
ban már leginkább az Amerikai Iskoláról híres.
A szép és csöndes zsákfalu lakossága meg-
kétszereződött az elmúlt évtizedben, és
lendületesen tovább nőhet a következő
években. A nagyközség lakosságszáma tíz
évvel ezelőtt még csak háromezer volt, most
már viszont hatezer fő a bejelentett lakos.
Rajtuk kívül lehetnek akár ezren is azok,
akiknek maradt a fővárosi lakáscíme, de
gyakorlatilag itt laknak. 2010-re elérheti a
polgárok száma akár a 8-10 ezer főt is,
ugyanis 2000 és 2002 közt kétezer víkend-
telket vont belterületbe az előző önkormányzati
vezetés, illetve befejeződött a falu és a Nagy-
Szénás közti hatalmas terület összközműve-
sítése is. Mostanra érett meg a helyzet arra,
hogy ezeken a telkeken is megkezdődhessen
az építkezés, százával jönnek tehát az új lakók.
A hetvenes-nyolcvanas években kispénzű

nyaralók, a rendszerváltás után középosztály-
beliek (értelmiségiek, művészek, tanárok),
most leginkább újgazdagok költöznek Nagy-
kovácsiba. Nem véletlenül, hiszen ma már egy
jobb telket 20-30 millió forintért kínálnak,
amihez bizony további 40-50 millió kell, amíg
egy komolyabb ház felépül. A jövő? A cél egy
csendes, nyugodt és erdők, övezte falu öt-tíz
év távlatában is, ami nem azonos a poros
utcákkal, hanem egy közösséggel. Hogy
valóban bekövetkezik-e a túlnépesedés, annak
más fog gátat szabni. Az úthelyzet. Az M0-ás
tíz éven belül bizonyosan nem készül el, a
Hűvösvölgyi út hihetetlenül zsúfolt, sokakat
elgondolkodtat majd, megéri-e másfél órát
autózni a munkahelyig, majd este ugyanannyit
hazáig. Az árak Nagykovácsi felé billentik a
mérleg nyelvét: a szomszédos – fővárosi –
Adyligeten 50-70 ezer forintért lehet hozzájutni
egy négyzetméter földdarabhoz, a faluban
viszont „csak” 25-30 ezerbe kerül a hasonló
nagyságú rész. A volt zártkerti övezetben –
mostanra már belterületté minősítették át –
már 20 ezer forintért is lehet kapni építési tel-
keket, ott a jelentős befektetési célú vásárlás a
jellemző. Az árak egyébként stagnáltak, mivel
az új parcellázások miatt igen nagy a kínálat.
Míg korábban a telek volt a sláger, az utóbbi
hónapokban, 1-2 évben nagyobb számban
sikerült házakat is eladni. Árfekvésben a 30-40
milliós, illetve a 70-80 milliós kategóriába
tartozók az igazán kelendők. Teljes hiány
mutatkozik viszont abban, ami iránt a legtöbb
vevő érdeklődik, nincs kicsi, illetve sorházi
lakás. A családi házak közül a '70-80-as
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években átadottakért 30-40 milliót kérnek
általában. Rengeteg ilyen van, eladásuk ilyen
áron a „lehetetlen” kategóriájába tartozik. A
90-es évekbeli családi házak értéke 40-50
millió, határozottan előnyükre szolgál, hogy
nagyon nagy az alapterületük. Érdekes, hogy
általában nem a nagy telek a döntő szempont,
a vevők többsége egy nappalis, három
hálószobás otthont akar, kertkapcsolattal. Az
ingatlanforgalmazó szerint egyébként ma is
jellemző, hogy az érdeklődők-vevők zöme
középosztálybeli, ügyvéd, orvos, és sok
közöttük a művészember is.

Etyeken járva úgy tűnhet, rendkívül élénk a
Fejér megyei település ingatlanpiaca.
Legalább is erre utalhatna, hogy úton-útfélen
hirdetések sokaságával találkozik a járókelő. A
kép azonban csalóka: a kereslet és a kínálat
köszönőviszonyban sincs egymással. A
legkeresettebb fővárosi kerületekben találni
annyi ingatlanhirdetést egy villanyoszlopon,
mint a boráról és majdani filmstúdiójáról híres
Etyeken. Lógnak a cédulák a póznákon kívül a
buszmegálló oldalán, fák törzsén, s minden
erre alkalmas szabad területen. Megdöb-
bentően sok az eladó ingatlan a település
méretéhez képest: a mindössze 3700 lakosú,
hajdan javarészt német anyanyelvű községben
kisebb és nagyobb telek, régi és új ház
egyaránt gazdára vár. Pedig korántsem olyan
élénk az ingatlanpiac, mint ahogy azt a
hirdetési dömping sejtetni engedi. Messze
nincs ugyanis egyensúlyban a kereslet és a
kínálat a fővárostól 26 kilométerre fekvő

községben, s ez az arányeltolódás sokkal
jobban érzékelhető itt, mint az ország nagy
részén. Eladni rengetegen szeretnének, venni
lényegesen kevesebben, az elmúlt egy év alatt
mindössze tucatnyi ingatlan cserélt gazdát.
Főként a keskeny telkeken lévő, 30-40 éves
házaktól szabadulnának tulajdonosaik, abban
a reményben, hogy a vevők majd jó magas árat
fizetnek érte. A helyzet azonban ennek éppen
az ellenkezője: aki ide költözne, szinte
biztosan nem ilyen ingatlanra vágyik. Az eladók
azonban ezt nemigen hajlandóak elfogadni,
sőt, a legtöbb esetben felismerni sem.
Irreálisan magas árat kérnek a lakásukért, ami
miatt szinte borítékolható, hogy hosszas
hirdetési időszakra kell felkészülniük, s még
így sem garantálható a siker. A tulajdonosok
többsége nincs tisztában az árakkal, ám nem
csak ez lehetetleníti el a piac fellendülését. A
hirdetők zöme ugyanis nem is szándékozik a
piaci viszonyokhoz igazodva meghatározni a
vételárat. Javarészt fordítva gondolkodnak az
eladók: azt veszik alapul, nekik mennyi pénzre
lenne szükségük, átlagosan 20 százalékkal
magasabb áron hirdetik az ingatlanokat, mint
amennyi azok valós értéke. Hogy ebben
mennyire volt szerepe az ide tervezett
filmstúdió hírének, azt nem lehet megbecsülni,
de kétségkívül akár már rövidtávon komoly
befolyásoló tényező lehet a folyamatosan
épülő stúdió. Az etyeki emberek mostanában
kezdenek ráébredni arra, hogy mi a valóság:
az ősszel már érzékelhető volt némi mozgás a
piacon, a kereslet és a kínálat, ha nem is
számottevően, de közelít egymáshoz. Ezzel
párhuzamosan valamelyest csökkentek az
árak, s az a birtokos, aki korábban 28 milliós
árhoz ragaszkodott, ma már 23 millió forintért
hajlandó aláírni az adásvételi szerződést.
Könnyebben gazdára találnak az új építésű
házak, ilyenből viszont lényegesen kevesebb
akad. A község központjában mindössze egy-
két ilyet talál a potenciális vevő, távolabb már
szélesebb palettáról válogathat. A kínálat az
újépítésű lakások esetén is felülmúlja a
keresletet, ám ezen a téren folyamatosan javul
a helyzet, mind inkább közeledik egymáshoz a
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két oldal. Az új építésű lakások túlnyomórészt
lakóparkokban találhatóak: a bodpusztai tele-
pülésrészen ikerházak épültek, itt nagyjából
20-25 millió forintot kérnek egy 100 négy-
zetméteres házért. A Szőlőhalom lakóparkban
a kisméretű sorházak jellemzőek: ezek 35-65
négyzetméter közötti alapterületűek, amelyek-
nek tetőtere beépíthető.

Érdekes helyzetben van a Pest megyei Mende:
annak ellenére drágák az ingatlanok, hogy a
közlekedés katasztrofális, az utak rosszak,
csatorna gyakorlatilag nincs. Igaz, a környék a
Gödöllői dombságnak köszönhetően igazán
attraktív. Kifejezetten öreg házak fogadják a
Gyömrő és Tápiósüly között, Budapesttől 34
kilométerre található Mendére látogatót.
Előrevetítve a később hallottakat: igazolódnak
az ingatlanos szavai, miszerint alig akad valaki,
aki új házat építene. Pedig a környezet vonzó,
a domboldalakon erdők – ezek nagy része a
Nagykunsági Erdőgazdaságé –, az önkor-
mányzati honlapon is azt olvashatjuk, hogy
„dombok ölelésében élünk itt”. Nem igazán
változott az állandó lakosság száma, az elmúlt
húsz évben 3900-ról nagyjából 4200-ra nőtt.
Nem a falun múlik a dolog, hiszen sem
meggátolni, sem segíteni a beköltözést nem
tudják. Nem is akarják, bár utóbbihoz szorosan
hozzátartozik, hogy gyakorlatilag nincs ingat-
lanvagyona az önkormányzatnak. A változatlan
lakosságszám legfőbb oka talán az, hogy a
környezethez képest drágák az ingatlanok a
községben. Ami viszont katasztrófa, az a 31-es
út. Közvetlenül a lakóházak mellett kanyarog a

„sztráda”, a kátyúk megdobják a kocsikat-pót-
kocsikat, a zaj időnként elviselhetetlen.
Sokszor és sok éve kérte már az önkormány-
zat az elkerülő út megépítését, máig mind-
hiába. Az M0 pedig közel lesz a faluhoz (10
kilométer), ám ha nincs elkerülő, a helyzet még
rosszabbra fordulhat. Mendén 25 kilométernyi
a saját úthálózat nagysága, amiből valamivel
kevesebb, mint kilenc kilométernyi az asz-
faltos. A csatornahálózat aránya nulla százalék.
Az önkormányzat ugyanakkor meg akarja várni
a csatornázás elkészültét, befejezését az
útépítésekkel. Az ottlakók nagyjából hetven
százaléka Budapesten dolgozik, ipari park
nincs – terület híján nem is lesz –, s nincs sem
egy nagyvállalkozó, sem egy bevásárlóköz-
pont, legfeljebb egy nagyobb közért. Néhá-
nyan korábban próbálkoztak ugyan bekap-
csolódni a falusi turizmusba, de állandó
vendégkör híján felhagytak ezzel. S nem
jellemző a mezőgazdaság sem, legfeljebb
féltucatnyi gazda lehet a faluban. A kárpót-
lásként kapott földek zömét bérbe adták egy
mezőgazdasági kft.-nek. A jövőképet erősen
befolyásolja az említett két beruházás – csa-
torna és út – megvalósulása. Ugyanakkor ter-
vezik a faluközpont rendezését, ami szintén
várat még magára, bár elkészült a parkoló
számára kialakított terület, illetve a
buszmegállók. Amennyiben a modernizáció
megvalósulna, az sem módosítana azon
viszont, hogy meg akarják őrizni a falusias
hangulatot. Hozzátéve, hogy idén először
indultak a virágos települések versenyén, és
díszoklevelet is nyertek. A mendei ingatlan-
forgalomra rányomja bélyegét, hogy nincs
elegendő építési telek, alig van új ház, és
végül, hogy irreálisak a kínálati árak.
„Hiánycikk” a társasház vagy a lakótelep, az
ingatlanok zöme használt családi ház,
igencsak változó életkorral. Akad köztük
vályogház is, így a kínálati határ alsó szintje 6
milliónál indul, ha a 16 milliós házat valaki
eladja, az örömhír, egy 20 milliósra vevőt találni
viszont már „édes álom”. A négyzetméterár
150-200 ezer forint közötti, egy 80
négyzetméteres családi ház 14,5 millióért kelt
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el. Építési telket nagyon magas áron – 4-6
millió közt – lehet értékesíteni. Jellemző a helyi
árviszonyokra, hogy ha valaki használt családi
házat vásárolna, annak inkább megéri a
szomszédos Gyömrőn vagy Maglódon
körülnézni, bár ott drágább a telek, de nem kell
felújítani, s a költségek nagyjából ugyanazok.
Sőt, Pesten, a XVII. és XVIII. kerületekben is
némi keresgéléssel lehet találni ennyiért
hasonló nagyságú lakásokat. 

A ma is német többségű Pilisvörösvár vezetése
a lélekszám gyarapodása helyett a minőségre
helyezte a hangsúlyt: modernizációra, cégek
odacsábítására. Az ingatlanforgalom viszont
áll, főleg a magas árak és a mindig zsúfolt 10-
es út miatt. Akik reggelente a 10-es úton
haladnak Budapestről kifelé, elkomorodnak,
vagy mulatnak azon a látványon, ami a szem-
bejövő sávban fogadja őket, kilométereken
keresztül kígyózó hosszú, álló sor. 1997 óta
város Vörösvár, jelenleg 13.600, tíz évvel
ezelőtt 12.500 fő lakott a környék köz-
pontjának számító településen. Nem változott
tehát jelentősen a lélekszám, ami két fő okra
vezethető vissza. Nem építettek egyetlen
lakóparkot sem a városban, illetve nem növelte
az önkormányzat a belterület nagyságát.
Amivel egyébként az agglomerációs telepü-
lések ismeretében – pozitív értelemben – erő-
sen kilóg a sorból! Helyette az elsődleges
szándék az volt, hogy a belterületi foghíjak
helyére kerüljenek új házak. Nagyobb épít-
kezés csak egy helyen valósul meg, a
focipálya mögötti részen. Éppen mostanában
indul majd 240 lakótelken a beépítés – ezekre
is családi házak kerülnek majd. A közműellátás
teljes a belterületen, csak a csatornarendszer
lóg ki a sorból, aránya 90 százalék körüli, ám
folyamatosan növekszik. Szilárd burkolatú az
utak nyolcvan százaléka, az önkormányzat
ennek gyarapítására komoly pénzforrásokat
összpontosít. Idén 15 kilométernyi szakaszt
látnak el 400 milliós forrásból. A városnak saját
vonzáskörzete van, több száz vállalkozás
működik itt, sokan a környékről járnak be
dolgozni. Amikor nemrégiben egy német

vállalat települt be a Vörösvárral szinte össze-
épült Pilisszentivánra, kénytelenek voltak mun-
kásbuszt indítani Dorogra, hiszen kizárólag ott
volt szabad munkáskéz. Összesítve: a közel 14
ezer polgárból hivatalosan csupán két fő (!) volt
munka nélkül a legutóbbi felmérés alapján. A
miértre csak részben válasz Budapest kö-
zelsége: a városban több nagy gyártó cég
működik. Nem véletlen tehát, hogy a város
anyagi helyzete stabil, s erre támaszkodva az
idén MFB-folyósította célhitelt vettek fel az
infrastruktúra fejlesztéséhez. Megkezdhetik
egy óvoda és egy iskola felújítását, persze az
útépítésre is jut ebből. 
Földterülete viszont alig van a városnak. Ezért
is „írhatták elő” a képviselők, hogy ameny-
nyiben ingatlant értékesítene az önkormány-
zat, a befolyt pénzt kizárólag egy másik
ingatlan megvételére fordíthatják. A vezetés
nagy volumenű, talán már a közeljövőben
megvalósuló régi tervét válthatja valóra. Még
2003-ban indult egy 26 hektáros terület
elővételi eljárása, s ennek egyharmada már a
város birtokába is jutott. Országos nyílt
pályázatot írtak ki, és a birtokukban lévő ér-
vényes építési engedély alapján: első ütemben
az uszodát, majd a sportcsarnokot valósí-
tanánk meg a területen. A 2005-ös forgalom
nagyon rossz volt az ingatlanközvetítőknél, s
2006-ban is csak április-június közt tapasztal-
tak némi pezsgést. Kereslet van, csak az
érdeklődők számára az itteni árak magasak.
Ugyanakkor a fővárosba való bejutási lehető-
ségek riasztóak: a 10-es úton csúcsidő-
szakban másfél óráig tart a túra. Akadt olyan
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ügyfél, aki tavaly vett egy házat Vörösváron, ám
az idén eladóként újból megjelent, máshová
akar költözni. Az agglomerációs árakhoz
képest Vörösvár a viszonylag drágábbak közé
tartozik, bár az árak stagnáltak az elmúlt
nagyjából egy év alatt, és áremelkedésre sem
lehet számítani az említett okok miatt. Ha nincs
valakinek 23-27 milliója, labdába sem rúghat a
családiház-piacon. A családi házas részek
közül jó helynek számít Pilisszentiván és
Vörösvár határa vagy az „Ősvörösvár”, illetve a
Szabadságliget központhoz közeli része.
Régebben épült családi házat négyzetmé-
terenként 75 ezer forintért is kínálnak, az
újaknál ez az alsó határ 180-200 ezer forint.
Csak két kisebb lakótelep van Szentivánhe-
gyen és a Vörösvári-tónál, a kínálat többsége
családi ház. A használt lakások közül egy 40-
45 négyzetméteres garzon ára 8,5 millió forint,
a kétszobás, 60-63 négyzetméteres lakásé
14-15,5 millió. Kevés az építési telek, holott
ezekre lenne kereslet. Helytől „erősen függ” az
áruk, akad négyzetméterenként 13 ezerért (ha
gazos vagy mondjuk nincs csatorna), de 18-20
ezerért is. Az önkormányzat viszont nagyon
drágán kínál (22 ezer).

Az agglomeráció száz települése között szinte
egyedül áll Alsónémedi, mert megakadályozta
a budapestiek kiköltözési rohamát: lakossága
nem változott a rendszerváltozás óta. A
hangsúly inkább a lakókörnyezet szépítésére
és a vállalkozások odacsábítására került.
Sikerrel. Az elmúlt másfél évtizedben a lé-
lekszám lényegében nem változott, 1990-ben
4635 volt az állandó lakosok száma, 2006-
ban 4723 fő. Nem támogatják, hogy nagy
lakóövezetek, lakóparkok létesüljenek, inkább
legyen sok virág, felújított házak és utak. A
lényeg: megőrizendő a falusi jelleg és
identitás. A környező településeken – Gyál,
Dunaharaszti, Taksony – mindenki talál magá-
nak lakóparkot, ha éppen az a szíve vágya.
Természetesen van el- és beköltözés, sok
fiatal és középkorú érkezik, amit az is mutat,
hogy tíz éven belül már másodszor mutatkozik
igény az óvoda és az általános iskola

bővítésére. Panaszra nincs ok a közműellátás
szempontjából, kiegyensúlyozott a helyzet a
belterületen: száz százalékos kiépítettségű a
víz-, gáz és csatorna. Ugyanakkor minden
évben épít utat az önkormányzat – állapotuk
javítása kiemelt feladat –, s ha az idénre szóló
tervek megvalósulnak, 75-80 százalékot is
eléri a modern, burkolt utak aránya. Rajtuk
kívül álló gond, hogy az M5-ös helyett továbbra
is az 5-ös utat használja a teherforgalom, talán
majd az M0-ás továbbépítése csökkenti az
átmenő forgalmat. Ehhez persze még el
kellene készülnie a gyáli csomópont és a du-
naharaszti ipari terület közötti szakasznak.
Munkanélküliség gyakorlatilag nincs – 3 szá-
zalék, azaz elenyésző –, Alsónémedi erede-
tileg mezőgazdasági település, ugyanakkor
északi és déli ipari parkja is van. Sokan
természetesen Budapestre járnak dolgozni.
Három nagy cég is a községet választotta köz-
pontjának. A cégek érdeklődése változatlan,
beköltözésük folyamatos. Az önkormányzatnak
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egyébként több hektárnyi földje van arra a
célra, ha további vállalkozások szándékoz-
nának letelepedni náluk. Szerették volna
ugyan pályázati úton újjávarázsolni a Főteret,
ez azonban vágyálom maradt. Mindenesetre
130 millió forintnyit nyertek el, amiből öt teret
újíthatnak fel. Parkosítják a Szabadság, Dózsa
György, Nagygödör, Szent István és Május 1
tereket: díszburkolattal és új homlokzatokkal
látva el őket. A település egészét nézve a
zöldterület ugyan jelentős, ám mezőgazdasági
jellegű, mert az erdő csak nagyon kis száza-
lékban jellemzi a falut. A településen alig akad,
aki építene, legfeljebb egy-két vállalkozó van,
aki ikerházakkal kísérletezik, de ezeket is alig
veszik. Lakópark nincs, a családi házak közül
is azt adják el, amiből Budapestre költöznek,
hogy majd később azután megbánják. A helyi
ingatlanforgalom ráadásul nagyon nem mér-
hető, mert az érdeklődők többsége – látható
jelekből ítélve – a faluba jutva megáll, és he-
lyieknél érdeklődik. Sajnálják a közvetítői díjat.
A közvetítői forgalom viszont amiatt áll, hogy
drágának találják a vevőjelöltek a telkeket.
Holott a fekvés odaköltözésre csábítana: az
M0, M5 igen közel van, s a Ferihegyi reptér is
10-15 perc alatt elérhető. Telek nincs sok, az
önkormányzatnak nincs ilyen célra saját
területe, legfeljebb magánemberek szántó-
földjeiket minősíttetik át, például a Gyál felé
vezető útnál. A kínálat ugyan csekély, ám a
hiány nem jellemző, kivéve a belső részeket.
Néhány magántelek akad a kínálatban. A
családi használt lakóházak 13 milliótól indulnak

és általában húsz millió körül állnak meg,
néhány kivételes esetben a felső határ a
csillagos ég. A zöm hatvanas évekbeli
parasztház, illetve kockaház, amire viszont alig
akad érdeklődő. Az új családi házak ára
átlagosan 20-30 millió közötti, meghatározó a
komfortfokozat, kialakítás, szigetelés és a
nyílászárók állapota. A házakhoz általában 200
négyszögöles telek jár. 
A szomszéd települések ipari területei lassan
telítődnek, s ezzel nőtt és nő az érdeklődés az
alsónémedibeli lehetőségek iránt. Akár a két
meglévő iparterületen, akár a tartalékterületen,
aminek ipari területté nyilvánításához igény
esetén az önkormányzat is hozzájárulna.
Négyzetméterenként az ár 2500-5000 forint,
kialakítástól függően. Igény inkább a kisebb
„darabokra” lenne, csakhogy helyi előírás,
hogy az alsó határ egy hektárnyi lehet.

Lassan-lassan tízezer fölé kúszik a Budapesttel
szinte összenőtt Solymár lakosságának száma.
Beköltözni szándékozó lenne, nem is kevés,
ám a helybéliek többnyire megfizethetetlenül
magasan tartják az árakat, így elég szolid a
forgalom. Solymáron az 1990-es népszámlá-
láskor még csak 6561-an éltek, nagyjából
annyian, mint a hetvenes években. Ma már
csaknem tízezren vallhatják magukat helybé-
linek. A lélekszám-növekedés a jellemző a falu-
ban, ami azonban klasszikus értelemben véve
sajnos már nem az. A hetvenes években még
az egykori PEMÜ dolgozóinak építettek
lakásokat, egy évtizeddel korábban pedig
nagyobb üdülőövezeteket alakítottak ki. A '90-
es évekre viszont felnőtt egy új generáció,
akiknek választaniuk kellett, amikor belte-
rületbe vonták ezen részeket. Többségük
solymári polgár lett, már csak azért is, mert
nagyjából 30-40 százalékuk régebb óta
állandó lakosként élt a két üdülőövezetben. Az
önkormányzat anyagi helyzete ugyan az
„átlagosnál jobb”, mégsem elég a szükséges
beruházásokhoz. A rendszerváltás után a
szennyvíztisztító kapacitását növelték, a víz és
gáz aránya jelenleg száz százalékos. Elmara-
dás az utak aszfaltozásában van – az arány hat-
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van százalék körüli –, s a csatornarendszerből
is hiányzik harminc százalék. Immár hat éve
pályáznak eredménytelenül a csatornahálózat
bővítésére. Szükség lenne egy bölcsődére –
tízezres lakosságszám felett ez kötelező –, s
bővíteni kell az óvoda- és iskolaépületeket is.
Ha mindezt összeadjuk, egymilliárd forint feletti
beruházási költség jön ki. Az önkormányzat
viszont 60-80 milliónál többet nem képes erre
fordítani. Hitelt vettek fel tehát, hogy az utak
aszfaltozását megindíthassák. Az egyik magán-
tulajdonos területének belterületbe vonásával
a terület 10%-a – csaknem két hektár – önkor-
mányzati tulajdonná válik, erre a területre
szeretné az önkormányzat csábítani a helyi
vállalkozókat. Ugyanakkor a sportpálya köze-
lében egy másik saját területen valósulna meg
az egészség- és szabadidőközpont. A falut
délről, nyugatról és részben keletről is erdők
ölelik, egy keskeny út köti össze szomszéd-
jaival, a II. kerületi Budaligettel és Pilisvörös-
várral. A kissé elszigetelt solymári lakók
választhatnak: a Hidegkúti vagy a 10-es úton
kerülnek bele a hihetetlen méretű dugókba.
Évek óta napirenden van a 10-es út elkerülő
szakaszának építése, már tüntettek is a helyiek
ennek elérése érdekében, azonban a bíróság
elfogadta egy zöld szervezet kifogásait – ne
kétsávos legyen, s más legyen a nyomvonala
–, ami tovább késlelteti a kezdést. Márpedig
számukra pozitív döntés esetén uniós pályázati
pénzekből bármikor indulhatna a munka.
Ugyancsak nincs napirenden az M0-ás ottani
szakaszának építése, jelenleg a tervegyez-

tetés fázisánál tartanak. A jövő „egy európai
szintű falu, jó utakkal, európai színvonalú
óvodával és iskolával”. Az igazi az lenne
persze, ha megmaradna a hagyományos falusi
hangulat és érzet, ha nem épülnének három-
méteres kerítések. Ám valószínűleg ez már
csak álom marad. Mint ahogy álom a jó ingat-
lanforgalom is, annyira, hogy egy, a környék
több településén, illetve Budán is érdekelt
ingatlanos cég bezárta ottani irodáját. Több
száz eladó ingatlan van a faluban, és évek óta
csak nehezen lehet eladni ezeket. Talán az
árakat szabják meg egyéni megítélés alapján a
tulajdonosok, s a szakember értékelését alig
fogadják el. Aki kénytelen megválni tulajdo-
nától, annak tíz százalékot kell engednie a jó,
15-20-at a felújítandó ingatlan árából. Kereslet
"belvárosi" telkekre lenne, ami fehér hollónak
számít. Ami van, négyzetméterenként 28-30
ezerbe kerül, viszont kijjebb, a régi üdülőterü-
leteken „csak” 18-19 ezerbe. A társasházak
viszonylag gyorsan elmennek. A nagyjából 50-
70 négyzetméteres lakások négyzetméterára
200-240 ezer forint, attól függően, hogy
felújítottak-e, vagy sem. Ezen panel- és tégla-
házakat a hetvenes évek végén adták át, java-
részét belül felújították, kívül nem. A családi
házak közül a tíz éven belül építettek átlagára
250 ezer forint négyzetméterenként. Függően
persze a telekmérettől, a külsőtől, ám csak a
nagyon jókra lehet vevőt találni! Amire lenne
vásárló, a 30-40 millió közötti árfekvés, csak-
hogy ennyiért nem nagyon akad jó ház, mert
általában nagy, 150-180 négyzetméteres há-
zak épültek a faluban.



Kert

Az ősi elemek:
a föld, a víz, a
tűz és a levegő
m e g m a g y a -
r á z h a t a t l a n
erővel vonza-
nak bennün-
ket. Egyiket
sem lehet
megunni, leg-
feljebb nem
szokás manap-

ság bevallani, hogy milyen jólesik bámulni őket,
nem csinálni semmit, nem gondolni semmire.
Néhány tenyérnyi vízfelületen is megcsillan a
nap, szél fodrozza a vizet, tükröződik benne az
ég, szaladgál rajta egy furcsa, hosszúlábú rovar.
A fenti sorok akár egy szépirodalmi műből is

származhatnak, azonban ha belegondolunk
tényleg ilyen eszmék, gondolatok járják át fejün-
ket a leírt momentumokban. A gyermekek
homokozójából elfogyott a homok, de ott csú-
fulnak a rég megunt műanyag játékok. Ha
kibéleljük a homokozót egy darab fekete fóliá-
val, és megtöltöttjük vízzel, majd körberakjuk
kövekkel, növényeket és halakat telepíttetünk
bele máris kész a saját kis kerti tavunk. A kert
madarai azonnal felfedezik az új fürdőt és itatót.
A kis tó kertünk legszebb részévé válik. Persze
vehetünk kész műanyag medencét is, amit a
földbe süllyeszthetünk, de készíthetjük a
medencét betonból is. Hogyan készül a kerti tó?
A kerti tó helyét úgy válasszuk meg, hogy
lehetőleg állandóan lássuk, amikor a kertben
tartózkodunk. Legyen a terasz, a nappali vagy a
kerti kijárat közelében. Ne tegyük fa alá, mert a

Könnyen létrehozható
kis kerti tavacska



belehulló levelek bomlástermékei elpusztítják a
halainkat. Néhány órás reggeli napsütésre a vízi
növényeknek szükségük van, de a déli-délutáni
naptól védjük a tavat, mert különben nagyon
felmelegszik és nagyon algásodik. A tó felülete
legyen legalább 4-6 m2 (2x2, 2x3 m), mélysége
legalább 80 cm és lépcsőzetesen mélyüljön. A
szélső köves lépcső 7-10 cm (madáritató, se-
kélyvízi és mocsári növények élőhelye, hali-
vadékok búvóhelye, békák telelője), a második
lépcső 25-30 cm mély, a tó közepe legalább 1
m2 és 80-100 cm mély legyen az áttelelő
fagyérzékeny növények (pl. tavirózsa) és a
szabadban elvermelő aranyhalak részére. A
megfelelő helyen ássuk ki a gödröt, legalább 10
cm-el mélyebbre és nagyobbra a tervezett
tavacska méreténél. Béleljük sóderral, homok-
kal, ócska szőnyeggel, jutazsákkal, tetőtér-
szigetelő kőzetgyapottal, bármivel, ami óvja a
gyökerektől, éles kövektől a vízzáró fóliát, illetve
a készen vásárolt műanyag
medencét. Helyezzük be a
medencét, vagy a fóliát, ellen-
őrizzük, hogy vízszintes-e, de
ne álljunk bele, majd lassan
töltsük fel vízzel. Kövekkel,
gyeptéglával, növényekkel ta-
karjuk a peremét. A tóba ne
tegyünk termőföldet, mert a
sok tápanyag is fokozza az
algásodást. A növényeket
cserepestül, vagy kibélelt
kosárba ültetve süllyesszük a
vízbe. A növénytartók tetejére
szórjunk kavicsot, hogy a
halak se tudják kiturkálni a
földet. A természetesebb ha-
tás kedvéért köveket, kavi-
csokat szórhatunk a me-
dence fenekére is. A halakat
csak néhány hét elteltével
telepítsük a tóba, a többi
élőlény általában magától bir-
tokba veszi (csigák, molnár-
kák, szitakötők lárvái, esetleg
tarajos gőte, béka, stb.), de
az utóbbiakkal be is „olt-

hatjuk” a tavat. Sok türelmet igénylő kísér-
letezés vár azokra, akik szeretnének egy jól
beállt, egyensúlyban lévő vizes élőhelyet kialakí-
tani a kertjükben. A vízi növények szűrik,
tisztítják, párologtatják a tavacska vizét, és
gazdagítják az oxigéntartalmát, a többi élőlény
és a belehulló rovarok pedig fogyasztják az
oxigént és piszkítják a vizet. Ideális esetben ez a
két folyamat nagyjából egyensúlyban van. A
mérleg nyelvének a szerepét mi töltjük be,
amikor segítjük az egyik vagy másik oldalt.
Általában jó, ha növények borítják a vízfelület 40
százalékát, de ezt az adatot csak tájékoztató jel-
legűnek tekintsék. Néha több, máskor
kevesebb, ez függ az időjárástól, és még ki
tudja, mi mindentől. Szerencsére aránylag kön-
nyen növelhető, illetve csökkenthető a vizet
borító növényfelület, pl. a gyorsan szaporodó
békalencse leszedésével vagy meghagyásával.
A túlcsorduló víz által állandóan vizesen tartott

szegélybe, illetve a néhány
centis vízzel borított parti
részre kerülhet a pompás
színekben virító japán
kankalin, a mocsári nefele-
jcs, a mocsári gólyahír, a
szibériai nőszirom, a vörös
lobélia, a harangláb, a törpe
buzogánysás. 7-12 cm-es
vízben érzi jól magát a kál-
mos, a hídőr, a virágkáka, a
mocsári kalla, a nyílfű. A
békatutaj és a békaliliom,
valamint a legkisebb tavi-
rózsafajták 30-45 cm-es
vízmélységben élnek. A közis-
mert fehér tündérrózsa helye
a medence fenekén, 50-90
cm mélyen van. A fagyhatár
alá ültetett és a hazai fajok
általában sikeresen áttelelnek
a szabadban, az érzékenyebb
külföldi fajokat célszerű
kiemelni a tóból kosarastul és
pincében vagy a vízóra fagy-
mentes aknájában lombbal
letakarva áttelelni. 
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A magashegységekből
származó növények neve-
lésének és bemutatásának
legtermészetesebb módját
a sziklakertek biztosítják
számunkra. A magashegy-
ségek hírnökei meghatá-
rozás helyett talán ponto-
sabb lenne a sziklakerti nö-
vények kifejezés használa-
ta, hiszen sziklakerti növé-
nyeink jó része nem a
magas hegyvidékekről
származik. 
Egy részük valóban a több
ezer méteres csúcsok al-
havasi, havasi rétjeinek és
sziklagörgetegeinek lakó-
ja, de akad köztük sok faj,
amelyik az európai közép-
hegységek száraz kopár-
jain, az eurázsiai sztyeppé-
ken, vagy éppen Amerika
prérividékein él. Mások
hideg sivatagokból, vagy
Dél-Európa, Dél-Afrika,
illetve Kalifornia mediter-
rán hegyvidékeiről szár-
maznak. Elmondhatjuk, hogy a sziklakertekben
változatos élőhelyekről származó, többé-kevés-
bé hasonló igényű növényeket tarthatunk
együtt.
Adódik a kérdés: „Miért építsünk sziklakertet?”
A sziklakerti növényekkel való foglalatosság sok
szempontból a kertészkedés legérdekesebb és
legszebb ága. A sziklakertekben nevelhető nö-
vények száma nagyon nagy – több ezer faj –,
amelyek között sok olyan növény akad, melyek
kerti tartása nagy szakértelmet kíván. Bizonyos
fajok még igényeik alapos ismerete mellett is

nagy kihívást jelentenek a
kertész számára, de ép-
pen ez a legyőzendő
akadály az, amely széppé
teszi egy-egy ritkaság fel-
nevelését. Ezeken az
oldalakon nem az érdek-
lődők elriasztása a cél,
úgyhogy a fentieket gyor-
san ki kell egészítenünk
azzal a ténnyel, hogy ter-
mészetesen nagyon sok
olyan sziklakerti növényt
ismerünk, amelynek kerti
tartása a hazai klímán na-
gyon egyszerű, és amelyek
szépségükben sokszor
felül is múlják az igénye-
sebb ritkaságokat. Ha
valaki azonban egy picit is
belemélyed a sziklakerti
növények világába, hama-
rosan látni fogja, hogy
egyre jobban érdeklődik a
növényvilág iránt, és las-
san olyan fajok veszik
körül, amelyekről sosem
gondolta volna, hogy vala-

ha majd a kertjében virulnak.
A sziklakert fő alkotóeleme tehát a növény, a
másik, pedig a szikla. A sziklák, amellett, hogy a
környezetet a növény eredeti élőhelyéhez ha-
sonlóvá teszik, és esztétikus hátteret biztosí-
tanak, nagyon nagy szerepet játszanak az ide
telepített növények mikro klimatikus igényeinek
kielégítésében. A magasabb régiókból szárma-
zó növények érzékenyek a talaj túlzott felmele-
gedésére, ezt szerencsére a nagyobb méretű
kövek megakadályozzák, mivel talajba süllyesz-
tett részük mindig hűvösen tartja a gyökérzetet.

Sziklakert
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A havasi növények legtöbbje nem
bírja a sík vidékek magas hő-
mérséklettel párosuló perzselő
napsütését, ezeknek egy nagyobb
kő árnyékában, vagy ha nagy a
sziklakert, akkor annak árnyékos,
északi, vagy keleti oldalán alakít-
hatunk ki megfelelő otthont. Annak
érdekében, hogy a sziklakert tet-
szetős legyen, és megfelelő élőhe-
lyet biztosítson a sziklakerti nö-
vények számára, különös gondot
kell fordítani a sziklakert helyének kitűzésére, a
terület előkészítésére és elsősorban a kert
kialakítására, megépítésére. Magyarországon
legtöbbször mészkőből, vagy dolomitból építe-
nek sziklakertet, mivel ez sok helyen hozzáfér-
hető. A vulkánikus kőzetek mészkerülő növé-
nyeknek ideálisak.
A sziklakerti növények otthoni lehelyezése kap-
csán felmerül, hogy „Milyen „szik-
lát” válasszunk?”. A sziklakert
vázát alkotó szikla kiválasztását
sok dolog befolyásolja. Alapvető-
en választhatunk vulkánikus kőze-
teket (pl. gránit, andezit, bazalt
stb.), vagy üledékes kőzeteket, pl.
mészkövet, vagy dolomitot, de
akár homokkövet is. Magyarországon legtöbb-
ször mészkőből vagy dolomitból építenek szik-
lakertet, mivel ez sok helyen hozzáférhető. A
vulkánikus kőzetek ideálisak abban az esetben,
ha olyan növényeket is szeretnénk tartani, ame-
lyek kifejezetten kerülik a mész anyagát. Ezek
közül a világosabb színű kőzetek (pl. gránit) a
legkedveltebbek. Sokan idegenkednek a sötét
színű bazalttól és andezittől, de ha közelünkben
ezek a legkönnyebben hozzáférhetőek, egy
percig se habozzunk, ezekből a sötét színű szik-
lákból is gyönyörű sziklakertet hozhatunk létre!
A lényeg, hogy a kövek színe
egyöntetű legyen, ne legyenek na-
gyon erezettek. Ha kertünk hegy-
vidéken található, akkor feltétlenül
használjunk olyan köveket, ame-
lyek a környéken természetesen
előfordulnak, így sokkal termé-

szetesebb hatást érünk el. Kizá-
rólag egyféle kőből építsük fel szik-
lakertünket! Nincs annál mester-
kéltebb látvány, mint egy ásvány-
tani gyűjteménynek is beillő, sok-
színű kövekből összetákolt szikla-
kert. A legszebb hatású szikla-
kerteket a természeti erők által
koptatott, felszínre bukkanó kövek-
ből lehet építeni. A víz koptatta
mészkő gyönyörű hatást kelt, és
általában mindenféle kőzetre igaz,

hogy a természet által koptatott darabok sokkal
impozánsabbak, mint frissen bányászott társaik.
Mivel azonban hegyvidéki területeink jó része
védett terület, ragaszkodjunk a bányákban fejtett
kő alkalmazásához, néhány év elteltével az ilyen
szikladarabok felülete is átalakul, sokkal ter-
mészetesebb hatásúvá válik. 
Ha mégis gyűjtenénk néhány egyedi darabot,

sose tegyük azt védett területen és
előtte kérjünk engedélyt a terület
kezelőjétől. Tökéletes, az időjárás
viszontagságainak kitett darabokat
találhatunk felhagyott kőbányák-
ban is, ha van ilyen a közelünk-
ben. A kövek mérete szintén alap-
vető jelentőségű. Apró kavicsok-

ból nem lehet szép sziklakertet építeni, lehető-
leg nagyméretű darabokat válasszunk. Arra
azonban ügyeljünk, hogy a köveket meg kell
tudnunk mozgatni, tehát az olyan kövek, ame-
lyeket két ember nem tud kényelmesen beépí-
teni, kerülendőek. A sziklakert építésekor min-
denféle formájú követ jól el lehet helyezni, nem
csak a szabályos alakú kövek felelnek meg szá-
munkra.
Mielőtt belefognánk egy sziklakert építésébe,
látogassunk meg annyi sziklakertet, amennyit
csak tudunk, és figyeljünk meg minden apró

részletet. Néhány kirándulás a
legközelebbi hegyvidék sziklás te-
rületeire egy újabb képpel gazda-
gíthat bennünket, és a látottak so-
kat segíthetnek egy szép szikla-
kert kialakításában. Ne gondol-
junk itt nagy dolgokra, csak egy
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sétára a Budai-hegység-
ben, a Mecsekben, a
Börzsönyben, vagy
amerre éppen járunk-
kelünk. Alapötletként
szolgáljon itt néhány az
alábbiakban:
Sziklakibúvásokat kialakít-
hatunk lejtős és sík tere-
pen egyaránt. Lejtős tere-
pen viszonylag egyszerű
a dolgunk, a sziklákból
úgy kell megépítenünk a sziklakertet, mintha
azok együtt egy hegyoldalból kiemelkedő hatal-
mas szikla föld feletti részét képeznék. Sziklaki-
búvásos sziklakert kialakítható sík terepen is,
ilyenkor minden követ kicsit megdönthetünk
azonos irányba, így azok
azt a látszatot keltik,
mintha egy geológiai erők
hatására elfordult kőzet-
réteg sziklái bukkannának
a felszínre.
Imitálhatunk hasadékok-
kal átszőtt lepusztult szik-
lafelszíneket is. Ilyenkor
nagyobb méretű lapo-
sabb sziklákat illesztünk
szorosan egymás mellé,
csak néhány centiméteres rést hagyunk közöt-
tük, melyeket beültetünk sziklahasadék lakó
növényekkel. Ha megfelelő méretű lejtős
terület, és sok kő áll a rendelkezésünkre, épít-
hetünk nagyméretű, lépcsőzetes sziklakertet,
ahol az egyes teraszok sok helyet biztosítanak
növényeink számára, változatos élőhelyeket
alakíthatunk ki. Ilyen optimális eset-
ben szárnyalhat a fantáziánk, de
azért a költségekről ne feledkez-
zünk meg. Ha még többre vágyunk,
akkor megformálhatunk egy kicsi
sziklás szurdokvölgyet, pl. úgy,
hogy egy néhány méter széles
sávban kitermeljük a földet, és az
így kapott széles árok két részét
sziklákkal kibéleljük. Ez a feladat
nagy szakértelmet kíván, a sziklafal

két oldalának úgy kell
kinéznie, mintha egy
szurdokban járnánk.
Különösen látványos a
hatás, ha a szurdok vi-
szonylag nagy méretű és
kanyargós. Teljesen sík
területen ilyen formával
ne próbálkozzunk, mert
munkánk gyümölcse
esős időjárás esetén
kerti tóvá változhat. Ha

környékünkön patak, vagy köves medrű folyó
található, akkor összegyűjthetünk nagyobb
méretű, simára koptatott, kerekded alakú szik-
lákat és kisebb köveket. Ezekből a legömbö-
lyített kövekből is lehet sziklakertet építeni, ily

módon utánozhatunk ki-
száradt folyóágyakat, pa-
takmedreket. Sziklakerti
növények tartására
kisebb kertekben ideális
megoldást nyújthat egy
emelt sziklakerti ágyás.
Az emelt ágyások 40-80
cm falmagasságú szabá-
lyos, vagy szabálytalan
alapterületű ágyak,
melyek építésekor vas-

tag drain réteggel biztosítjuk a megfelelő
vízelvezetésű termőhelyet sziklakerti növényeink
számára. Az emelt ágyak fala legtöbbször ter-
méskő, de készíthetőek szép emelt ágyak
téglafallal, és megfelelő faanyagból, pl.
megtisztított vasúti talpfákból is. A drénezés mel-
lett ügyeljünk az ágy tetejének esztétikus

kialakítására, melyet egyedi szik-
ladarabok elhelyezésével, illetve
murvatakarással valósíthatunk meg.
Amennyiben annyi helyünk sincs a
kertben, hogy megépíthessünk egy
emelt sziklakerti ágyást, mégis
szeretnénk tartani néhány alpesi
növénykülönlegességet kertünk-
ben, akkor építsünk egy teknőker-
tet. Az ilyen, apró termetű növénye-
ket befogadó kertecske alapja
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ideális esetben egy kőből
készült nagyobb edény, pl.
egy már használaton kívüli,
kőből készült itatóvályú, mely
megkopott az idők során. Ha
ilyenre nem akadunk, akkor
bármilyen egyéb, legalább 30
cm magas, nem műanyag
edény is megteszi. Az ültető
közeget és a drain réteget itt is
a növények igényeinek figyelembe vételével
alakítjuk ki, a teknőkert felszínének kialakítá-
sakor, pedig egy miniatűr természetes sziklafel-
szín létrehozására törekedjünk. Ha csak néhány
nagyobb sziklát szeretnénk elhelyezni a kert-
ben, akkor alakítsunk ki egy sziklacsoportot,
helyezzük azt a kert valamely gyakran látogatott
pontjára (pl. egy út mellé). A
sziklákat süllyesszük a talajba
eredeti – talált – helyzetük-
ben, mintha azok kiálló szór-
ványkövek lennének, ne állít-
suk talpra őket, mint valami
kerti törpét. A kövek környé-
két ültessük be olyan ala-
csonyabb évelő növényekkel,
amelyek nem igényelnek külö-
nösen jó vízáteresztő képes-
ségű talajt. 
A fent említett sziklakert típusok mind a ter-
mészetet utánozzák, a legtöbb kertészkedő
ezek változatait tartja megfelelőnek, hiszen ezek
a vadon egy darabkáját adják vissza kertünk-
ben. Lejtős területeken azonban építhetünk tel-
jesen szabályos elrendezésű, úgynevezett mér-
tani sziklakertet is, melyben dominál az épített
jelleg, a geometrikus formarendszer. Ilyen, szi-
gorú vonalvezetést követő
sziklakertet leginkább akkor
érdemes tervezni, ha az egy
különleges épülethez kap-
csolódva azzal együtt szerve-
sen a tájba illeszkedik, és
adott esetben tökéletesebb
összhatást eredményez, mint
valamelyik természetes táj-
képi sziklakertforma.    

Miután kigondoljuk, hogy
milyen sziklakertet építünk,
azt is meg kell terveznünk,
hogy milyen módon illesszük
sziklakertünket a kert környe-
ző részeibe. Talán a legjobb
megoldás, ha a gyepben el-
szigetelten, a gyepfelület
széle felé helyezzük el, és
egy keskeny murvasávval

vesszük körbe, amelynek elég mélynek kell
lennie ahhoz, hogy a pázsitalkotó füvek ter-
jedését meggátolja (15-20 cm). A megfelelő
hatás érdekében a murva alá teríthetünk egy
csík fóliát is. Ha nagyobb méretű a kert, akkor
sziklakertünket ritkán nyírt, magasra hagyott
gyepfelületbe is illeszthetjük, így az jobban ha-

sonlít majd egy természetes
sziklakibúváshoz. Azonban
vigyázzunk, ha a tarackoló
fűfajok megvetik a lábukat
sziklakertünkben, akkor tönk-
retehetik összes addigi fára-
dozásunkat. Nagyon fontos,
hogy ismerjük az ültetendő
növények igényeit annak ér-
dekében, hogy azok a szikla-
kertben a nekik legmeg-

felelőbb (fényviszonyok, vízháztartás) helyre
kerüljenek. 
A sziklakert építésekor első lépésben jelöljük ki
pontosan a sziklakert helyét. Ezután a területet
meg kell tisztítanunk minden gyomnövénytől,
majd ki kell alakítanunk a sziklakert alapját adó
vízelvezető réteget. A legjobb megoldás az, ha a
sziklakert helyéről 30-40 cm mélységben eltá-
volítjuk a termőtalajt, majd ezt a felületet feltöltjük

durva murvával, kőtörmelék-
kel. Ha a drainezésre más
megoldást választunk, vagy a
lejtős terület miatt nincs szük-
ség drain rétegre, akkor is
különös gondossággal végez-
zük el a gyomtalanítást. A leg-
nagyobb ellenségeink az
évelő gyomnövények, ezek
közül is leginkább az agresszí-
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van terjedő tarackoló fajok.
Ilyenek például a tarackbúza
(Agropyron repens), a csillag-
pázsit (Cynodon dactylon), a
Mezei aszat (Cirsium ar-
vense), és az Apró szulák
(Convolvulus arvensis). Ezek
a legkisebb talajban maradt
szárrészről is újra hajtanak,
nagyon nehéz őket egy szik-
lakertből ki irtani, így megtelepedésük megelő-
zésére nagy gondot kell fordítani. Ha van rá
időnk, akár hónapokkal a sziklakert építésének
kezdete előtt gyomtalanítsuk a területet (akár
gyomírtószerekkel, akár kapával), majd több-
szöri öntözés után a megjelenő gyomokat azon-
nal pusztítsuk el. Ha gondoskodtunk a gyom-
mentes területről és a meg-
felelő vízelvezetésről, kezdőd-
het a sziklakert építése. Mi-
lyen anyagokra is lesz szük-
ségünk? Kell először is egy
talajkeverék, amely a szikla-
kert talaját képezi majd, szük-
ségünk lesz továbbá a kertet
felépítő sziklákra, illetve
ugyanennek a kőzetnek az
aprított változatára (murva),
amelyet a telepítés után díszítésre, mulcsozásra
használunk. A kövek kiválasztásakor az elérhe-
tőségtől a tetszetősségig sok szempont
szerepet játszhat, a talajkeverék kiválasztásakor
azonban a növények igényeit kell szem előtt tar-
tanunk. A legfontosabb követelmény a sziklakert
talajával szemben, hogy jó vízelvezető-
képességű legyen. Ennek érdekében nagy
mennyiségű (40-50%) apró murvát, vagy durva
szemű homokot (mosott fo-
lyami homok) kell az alap-
anyaghoz keverni. A keverék
akkor megfelelően vízvezető,
ha a kannából rálocsolt víz
azonnal keresztüljárja, nem ül
meg a tetején. Alapanyag-
ként a legegyszerűbb eset-
ben bármely átlagos minősé-
gű kerti talaj (saját kertünk

talaja) is megfelel, legtöbb-
ször nem szükséges külön
földkeveréket vásárolni. Az
alapanyaggal szemben annyi
a követelmény, hogy évelő
gyomnövényektől mentes
legyen. Külön meg kell
említenünk a speciális igényű
növényeket. Vannak mész-
kerülő növények, melyek kizá-

rólag mészmentes talajon nevelhetők ered-
ményesen. Egy kis odafigyeléssel ezekben is
gyönyörködhetünk, csak a megfelelő savanyú
kémhatású talajkeveréket kell elkészíteni a szá-
mukra. Ugyanígy sok faj kifejezetten mészked-
velő, és savanyú talajon nem fejlődik kielégí-
tően. Ezeket mindenképpen meszes talajra

ültessük. Mielőtt az első követ
elmozdítanánk, gondoljuk át,
hogy meg tudjuk-e oldani
egyedül a feladatot. Ne koc-
káztassunk, a nehezebb dara-
bokkal vívott harcban komoly
sérüléseket szerezhetünk,
inkább hívjunk egy barátot
segítségül. A sziklákat cél-
szerű a sziklakert helye körül
egy körben (nem pedig mel-

lette egy kupacban) elhelyezni, hogy egy pillan-
tással megtaláljuk az éppen szükséges nagy-
ságú és formájú darabot. Ha meggondolatlanul
kezdünk bele az építésbe, akkor megtörténhet,
hogy minden követ ötször-hatszor odébb kell
majd raknunk. Ne fárasszuk magunkat felesle-
gesen. A sziklákat nem muszáj emelgetni...
Görgethetjük őket a talajon, használhatunk vas-
tag deszkát emelőnek, és ha a szikla méretére

vonatkozó tanácsokat nem is
fogadtuk meg, akkor a már
rég bevált görgős módszer
még mindig a segítségünkre
lehet. A sziklakertet minden
esetben a sziklákból és a laza
talajkeverékből együtt állítsuk
össze. Ez azt jelenti, hogy a
sziklák adják az alapot,
melyek közeit a talajkeverék-
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kel töltjük fel. Semmi értelme egy földkupacot
emelni, majd azt teletűzdelni gondosan megvá-
lasztott kövekkel. Még ha szép és természetes
hatású is lenne az így létrehozott sziklakert, a
földkupac egy év alatt teljesen megsüllyedne, az
egész építmény az alakját vesztené. A szikla-
kert alapját alkotó sziklák lehetnek a másra nem
használható darabok, de akár betontömbök is,
senki sem látja őket. A hézagokat folyamatosan
töltsük fel az előre elkészített talajkeverékkel, jól
nyomkodjuk a földet a kövek közé. Ha szikla-
hasadékokat hozunk létre, akkor ügyeljünk arra,
hogy a sziklák közötti rés ne legyen nagyobb
néhány centiméternél. Sík terepen csak ala-
csony sziklakibúvás jellegű sziklakertet épít-
sünk. Sokan azt gondolják, hogy egy sziklát
akkor helyeznek el megfelelően, ha abból minél
több látszik. Ennek éppen az ellenkezője igaz.
Egy kisebb kő is nagyobb sziklának tűnhet
akkor, ha csak egy része látszik ki a földből,
ezért célszerű a szikláknak legalább a harma-
dátfelét besüllyeszteni. Ezzel egyben ideális
környezetet teremtünk a sziklakerti növények
gyökérzete számára is. Nagyméretű sziklakert
esetén alakítsunk ki minél több kisebb-nagyobb
teraszt, ahol megfelelő helyet tudunk biztosítani
a legkülönbözőbb növények számára. Nagyobb
sziklakertben a köveket ne egyenként elszórva
építsük be, egy kő egy növény jelleggel, hanem
4-5 követ építsünk egybe, majd hagyjunk helyet
növényeink számára, és így tovább. A fentiek fi-
gyelembe vételével kövessük a fejben kigondolt
(esetleg vázlatosan papírra vetett) tervünket, és
építsük fel az egész sziklakertet.
Nincs elfogadott álláspont arra nézve, hogy mi-
kor kell egy sziklakertet beültetni növényekkel.
Telepíthetünk egyrészt az építés közben, más-
részt a sziklakert építésének befejeztével, de
akár várhatunk egy pár hetet, amíg a talaj meg-
ülepszik, és lehetőségünk van a hézagok után-
töltésére. A sziklahasadékok beültetését min-
den esetben célszerű az építéssel egyidőben
elvégezni, a kész résbe már csak nehézkesen
lehet a növényeket begyömöszölni. Építéskor
csak fogunk egy földlabdás növényt, a földlab-
dát a kezünk között összelapítjuk, két szikla kö-
zé helyezzük, majd a sziklákat némi talajjal

együtt egymás mellé döngöljük. Arra azért
ügyeljünk, hogy ne sértsük meg a gyökereket,
és ezek talajjal érintkezzenek. Ne ültessünk túl
sűrűn. A növények térigényének megítélésekor
mindig tartsuk szem előtt az ültetendő növény
kifejlett méretét. Ezt az egyes növények leírá-
saiban mindig megtaláljuk. Ne tévesszen meg
senkit a vásárolt példány aktuális nagysága, egy
10 centis dugványból egy év alatt 50 centi
magas, és ugyanilyen széles növény fejlődhet,
és ha nem vigyázunk, elnyomhatja túl közel
ültetett gyengébb társait. Nagyon fontos, hogy
ismerjük az ültetendő növények igényeit annak
érdekében, hogy azok a sziklakertben a nekik
legmegfelelőbb (fényviszonyok, vízháztartás)
helyre kerüljenek. Beültetés után minél hama-
rabb alaposan öntözzük be a növényeket.
A talajtakarás és díszítés gyakran kifelejtett befe-
jező lépés, mely tulajdonképpen az építés ré-
szét képezi, célszerű azonban a növények be-
telepítése után elvégezni. A sziklák között kilát-
szó talajkeveréket egy 2-3 cm vastag apró
szemű murvaréteggel, kőzúzalékkal takarjuk,
körülvéve a növényeket is. Ez a takarás számos
célt szolgál. Először is, a kőzúzalék alkalmazásá-
val egy esztétikusabb sziklakertet kapunk, amely
még inkább egy egységes, földből kiemelkedő,
repedezett szikla benyomását kelti. Másrészről a
murvaréteg mulcsként működik, visszatartja a
magról kelő egynyári gyomokat, és nem engedi
gyorsan kiszáradni a talajt. Sok sziklakerti növény
nem szereti, ha levelei a nedves talajjal érint-
keznek, a kőzúzalék ezt a problémát is megoldja.
Végül, de nem utolsó sorban, a murvaborítás
anélkül engedi át magán az esővizet, hogy annak
talajt tömörítő hatása érvényesülne. Nagyon fon-
tos, hogy a kőzúzalék színe teljesen megegyez-
zen a felhasznált szikla színével, különben meg-
bontja a sziklakert harmóniáját. Célszerű egy-
azon helyről beszerezni mindkettőt.
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Több év építkezés után már megedződve,
gyakorlottnak és tájékozottnak hiszi magát
majd minden sorstársam, akinek hozzám
hasonlóan kijutott a családi ház építés
örömeiből. Öröm és gond egy építkezés,
ahol mindig lehet tanulni és felfedezni sok-
minden újat is. Mire elkészül egy ház, már
profi kivitelezővé képződik a legtöbb tulaj-
donos, sommázva gondolatait: „bezzeg, ha
ezt mind már az elején tudtam volna…!”
Talán a következő sorokkal segíthetük azok-
nak, akik már az elején egy felismeréssel
gazdagodva hozhatnak maguk és házuk
számára kedvezőbb döntést.

A beton a mai épületek egyik legnagyobb
mennyiségben alkalmazott szerkezeti anya-
ga, így ára, minősége és a vele végzett
munka meghatározó minden építkező
számára. Egy átlagos családi házhoz
szerkezettől függően 40–70 m3 különféle
minőségű betont használunk fel, ami már
elég nagy mennyiség ahhoz, hogy számba
vegyük a beépítéssel kapcsolatos
lehetőségeket. Az egyes szerkezetré-
szekhez szükséges betonminőség meg-
határozása a statikus tervező feladata, amit
remélhetőleg senki sem vitat. Viszont   azon
többeknél vita alakul ki, hogy cementet és
'sódert' vegyenek és 'házilag' keverjenek,
vagy kész betont hozassanak. Van, aki úgy
véli az a biztos, ami helyben készül, van, aki
fél a kész anyag árától, de még olyan is
akad, akiben fel sem merül, hogy a mix-
erkocsi az ő építkezéséhez is odaállhat.
Pedig manapság a mixerkocsi által
helyszínre szállított transzport beton nem 'úri
kiváltság', és nem is a nagykivitelezőknek
szóló különleges lehetőség. A transzport

beton minden építkező és kivitelező számára
elérhető, egyszerű hétköznapi mód arra,
hogy gazdaságosan és jó minőségben
készülhessen el betonszerkezet. A jó
minőségre garanciát jelent a keverőtelepeket
kiszolgáló tapasztalt szakember gárda és az
általuk összeállított pontos receptúrák, a
folyamatos minőség ellenőrzés, valamint a
szállításhoz és mozgatáshoz szükséges
korszerű technológia. 

A beton technológus szakemberek állítják
össze az egyes minőségi osztályoknak
megfelelő, az alapanyagokhoz igazodó
konkrét receptúrát, e közben figyelembe
veszik a speciális igényeket és adottságokat
is. A keverőtelepeken alkalmazott nagytel-
jesítményű berendezések képesek és alka-
lmasak arra, hogy igen rövid idő alatt, igény
szerinti mennyiségben, a pontos adagolás-
nak köszönhetően stabil minőségben állít-
sanak elő betont. Az ellenőrzött minőségű
alapanyagokhoz kemikáliák is könnyen
keverhetők, melyekkel az adott helyzethez
igazodó kedvező tulajdonságokkal is el lehet
látni a beton keveréket, például gondoljunk a
friss beton fagyállóságát növelő kötésgyor-
sítóra. A folyamatos minőség ellenőrzés nem
csak a már kiszállított betonból vett minták
utólagos szilárdág- és egyéb vizsgálatára
vonatkozik, mivel a keverő-telepeken mód
van a kiszállításra váró anyagból vett minták
meghatározott paramétereinek azonnali,
gyors vizsgálatára is. A szállításra igénybe
vett mixerkocsikat – ha másképpen nem is –
látásból mindenki ismeri, viszont a beton
építéshelyi mozgatásához használatos ún.
betonpumpák (betonpumpás autók) már
sokak számára ismeretlenek, pedig ezek a


