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Ingatlan

Hitel kitekintő
A múlt évben megindult megszorítások ellenére
a számok továbbra is azt mutatják, hogy a
lakosság töretlen optimizmussal veszi fel a
lakáshiteleket. A hitelfelvevőknek érdemes
speciális szempontokat is mérlegelni: kom-
bináljuk-e a hitelt életbiztosítással, hogyan gon-
dolkodik a bank az építési hiteleknél, kinek
segítenek a tanácsadók, mekkora a deviza-
hitelek árfolyamkockázata. 
A lakossági hitelpiacon nagy a verseny, a pénz-
ügyi csoportok termék innovációikkal is
igyekeznek új ügyfeleket megnyerni, előnyt
szerezni a versenyfutásban. Az idei év egyik
slágere, a hagyományos vagy unit-linked életbiz-

tosítással kombinált jel-
záloghitel. Az ügyfél
szempontjából tagad-
hatatlan előnyei vannak e
termékkombinációnak.
Egyrészt a hitelhez va-
lóban jár egy életbiz-
tosítás, mely azt takarja,
hogy ha a családfővel

esetleg tragédia történik,
a családtagok nem ve-
szítik el a fedezetként
kínált ingatlant, az életbiz-
tosítás fedezetet nyújt a
hitel törlesztésére. Rá-
adásul ezekben a konst-
rukciókban nem magas a havi törlesztés, és a
hitelfelvevő a befizetéseiről részben úgy érez-
heti, hogy azt nem is kamatfizetésre, hiteltör-
lesztésre, hanem saját biztosítására fordítja.
A konstrukció lényege, hogy a kombináció két
pénzügyi intézménnyel, egy bankkal és egy biz-
tosítóval köthető meg, de
praktikusan sok pénzügyi
csoporthoz egyszerre
tartozik bank is, biztosító
is, ezeknél akár házon
belül is létre hozható az
üzlet két lába. Az ügyfél
köt egy életbiztosítást,
klasszikus haláleseti for-
mában, vagy befektetés-
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sel kombinált (unit-linked) formában.
Az életbiztosítás keretein belül éveken
át fix havi összeg befizetését vállalja.
Amennyiben unit-linked biztosításról
van szó, az ügyfél arról is ren-
delkezhet, hogy a biztosító milyen
megtakarítási célpiacra fektesse be a
pénzét. A lakáshitel felvétele úgy
történik, hogy az ügyfél ingat-
lanfedezete ellenében kölcsönt vesz
fel egy banktól, amelyiknek havonta
kellene a kamatait és fokozatosan a
tőkéjét törleszteni. Ha azonban a
lakáshitel egy életbiztosítással van
kombinálva, a bank csak alacsony havi törlesztő
részletet, például csak a kamat megfizetését
várja el. Az életbiztosítás ugyanis a hitellel
azonos futamidejű, és a konstrukció szerint a
futamidő végére befizetett és befektetett díjak-
ból a biztosítónál felhalmozódik
annyi megtakarítás, amely ele-
gendő lesz a tőketörlesztésre.
Felvetődik a kérdés mik a hátul-
ütői, veszélyei egy ilyen konstruk-
ciónak. Az életbiztosítással kom-
binált lakáshitel előnyei az ügyfél
számára látványosak, hitelt kap,
vállalható havi befizetési terhei
lesznek, látja a garanciát a hitel vis-
szafizetésére, ráadásul életbiztosításhoz is jut,
amely védi a családtagokat is. Összességében
vállalható teher és kis kockázat mellett vett fel
hitelt. A bank is elégedett, látja a fedezetet a
hitel törlesztésére. Végül a biztosító is boldog:
eladta az életbiztosítását. Legvégül örül a sokak
által igénybe vett pénzügyi tanácsadó is, hiszen
remek jutalékot kaphat, ha lakáshitelt és életbiz-
tosítást is értékesített. Arra azért mindenképpen
gondolnunk kell, hogy ha például a
unit-linked portfoliók közül a
legjobb hozamot ígérő, ugyan-
akkor a tőkevesztés kockázatával
járó részvényportfoliót választjuk,
akkor tulajdonképpen hitelből tőzs-
dézünk. A pénzügyi tanácsadók
garnitúrája nagyon vegyes, rend-
kívül felkészült és tisztességes

tanácsadók is vannak, de sokan nem
hangsúlyozzák eléggé, hogy a múltbe-
li részvénypiaci hozamok egyáltalán
nem jelentenek garanciát a jövőbeli
szép teljesítményekre. Sőt, a világ
tőzsdéin évek óta tapasztalható
áremelkedés után inkább csak nő a
korrekció, az áresés veszélye. Főleg,
ha figyelembe veszi az augusztusi
amerikai ingatlanpiac okozta rendkívül
jelentős világgazdasági tényezőt, mely
számottevően befolyásolja a világ
összes pénzügyi piacát, így a tőzs-
déket is.

Ha pedig az életbiztosítás befektetési ágában
nem termelődik ki a hiteltörlesztéshez szük-
séges összeg, veszélyeztethetjük a fedezetün-
ket, vagyis a jelzálogként kínált ingatlanunkat.
Életbiztosítással kombinált lakáshitelt úgy érde-

mes csak kötni, ha az ügyfél telje-
sen biztos abban, hogy érti a ter-
mékkombináció mindkét ágának
feltételrendszerét, és előre
láthatóan egyiket sem fogja idő
előtt megunni a futamidő során.
Ha ugyanis valamelyik ág,
csalódást hoz a jövőben, a csak az
egyik termékből történő kiszállás
pénzügyileg hátrányos lehet.

Pontosan ugyanaz lehet a fő tanács az építési
célú hiteleknél is, mint az imént bemutatott
speciális terméknél. Vegyük a fáradságot, és
pontosan értsük meg a bank gondolkodásmód-
ját, mert az bizony eltérhet a józan paraszti
észtől. Minek érdemes utánanézni? Elsősorban
a likviditás-kezelésnek, vagyis a kissé
tudományos kifejezést leegyszerűsítve annak,
hogy milyen helyszíni szemlék, milyen doku-

mentumok mentén hogyan folyósít
a bank. Ennek ismerete a leg-
fontosabb, ezáltal elkerülhető,
hogy olyan vállalásokat tegyünk,
amelyeket azután nem tudunk tel-
jesíteni. Bár a hazai építkezéseknél
még mindig tartja magát az a
nézet, hogy biztos a csúszás, het-
ekre eltűnnek a mesterek, hiányzik
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az anyag, nem várt események
lassítják a folyamatokat, de bizony
az sem feltétlenül előnyös, ha túl
jól megy minden. Ha az előzete-
sen megadott menetrendhez,
költségtervhez képest túl jól áll a
ház, akkor a bank úgy gondolhat-
ja, hogy szükségtelen a teljes
hitel, nem vállal egy esetleges túl-
finanszírozást. Pedig a helyszíni szemle csalóka
lehet, hiszen az értékbecslő sok mindent
késznek láthat, ami az utólagos fizetés miatt
még tényleg nincsen pénzügyileg rendezve.
Ismerjük meg a bank gondolkodását, és ebből
nem lesznek félreértések!
Az előbb ugyan egy olyan példát
mutattunk, amikor a tanácsadónak
az lehet az érdeke, hogy az
ügyfelét a kelleténél nagyobb koc-
kázatvállalásba hajtsa, mégis alap-
vetően hasznos lehet a tanácsadó
igénybevétele. A pénzügyi közve-
títők a pénzügyi szolgáltatóktól
kapják a jutalékukat, de az elége-
dett ügyfelekben, a jó reputá-
cióban érdekeltek. A tanácsadók a hiteltárgyalá-
son, a mi oldalunkon állnak majd, a mi tisztán-
látásunkat támogatják. Nem szabad semmikép-
pen úgy szerződnünk, hogy nem értünk minden
pontot. Nem a rossz feltételek a legrosszabbak
egy kölcsönszerződésben, hanem azok, ame-
lyeket nem értettünk meg, és
„akármit jelenthetnek”. Ha az első
direkt ügyfél-bank tárgyaláson ilyen
hiányérzetünk marad, semmikép-
pen se írjunk alá semmit, menjünk
másik bankba, vagy térjünk vissza
egy tanácsadóval. Ne érezzük úgy,
hogy tudatlanok vagyunk és okve-
tetlenkedők, nagyon komoly köte-
lezettséget vállalunk, amelynek
révén a bankok magas nyereségre tesznek
szert. Mi vagyunk a fogyasztók, elvárható, hogy
a bank munkatársa maximális türelemmel és
segítőkészséggel viszonyuljon akár az evidens,
vagy akár a már többször felvetett kérdéseink-
hez is. Ha ezt nem érezzük, akkor érdemes egy

sarokkal arrébb állni. A nehezen
számszerűsíthető bizalmunk,
komfortérzetünk biztosan megéri
akár a forint tízezrekben is kimu-
tatható kamatelőny elvesztését. A
bankok, a lakáshitelekkel fog-
lalkozó cikkek mindig részletesen
és alapvetően korrekten felhívják a
figyelmünket arra, hogy a deviza-

hitelek a devizák árfolyammozgása miatt koc-
kázatot is rejtenek. Ez tökéletesen igaz,
ugyanakkor a magánemberek nem elhanyagol-
ható részénél ez a kockázat kisebb, mint gon-
dolnánk. Akinek a devizahitele mellett devizában
keletkező jövedelme van, akinek a fizetését

devizához kötötték, vagy akinek a
befektetései devizaalapú meg-
takarítási eszközökben vannak,
annak a devizaárfolyamok nem
jelentenek ugyanakkora kockáza-
tot, mert az ellentétes hatások
kioltják egymást, van egyfajta ter-
mészetes fedezetük. Ezzel is
érdemes kalkulálni, bár azt sem
szabad elhallgatni, hogy egy dol-

láralapú jövedelem, vagy egy euróalapú befek-
tetési alap birtoklása még nem jelent feltétlenül
fedezetet egy svájcifrank-alapú hitellel szemben,
hiszen a dollár-frank és az euró-frank keresztár-
folyamok is mozoghatnak hektikusan.
A magyar lakosság valósággal zabálja a lakás-

hiteleket, az utóbbi időben az
„olcsó” devizahitelek dominálják a
piacot. A devizahitelnek tagad-
hatatlanul komoly kamatelőnye
van, de ha nem járunk el körülte-
kintően, pórul járhatunk többek
között az akciós hitelekkel és a
THM-ben nem szereplő tételekkel
is. Ráadásul nem érdemes túlfe-
szítenünk magunkat. A hazai

lakáshitelpiac szárnyal, ami érthető is, hiszen a
bankok reklámjaiból is azt hallhatjuk, hogy gyor-
san, rugalmasan, olcsón kaphatunk lakáscélú
kölcsönt. Az ügyfeleknek könnyű dolguk is van,
hiszen létezik egy olyan mutatószám, a THM
(teljes hiteldíjmutató), ami egységesen mutatja
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be egy hitel árát, vagyis a kliensek
megfelelő összehasonlítás után
dönthetnek és vehetik fel a szá-
mukra legkedvezőbb hitelt. Mindez
azonban csak a jéghegy csúcsa,
bizony rengeteg olyan szempont
van még, amelyet nem ismerve,
kellemetlen csalódás érhet ben-
nünket a hitelfelvétel után. Ha a
hitel árát, vagyis a THM-mutatót megvizsgáljuk,
a deviza-, elsősorban a svájcifrank-alapú hitelek
sokkal kedvezőbbek, mint a forinthitelek, így a
racionális fogyasztók újabban ezt
keresik. Alapvetően igazuk van. A
bankok, a szakemberek ugyan kor-
rekten elmondják, hogy a deviza-
hitelnek árfolyamkockázata is van,
s lehet, hogy később forintban
mérve jóval drágább lesz a hiteltör-
lesztés, de nagyon sokat kellene a
forintnak ahhoz gyengülnie, hogy a
meglevő kamatelőnyt elveszítse a devizahitel. A
devizahitelek kezelése ugyanakkor egy sor
lehetőséget nyújt a bankoknak, hogy szá-
munkra előre nem kellően áttekinthető tételeket
is felszámoljanak, amelyeket nem,
vagy csak részben tartalmaz a
THM. A pénzintézetek ugyanis
különböző devizaátváltási árfolya-
mot használnak a hitelek folyósí-
tásakor és mást a hitelek törlesz-
tésekor. A folyósításkor használt
devizavételi és a törlesztéskor
használt devizaeladási árfolyam
között komoly (akár 4-5 százalékos)
marzs is lehet, sőt van olyan pénzintézet, amely
az árfolyam-különbözeten túl még úgynevezett
konverziós díjat is meghatároz az átváltáshoz. A
bankokban több árfolyamot hasz-
nálnak, vannak kisebb marzzsal
működő „vállalati” árfolyamok a
nagyobb ügyfeleknek és széles
különbözetű „lakossági” árfolya-
mok. Természetesen lakáshitelnél
az utóbbi, kedvezőtlenebb tételek-
kel kell kalkulálnunk.
Az egyik legsúlyosabb hiba, amit

elkövethetünk, ha az újabban
széles körben elterjedt akciós
hiteleket rosszul értékeljük, vagyis
túldimenzionáljuk a kedvezményt.
A bankok ügyfélcsalogató akciókat
kínálnak, néhány hónapig, negyed-
évig alacsony kamattal kapjuk a
hitelt, a kamatkedvezmény akár 2-3
százalék is lehet. Ennek két veszé-

lye van: egyrészt egyéb jogcímen (magas
kezelési költség, illetve az újabban alkalmazott
kockázati díj révén) beszedett tételekkel már az

akciós időszakban sem feltétlenül
akkora a kedvezmény, de sokkal
izgalmasabb, hogy az akció elmúl-
tával hova ugrik a kamat. A bankok
ugyanis, legalábbis a változó kama-
tozású konstrukcióikban voltakép-
pen szabad kezet kapnak. Úgy
szerződünk velük, hogy az adott
paraméterekben (ezek közül ter-

mészetesen az ár, vagyis a kamat igen meg-
határozó) szabadon módosíthat az egyik
szerződő fél. Saját reputációjuk, hosszabb távú
üzletpolitikájuk miatt ugyan jó eséllyel nem eme-

lik az egekbe a későbbiekben sem
a kamatot, de erre lehetőségük
van. Nem igazán elterjedt, hogy a
bankok maguknak határt szab-
janak, és azt mondják: egy adott
viszonyhozamhoz képest határoz-
zák meg a későbbi kamatot. A
későbbi kamatemelést természete-
sen az induló THM nem mutatja ki.
Az akciók lejárta után, pedig

negyedével-ötödével is emelkedhet a törlesztés,
még akkor is, ha a svájci frank nem erősödött a
forinttal szemben. A THM nem képes kezelni

sem a devizahitel árfolyamkockáza-
tát, sem a változó kamatozásból
fakadó kockázatokat. 
A tőzsdén azt szokták mondani,
hogy nem a rossz hír a legrossz-
abb, hanem a bizonytalanság. A
lakáshiteleknél sem a magas díj a
legrosszabb, hanem a számunkra
előre megbecsülhetetlen tétel. Ez
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pedig nemcsak a későbbi deviza-
árfolyamra és a kamatra lehet
igaz, de a kezelési költségre is.
Egy alacsony kezelési költséggel
kínált, de amúgy drága hitel nagy-
on veszélyes, mert az akár
húszéves bank-ügyfél kapcsolat-
ban már a második évben
megemelkedhet a kezelési költ-
ség, ami azonnal felülírja a hitel előnyeit. És ami
még hiányzik a THM-ből! A kiszámolhatatlan
jövőbeli változások mellett egyes díjtételek eleve
nincsenek benne a THM-szá-
molásban. Természetesen a THM
tényleg egy megfelelően használ-
ható mutató, de a bank alvál-
lalkozóinak fizetett tételeit nem
tartalmazza, például a közjegyzői
díjat. Ezek, pedig olykor nem
elhanyagolhatóak. Gondoljunk
bele, hogy a pár tízezer forintos
értékbecslői díj ugyan nem tűnik
veszélyesnek, de egy építési hitelnél nemcsak
egyszer, hanem akár ötször is újra felmerülhet,
amikor a független értékbecslő különböző
építési fázisokban újra és újra
elvégzi az értékbecslést. Első pil-
lanatra a világ legegyszerűbb
dolga a lakáshitel felvétele, mi is
az üzletben vagyunk érdekeltek, a
bank is, ott a remek fedezet is,
miért ne tukmálnák ránk a bankok
a pénzüket. Ez alapvetően igaz,
ugyanakkor a tapasztalatok azt
mutatják, hogy a meghirdetett 2-3
hét alatt csak egészen ritka esetben jutunk
valóban a pénzhez. Az összes szükséges doku-
mentum beszerzése időigényes
(sokkal előre nem is lehet
felkészülni, mert bizonyos doku-
mentumoknak frissnek kell
lenniük, azaz meghatározott időn
belül kellett készülniük). Nagyon
ritka az, hogy minden papír, ami-
vel érkezünk, elfogadható a
banknak, és ha egy kicsit is
atipikus a szituációnk, akkor

elhúzódik a bírálat. Az egyedi élet-
szituációk (akár csak egy nem
hivatalos élettársi kapcsolat), egy
speciális tulajdoni arányban bir-
tokolt ingatlan biztosan lassítja a
folyamatot. Semmiképpen sem
szabad tehát a folyamat
megkezdése előtt biztosan
kalkulálni a bank pénzével, és így

szerződni, nehogy azután ne tudjuk tartani vállalt
elkötelezettségeinket, bukjuk például a foglalót.
Azzal a bankkal érdemes szerződni, amely nem

feltétlenül a leggyorsabb, de e tek-
intetben a legmegbízhatóbb, tartja
a vállalt határidőket. Az idő mellett
a pénzzel sem szabad egészen
pontosan kifeszítenünk magunkat.
Különösen az építkezéseknél biz-
tosan lesznek előre nem kalkulál-
ható költségek, de sajnos álta-
lában magának a hitelfelvételnek is
vannak olyan díjai, amelyeket nem

megfelelően veszünk figyelembe. Ha nem
akarunk likviditási problémákba kerülni, és van rá
lehetőségünk, érdemes a szükségesnél 15-20

százalékkal több hitelt felvenni.
A bankok nem ellenségei ön-
maguknak, így nem elméleti,
hanem gyakorlati módon próbálják
felmérni az ügyfelek jövedelmi
helyzetét, de nincsen könnyű dol-
guk. Elég nehéz ugyanis azokat a
személyes jövedelmeket, amelyek
adóelkerülés miatt nem így vannak
elkönyvelve, valóban a magán-

személy jövedelmének tekinteni. Akinek evás
cége van, EKHO-s fizetése, vagy törvénytelen

(teljesen láthatatlan) jövedelme,
annak azt is figyelembe kell ven-
nie a hitelfelvételnél, hogy az
adott bank elfogadja-e a külön-
böző jövedelemtípusokat, illetve
egyáltalán mennyire hangsúlyos
a hitelbírálat során az ügyfél
jövedelme. Van olyan konstruk-
ció, ahol csak a fedezet a
lényeg.



Napjainkban egyre több embernek jut eszébe,
hogy megtakarítást hozzon létre, majd ezt a
megtakarítást megfelelő módon fialtassa,
befektesse.
Hazánk polgárai még csak tanulják a pénzpiac
lehetőségeit, a megtakarítások
megfelelő elhelyezését, a pénz-
piacon fellelhető befektetések
közül a számukra leginkább test-
hezállót vagy megfelelőt, a meg-
felelő pénzügyi szinthez tartozó
kockázatok felvállalását, vagy
egyszerűen kiigazodni a pénzügyi
szolgáltatások kínálta befekte-
tések dzsungelében. Megszok-
hattuk, hogy a rendszerváltozás
óta rengeteg befektetési lehető-
ség próbálja megtalálni a hon-
polgárokat. 
Nos, jómagam pénzügyi szolgál-
tatásokat kínálok elsősorban magánszemélyek
részére, azzal a nem titkolt céllal, hogy a vevő
igényeit kívánom kielégíteni, s nem eladni az
általam nyújtott széles palettáról egy terméket.
Nagyon fontos a testre szabott megoldás, mi a
vevő problémája, mire keres megoldást, mi az,
ami érdekelheti őt, s megtaláljuk a pénzügyi
piacon a számára legmegfelelőbbet. Első-
sorban jelzáloghitelek, pénzkihelyezések azok
a pénzügyi tranzakciók a mai magánerős
piacon, amelyek a legkellendőbbek. Sajnos,
elsősorban a tőkeszegénység miatt, ezért
adósságrendező hitellel is foglalkozom, mely
manapság egyre népszerűbb termék az
emberek körében. Ugyanakkor a pénzpiacon

olyan garantált befektetést kínálok élet-
biztosítással, amely 100%-osan biztonságos,
azaz a befektetett pénzt a futamidő végén
garantáltan visszafizetik a garanciaidő alatt
gyarapodott hozammal együtt. 

Ez nem zárja ki a magas ho-
zamot, mert felső korlátja
nincs a befektetés e formá-
jának! A futamidő meg-
hosszabbítható, nem egyszeri
lehetőség.
A befektetés azonban igazából
kombinációs lehetőségeiben
nyújt óriásit! Elsősorban
jelzáloghitelek, adósságren-
dező és építési hitelek kihe-
lyezése során merül fel, hogy
kombinálható más pénzügyi
szolgáltatásokkal a hitel fel-
vétele. Ez azt jelenti, hogy

ingatlanvásárláshoz, vagy egyszerűen meglévő
ingatlanunkra felvett jelzáloghitel egésze, vagy
adósságaink kifizetésével csökkentett része
befektethető részvényalapokba, melyek kü-
lönböző előnyökkel járnak közvetlenül, ezen
túlmenően pedig csökkenti a visszafizetendő
hitel tőkerészét!
A biztosítással kombinált jelzáloghitel lényege,
hogy a kamat svájci frank alapon kerül törlesz-
tésre a bank irányába, míg a tőketörlesztés
forint alapon a biztosító felé. Így a tőke ese-
tében kizárt az árfolyamkockázat, nagyjából
fele a svájci frank alapú jelzáloghitelekhez
képest, hiszen csak a kamatfizetés történik
svájci frank alapon. A tőketörlesztés során
nem egyből fizet a biztosító a banknak, hanem
befekteti a befizetéseket folyamatosan,
melynek hozamából 80% -t átad az ügyfélnek,
majd lejáratkor törleszt a banknak. Ez a
konstrukció hosszabb futamidejű hitelek
esetében működik, azaz 10 éves futamidő
felett. Az igényelt hitelösszegnek legalább 3

Személyre szabott
pénzügyi megoldások
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millió forintot el kell érnie. Nem szabad
elfelejteni, hogy legalább 10 éves biztosítási
tartam esetén adókedvezményt vehetünk
igénybe a befizetett díjra. Ha legalább 10 éves
szerződésből 10 éven belül nem vonunk ki
pénzt, akkor a befektetés hozamát nem terheli
kamatadó! Ezzel megtakarítható a hozam
20%-a. Természetesen a jelenleg érvényben
lévő adókedvezményt is igénybe vehetjük, sőt,
az ügyfél halála esetén nem visz mindent a
bank, hiszen a biztosítás teljesíti a jelzáloghitel
követelte pénzügyi kritériumokat. A család is
biztonságban.
Érdemes pénzügyi szempontból gondolkodni.
Ha adósság problémáink vannak, akkor
magasabb hitelfelvétel mellett nemcsak az
adósságainkat tudjuk rendezni, de jut be-
fektetésre is a megmaradt hitelösszegből,
biztosítva ezzel a tőkét a befektetéshez, így
kevesebbet kell fizetnünk, mintha csak annyit
vennénk fel, mint amennyi az adósságaink
rendezéséhez szükséges.

Abban az esetben, ha lehetőségünk van hitelt
felvenni, de nem szükséges és mellette nincs
tőkénk befektetésre, akkor végképp érdemes

mindezt megtenni, miután az általam
bemutatott pénzügyi lehetőségek kocká-
zatmentes, garantált befektetések, ráadásul a
jelzáloghitel visszafizetése ebben az esetben
olcsóbbá válik, vagyonunk dolgozik, mely
pénzügyi befektetés híján passzívan visel-
kedik.

Remélem felkeltettem érdeklődését első-
sorban a pénzügyi befektetések piacainak
irányába, melyek ingatlan finanszírozáshoz
kapcsolódnak, s meghallgathatom kérdéseit,
elképzeléseit és testre szabott megoldást
ajánlhattok Önnek.

Az Ön pénzügyi tanácsadója:
Elsholtz László 70/3786025;

E-mail: elsholtzlaszlo@yahoo.com

Ingatlan HÁZ és KERT 15



16 HÁZ és KERT Ingatlan

Budapest több területén épülnek manapság
különböző társasházak, lakóparkok. Ezek
közül az egyik legkedveltebb, legnagyobb
sláger a Helikopter Lakópark. Valószínűsít-
hető, hogy két tényező befolyásolja legfőképp
ezt az eredményt. Egyrészt nincs túl messze a
városközponttól, az autós közlekedés kife-
jezetten jó, míg a tömegközlekedés is elvisel-
hető. Másrészt zöldkörnyezet, nyugodt külvá-
rosias hangulat mellett, kertkapcsolatos, vagy
teraszos lakásokhoz lehet jutni 16–18 millió
forint körüli áron.
A területen rengeteg vállalkozás épített, és épít
ma is különböző házakat. A legjellemzőbb a
4–6 lakásos társasházak építése, elsősorban
üzleti szempontból. Az Art-X Kft. beruházá-
sában megvalósuló 6 lakásos társasház
építéstechnológiájában nem nyújt egyedit. Az
ismert vasbeton sávalapra, Porotherm 30-as
falazóblokkból épül a ház, melyen monolit

vasbeton födémek választják el a szinteket. A
lakásokat hanggátló falakkal választják el
egymástól, egy Schiedel gyűjtőkéménybe ke-
rülnek bekötésre a lakások kazánjai. Hagyo-
mányos fából készülő kétállószékes fafe-
délszék, horganyzott bádogos rendszerrel és
betoncseréppel kerül lefedésre az ingatlan. Az
épület homlokzatképzése 5 cm-es hőszige-
telőrendszert kap, melyre diszperziós vékony-
vakolat kerül. A homlokzati nyílászárók mű-
anyagból kerülnek legyártásra, míg a beltéri
használatra faajtók kerülnek beépítésre.
Hidegburkolat gyanánt kerámia, akár a vevő

által külön választható felár ellenében, vagy
hozható, biztosítható a beltéri fal- és padló-
burkolatok céljára. Ugyanez a helyzet a me-
legburkolatoknál, ahol laminált padlóburkolatot
biztosít a beruházó. A fürdőszobában alap
szaniterek fehér színben, a lakások fehér
beltéri diszperziós falfestékkel történő festése

Helikopter házak,

lakások
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alapáras. Ettől eltérő esetben vevő rendelhet
felár ellenében vagy biztosíthat saját maga
egyedi megoldást. Lakásonként 1 fázist (32
amper) elektromos teljesítmény van az
alapárban.
A 2007 decemberében várható átadás két-
szintes lakóházat ad a vásárlóknak, melyben 2
db 60m2-es, 2 db 63 m2-es és 2 db 92 m2-es
lakás készül. A parkolás lakásonként 1 db
autóval számolva a telken kialakított udvaron
kerül megoldásra. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy családosok szeretnek kiköltözni a
lakópark területére, hiszen 1 km-n belül óvoda
és általános iskola is fellelhető.
A beruházó döntésétől és jóváhagyásától
függően a vevőknek lehetősége van arra,
hogy a bemutatott alaprajzi elrendezésen –
ha műszakilag megoldható –, térítés
ellenében, a beruházó által megjelölt idő-
pontig módosítson. A módosítást beruházó

külön felkérésre, a feltételek teljesítése után
valósítja meg. 
Aki esetleg lemarad a bemutatott építkezésben
kínált lakások megvásárlási lehetőségéről,
azoknak később is van lehetőségük vásárolni,
hiszen a fejlesztők még további épületeket
fognak felhúzni.
Érdeklődni lehet: 30/3827414, 30/9514750
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A pénzügyi tárca harmadszor is megbukott va-
gyonadóztatási tervével. Korábban úgy tűnt,
még a luxusadó határát sem viszik majd le 50
millió forintra a mai százmillióról - vagyis nem
teszik működőképessé a ma létező, egyetlen
valódi értékalapú ingatlanadót. 
Annak ellenére sem kapott támogatást az
adónem, hogy négy, más ingatlanokat terhelő
helyi adót váltanának ki vele, és a korábbi ter-
vekkel ellentétben nem volna kötelező az önkor-
mányzatoknak bevezetni. Tehát egyelőre nincs
szó az egységes
értékalapú ingatlan-
adó a konvergencia
programban vállalt-
hoz képest immáron
egy évvel eltolt,
2009-es bevezeté-
séről. Sőt: a szocia-
listák szerint csak
vizsgálják, milyen ha-
tása volna a luxu-
sadós értékhatár-
csökkentésnek. A
vagyonadóztatási ter-
vvel két cikluson belül harmadszor próbálkozik a
Pénzügyminisztérium (PM). Egyes vélemények
szerint a luxusadó-határérték csökkentésével
már a középosztály felső része is fizethetné a
terhet, hiszen a hirdetésekben is mennyi 50 mil-
lió feletti értékű ház, lakás jelenik meg. A sza-
kértők számításaira alapozva azonban azt
állítják, hogy ez nem igaz. A luxusadó mai ren-
deletei szerint a középosztály védelme ma hus-
zonkét fővárosi utca lakóinak a védelmét jelenti
csupán. Az ugyanis csak ott igaz, hogy átlagos,
80-90 négyzetméteres lakással be lehet kerülni
a luxusadós kategóriába 50 milliós értékhatár
esetén. Nyolcvan négyzetméter alatti lakás hat
fővárosi utca esetén jelent ebből a szempontból
fenyegetettséget. Az adót az értékhatár feletti
részre kell csak megfizetni. Vagyis: ha 52 mil-
liósra jönne ki az ingatlan értéke az adóalap-

számításkor, akkor kellene fizetni évi tízezer
forintot. A ma 50 millió forint felett hirdetett ingat-
lanok a luxusadó értékelési rendszere szerint
azonban nem érik el ezt a határt. A luxusadó-
rendelet szerint ma 5 százalékkal kisebb az
értéke (ennyit lehet levonni a számításkor) a
nem komfortos lakásnak. Újabb öt-öt száza-
lékos értékcsökkentést jelent, ha négynél
kevesebb a szoba, ha a lakás ablakainak
legalább a fele északra vagy udvarra néz, ha a
ház 30 évnél régebben épült (ha 80 évesnél is

öregebb, akkor 15-
öt), ha panel vagy
könnyűszerkezetes
az épület, és akkor is,
ha a harmadik
emeletnél magasabb
szinten van, és nincs
lift. A lakások katego-
rizálása egyébként
meglehetősen fele-
másra sikeredett: két-
száz négyzetméter
hasznos alapterület
kell ahhoz, hogy

Budapest legfrekventáltabb részein kívül bár-
milyen ingatlan luxuskategóriájúnak mi-
nősüljön. Márpedig a hasznos alapterületbe a
garázs, a pince – így jó eséllyel az úszóme-
dence –, a terasz, és az 1,90-es belma-
gasság alatti tetőtér sem számít bele. Vagyis:
nagyon kevés az olyan ingatlan, ahol egyál-
talán szedni lehet luxusadót. Az utcabesorolás
még egy újabb furcsaság: van olyan
rózsadombi terület, amelyiknél azt a főutcát,
ahol a buszok közlekednek, nagyon
értékesnek és előkelőnek sorolták be, a nyu-
galmas, csendes és gyönyörű mellékutcákat,
pedig leminősítették. A 150 ezer lakosú
Szegeden 1 (!) ember vallotta be, hogy 100
millió forint feletti értékű ingatlannal ren-
delkezik... Ez alig 50 000 Ft haszon volt a
városnak az elmúlt egy évben...

Luxus- vagy ingatlanadó



Kert



20 HÁZ és KERT Kert

Az élő táj képződményei befolyásolják az
energia áramlását: így van ez a kerttel is. Íme
néhány ötlet  a növények, ösvények, tavak és
kerítések elrendezéséhez. 
Az élő táj képződményei alapvetően befolyá-
solják az energia (chi) áramlását. Fontos, hogy
mi van körülöttünk, hiszen minden hatással van
az életünkre. Ha úgy gondolkozunk, hogy
minden rezgés, energia, akkor nem lesz nehéz
ráhangolódnunk a feng shuira, hiszen ez a
„tudomány” az energiával foglalkozik – állítják a
hívők. A keleti gondolkodás szerint a chi-t a
hegyek szülik, a víz gyűjti össze és hordozza. A
víz mindig az alacsonyabb helyekre tart. Az a
víz hozza a legtöbb, legjobb energiát, amelyik
lassan kígyózik a lábunk előtt és tiszta. A feng
shui szerint a „szék” forma az ideális elhelyez-
kedés. Ha madártávlatból nézünk rá telkünkre,
akkor tudjunk a legjobban elképzelni ezt. Mö-
göttünk egy magas támla, ami védi a hátunkat,

jobbról-balról egy-egy karfa, ami biztonságot
ad és amin nyugtatjuk a kezünket, előttünk
szabad terület, ami jó rálátást nyújt az előttünk
kanyargó vízre, amit így szemmel tudunk
tartani. Amikor a kert kialakítására törekszünk,
akkor ezt a formációt kell elsősorban létrehoz-
nunk. Ha ez nincs jelen a környezetben
természetes formában, akkor általunk készített
objektumokkal teremthetjük meg. Tehát a ház
mögött legyen valami biztonságot adó épít-
mény. Lehet ez egy másik épület, vagy ma-
gasra növő fák. Jobbról-balról alacsonyabban
növő bokrokat telepítsünk. A következő fontos
lépés, hogy a ház előtt legyen szabad tér, amit
a kínaiak mingtang-nak hívnak, hogy legyen
hely, ahol össze tud gyűlni az energia, hogy a
hatása még koncentráltabbá válhasson. Ezzel
meg tudjuk teremteni a biztos alapokat a feng
shuis kerthez. Járjuk végig a még üres kertet.
Időzzünk el egyes helyeken. Figyeljünk arra,
hogy hol szeretünk jobban, hol kevésbé lenni.
Ez már jó támpont ahhoz, hogy hova helyez-
zünk el kerti padot, vagy játszórészt a gyere-
keknek. Figyeljük meg, hogy hol van a kert
közepe. Ez nem feltétlenül a mértani közép,
hanem egyfajta „szív”, amit kertünk körbe ölel.
Ez legyen a kiindulópont a tervezésnél, ide

A feng shui szellemében
kialakított kert
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futnak össze az energia-
utak. A továbbiakban
szükségünk van az
iránytűnkre, hogy be
tudjuk tájolni, melyik
égtáj melyik területet
uralja. Minden egyes
égtáj egy-egy természeti
elem tulajdonságait hor-
dozza. Ezzel a mód-

szerrel a kert összes területén könnyen
eldönthetjük, hogy hova milyen növényeket

ültessünk, például a
déli égtáj a tűz elemet
képviseli. Ezért a déli
területre rózsákat, vö-
rös, bíbor színű virá-
gokat tervezzünk. To-
vábbi fontos szempont
a „támadó energiák”
csillapítása. A hegyes
élek, a támadó formák
(pl. lámpaoszlop az
utcán) negatív hatá-

súak lehetnek, amennyiben a ház bejáratát
támadják. Ha megoldható, akkor szüntessük
meg a rideg formát vagy állítsunk eléjük
valamit, ami eltakarja előlünk támadó
hatásukat. A víz a keletiek szerint a jólétet
jelenti, ezért a kertbe telepített tavak, ha
megfelelő helyre tesszük őket, nagyon sok
szerencsét tudnak otthonunkba csalogatni.
Néhány nagyon egyszerű elv a tavak
elhelyezéséhez: ne tegyünk a ház mögé tavat,
mert gyengíti biztonságunkat, rontja anyagi

helyzetünket. Ne
készítsünk zajos,
hangos csobogá-
sú vízeséseket,
mert zavaró. Te-
remtsük meg a yin-
yang egyensúlyt. A
fák, élő növények
hordozzák a yang
minőséget, míg a
kövek az ellentétes
pólust, a yint.

Ezért ne csak virágokat, fákat, bokrokat
ültessünk, hanem alakítsunk ki sziklakerteket
is portánknál. A kövek a biztonság érzetét
keltik, ha minimum 1/3-ad részük a földbe van
ásva. Készíthetünk belőlük tájképet vagy
szobrot. A lapos kövek vízszintesen vezetik az
energiát (föld elem), míg a magasba törők
felfelé irányítják azt. A köveket úgy helyezzük
el, hogy a legszebb oldaluk legyen szem előtt.
Nincsen feng shui kert utak nélkül, hiszen ezek
kötik össze a kert egyes részeit, összefüggő
egészet csak ezekkel együtt tud alkotni. Az
ösvények legyenek kissé kanyargósak. Az
egyenes járdán túlságosan felgyorsul az
energia, veszít kedvező hatásából. Az, hogy
miből készítjük a járdát vagy utacskát, igazából

ízlésünkre van bízva. De azért hallgassunk
ösztöneinkre, ne csak az ízlés és a pénztárca
alapján válasszunk. Ha lecsendesítjük folyton
kattogó elménket, akkor jobban érezzük az
energiákat, és rá tudunk érezni arra, hogy
milyen forma, szín, elrendezés a legjobb.
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Paradicsomgyár
Hogyan készül a piros-ropogós-ötbogyós pa-
radicsom? Baks községben, egy profi kertész
üvegházában, „gyártósoron” készülnek a
hibátlan egyen-zöldségek. Nem túlzó a gyártás
szó, hisz szinte mindenben eltér a hazai kis
háztáji paradicsomtermesztéstől. A végered-
mény azonban – az elsőre kicsit ijesztőnek
tűnő környezet ellenére – kiváló minőségű.
Nem ízetlen, ki tudja honnan származó ütődött
valami, amit a legtöbb bevásárlóközpont
zöldséges pultjain tavasszal sok forintért
kínálnak. A profi (szakmai nyelven: integrált
termesztésű) paradicsom gyártósorának a
következő igényeket kell kielégítenie: legyen
kéznél egy nagylégterű, csúcstechnológiával
felszerelt üvegház (értsd számítógép vezérelte
páraszabályzó, szellőztetőrendszer, klímasza-
bályzás), jól termő, fürtös paradicsomfajta,
csepegtető öntözőrendszer tövenként, ráadá-
sul ez utóbbi nem egyszerűen egy lyukas cső,
hanem olyan fajta berendezés, amellyel
pontosan adagolható és nyomon követhető a
napi víz- és tápanyagmennyiség. További fon-
tos követelmény a palánták földtől való teljes
elválasztása. A palánta egy 10x10 cm-es
kőzetgyapot-párnában érkezik a neveldéből,
amit később – hogy gyökerei „szabadon” nő-
hessenek – egy zacskóba zárt kőzetgyapot-
paplanra helyeznek. A fenti bonyolult és drága
felszerelésre azért van szükség, hogy a pa-
radicsomnövény életét akár egy évre
(novembertől-októberig) meghosszabbítsák.
Ezalatt egy tő akár 15 métert nőhet és
négyzetméterenként 50 kiló 5 bogyós fürtöt is
teremhet – büszkélkedett a tulajdonos a nem
mindennapi teljesítményről. A fákat is kenterbe
verő 15 méteres éves növekedés nem félreírás,
jó esetben tényleg ennyit nő a tő, s hogy ne
kelljen ilyen magas üvegházat építeni, a letermett
szárakat folyamatosan, ringlispílszerűen
felcsavarják. Első pillantásra kegyetlennek tűnik
az eljárás, de a növénynek meg sem kottyan.

Mivel tél végétől szinte folyamatosan érik a
paradicsom, a vegyszeres növényvédelem nem
megoldás a kártevők ellen. Nemcsak azért
kerülik a vegyszereket, mert nem adhatnak el
fogyasztásra permetleves paradicsomot, hanem
azért sem, mert minden nap emberek dolgoznak
a sorok közt. Azonban szerencsére a biológiai
növényvédelem tökéletes megoldás a kártevő-
mentesítésre: a vegyszerek helyett a kártevők
természetes ellenségei (ragadozói) nyújtanak
védelmet. A ragadozók akkor végeznek szép
munkát, ha sok van belőlük az állományban, és
az üvegház klímáját részben az ő igényeiknek
megfelelően alakítják. Érdekes, hogy a biológiai
védekezés nem jelent teljes kártevő-
mentességet, de nem is ez a cél, hanem az,
hogy a kár mértéke ne legyen a megengedettnél
nagyobb. Hihetetlen, hogy az ipari körülmények
között termesztett paradicsom akár teljesen
vegyszermentes is lehet. A kertészek
hozzáértése mellett a ragadozó rovarok és a
szorgalmas poszméhek munkája is elismerésre
méltó. A végeredmény, pedig a minőségi,
egészséges paradicsomfürt, amelyet a piacon
külön címkével ellátva hoznak forgalomba. Az
integrált termesztésből származó paradicsom
lehet, hogy drágább, mint a polcon mellette
elterülő, minőségileg kifogásolható termék, de a
körülményeket ismerve most már megérthetjük
ennek okát, és rajtunk múlik, hogy melyiket
választjuk.
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Sót tűrő paradicsom
Fantasztikus bejelentést tett
két észak-amerikai biológus,
miszerint előállították az első
olyan paradicsomot, amelyet
akár sós vízzel is öntözhetnek
a gazdák, vagy nagyobb
sótartalmú földbe is vethetnek,
mégis ugyanúgy fejlődik, mint
hagyományos paradicsom-
társai. Az áttörést a University
of California, illetve a Univer-
sity of Toronto két biológusa
közösen érte el. Eduardo
Blumwald és Hong-Xia Zang
olyan módon állította elő a rendkívül ellenálló
paradicsomot, hogy egy káposztaféléből, az
Arabidopsisból egy speciális gént ültettek egy
hagyományos paradicsomba. Ez a gén egy
olyan proteint vezérel, amely képes kiszűrni a
felesleges só mennyiséget, mielőtt emiatt a
növény károsodna. Az új, genetikailag
módosított paradicsom ezt a képességet úgy
alkalmazza, hogy a felesleges só mennyiséget
sejtjeiben külön részekben tárolja el,
elsősorban a levelekben. A növény ilyen
módon, még közvetlen
környezetében a talajból is
eltávolítja a fölös sót.
Előállítói szerint a sót tűrő
paradicsom ugyanolyan ízű,
mint a hagyományos pa-
radicsomok, sőt a kanadai
Dr. Zhang szerint még jobb
is, mint az eredeti. A
kutatók szerint, három év
múlva képesek lesznek,
már a mezőgazdaság
számára is hasznosítható
génmanipulált, sót tűrő
paradicsomot előállítani.
Blumwaldék azt remélik,
ezzel az áttöréssel megnyílt

az út több, más olyan növény
kifejlesztése előtt, amelyekkel
segíthetnek a rosszabb
földekkel, illetve magas
sótartalmú öntözővizekkel
rendelkező országok
mezőgazdaságán. Hiszen
éppen ez a Föld mezőgaz-
daságának egyik fő problé-
mája, hogy a magas sótar-
talom miatt a Föld megművelt
területeinek csupán 40%-a
alkalmas növénytermesztésre.
Stanley Wood a Nemzetközi

Élelmezésügyi Intézet (IFPRI) egyik tudósa
szerint ez az arány az öntözött területeken csak
romlik, hiszen az öntözés során is különböző
sók kerülnek a
talajba. Ezért is
üdvözlendő egy
ilyen eredmény,
amely megoldást
jelenthet az egy-
re romló minő-
ségű földek

megművelésére. Az ehhez
hasonló áttörésekre tényleg
nagy igény van, hiszen
évente kb. 25 millió
hektárnyi, egykor termé-
keny föld vész el a
mezőgazdaság számára,
éppen az öntözőrendszerek
indukálta sótartalom-növe-
kedés miatt.
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Egészséges paradicsom
A tavalyi év csapadékos, hűvös nyara a
paradicsomot kellemetlenül érintette. Ez az
időjárás ugyanis kifejezetten kedvez a fitoftórás
betegség járványszerű el-
terjedésének. 
Az idén ellenben nagyon
kedvező volt az időjárás, bár
voltak nagy 20 fokot is
érintő hirtelen lehűlések. A
tavalyi csapadékos, viszony-
lag hűvös nyár más kerti
növények mellett a para-
dicsomot is igen kelle-
metlenül érintette. Mindenekelőtt azért, mert
ez az időjárás kifejezetten kedvez a
paradicsom legveszedelmesebb ellensége, a
fitoftórás betegség járványszerű elterje-
désének. Elsősorban a szabadföldi állo-
mányokban fertőz. Hogyan szegülhetünk
szembe ezzel a problémával? A kórokozó egy
gomba, amely a paradicsomon kívül a
burgonyát is megtámadja. A fertőzési források
a talajban maradt elhalt növényi
részek, burgonyagumók,
amelyben a gombafonalak to-
vább élnek, illetve áttelelnek. A
gomba számára a 18-20 °C a
legkedvezőbb. Ha ilyen hőfokon
a növény felülete akár csak
néhány órán keresztül nedves,
a széllel röpködő gombaspóra
megtapad a vizes felületen,
majd a légzőnyíláson keresztül
behatol a növény szöveteibe. Ha jól érzi magát,
a levelek fonák oldalán is megjelenik finom por
formájában, s további gomba spórákat
fejlesztve tovább fertőzi az állományt. Milyen
tüneteket okoz ez a gomba? A növény szinte
minden részén megtalálhatók a nyomai: a
levélen és a száron zöldes-barnás vizenyős
foltokban jelentkezik, melyek később el-
szürkülnek, végül elszáradva lógnak. A bogyón

nagy kiterjedésű, elmosódott szélű,
vörösbarna foltok jelennek meg, amelyek
könnyen elrohadnak. Erős fertőzés esetén az

egész paradicsomültetvény úgy
nézhet ki, mintha leforrázták
volna. Hogyan védekezzünk ez
ellen a gomba ellen? Először is a
betegségre kevésbé fogékony
fajtát kell vásárolnunk, majd a
termesztés során figyelemmel
lennünk arra, hogy elkerüljük a
gomba számára ideális
körülményeket. Telepítéskor ne

ültessük sűrűn a töveket, az öntözést, pedig
inkább a délelőtti órákban végezzük, mikor a
levél felülete hamarabb felszárad. Viszont
olyan évben, mint az tavalyi, nem lehetünk meg
vegyi védelem nélkül. A tavalyi évben nagyon
magas volt a csapadék mennyisége, ellenben
az idei évvel. A vegyi védekezés csak akkor
hatásos a fertőzéssel szemben, ha azt már a
tünetek megjelenése előtt megkezdtük.

Szabadföldön, a kiültetés után,
május végétől már permetezni
kell az állományt, kezdetben
kontakt hatású (mankoceb,
cineb, kaptán hatóanyagú)
szerekkel, majd vészhelyzetben
kombinálni kell felszívódó
hatású (benalaxil, efozit,
oxadixil hatóanyagú) készít-
ményekkel. Az ilyen romlott
paradicsomtetemeket ne ássuk

el a kertünkben, szabaduljunk meg tőlük
(dobjuk ki vagy égessük el), s jövőre a kert egy
másik részében próbálkozzunk a paradicsom
nevelésével. Ezek után már csak abban kellett
reménykednünk, hogy a következő nyár
kegyesebb lesz hozzánk, s a sok csapadék
mellett hosszabb napsütéses időszakokra is
számíthatunk. Nos, ezt az elmúlt hónapok
függvényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy
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a tavalyival szemben az idei nyár kedvezőbb
volt a paradicsom fejlődésének. 
A paradicsom fagyérzékeny növény, ezért a
nagyüzemi kertészetek-
ben csak a fagyok el-
múltával ültetik ki palántát
szabad földbe. A kis-
kertben és a balkonon
azonban mégis érdemes
a palántázást már április
közepén megkezdeni,
mert ha nincs tavaszi
fagy, illetve meg tudjuk
őket védeni, akkor korán
lehet szüretelni és
fogyasztani. Ha az
időjárás hidegre fordul, akkor a kiültetett
palánták megvédhetők a fagy hatásától oly
módon, hogy a palántákat földdel
felkupacoljuk; ezt a paradicsompalánták két-
három napig viselik el, azután ki kell bontani
őket. Védhetjük a palántákat papírsüveggel,

szalmatakarással, továbbá úgy is, hogy
agyagcserepet vagy műanyag védőkalapot
bontunk föléjük. 

Ha a korán kiültetett
palántákat mégsem
tudjuk megvédeni, akkor
– az időjárás javultával –
pótoljuk az elpusztul-
takat. Elültetésük előtt a
gödörbe egy kevés érett
istállótrágyát, komposztot
vagy egy Buviplant tab-
lettát tegyünk. A pa-
r a d i c s o m p a l á n t á k a t
mélyen kell ültetni, mert a
szárukon is fejlesztenek

járulékos gyökereket. Márpedig minél több a
gyökér, annál erősebb lesz a növekedés,
és több lesz a termés! Ha a palánták
nevelésük közben megnyúltak, akkor a szár
alsó részét fektessük vízszintesen az ültető
gödörbe.

www.okoplant.hu
okoplant@okoplant.hu

30/959-5151
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Feng shui és kritikusai
Talán már tapasztaltuk, hogy a feng shuiról
akartunk beszélni valakivel, és teljes
elutasításra találtunk. Bőven akad rá ok. A feng
shui szigorúan véve tudományosan nem
bizonyítható. Egyes kritikusok úgy gondolják,
hogy a józan paraszti ész elég ehhez, és a kert
kialakítását amúgy is saját elképzeléseik
szerint végeznék. Akkor meg mihez kell a feng
shui? Tanácsadók gyakorlataik során azt vették
észre, tapasztalták, hogy elsősorban a
férfiaknak esik nehezükre a dolgokat elfogadni
úgy, ahogy vannak. Sokan nagyon kritikus
tanulók voltak maguk is a tanácsadók közül, és
még ma is utána kérdeznek minden feng shui
újdonságnak többen közülük. Ha egy ilyen
embernek szeretnénk megmagyarázni a feng
shuit, akor mozdítsuk ki út onnan, ahol éppen
áll.

Külső és belső tényezők

Egy kísérlet a tisztázásra: kérdezzük meg
valamelyik szomszédunkat, mitől függ egy
helyiség hangulata. Többnyire olyan válaszokat
kapunk, mint a fénytől, a helytől, a színtől, az
illatoktól és sok minden mástól. Készséggel
egyetértünk abban, hogy például egy
pirosra festett hálószobának más hatása
van, mint egy fehérre meszeltnek. A
fémágy esetén is a legtöbb ember
észreveszi a különbséget a faággyal
szemben. Nos, itt külső tényezőkről van
szó, amilyenek a színek, formák és
anyagok, melyek ránk, emberekre
hatnak. Kérdezzünk rá egyszer a belső,
nem látható tényezőkre, melyek egy
helyiséget befolyásolnak! Eltart majd
egy ideig, de egyszer csak előkerül az
ember kisugárzása. Ezoterikus tevé-
kenységeknél gyakran használják az
„energia” szót, Ez az energiafogalom

azonban kicsit más, mint amit fizikai téren
megszoktunk. Ne bonyolódjunk ebbe most
bele, mondjuk azt, hogy egy helyiséget az
érzéseinkkel formálunk.

Az érzések alakítják környezetünket

Ha egy házban állandóan veszekednek, akkor
a ház „megjegyzi” ezt. Faluhelyen például
válóházakról beszélnek. Két vagy három pár
vált el egy - egy ilyen házban. Ha egy ártatlan
pár odaköltözik, előfordul, hogy egy idő után
összevesznek, s végül elválnak. Hogy
történhet ilyesmi? Itt morfogén mezőkről van
szó, melyeket mi emberek hozunk létre, aztán
egy adott helyen tárolódnak. Ismerjük azt a
helyzetet, amikor belépünk egy helyiségbe,
ahol azelőtt két ember veszekedett? Nem
tudjuk, hogy pár perccel azelőtt ott vitatkoztak,
de érezzük, hogy „sűrű a levegő”. Az ember az
érzelmével alakítja a környezetét. Úgy
öltözködünk, ahogy belül érezzük magunkat.
Olyan autót vezetünk, amilyen megfelel
nekünk, és olyan kertjeink vannak, melyek
illenek hozzánk.
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Az érzelmek befolyásolása belülről

Kérdezzünk tovább! Lehetséges az,
hogy az érzések megváltoznak, ha egy
helyiséget külsőleg formára, színre és
megjelenésre megváltoztatunk? Erre
még a kritikusoknak is igennel kell
válaszolniuk. Az erdőben másképp
érezzük magunkat, mint a sivatagban,
és másképp a templomban, mint
otthon. A külső környezet kétségkívül
befolyásol minket. Bocsátkozzunk a
részletekbe. Miért ne változtatná meg
az érzéseinket egy másmilyen
íróasztal az irodánkban? Próbáljuk ki
szomszédunkkal, és segítsünk neki az
átrendezésben. A kertben is úgy megy, mint az
akupunktúrában. Minden növénynek más -
más jelentősége van aszerint,
hogy hol nő a kertben.
Ugyanez érvényes az utakra, a
kövekre, a kerti kunyhókra és
sok más kialakítási elemre.
Mindennek megvan a jelen-
tősége, és befolyásolnak min-
ket.

A Feng shui annak a
művészete, hogy kitaláljuk,
milyen céljaik vannak az
embereknek az életben, és a
környezetüket ennek meg-
felelően úgy alakítsuk, hogy ezeket a célokat el
is érjék. A külső környezetet úgy módosítjuk,
hogy a belső világ változhasson. Egyes feng
shui könyvekben negatívnak tekintik a
komposztdombot. Néha növények negatív
tulajdonságairól is olvasunk. A szakértő azt
állítja, hogy semmi sem negatív. Csupán a
belső állapot tükröződésről van szó. Ha
például a kapcsolatok területén található a
komposztdomb, akkor az elárul valamit a
kapcsolatainkról. Lehetnek termékenyek, de
hanyatlóak is, attól fügően, milyen minőségű a
komposzt. A komposztot tehát ne mondjuk
negatívnak. Ugyanez vonatkozik a hegyes
levelű növényekre. Ezek sá-csivel ren-

delkeznek, mely sebesen áramlik. Ha ez a
növény a belső nyugalom területén nő, és túl
gyorsan zajlanak az események az életben,

akkor az a növény ott nem-
kívánatos. Ha azonban a karrier
területén áll, nagyon is
maradhat, mert talán hasznát
vesszük a gyorsításának.
Ha nekünk teljesen világos, de
a szomszédunk egyszerűen
nem akarja megérteni, akkor
takarékoskodjunk a magya-
rázatokkal és a tanácsokkal.
Tegyük meg magunknak, és
egyszerűen mutassunk példát.
A gyerekeknél is ez a legjobb
módszer.

Sok sikert kívánunk!
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Gondolt már arra, hogy egy korábban sötét színű (pl:dió) lazúrral lekent fafelületet most
mégis világosabb (pl napsárga) árnyalatban szeretne látni? Ha igen, akkor most erre
kiváló megoldást kínál Önnek a Sadolin új terméke, a selyemfényű Superdec Kiváló
Fedőképességű Fafesték. 
A Superdec Fafesték kültéren és beltéren egyaránt használható. Kültéri fafelületek
esetében a Fafesték megvédi a fát az időjárás káros hatásaitól, víztaszító hatású és véd
az UV sugárzás ellen. Rugalmas bevonatot képez a fán, így ellentétben a
zománcfestékekkel nem repedezik, nem pereg le. A Superdec Fafestéket könnyű fel-
hordani, nem igényel szakértelmet és nincs kellemetlen szaga. 12 gyönyörű
színárnyalatban létezik: fehér, homo, szahara, napsárga, terrakotta, vörös, svédvörös,
teak, zöld, mélyzöld, galambkék, királykék."

ÚJ SADOLIN
SUPERDEC KIVÁLÓ
FEDŐKÉPESSÉGŰ
FAFESTÉK 



Építőanyagok HÁZ és KERT 31

ÚJ SADOLIN LAKKOK
A SADOLIN QUICKSTEP egzkomponensű, vizes bázisú,
környezetkímélő lakk, amely gyorsan szárad. Felhasznál-
ható hajópadló, lépcső, kezeletlen parafa és egyéb
beltéri fafelületek bevonására, de alkalmas normál és
erős igénybevételnek kitett parketták és fapadlók
felületkezelésére is. Kopásálló felületet ad és elennáll a
háztartásban alkalmazott vegyi anyagoknak. Korábban
már bevon parketták, fafelületek felújító lakkozására is
kiválóan megfelel. Felhordása egyszerű – történhett
ecsettel, vagy hengerrel – és megőrzi a fa természetes,
natúr hatását. A Sadolin másik ajánlata a SAMBA parketta-
lakk, amelynek kopásállósága kiemelkedő: alkalmas
keményfák és puhafa, pl. fenyő lakkozására, valamint
natúr és korábban lakkozott fafelületek átvonására is.
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1. NYÍLÁSÁTHIDALÁSOK, NYÍLÁSÁTHIDALÓK

A Magyarországon előregyártott szilikátanyagú
nyílásáthidalók túlnyomó többségének méretei
nehezen, vagy egyáltalán nem illeszkednek a
mészhomoktégla falazatok vastagságaihoz
(115, 175, 240, 300 mm) és a téglák sor-
magasságához (250 mm). 
A helyszínen, a szokásos módon,
természetesen lehetséges a
monolit vasbeton áthidalók kiala-
kítása, amire az épület tervezője
ad kiviteli tervet.
Külső falak esetében szokásos
továbbá az a módszer is, hogy a
födémperemen készülő koszorú-
koszorúgerenda részeként, azzal
egybe betonozva és vasalva
tervezik meg a nyílások áthi-
dalásait. Kisebb  belmagasságok
esetén gyakori, hogy a tömör vasbeton
födémlemez erősített vasalású szegélye egyben
a nyílásáthidaló is, amikor is a nyílászáró
tokmagasítása hidalja át a magassági
különbséget.
A kifejezetten sokféle redőnyszekrény, ezek
méret és szerkezeti változatai, mindenképpen
egy illesztett, igen gyakran egyedi megoldású
nyílásáthidalót követel.

A fentiek problémakörére megoldásként kérjük
a MegaHáz Bt-t, annak kereskedőit és
szaktanácsadóját megkeresni, ahol is az adott
épület igényeihez illeszkedő részletmegoldást
és termékválasztékot tudunk javasolni.

2/HŐGÁTAK KIALAKÍTÁSA
A FALAZATOKBAN

Általános tévedés, hogy hőhíd
gondok csak a külső tér felé
tapasztalhatóak, amint azt tudjuk,
a talaj, a pince, a garázs, padlás
és egyéb csatlakozó hidegterek
felé is kialakulhatnak a hőhidak.
Például jellemző hibahely az
összes falsarok (kifelé hűlés), a
betonalapra ültetett külső és belső
fal (lefelé hűlés), a hidegterű pince
falaira födémére ültetett külső és

belső fal (lefelé hűlés) az erkély-lodzsalemez
(kifelé és lefelé hűlés), zárókoszorú (fölfelé
hűlés), …
A hideg szerkezetre ülő illetve azokhoz
bármilyen irányban csatlakozó faltestek illesztési
zónájában be kell tervezni egy elegendő
teherbírású „hőgát” téglasort, s ennek be-
építését is meg kell követelni a kivitelezőtől. Ez
az erőátadásra alkalmas hőgáttégla, nagyszi-
lárdságú és tartósan nagy teherbírású, hőszi-
getelő jellemzőjű szerkezeti könnyűbetonból
készül: LIAPORBETON, ÜVEGHAB-BETON,
ÖNTÖTTTÉGLA. A hőgáttégla a mészhomok-
téglákhoz méretkoordinált, így beépítése a
szokásos falazási technológiával történhet.A
hőgáttégla alkalmazása minden olyan helyen
kötelező, ahol valamilyen szerkezeti erőátadásra
alkalmas hőszigetelésre van szükség: például a
tetőterek felé is. A beépítési helyekről a
MegaHáz céges CD-információs lemezén
többszáz csomóponti rajz ad tájékoztatást.  

Szerkezeti megoldások
mészhomoktéglával




