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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 60 m2-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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Átláthatóbb építőipari
kivitelezések a jövőben?

Az építőipari kivitelezések átláthatósága ér-
dekében 2008-tól módosítaná a kivitelezési
előírásokat az önkormányzati és területfe-
jlesztési tárca által kidolgozott tervezet. Ebben
szigorítanák a szakmai követelményeket és az
ellenőrzést is. 
A tárca azzal indokolja a szigorúbb előírások
bevezetését, hogy mélyre süllyedt az építési
fegyelem. Jelentősen növekedett a szabályta-
lan építkezések száma, ezzel egyidejűleg
folyamatosan romlott az építés minősége és a
munkavédelem helyzete, elszaporodtak a kon-
tárok, meggyengült a pénzügyi fegyelem. A
hazai vállalkozói tőkeerő hiánya, a körbetar-
tozás és a feketemunka az építőiparban jelen-
tősen rontja, és súlyosan veszélyezteti a
tisztességes vállalkozások versenyképessé-
gét. Ráadásul az építés-felügyeletek, a jelenle-
gi szabályozási és működési kereteik között,
valamint alacsony létszámuk miatt nem képe-
sek ellátni ellenőrzési feladataikat. Az építési
szerződés keretszabályait tartalmazó polgári
törvénykönyv, pedig nem alkalmas a megren-
delő - vállalkozó közötti bonyolult jogviszony
megfelelő szabályozására. Ezért a jelenleg ha-
tályos rendelet helyébe lépő új jogszabály pon-
tosan meg fogja határozni az építés részt-
vevőinek a (építtetők, tervezők, szakértők,
műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők,
kivitelezők, stb.) feladatait, felelősségét,
valamint elő fogja írni szakmagyakorlási jogo-
sultságukat, és szigorítani fogja az ellenőrzést
is. A főbb szabályozási területeket az alábbiak-
ban ismertetjük.
Építési szerződés
Az új rendelet részletesen fogja szabályozni az
építési szerződés formai és fontosabb tartalmi
elemeit, és kötelezővé teszi az írásbeli
szerződéskötést. A szerződésben fel kell
sorolni az alvállalkozó kivitelezőket, a teljesítést
biztosító mellékkötelezettségeket, és utalni kell

a szakmai felelősségbiztosításra is. A kivite-
lezés megkezdésekor az építési munkahelyet
rendeletben meghatározott részletszabályok
szerint lehet majd átadni és átvenni.
Beruházás-lebonyolító, tervellenőr,
tervezői művezető
Kimondottan részletesen és számonkérhetően
szabályozza majd az újrendelet: az épít-
tetőnek, a beruházást lebonyolítónak, a
kivitelezési dokumentáció tervezőjének, a ter-
vellenőrnek, a kivitelezőnek, a felelős műszaki
vezetőnek, a tervezői művezetőnek és az
építési műszaki ellenőrnek a részletes fela-
datait, valamint a felelősségüket és a feladataik
elvégzésének módját. Ezek közül – mint új
szereplők – kiemelhető a beruházás lebonyo-
lító, a tervellenőr és a tervezői művezető. A
beruházáslebonyolító az építtető meg-
bízásából, az építtetői érdekeket védve az épít-
tető nevében jár el, szerződéseket köt, üte-
mezi és bonyolítja az építőipari kivitelezési
tevékenység folytatását, intézi az összes
felmerült teendőt. A tervellenőr a kiemelt kock-
ázatúnak minősíthető építmények körében
ellenőrzi a kivitelezési dokumentációban az
építményfajtára előírt követelmények tel-
jesítését, annak módját és eredményét. A ter-
vellenőrzést vagy az éptésfelügyeleti hatóság
fogja majd ellátni szakértők bevonásával, vagy
az építtető megbízásából névjegyzékbe beje-
gyzett, jogszabályban előírt jogosultsággal ren-
delkező szakértő végezhetné a szerződésben
kialkudott áron. A tervezői művezető alkal-
mazása nem lesz kötelező az építtetőnek, csak
lehetőség - az építési minőség biztosítása
érdekében.
Kivitelezési dokumentáció, építési napló
A kivitelezési dokumentáció újraszabályozása
azért szükséges, mert a hatályos előírások túl-
zottan épületcentrikusak, az egyéb építmény-
fajtákra tervtartalmi követelményt nem írnak
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elő, tartalmuk pedig szakmailag sok tekintet-
ben elavult. Az újszabályok részletezik majd,
hogy mikor milyen kivitelezési dokumentáció-
val kell rendelkeznie az egyes épülettípusok-
nak, a melléklet pedig részletezi a dokumentá-
ció ó kötelező tartalmát. Az építési napló
vezetésének újraszabályozása az egyik leg-
fontosabb eleme a tervezetnek, hiszen ez az
egyik olyan hiteles dokumentum, amely az
építőipari kivitelezéssel kapcsolatos polgári
perekben a döntések alapját képezi. Az újren-
delet rögzíti majd a napló szakmai tartalmát,
vezetésének szabályait, a naplóba bejegyzők
és betekintők személyét, a bejegyzés módját,
a felhasználás, megőrzés szabályait. A tartalmi
és formai követelményeket a melléklet tétele-
sen felsorolja.
Bejelentési kötelezettség
A kivitelezés megkezdését megelőzően 15
nappal az építtetőnek be kell jelentenie az
építésfelügyeleti hatóságnak a közbeszerzés-
sel érintett építkezést, illetve 30 millió forint
építményértéket meghaladó építkezést. Ezzel
egyidejűleg az adóhatóságot is tájékoztatnia

kell az építési tevékenységre vonatkozó teljes
kivitelezési értékről az építés helyszínének
pontos címéről és helyrajzi számáról. Egyéb
épületekre is vonatkozik a bejelentési kö-
telezettség, de azt utólagosan, a kivitelezés
megkezdését követő 5 munkanapon belül kell
teljesíteni. Az építésfelügyeleti hatóság így már
idejében ki tudja szűrni a jogosulatlan, kontár,
szakszerűtlen kivitelezést.
Műszaki átadás-átvétel
Az elkészült építmény, építési tevékenység
műszaki átadás-átvétele az építmény minő-
ségének műszaki ellenőrzését szolgálja a
szerződésben foglaltak szerint. Az itt felmerült
hibák, hiányosságok a használatbavételi
engedély megkéréséig, illetve a birtok-
baadásig még kijavíthatók. A műszakilag
megfelelővé, a rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használatra alkalmassá vált építményt – a
szerződésben foglaltak szerinti ár megfizetését
követően – a vállalkozó az építtető birtokába
átadja. Az építtető ezt követően kérheti meg a
használatbavételi engedélyt az építésügyi
hatóságtól.
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A széles körben elterjedt vélekedés szerint
Magyarországon ma jobban megéri építkezni,
mint használt házat vásárolni. Nehéz volna
ezzel a meglátással vitatkozni – kivéve, ha vala-
ki számára az idő a szó szoros értelmében
pénz –, de érdemes figyelni arra, hogy a két
megoldással járó ráfordítás mértéke egyre
közelít egymáshoz.
Az ingatlanpiac összeomlását, hanyatlását
jósolóknak nem lett még igazuk, mindamellett
a néhány évvel ezelőtti pörgésnek nyoma
sincs. Az ágazat már a megszorítások előtt
látványosan lassult, és mostanra stagnálás
közeli állapotba jutott, különös tekintettel a
használtpiacra. A gazdaságkutatók idevágó
felmérése szerint a piaci szereplők a használt
ingatlanok árának változatlanságára számí-
tanak, ami, ha valóban így alakul a helyzet,
reálértékben természetesen csökkenést
jelent. Nagyon kevés olyan ingatlantípus van
tehát ma a használtpiacon, amelynek meg-
bízhatóan, jelentős mértékben nő az értéke.
Csupán a speciális elhelyezkedésű vagy más
szempontból különleges ingatlanoknál
valószínű az inflációt is kompenzáló, folytonos
drágulás. A családi házak jó részének
esetében viszont éppenséggel áresést figyel-
hetünk meg, még ha nem is látványos
mértékűt. Ennek legfőbb oka elemzők és a
szakma szerint a nagy túlkínálat. Tapasztalatok

szerint az árak lassan lefelé tartanak a leg-
népesebb, 25 és 50 millió forint közötti
kategóriában. Ha huzamosabb ideig nem sik-
erül értékesíteni a házat, az eladók kénysze-
rűségből gyakran folyamodnak a kínálati ár
mérsékléséhez. Ilyenkor jellemzően 5-10
százalékot engednek, de előfordul ennél
nagyvonalúbb csökkentés is. Kivételt ez alól
talán csak a rengeteg extrával ellátott, luxus
kategóriájú családi házak jelentenek, amelyek
esetében a sok pluszszolgáltatás miatt
egyébként is nehéz megbecsülni a tényleges
értéket. Áralkura azonban gyakran itt is van
lehetőség. Nyílik a használt és új közötti „olló”.
Természetesen nemcsak az egyedi extrák
bonyolítják a családi házak összehason-
líthatóságát, hanem az a tény is, hogy
értéküket jócskán befolyásolja a telek nagysá-
ga. Éppen ezért nehéz négyzetméterárakat
meghatározni, de a folyamatok mindenesetre
beszédesek lehetnek. A gazdaságkutatók
említett – negyedévente, a magyarországi
ingatlanpiac helyzetéről és kilátásairól készített
– tanulmányaiban rendre közöl jellemző
budapesti négyzetméterárakat, köztük családi
házakét is. Az elmúlt másfél év során a számok
hullámzó tendenciát mutattak, de az irány
összességében valamelyest csökkenő, alátá-
masztva ezzel a szakértők adatait. Óriásiak a
területi különbségek, elsősorban persze
Budapest és a vidék között. A főváros manap-
ság népszerűnek számító XVI. kerületében,
például, tapasztalható némi áremelkedés,
miközben a kisközségekben rengeteg a
gyakorlatilag eladhatatlan ház, így forgalmi
adatok sincsenek. Annyi azért megállapítható,
hogy a használt házak ára leszakadóban van az
új építésűekétől. A tapasztalatok szerint
hosszú távon a két árszint nagyjából ugyanúgy
mozog, de most valószínűleg egy olyan
(néhány éves) ciklusnak vagyunk tanúi, amikor
az „olló” éppen nyílóban van. Az új építésű
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házak bizonyára az építési
költségek növekedése miatt
drágulnak, mert keresleti
piacról ezek esetében sem
beszélhetünk. A KSH legfris-
sebb adatai szerint az építői-
pari tevékenység költsé-
galapon számított árai - mely
a felhasznált anyagok ter-
melői árának és a dolgozók
keresetének változását
figyelembe véve számíttatik -
2007 első negyedévében 8,
5 százalékkal haladták meg
az előző év azonos időszaká-
nak árindexeit. Az átlagot
meghaladóan, 9,2 száza-
lékkal nőttek az árak a
szerkezetkész épület, egyéb építmények
építése alágazatban, míg az épületgépészeti
szerelés és a befejező építés
áremelkedésének üteme 2,1 százalékkal,
illetve 0,3 százalékkal kisebb volt az átlagnál.
Az építőanyagárak emelkedése részben
kalkulálható volt, a növekvő adóterhek mellett
az áram és a gáz, valamint az olaj világpiaci
árának alakulása nyomán. Sok gyártónál még
mindig várható áremelés az idén, mert az ener-
giaköltségek növekedését nem mindenki
építette be az árakba. A gyártók adatai azt
mutatják, mind nagyobb különbségek vannak
a piacon bizonyos árufajták, így például a
kémény, a tégla és a betoncserép áraiban. -
Akár milliókat lehet spórolni, ha az ember olyan
tervezőt választ, aki az átlagnál jobban ismeri

az új technológiákat, és már a tervezőasztalon
foglalkozik azzal, milyen termékekből építik
meg a házat. A vidéki építés volumene nem vál-
tozik. A Magyar Építőanyag-ipari Szövetség
rámutatott, a drágulásért bizonyos termékek
(nyílászárók, tetőszerkezeti anyagok) esetében
az épület-felújítás iránti, megövekedett igény a
felelős. Sok tulajdonos rájött ugyanis, hogy
megéri befektetni az energiatakarékos
megoldásokba. A drágulás mértéke azonban
nem haladja meg az infláció mértékét. A másik
tendencia, hogy sajnálatos módon terjed a
rossz minőségű, esetenként engedélyekkel
sem rendelkező (főképp import-) termékek for-
galmazása. Holott az innovatív megoldások,
korszerű anyagok felhasználása egyre
fontosabb az új házak építésénél. A költségek
összességében nőnek, efelől nincs kétség,
ám a földrajzi különbségek ebből a szempont-
ból sem elhanyagolhatók. A nagyvárosokhoz
képest a községekben annyira olcsók a telkek,
hogy nagyságrendileg valóban csak az építési
költségekkel kell kalkulálni - amelyek vidéken
szintén alacsonyabbak. Nem véletlen, hogy a
fent vázolt fejlemények ellenére a vidéki csalá-
di házas építés volumene jó ideje alig változik.
A fővárosi viszont, részben a kevés és roppant
drága telek miatt, apró szegmens a teljes
lakásépítésben: a 10 százalékot sem éri el.



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
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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
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Idén nőt
a lakásépítési kedv
Az év első felében több mint 13 ezer befejezett
lakás kapott használatbavételi engedélyt és
több mint 21 ezer új lakásra adtak ki építési
engedélyt. A használatba vett lakások száma 2
százalékkal, az új engedélyeké 7 százalékkal
nőtt az egy évvel korábbihoz képest a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatója szerint.
A növekedés elsősorban a II. negyedévben és
a fővárosi építkezések terén mutatkozott,
főként a vállalkozói lakásépítés bővülésének
köszönhetően. A lakásépítésben előtérbe
kerültek a többszintes, többlakásos épületek,
ugyanakkor csökkent az épített lakások átla-
gos nagysága.  Az idén az év első három
hónapjában csökkent a használatba vett laká-
sok száma, és folytatódott az új építési
engedélyek számának 2006 utolsó
negyedévében tapasztalt növekedése. Az I.
negyedévben 2006 év azonos időszakához
képest 22,8 százalékkal kevesebb, 5484
lakás kapott használatbavételi engedélyt, és
5,9 százalékkal több, 10 438 új lakásra adtak
ki építési engedélyt. A befejezett lakások
számának csaknem két éve tartó csökkenése
után 2007 második negyedévében 31 száza-
lékkal több lakást vettek használatba, mint egy
évvel korábban. A növekedés elsősorban a vál-
lalkozói lakásépítés terén mutatkozott: másfél-
szerese volt a 2006 második negyedévinek. A
KSH közlése szerint az átlagosnál jobban, 6
százalékkal nőtt a vállalkozások által épített,
valamint az értékesítésre szánt lakások száma.
A helyi önkormányzatok csekély lakásépíttetői
tevékenysége következtében alig épült bér-
lakás ebben az időszakban. Többszintes,
többlakásos új épületekben 23 százalékkal
több lakás épült, mint 2006 első felében,
ugyanakkor a lakóparki építkezés mintegy
kétharmadára esett vissza. A vállalkozói
lakásépítés bővülésével ismét nőtt a kislakások

aránya, minden
11. új lakás 40
négyzetméternél
kisebb alapterületű. Mivel az új lakások mint-
egy harmadát a fővárosban vették használatba,
az itteni építkezések jellemzői erőteljesen
befolyásolják az országos átlagokat. A fővárosi
új lakások csaknem fele 40-60 négyzetméter
közötti. Budapesten 6, országos átlagban 4
négyzetméterrel csökkent az átlagos
alapterület, ami jelenleg 86 négyzetméter. A
KSH közlése szerint a használatba vett lakások
számának megyénkénti alakulása erősen dif-
ferenciált: a növekedés 9-52 százalék, a
visszaesés 7-47 százalék közötti tartományban
volt. A legnagyobb növekedést Veszprém
megyében, a legerőteljesebb csökkenést
Bács-Kiskun megyében mérték. Az új
lakásépítési engedélyek száma időben és
területileg is egyenletesebben alakult, mindkét
negyedévben 6-7 százalékos növekedés volt
tapasztalható. Közép-Magyarországon és a
Közép-Dunántúl minden megyéjében a félév
során több új engedélyt adtak ki lakásépítésre,
mint 2006 első felében, viszont Észak-
Magyarország és Dél-Alföld minden megyé-
jében csökkent az építési kedv.
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Az illatos növények az érzéki élmények
oázisává változtatják a kerteket, így a feng shui
szellemében épített, alakított kertet is. Így
érdemes néhány dolgot végignézni a kert
kialakítási lehetőségeit szem előtt tartva.

Az illatok tudatos és nem tudatos
észlelése
Növények nélkül mi, emberek nem élhetünk.
Emberemlékezet óta termesztjük őket. Fel-
használásuk a Föld összes kultúrájában elter-
jedt, és évezredek óta adjuk tovább ezt a
tudást. Bizonyára nincs köztünk olyan, aki ne
tudná, hogy már a középkorban is ismerték a
kamillatea gyulladáscsökkentő hatását, és a
szekrényben levendula volt. Minden illat,
melyet észlelünk, emlékeket idéz bennünk,
mert életünk fontos eseményeit mindig kíséri
egy bizonyos illat.
Fontos számunkra a környezetünkben lévő
illatok tudatos és nem tudatos befolyásának
ismerete. Hogyan tudják az életminőségünket
pozitívan befolyásolni? A természetes illatok a
csi (életenergia) információhordozói. Minden
illat, melyet először érzünk, feltétlenül felkelti a
figyelmünket - ahogy a mérésekből tudjuk, már
30 millisecundum után! A figyelem eleven-

séget és fokozott éberséget jelent. Egy illat ha-
tását ezért különösen intenzíven éljük meg.
Szánjunk rá időt, hogy egy - egy illatot tudato-
san éljünk meg. Menjünk ki a kertbe, és
nézzük meg a különböző virágokat, bokrokat.
Szagoljunk meg egyszer egy jázminbokrot. A
jázminillatot reggel könnyűnek és tisztának
fogjuk mondani, este viszont nehéznek és
édesnek, talán csábítónak is. Használjunk jáz-
minillóolajat a hálószobában. Illatának erotizáló
hatása van, és aktiválhatjuk vele a párkap-
csolatunkat. A jázmin illata a gondtalan időkre
emlékeztet, amikor még nem voltak korlátok.

A kertek keletkezése
Kínának nagy hagyományai vannak a
kertkultúrában. Nálunk a kert célja abban állt,
hogy vidámságot keltsen, de ne szórja szét a
gondolatokat, hanem fogja össze őket. A fák, a
bokrok és az illatos növények időtlen és
elgondolkodtató tájról gondoskodnak. Itt két
különböző filozófiai irányzat mérvadó: a
taoizmus azt kutatja, hogyan illeszkedik be az
ember legjobban a világba, míg a konfu-
cianizmus az emberek közti kapcsolatokra
összpontosít. A teaceremónia rituáléjánál a
kert fontos szerepet játszik. A növények
gyógyászati alkalmazása Kínában mindig
jelentős volt, de ma már nálunk is fellen-
dülőben van. A távol - keleti gyógynövényeket
nagy precizitással használják. Minden növényt
íz, energetikai hatás, szervi-szöveti megfelelés
és speciális hatás szerint sorolnak be. Ma a
hagyományos kínai orvoslás nyugati gyógy-
növényeket is alkalmaz, ahogyan Európában is
használnak számos délvidéki, illetve más
földrészről származó gyógy- és fűszernövényt. 

Az egyiptomi gyógynövénykert Krisztus előtt
1500-ban, mikor az ókori egyiptomiak civilizá-

A fengshui kert illatának
birodalmában
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ciója a virágkorát élte, állítólag 700 féle nö-
vényi orvosságot készítettek. Így például már
étkezés előtt is illatpoharat adtak aperitifnek.
Ebben felmelegített, szárított és friss gyógy-
növények, fűszerek és esszenciák voltak. Az
egyiptomiak nagyszabású illatos kerteket
létesítettek. A fáraók rózsavizes tavaknál
időztek, és a sírjukba illatedényeket tettek
„útravalóként a túlvilágba”.

A rómaiak még nagyobb rózsakerteket léte-
sítettek. Ahhoz, hogy fedezni tudják irdatlan
nagy rózsavirág szükségletüket, egyfajta
üvegházat fejlesztettek ki, melyben meleg
vízzel gyorsították meg a rózsák virágzását.
Árkokat ástak a rózsaágyások köré, melyeket
naponta kétszer töltöttek meg meleg vízzel,
hogy több rózsavirágot nyerjenek. Krisztus
után 23 - 79 között idősebb Plinius római
szerző már 37 könyvet írt a természet tör-
ténetéről, melyek évszázadokon át alapműnek
számítottak. A XVI. És XVII. Században
csoportosították először a növényeket gyógy-
hatásuk szerint. Minden korban tudatosan
alakították a kerteket, de mindig azzal a
gondolattal, hogy bizonyos hasznot húzzanak
belőle - legyen az teakert, zen-kert, angolkert,
rózsakert vagy veteményeskert. A kert mindig,
mindenütt fontos szerepet játszott az ember
életében.

A kerttervezésnek ma új szempontokat ad a
feng shui. Tudatosan alakítjuk úgy a kertünket,
hogy életünk bizonyos vonatkozásait aktiváljuk
vagy kiegyenlítsük. Bizonyított dolog, hogy a
kellemes illatok hatására ellazulunk, de
ugyanakkor nyitottak maradunk az illatok
széles palettája számára. Az illatoknak
pszichikai - energetikai hatásuk van. Lehetnek
nyugtató, földhöz kötő, harmonizáló, lazító,
erotizáló, depresszióoldó, vidító, élénkítő,
könnyű és levegős hatásúak. A növényvilágnak
csak alig egyharmada termel illatanyagokat!
Vegyünk friss borsmenta-leveleket, dörzsöljük
szét ujjaink között és szagoljuk meg - illata friss
és tiszta, pszichénkre gyakorolt hatása
könnyed és élénkítő.

A szurokfű fűszeres illata ellazít és erősíti a
tudatosságot, a magnólia illata bátorít, és
nagyon egzotikus, míg a menta illata frissít és
tisztítja a légzést.

Mik az illóolajok?
Az illóolajok olyan illatanyagok, melyek ma-
gukban hordozzák a növény tipikus illatát. Az
illatanyagok apró olajcseppek formájában,
eltérő mennyiségben raktározódnak a külön-
böző növényi részekben (virágban, szárban,
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kéregben, termésben, gyökérben). A növényi
részek csak nagyon csekély mennyiségben
tartalmazzák az illóolajokat – egy liter rózsa-
olajhoz 5000 kg rózsaszirmot dolgoznak fel. A
damaszkuszi rózsa kora reggel tartalmazza a
legnagyobb olajmennyiséget. Az illóolajok a
növények jellegzetes tulajdonságait hordoz-
zák, így az esszenciát, a növények lelkét
képezik.
Az olaj kivonásának legismertebb eljárásai a
vízgőz desztilláció, a macerátum készítés,
hidegsajtolás és az oldószeres kivonás (például
alkohollal). A desztillációs eljárás hőhatás alatt
történik az azt követő kondenzálással.
Macerátum készítésnél a virágokat egy szűrőn
olajba helyezik, mely fokozatosan felveszi a
növények esszenciáját. Amint kioldódnak a
növények, újakkal pótolják. Az esszenciákat
ezután alkoholos kivonással különítik el.
Az orrunkkal szimatolunk, ám a szagok
tényleges megtapasztalása az agyban történik.
Ha a kert illatairól van szó, többnyire
megteremtjük a saját illatkompozíciónkat, és
hagyjuk, hogy ösztöneink és érzéseink
vezessenek a kiválasztáskor. Egy illatot
érezhetünk nehéznek, hűvösnek, világosnak,
sötétnek, frissnek, tisztának, steril orvosinak,
érzékien erotikusnak. Az illatok tudatos
alkalmazása rengeteg lehetőséget nyújt, hogy
javítsuk közérzetünket és életminőségünket. A
kertben lévő illatos növények lehetnek
hangulatjavító hatásúak. A nárciszok tavasszal
friss, világos és tiszta illatot árasztanak. A
körömvirágok nyáron földhöz kötnek,

megnyugtatnak. Bár mindkét növény sárga
virágú, másképp hatnak a pszichénkre. 
Mindenütt körülvesz minket a csi ener-
giaárama. A feng shui szerint a csit be-
folyásolja a szín, a forma, a hangzás, és sok
egyéb dolog. Törekedjünk arra, hogy helyes
irányba tereljük a csi-áramot a kertben, így arra
is lesz lehetőségünk, hogy befolyásoljunk az
illatokkal. A csi-áramlás ereje a kert minden
zónájában elérhet. Vigyük be az illatok, illetve a
növények csi-jét a házba - virágcsokorral,
virágkeverékkel vagy esszenciával illóolajok
formájában. Úgy alakítsuk velük az élette-
rünket, hogy a csi mindenhol harmonikusan
áramolhasson. Az illatosítás művészete abban
áll, hogy a csit olyan céllal használjuk, hogy
egyenletes, harmonikus illat keletkezzen. De
vigyázat: a túl sok csi könnyen átcsaphat a sá
gyors áramlatába. Ezt a felismerést mindig
figyelembe kell venni a növények ültetésekor
és az esszenciák keverésekor. Ha az illó-
olajokat az öt elem ciklusa szerint keverjük,
segítő, nyugtató vagy javító légkört
teremthetünk. Mindig az a fontos, hogy a
kevert illat egységet alkosson és segítse a csi-
áramlást. Az aromalámpák és az illatkövek
frissességet és világosságot közvetítenek a
helyiségben. Potpourri formájában a házba
visszük a kerti virágokat, és mindig örülünk az
illatuknak. Az aromalámpák esetében gyertya
segítségével hevítjük az illóolajat. Ilyen módon
felmelegszik az illóolaj, és gyorsabban
szétterjed a helyiségben. Ideális kiegészítés
télen.

A három illatsík
Mindegyikünk másképp reagál az illatokra,
szagokra. Ami egyikünknek kellemes, az a
másiknak nem éppen ideális. A természetben
az illatok finoman össze vannak hangolva, úgy,
hogy az egyes komponensek összeke-
verednek, és mi csak a teljes illatot érezzük. A
rózsa esetében a gyökeret, a leveleket és a
virágokat is érezzük, pedig csak egy rózsát
szagolunk. Három illatsíkot különböztetünk
meg, melyek megint csak egy egészet adnak.
A besorolás az öt elem szerint történik.
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Mikor épül a ház? Nyáron, télen? +5 fok átlag
hőmérséklet felett, vagy alatt, amikor is „papír-
forma” szerint vizes technológiájú anyagokat
beépíteni pont a nem megfelelő száradás miatt
gyártó által nem szabad, illetve nem javasolt?
Nos, ezeket a kérdéseket teszi fel egy építtető,
különösen abban a helyzetben, amikor többen
vásárolnak kisebb 3 - 8 lakásos társasházban új
lakást. Ilyenkor a fejlesztő a határidők betartása
(?) vagy a minél gyorsabb befejezés érde-
kében, természetesen költségmegtakarítás
címén nyúl ezekhez a megoldásokhoz. Igaz, a
tavalyi tél lehetővé tette az építkezést, melyet
elsősorban a gyártók meg is éreztek a téli örült
építkezési hullámnak köszönhetően, ráadásul
szakemberek nem tartják kizártnak az időjárási,
klimatikus viszonyok megváltozásával, hogy ez
hasonlóan megtörténhet a most következő téli
időszakban is. Okozhat-e ez a jelenség normál
felhasználás mellett penészedést, ha a ház
megfelelően van megtervezve? Ha kivárjuk a
száradást, vagy legalább is nagy részét, akkor
nem. A gondot az okozza, hogy bizonyos rész-
munkák akkor tudnak csak elkezdődni, amikor
már pont át kellett volna azon szakaszokat adni,
tehát senkinek sincs ideje, kapkodnak....
Adódik a kérdés, hivatkozhat-e az építtető arra,
hogy a kevés szellőztetés miatt illetve a ter-
mészetes folyamatok – száradás – következ-
tében penészedik a fal, amiről ő nem tehet?
Természetes folyamat, hogy ha valami szárad,
akkor penészedik???? Nem. A penészesedés
az esetek 80 %-ban a rosszul kitalált, illetve
rosszul kivitelezett hőszigetelő rendszer, illetve
anyagokból fakadó nem működő páradiffúzió
miatt keletkezik. Ha vastagabb, mint 25 cm-es
szerkezeti falról beszélünk, hatalmas küzdelem
árán lehet csak kiszárítani egy már átned-
vesedett falat. Vonatkozik ez különösen a nap-
jainkban fokozottan használt sláger falazóele-
mekre. Ezzel természetesen semmiképp sem a
falazóelem minőségét becsméreljük. Az ember

által termelt pára (kilégzés-belégzés, testhő)
valamint a háztartással kapcsolatos életszerű
tevékenységek (fürdés, főzés, mosás, sok
mosás, nagyon sok mosás) által létrejött párá-
val már akkor kell számolni, amikor az adott
illetékes meghatározza, milyen szigetelő rend-
szer, és anyagok kerüljenek beszerelésre.
Egyesek szerint a pára (légnemű, nem csepp-

folyós!) 80-90%-a a szellőztetéssel kikerül az
adott lakótérből. Nyáron, talán, a nappaliból.
De hogy télen a fürdőből nem, az biztos. Így

értelemszerűen ez a pára a szerkezeti falunkon
keresztül kell hogy eltávozzon. A pára mindig a
hideg, és meleg közeg, illetve felület talál-
kozásánál fog lecsapódni, ezt a pontot nevezik
harmatpontnak. A fal rétegrend kialakításával
tudjuk ezt a harmatpontot a házon kívülre tenni,
rosszabb esetben bent marad. Utóbbi az egyik

Penészproblémák
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oka, hogy a kinti
hideg levegő (átvitt
értelemben, kisebb
mértékben gyakor-
latilag) belső burko-
latunk síkján kényte-
len kicsapódni. Ilyen-

kor találkozunk csúnya barátunkkal, a
penésszel. Második ok lehet még, ha olyan
anyag kerül a rendszerbe, mely több mint
magas mértékben párazáró tulajdonságú. Ezek
általában a magas műgyanta illetve egyéb
műanyag származékokat tartalmazó anyagok
lehetnek. Itt az történik, hogy akár még kint is
lehet a harmatpontunk, mégis, az általunk ter-
melt pára megütközik rétegrendünk eme síkján,
és telítődni kezd a szerkezeti falunk. Ez azért
hosszabb folyamat általában, nem egy-két hét.
Mindenesetre a végeredmény ugyanaz: annyira
telítődik a fal, hogy a belső síkján jelentkezik a

kicsapódás. Nagyon fontos dolog: egy anyag
tulajdonságát fenti esetekben mindig adott fal-
szakaszra, helyzetre kell kalkulálni. Egy családi
ill. lakóház pára, klíma technikája merően eltér

egy irodaház, be-
vásár lóközpont,
azaz egy folyam-
atos légcserélést
biztosító klimatizált
épületétől. A leírtak
alapvetően ál-
talánosságok, a
megoldások és a
kialakuló prob-
lémák minden ingatlan esetében egyediek, ezt
nagyon fontos szem előtt tartani. A páratech-
nikai számítás viszonylag egyszerű, de sok
külön tényezőből álló feladat. Mindenesetre
korántsem normális dolog egy penészes lakás.
Főleg, ha nem folyamatos beázás – csapóeső,
talajvíz – miatt alakul ki ez a probléma. 
Mivel kézzel fogható anyagok rendelkeznek
kézzel fogható paraméterekkel, melyeket
papírokkal igazolnak. Így szisztematikusan el
lehet jutni a végeredményig: hogy éljünk
penész nélkül. Hogy ez kinek a felelőssége,
kinek a költsége, már jóval hosszabb, jogi
meghurcolás, de az esetek többségében vele-

járója..... A penészedéssel kapcsolatos prob-
lémát alapvetően a páradiffúzió nem működése
okozza. Ezt egy relatíve egyszerű módon ki
lehet számolni, létezik egy képlet rá. Alapul kell
venni a ház falazatának rétegrendjét, a fel-
használt anyagok (hőszigetelés, szerkezeti fal,
esetleg kitöltő falazat) páraáteresztő, illetve
hőszigetelő képességének értékeit, és a
történet teljesen egyszerűen kiszámítható.




