
Ingatlan

Az amerikai másodlagos jelzáloghitel-piac
bedőlésével indult hitelpiaci válság ter-
mészetesen hatással van az egyre inkább
globalizálódó ingatlanpiacra is. A hitelpiaci
krízis megnehezítette a banki finanszírozást,
ami több piaci szereplőt nehéz helyzetbe
hozott, és érezhetően megtörte az ingatlanfej-
lesztések korábban tapasztalt elsöprő növe-
kedési ütemét. 

A 2007 második felében kialakult globális
hitelpiaci válság elsődlegesen a finanszírozás
drágulásán keresztül fejti ki hatását az üzleti
célú ingatlanpiacra, azonban további hatásai is
megfigyelhetőek: számos korábban a bankok
által elfogadott projekt került pihenőpályára,
illetve végleges elutasításra. A likviditás szű-
külése, a banki hitelezés szigorodása kapcsán
a szakma számos képviselője egy korszak
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végéről beszél az ingatlanpiacon. A hitelpiaci
krízis előtt rekordmennyiségű tőke áramlott az
ingatlanszektorba, és a bankok szívesen
hiteleztek magas tőkeáttétellel - magas hitel-
aránnyal - ingatlanbefektetéseket és külön-
böző célú fejlesztéseket. A kedvező piaci
környezet és a hatalmas likviditás hatására
nagyon sok befektető versenyzett viszonylag
kevés termékért - irodaházért, bevásár-
lóközpontért, logisztikai parkért stb. -, ami ter-
mészetszerűleg áremelkedést eredményezett.
A keresleti nyomás sok esetben átlagos
adottságú ingatlanok vételárát is korábban
nem tapasztalt magasságokba segítette, azaz
a piac több esetben is elszakadt a fundamen-
tumoktól. Mindezek eredményeként az ingat-
lanok tranzakciós hozamai a befektetők
számára folyamatosan csökkentek mind az
Egyesült Államokban, mind Nyugat-
Európában, mind pedig a kelet-közép-európai
régióban. A túlkereslet generálta ingatlanpiaci
szárnyalást, a világgazdaságot megrázó
hitelpiaci válság tartóztatta fel, és talán vetett is
véget neki. A finanszírozási lehetőségek
szűkülésével és a hitelköltségek növekedésé-
vel mind a befektetők, mind a fejlesztők egy
jelentős része visszavonta a korábbi feltételek
mellett kiszámított vételi ajánlatait, és
jónéhányan akár teljesen ki is vonultak az
ingatlanpiacról hosszabb-rövidebb időre. A
keresleti oldal jelentős mértékben meg-
gyengült az elmúlt hónapok során. A kelet-

közép-európai
régióban a ko-
rábbi évek szá-
guldása megállt,
és 2007-ben
szinte ugyan-
annyi - 12,5 mil-
liárd eurónyi -
ingat lanbefek-
tetés történt,
mint 2006-ban.
A korábbi évek-
ben a befektetett
összegek folya-
matosan dina-

mikus emelkedést produkáltak, a 2002-es 2,2
milliárd eurós szintről 2005-re 5,8 miilliárd,
míg 2006-ra 12,6 milliárd euróra nőtt a
régióban ingatlanra elköltött összeg.
Mindemellett a magyar ingatlanbefektetési
piac a globális lassulás ellenére hatalmas reko-
rddal zárta a 2007-es évet, hiszen az 1,9 mil-
liárd eurós összbefektetés több mint két és fél-
szerese a 2006-os tranzakcióknak. Hozzá kell
tenni ugyanakkor, hogy a nagy növekedést
részben az is okozta, hogy a hazai piacot jól
ismerő szereplők véleménye szerint 2006-ban
sok nem transzparens tranzakció bonyolítottak
le a piaci szereplők, melyeket így értelem-
szerűen nem jelentek meg a statisztikákban
sem. A másik fontos tényező, hogy a 2007-
ben realizált tranzakciók nagy részének tár-
gyalási folyamata korábbi időszakban
kezdődött, így azokat még nem is érinthette az
időközben kialakult piaci helyzet. A keresleti
oldal megritkulásával a túlkeresletből fakadó
piaci anomáliákat a hitelválság tulajdonképpen
korrigálta. Az elmaradt adásvételek és az
árazás - értékelés - újragondolása elsősorban
nem a prémium kategóriás ingatlanokat érin-
tette, hanem az átlagos adottságú - elhe-
lyezkedésű, bérleti összetételű, stb.- ter-
mékeket, ingatlanokat. Az elmúlt néhány
hónapban újra sokkal inkább előtérbe kerültek
az irodaházak, bevásárlóközpontok, építési
telkek (alapvető adottságaik). A hitelezési
nehezülés tehát bizonyos tekintetben normális
mederbe terelte vissza az ingatlanpiacot, az azt
megelőző túlfűtött helyzetéből. A legfőbb
kérdés a jelenlegi helyzetben az, hogy a
megváltozott befektetői környezet hogyan hat a
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magyarországi kereskedelmi ingatlanpiacra,
mire számíthatunk 2008-ban. Várhatóan két
forgatókönyv képzelhető el. Az optimista
szcenárió szerint bár a válság, a befektetési
piacra kétségkívül hatással van, a finan-
szírozási költségek kétségtelenül emelkednek
és vélhetően emelkedni is fognak, azonban a
hazai üzleti célú ingatlanszektor alapvetően
„egészségesnek” mondható, nem küzd
különösebb fundamentális problémával. A
budapesti irodapiacon soha nem látott
fejlesztési aktivitást tapasztalhatunk, 2007-ben
körülbelül 280 ezer négyzetméternyi új iro-
daterületet adtak át a beruházók. Mindezt úgy,
hogy az előzetes piaci
várakozások ellenére
nem emelkedett meg a
piac kihasználatlansági
mutatója, hanem ala-
csonyan, 11-12 száza-
lék körül maradt. A
fejlesztők optimizmusa
pedig egyelőre nem csökken, és idén szintén
közel 300 ezer négyzetméternyi A kategóriás
irodaház átadására számíthatunk. A szakértők
szerint azonban jóval valószínűbb egy ennél
pesszimistább forgatókönyv bekövetkezése.
Az ingatlanpiaci válság ugyanis először az érett
piacokon - mint az Egyesült Királyság -
éreztette hatását. Az olyan kisebb likviditású
fejlődő piacokon, mint például Magyarország,
ezek a negatív hatások lassabban gyűrűznek
be. Az alacsony likviditásnak egy másik hatása
is fontos a jelenlegi piaci helyzet
megítélésekor: Magyarországon a tranzakciók
- részben a transzparencia hiányában - lassab-

ban köttetnek meg mint Nyugat-Európában,
ezért a 2007. év végi befektetések még a
pénzügyi válságot megelőző piaci környezetet
reprezentálják. A finanszírozási költségek
megemelkedése mindenképpen érinti majd a
kereskedelmi ingatlanok fejlesztőit, és egyide-
jűleg hatással lesz a pénzügyi befektetők - akik
a fejlesztőktől az elkészült terméket
megvásárolják - hozamelvárásaira is. A
fejlesztők kettős szorításba kerülhetnek:
növekedő finanszírozási költségek az egyik
oldalon, míg csökkenő értékesítési ár a
másikon. Egy ilyen környezetben szokványos
piaci logika szerint a fejlesztői aktivitás
csökken; a szektor szereplői vélhetően kevés-
bé bátran vágnak majd bele egy-egy kocká-
zatosabbnak ítélt projektbe, ez pedig végered-
ményben a telkek keresletére és így árazására
is csökkentő hatással lesz. 
Természetesen a hitelválság érinti a lakáspia-
cot is, azonban mind a magyar, mind a kelet-
közép-európai piac sajátosságokkal ren-
delkezik. Ahogy városfejlődési modulokat tek-
intve is, később zajlanak le azok az
események városfejlődési tekintetben, mint az

USA-ban, és nyugat-
európai szomszé-
dainknál, úgy a válság is
más formában s időben
jelentkezik e területen.
Arról nem is beszélve,
hogy vannak olyan
területi sajátosságok,

mint például szerb, déli szomszédainknál a
belgrádi lakáspiac, mely ma a befektetők
mekkája, hiszen hatalmas hozamot lehet reali-
zálni kifejezetten rövid idő alatt. Az ottani
lakáspiac most éli meg azt a korszakot, melyet
például a budapesti lakáspiac egy évtizede,
amikor tervező asztalról lehetett, gyakorlatilag
minimális hirdetéssel eladni, értékesíteni a
lakásokat a rendkívül magas kereslet miatt.
Mindez az elmúlt 1 - 1,5 évben szépen emelte
a lakásárakat Belgrádban, melyet tovább
fokoz déli szomszédainknál is erősödő városi-
asodás, valamint a növekvő népességszám a
fővárosban.
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Most már évek óta zajlik Budapest XVII.
kerületében a Helikopter Lakópark fejlesztése,
ahol most már az utolsó lakóterületnek
megépíthető telkek kerülnek beépítésre.
A lakópark több szempontból közkedvelt.
Nincs túl messze a városközponttól, akár
kerületi, akár fővárosi viszonylatban egyaránt.
Az autósok számára még kielégítő erre a for-
galom, a tömegközlekedés pedig jónak mond-
ható. Családias, zöld környezetben épült,
épülő 2 - 4 - 6 lakásos társasházak találhatóak.
Az utolsó lakások elkészültével, közvetlenül a
főút mentén, a lakópark szélén meg fognak
jelenni a nagyobb szolgáltatók is, bővítve ezzel
az igény szerinti kínálatot.

Utolsó lakások
a Helikopter Lakóparkban
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A ROL-MA-BAU Kft fejlesztésében valósul meg
Wéber Károly utcában két 6 lakásos társasház,
melyekből 2, illetve 3 lakás már eladásra
került, annak ellenére, hogy az építkezés csak
tavasz végén kezdődik meg. A lakások
várhatóan év végére lesznek költözésképesek.

Eladásra várnak:

4 db Emeleti 45 m2 lakás terasszal
15.000.000 Ft

2 db földszinti 45 m2 lakás 60 m2 saját
használatú kertrésszel 15.500.000 Ft
1 db kétszintes 80 m2 lakás 70 m2 saját
használatú kertrésszel 24.900.000 Ft

A társasházak 30-as falazóelemből kerülnek
megépítésre, 5 cm-es homlokzati rendszerrel.
A homlokzati nyílászárók műanyag profilokból
készülnek 5 kamrás, 1,1-es hőszigetelő üveg-
ezéssel. A tetőhéjazat betoncseréppel készül.
A belső kialakítás korlátozottan, az építkezés
megkezdéséig alakítható, változtatható vevői
igény szerint.

Érdeklődni lehet: 30/9581992
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Az új lakások ára az idén várhatóan 7 száza-
lékkal emelkedik a tavalyi 5 százalék után. A
használt lakásoknál viszont 2,6 százalékos
áremelkedés várható, a múlt évi 4,3 százalékot
követően. 
Túlkereslet a budai családi házak piaci szeg-
mensében tapasztalható, egyensúlyban van a
kereslet-kínálat a budai zöldövezetben, és a
pesti belvárosban. A túlsó póluson viszont
szinte eladhatatlanok a paneles lakások. Az
építési telkek árai 2007-ben átlagosan 5
százalékkal nőttek, de Budapesten 7,7 száza-
lék, míg Pest megyében 6,2 százalék volt az
emelkedés. Az idén mindkét területen 4 száza-
lékos áremelkedés várható. Az építőanyagok
árai viszont a múlt évi 6,9 százalék helyett
várhatóan 7,2 százalékkal emelkednek 2008-
ban.
A budapesti, 10 lakásosnál nagyobb projektek
esetében a múlt év végén valamivel több, mint
9 ezer lakás épült. Ezek 60 százaléka a III.,
VIII., XI., XIII. és XIV. kerületben található.
Tavaly több mint 36 ezer befejezett lakás
kapott használatbavételi engedélyt, és több
mint 44 ezer új lakásra adtak ki építési
engedélyt. A használatba vett lakások száma 7
százalékkal volt több, mint 2006-ban, az új
lakásépítési engedélyeké viszont 1 százalékkal
elmaradt az előző évitől. 

Két éve még 18 százalékkal, mintegy 34
ezerre csökkent a kiadott használatbavételi
engedélyek, és 13 százalékkal, 45 ezerre a
kiadott építési engedélyek száma az egy évvel
korábbihoz képest. A használatba vett lakások
számának emelkedése 2007-ben a vállalkozói
lakásépítés és az értékesítésre szánt lakások
volumenének növekedéséből származik, és
elsősorban a fővárosban valósult meg. Az
építési engedélyek visszaesése 2007-ben
lassúbb ütemű volt, mint az elmúlt két évben. A
vállalkozások az előző évinél 14 százalékkal
több új lakást építettek tavaly, míg a ter-
mészetes személyek által kezdeményezett
lakásépítés stagnált. Az új lakások több mint
felének építtetői természetes személyek
voltak, a vállalkozók részaránya 46 százalékos
volt. Bérlakás 2007-ben alig 300 épült, több
mint egyharmaduk községekben. Stagnált a
családi házas és a lakóparki építkezés,

O P T I M I S T Á B B
a lakáspiac
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miközben az előző évinél 41 százalékkal több
lakás épült új csoportházban és 18 száza-
lékkal több új többszintes, többlakásos épület-
ben. A 60 négyzetméternél kisebb alapterületű
lakások számának bővülése 14 százalékos volt
tavaly, míg az ennél nagyobbak volumenének
növekedése az átlag alatt maradt. A kislakások
térnyerése következtében tovább csökkent az
átlagos lakásméret, ami 2007-ben 87
négyzetméter volt, 2 négyzetméterrel kisebb,
mint az előző évben. A lakásépítés

növekedése elsősorban a fővárosban és a
nagyvárosokban volt jellemző. Az új lakások
46 százaléka a fővárosban illetve a közép-ma-
gyarországi régióban kapott használatbavételi
engedélyt, és a kiadott új lakásépítési engedé-
lyek alapján a jövőbeli építkezéseknek már a
fele ide fog koncentrálódni. Megyék szerint
erős szóródás mutatkozott, legnagyobb
különbség két szomszédos megye - Veszprém
és Fejér - között van: az előbbiben 61 száza-
lékkal több, az utóbbiban 27 százalékkal
kevesebb lakás épült, mint 2006-ban. Az
üdülőépítés mutatói éppen fordítottan alakul-
tak, mint a lakásépítésé: a használatba vett
üdülők száma 2006-hoz képest 6 százalékkal

csökkent, ám az új engedélyeké jelentősen,
75 százalékkal megnőtt. Tavaly közel 800
üdülőegység kapott használatbavételi engedé-
lyt és 1300 új üdülőre adtak ki építési enge-
délyt. Tavaly 4100 lakás szűnt meg, 16 száza-
lékkal kevesebb, mint az előző évben. A
megszűnt lakások átlagos nagysága 69
négyzetméter volt. A kiadott új építési engedé-
lyek alapján lakóépületként több mint 4 millió
négyzetméter beépítését tervezik, ami 2 száza-
lékkal kevesebb, mint 2006-ban volt. A töb-
blakásos lakóházak térnyerése az egylakásos
lakóépületek visszaszorulása mellett tovább
folytatódik. A nem lakóépületek kategóriájában
a tervezett több mint 3,2 millió négyzetméter
beépítendő terület 16 százalékos csökkenést
jelent az előző évhez képest. Az ipari és a szál-
láshely-szolgáltató, vendéglátó célú ingat-
lanberuházások területén mutatkozik a leg-
nagyobb visszaeséses. Tavaly mérséklődött a
lakásépítés és -forgalmazás dinamikája, az
infrastrukturális fejlesztések csak kismérték-
ben bővültek.
Élénkülés a lakás- és építményfelújítási piacon
várható, hasonlóan a nyugat-európai tenden-
ciákhoz. A 2008. évi lakásépítési igények
várhatóan csökkennek, a lakások iránti
kereslet mérséklődik, és az egyéb építmé-
nyeknél is visszaeséssel számolnak. 
Ugyanakkor folytatódik a kereskedelmi épít-
mények, irodák, ipari parkok, szállodák
építésének enyhe bővülése. A lakosság a
jövőben kismértékben növekvő lakásépítést és
ingatlanvásárlást tervez. A vállalatok továbbra
is bizonytalanok ingatlanvásárlásaik és ingat-
lanbefektetéseik terén. A legpesszimistábbak
jelenleg az önkormányzatok, amelyek
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kevesebb ingatlanberuházást és -felújítást ter-
veznek a következő fél évben, mint a korábbi
időszakokban. A legtöbb ingatlanépítés és -
felújítás a tervek szerint a fővárosban és azon
belül is Budapest nem zöldövezeti részein
valósul meg 2008 első félévében. Az idei év
első felére az ingatlanberuházók a legtöbb
befektetői csoportnál kismértékben csökkenő
építési kedvet prognosztizáltak. A nemzetközi
befektetési környezet változása és a jelzálog-

piaci válságról tavaly ősszel érkező hírek
hatására több szempontból is átalakulóban van
a magyar ingatlanbefektetési és -fejlesztési
piac. 
Nemzetiség szerint vizsgálva, a legszem-
betűnőbb az elmúlt két évben meghatározó
spanyol cégek számának és szerepének vál-
tozása. Az ingatlanpiaci válságot Spa-
nyolország nagyon megsínylette. Sok nagy
cég tönkrement, még többen likviditási gon-
dokkal küzdenek. „Idén látványosan csökkent

a spanyol fejlesztők vevői aktivitása, sőt,
mindinkább eladókként jelennek meg a pia-
con. Érdekes változást hozott a jelzálogpiaci
válság, amelynek jelenléte tavaly ősszel vált
egyértelművé. A mindaddig nemzetiség szerint
egyre diverzifikáltabb befektetői jelenlét
(spanyol, portugál, francia, olasz, német
cégek) mérséklődött, ugyanakkor érdekes,
hogy ezzel egy időben az izraeli cégek aktív-
abbá váltak. Az olasz vállalkozások pedig - bár
kis számban vannak jelen - általában igen
komoly szándékkal érkeznek hazánkba. 

2007 elejére tehető a szállodaépítő cégek
hangsúlyosabb megjelenése a piacon. Jelen-
leg mintegy 10-20 potenciális fejlesztő keres
megfelelő telekingatlanokat, vagy átalakításra
alkalmas épületeket a fővárosban. A piaci
lehetőségek ugyanakkor limitáltak, így ha
megköttetik néhány nagy üzlet, ez az aktivitás
máris jelentősen lecsökkenhet.
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Az ember az épületeket azért „találta fel”, mert
komfortigénye megkövetelte, hogy az év nagy
részében a természetes állapotoktól eltérő
körülményeket teremtsen magának. Ez a
legtöbb esetben azt jelenti, hogy energiát kell
használjunk ahhoz, hogy az épületekben
megfelelő hőmérsékletű levegő és melegvíz
legyen. Minél körültekintőbben tervezik meg
az épületet, annál jobban hasznosul a befek-
tetett energia. Mivel az épületek létrehozása és
üzemeltetése az európai adatok szerint egy
ország teljes energiafogyasztásának mintegy
felét teszi ki (mindezt olyan országokban, ahol
az energiatakarékosságot sokkal komolyab-
ban veszik, mint Magyarországon), törvénysze-
rű, hogy ezeknek a költségeknek és energiák-
nak a lehető leghatékonyabban kell működ-
niük. Nem hagyhatjuk szem elől azt a tényt
sem, hogy az épületeink fizikai élettartama
ötven-száz év, így az energiapazarló megoldá-
sok két-három emberöltőre meg tudják ha-
tározni az ország energiaigényét. A mostaná-
ban felmerült energia-beszerzési nehézségek
(orosz gáz import) elengedhetetlenné teszik,

hogy a komfortigényünkből nem engedve, de
a pazarlást megszüntetve takarékosabban
üzemeltessük ingatlanjainkat, és a legtöbbet
spórolni a legnagyobb tételen lehet. Szintén
könnyű belátni azt is, hogy a környezet-
szennyezés az energiafogyasztás csökkentése
révén mérsékelhető a leghatékonyabban.
A fentieket belátva az Európai Unió a 2002/91
direktívájában kötelezően előírta a tagállamok
részére, hogy az épületek energiateljesít-
ményéről saját szabályozást hozzanak létre, és
azt 2006. január 4-ig léptessék is életbe. A
direktíva többek között rögzíti, hogy az épü-
letek hőszigetelését korlátozni kell, valamint
hogy új épületek használatba adásakor és
meglevő épületek esetében tulajdonos
váltásakor energetikai tanúsítványt kell hogy
kapjon, melyek hatálya 10 év. Lényeges, hogy
eloszlassunk egy gyakori téveszmét: nem kell
tehát minden épületre elkészíteni, és nem kell
semmilyen beavatkozást, költségeket vállalni
azoknak, akik lakása, épülete nem éri el a
szabályozás által megkövetelt minimumot.
Csak értékesítés esetén szükséges egy, 10
évnél nem régebbi tanúsítvány felmutatása.
Észszerű, hogy új tanúsítvány készüljön akkor
is, amikor nagyobb, az energiafogyasztást is
érintő felújítást végeznek az épületen. 
Ami a hazai szabályozást illeti: 2006. május
24-i dátummal megjelent 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról. A rendelet a
kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ren-
delkezéseit a 2006. szeptember 1-je után
induló építési engedélyezési eljárásokban kell
alkalmazni. Maga a rendelet másfél oldalon

Az új épületenergetikai szabályozás
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összefoglalja az elveket, majd a melléklet mint-
egy negyven oldalon taglalja a részleteket.

Az épületeknek három, jellegében különböző,
de egyaránt az épület energiafogyasztását
jellemző mutatónak kell megfelelnie. Az első a
határoló szerkezetek rétegtervi hőátbocsátási
tényezőjét maximálja. A rétegtervi hőátbocsá-
tási tényezőn az adott épülethatároló szerkezet
átlagos hőátbocsátási tényezőjét kell érteni,
vagyis ha a szerkezet például rögzítő ele-
mekkel megszakított hőszigetelés, vagy vasbe-
ton vázszerkezet kitöltő falazattal, stb., akkor
ezek hatását is tartalmazza.
A követelményértékeket az alábbi táblázat tar-
talmazza. Mivel azonban a tervezők nem sze-
retik, ha az esetleges kedvezőtlen gépészeti
adottságok miatt át kell tervezni az épület
lényeges elemeit (például homlokzati falak),
ami jelentős kihatással lenne az épület
egészére, ezért néhány fontosabb szerkezetre
bemutatjuk az alábbi táblázatban, a szakma
által javasolt U értéket is.

A második szint vizsgálata az épület fajlagos
hőveszteség tényezője nem haladhatja meg a
követelmény értéket. A fajlagos hőveszteség
tényező lényegében az egyes határoló szer-
kezetek felület arányosan átlagolt hőátbocsá-
tási tényezője osztva a térfogattal. A qm fajla-
gos hőveszteség tényező követelményértéke
függ az épület felület/térfogat arányától.
Az utolsó kritériumként az épületeknek meg
kell felelnie az Ep (kWh/m3a) összesített ener-
getikai jellemző követelményértékének. Ez az
érték a fűtés, szellőzés, gépi hűtés, világítás
és a használati melegvíz ellátás energia-
igényének az összege, és éves szinten nem
lehet nagyobb, mint az adott rendeltetésű,
adott felület/térfogat arányú épületekre
megszabott követelményérték. 

A három követelmény meghatározására azért
van szükség, hogy az egyes elemeket ne
lehessen egymás ellen kijátszani (például egy
nagyon korszerű gépészettel ellátott. Rossz
szerkezeti jellemzőkkel épülő ház, vagy kiváló

ablakok - rossz falazatok, esetleg fordítva). Az
összesített energetikai jellemző számításával
kapcsolatban pedig meg kell jegyezni, hogy
ennek ismeretében készíthető majd el a
jövőben az épületek ENERGIATANÚSÍT-
VÁNYA, amely az épületeket energiafogyasztá-
suk alapján kategóriákba sorolja.

Ne tévesszen meg senkit az eufemisztikus
jelző: az átlagos nem azt jelenti, hogy elfogad-
ható, hanem csak a hazai épületállomány kri-
tikán aluli energetikai állapotát jelenti. A mai
átlag a megcélzott minimumszint másfél-két-
szeresét jelenti, úgy, hogy a hazai szabályozás
példa nélkül enyhének mondható. Éppen
ezért el lehet gondolkodni azon, hogy a szabá-
lyozás öt év múlva kötelezően megtartandó
felülvizsgálata során milyen szigorításokat
vezessünk a jelenlegi szabályozáshoz képest.
Végül egy gazdasági szempont: az ener-
giatanúsítvány szerinti besorolás várhatóan a
jövőben befolyásolni fogja az ingatlanok piaci
értékét: egy magasabb kategóriájú épület ára
magasabb lesz, egy alacsony kategóriájúé
pedig alacsonyabb, Éppen ezért az utólagos
hőszigeteléseknbél nem a minimumszintet kell
megcélozni, hanem az előremutató értékeket
kell figyelembe venni.
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A napjainkban egyre ismertebbé és népsze-
rűbbé váló készházépítési technikáról az em-
bereknek sokszor téves elképzeléseik vannak,
összetévesztik a „csak” könnyűszerkezetes
építkezéssel. Nem bíznak ebben a módszer-
ben, mert nem ismerik eléggé,
és inkább az építkezés hagyo-
mányos, bonyolultabb módját
választják, holott tradíciói
ennek az újszerűnek tűnő
építési technológiának is van-
nak, melyek egészen a XVIII.
századig nyúlnak vissza. Adó-
dik a kérdés, hogyan tehetünk
különbséget, a valódi minősé-
get képviselő készház, és a
tévesen készháznak nevezett
bóvli között. 
A készház pontos meghatá-
rozása, kiterjesztett értelem-
ben, ház a gyárból.
Szűkebb értelemben: A kész-
ház előre elkészített, teljes ma-
gasságú falelemekből épített,
lehetőleg saroktól sarokig le-
gyártott külső falakból, válasz-
falakból és tetőelemekből álló
épület, mely elemeket időjá-
rástól függetlenül a gyártóhe-
lyen készítenek, és az építke-
zésre szállítva egy előkészített
alapon fölállítanak.
A készház általában - de nem
minden esetben - favázas kön-
nyűszerkezetes épület. Euró-
pában a Készház címet hasz-
nálhatják azok a habbeton
vagy hagyományos téglával
építő cégek is, akik a fenti
meghatározásnak megfelelő
gyártástechnológiát használ-
ják! Nem árt tudni, hogy a
könnyűszerkezetes épületek -

főleg Magyarországon - többségében nem
készházak! Magyarországon a legelterjedtebb
a helyszíni szerelésű - észak-amerikai - tech-
nológia, mely esetében a helyszíni szerelés
miatt a legtöbb hibalehetőséget is rejti

magában! Sajnos a többség ezt
a technológiát mindenféle en-
gedély, minősítés nélkül hasz-
nálja ráadásul technológiai
fegyelem nélkül. Sok-sok hibát
elkövetve, mindenféle érvénye-
síthető garancia nélkül felépített
házak miatt alakult ki az ál-
talánosító vélemény, hogy a
könnyűszerkezetes építési mó-
dot mint egy minőségileg gyen-
ge, rövid élettartamú tech-
nológiával azonosítja a köznyelv.
A készház ipari terméknek
minősül, és ugyanazon piacgaz-
dasági körülmények és adottsá-
gok alá esik, mint egy végfel-
használói termék (pl.: az ár tar-
talmazza az ÁFA-t). Feltétlenül
nagy előny, hogy a telephelyen
az érdeklődök számára felállított
mintaház található, melyet érde-
mes az utolsó részletig szem-
ügyre venni. Fontos megem-
lítenünk, hogy a készház kife-
jezés csak akkor helyénvaló, ha
az ajánlat legalább a félkész
házra vonatkozó szolgáltatá-
sokat tartalmazza. A magas fokú
minőséget az építtető nem csak
magán a házon tapasztalhatja,
hanem a jól képzett építészszak-
embereknek köszönhetően már
a tervezésnél is. Óriási előnynek
tekinthető, hogy egy készház
harmad annyi idő alatt épül fel,
mint egy hagyományos tech-
nológiával készült épület.

A kkészház éés aannak mmegvalósítása
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Magáról az építkezésről elmondható, hogy
környezetkímélő. Ugyanis a rövid idő miatt az
építkezés nem terheli sem a környezetet, sem
a szomszédságot hosszú ideig. A készház
technológia nem csak építési, hanem érté-
kesítési formát is jelent, ahol az építtető, típus
alapján - mint az autóvásárlásnál - kiválasztja az
épületet és felszereltségét, amely után már
csak várni kell a ház meg-
érkezését. Idegeskedés
és különböző egyezte-
tések nélkül pontos
határidőre szállítják a
megálmodott otthon. A
készházak egyéniek, mert
van rá lehetőség, hogy az
építtetők ne csak változ-
tatható típusházakat ren-
deljenek, hanem speci-
ális, egyedi tervezésű
otthonok építésére is van lehetősége a
fogyasztónak.
A garantált minőségről: A Magyarországon
épülő készházaknak rendszeres, szigorú
minőségvizsgálatnak kell megfelelniük. Az épít-
tető csak akkor bízhat a hosszú távú minőséget
ígérő cégben, ha az MAKÉSZ védjeggyel -
Magyar Készház Gyártó Szövetség - és ÉMI -
Építésügyi Minőségellenőrző Intézet - mi-
nősítéssel rendelkezik A készházaknál nem
csak a beépítendő anyagokat vizsgálják,
hanem a falszerkezeteket is, beleértve például
az épület statikáját, tűzállóságát. A készháza-
kra nyújtott garancia esetében a jogszabályok

a jótállás és a szavatosság fogalmát ismerik,
valamint az alkalmasságot. A jótállás egy
rövidebb időtartam, ami minimálisan egy év de
három évnél általában nem több. Rendel-
tetésszerű használat esetén előforduló hibánál
az építtető bejelentését a kivitelező köteles
elfogadni és megvizsgálni a hibát, és ha szük-
séges azt javítani. Vita esetén a bizonyítás a

kivitelező kötelessége,
tehát ő fizeti a műszaki
szakértőt. Szavatossági
időszakban a cégnek ren-
delkeznie kell az eset-
leges javításokhoz szük-
séges anyagokkal, de a
javítást az építtető fizeti.
Ha gyártási hiba követ-
keztében áll fenn a hiba a
kivitelezőnek azt díjmente-
sen kell kijavítani. Vita

esetén a bizonyítás tehát a szakértő díjának
fizetése mellett, az építtető kötelessége. Az
alkalmasságot jogszabály rögzíti, hogy egyes
anyagoknak, épület szerkezeti elemeknek
legalább mennyi ideig kell alkalmasnak lenni a
beépítés után. Ez jóval hosszabb időszak, mint
a jótállás és szavatosság. Ezek mind azokra a
hibákra, hiányosságokra vonatkoznak melyek
a kivitelezés során rejtve maradtak. A jótállás
és szavatosság tehát nem az épület élettar-
tamát határozza meg. Egyes beépített
anyagoknál, a jogszabályban előírt jótállási
időn túl is, szokás, jótállást adni, de fontos
tisztázni, hogy ez pontosan mire vonatkozik. A
pontatlan megfogalmazás vitára ad okot, így az
adott esetben nem is érvényesíthető. Egy
épület élettartamát nem csak a fal anyaga
határozza meg. Az építtetők többsége mégis
ezt tartja a legfontosabbnak. Bármelyik építési
mód lehet hosszú és rövid élettartamú, ez a
kivitelező által alkalmazott technológiai
fegyelemtől függ. A fenyőfa megfelelő
előkészítése és védelme esetén 600 évig őrzi
meg alapvető fizikai tulajdonságait, míg pl. a
beton 80 évig szilárdul, 80 évig bomlik. A falon
túl a különböző burkoló és felületkezelő
anyagok különböző élettartamot határoznak
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meg. Az élettartamról és garanciákról a kiállí-
tott jótállási jegyek, használati utasítások,
kivitelezői nyilatkozatok, minőségi bizonyít-
ványok tanúskodnak. A készház technológiával
készült épületek, sem-
mivel sem rövidebbek,
sőt bizonyos esetekben
hosszabb élettartamú
épületek, mint a hagyo-
mányos technológiával
készültek. Már léteznek
olyan készházak, melyek
15-30 kWh/m2/év hő-
igényt szükségeltetnek.
Az építési többletköltség ilyen házaknál kb. 5-
10%-ot tesz ki az épület árában, viszonyítva
egy normál épülethez, hőszigetelési tekintet-
ben. Ha figyelembe vesszük, hogy az éves
költségek 80%-át a fűtésenergia teszi ki, és,
hogy a készházaknál akár a költség 75%-át is
megspórolhatja, akkor kikalkulálható, hogy az
építésbe fektetett többletköltség néhány éven
belül megtérül. A hőszigetelésnél a k érték,
azaz ismertető érték, ami meghatározza a
fűtés energiafelhasználását (W/m2/K 1°
hőmérséklet eltérésnél). Minél kisebb ez az
érték, annál jobb a hőszigetelés. Pl.: a
k=0,2 W/m?/K érték esetében elmondható,
hogy az adott épület hőszigetelése rendkívül
jó. Magyarországon a szabvány családi házak-
nál k=0.7W/m2/K. Ezek az értékek a falakra
vonatkoznak. Az épület falainak hővesz-
teségét, rontják a külső nyílászárók. Általában
a külső nyílászárók k értéke 2,7 W/m2/K volt 6

- 8 éve, ma már ezen a téren valamivel jobb a
helyzet, hiszen 1,0 - 1,4 között található átlag-
ban. Ma már egyre több cég építi be az
1,2 W/m2/K értékű nyílászárókat, de már
létezik 0,7 Wm2/K értékű is. Az oldalfalakon túl
rendkívül fontos a födém hőszigetelése, hisz
errefelé próbál megszökni a hő. Ezt is hasonló
módon lehet meghatározni, mint a falaknál. 
A szerkezetkész állapotot a hazai szövetség
nem támogatja, mert ez nem felel meg a
készház minimális fogalmának. Sajnos ez sem
általános fogalom, de szerkezetkész állapotot
annak tekintik, ha már állnak a falak, kész a
tető de nincs külső hőszigetelés, színező vako-
lat, de a külső nyílászárók már beépítésre
kerültek. A tetőn már van héjalás - cserép,
lemezfedés vagy zsindely - de nincs

mennyezet, a falakról
hiányzik a gipszkarton,
nincs villanyszerelés,
gépészet, kémény, bur-
kolatok, beltéri ajtók.
A félkész állapot való-
jában több mint 50%-s
készültség. Ez az a fok
mely alapján minimálisan
„Készház”-nak lehet

nevezni az épületet. Kívülről már 100%-s
készültségű, így kész a külső hőszigetelés,
színre van vakolva az épület, be vannak építve
a külső nyílászárók külső belső könyöklőkkel.
Elkészült teljes mértékben a tető cserép-, zsin-
dely- vagy lemezborítással együtt, felsze-
relésre került az esővíz csatorna a komplett
bádogos rendszerrel, készen vannak a belső



22 HÁZ és KERT Ingatlan

válaszfalak, mennyezet felhelyezése és
hőszigetelése is kész. Továbbá valamennyi
belső falfelület - beleértve a mennyezetet is -
elkészül, a műszaki
gletteléssel, ha szük-
séges felépült a ké-
mény is. De továbbra
sincs villanyszerelés - a
villanyszerelést egyéb-
ként érdemes a félkész
állapotnál elvégeztetni-,
gépészet, aljzatbeton,
szaniterek, hideg és
meleg burkolatok,
tapétázás  vagy  festés valamint a beltéri ajtók.
A kulcsrakész kivitel esetében minden olyan
munka elkészül ami fentebb még hiányzóként
felsorolásra került. A kulcsra kész kivitelbe
nem tartozik bele a közművek beköttetése,
mérőórák létesítése. Ez általában külön megál-
lapodást igényel. Tehát kulcsrakész kivitel
lehet az is, amikor a kivitelező átadja az
épületet de még nincs gáz vagy elektromos
áram, így a lakhatási engedélyt sem lehet
megszerezni. Itt lehetnek köztes megoldások
is pl. a villanyszerelést, gépészetet, aljzatbe-
tont a kivitelező készíti el, a további munkála-
tokat az építtető végzi, vagy más szakembert
bíz meg vele. A kulcsrakész megállapodásnál
pontosan tisztázni kell, mi az építtető előzetes
és egyéb feladata, az épület átadása után még
milyen munkákat kell elvégeztetnie. Ilyen lehet
például az épület körüli járda megépítése,
terasz burkolása. Mindezekre azért van szük-
ség, hogy az építtető az épületbe be tudjon

költözni, megkaphassa a lakhatási engedélyt,
és azt elvárásainak megfelelően használni
tudja. Ha készház technológiával ÉMI enge-
déllyel MAKÉSZ védjeggyel rendelkező céget
választ kivitelezőnek az építkezés örömmé és
élménnyé válik, a kulcsrakész házába tényleg
csak beköltöznie kell, és elvárásainak meg-
felelően használni!
A tulajdoni lap az építési engedély beadásához
feltétlen szükséges okirat amit az illetékes föld-
hivatal ad ki. Az építési szerződéshez is
elengedhetetlen, hisz ebből derül ki a tulaj-
donos személye, valamint a telek besorolása.
A térképmásolat a tervezéshez elenged-
hetetlen, de az építési engedélyt kérő doku-

mentáció elenged-
hetetlen része is. A
földhivatal adja ki.
Kiváltásakor feltétlen
említsük meg, hogy
telkünkről építési en-
gedélyhez szükséges
térképmásolatot ké-
rünk! Az ÁRT, az
Általános rendezési
terv. Ha a telek vásár-

lása előtt vagyunk, feltétlen szükséges az
illetékes helyi önkormányzatnál ennek előírá-
sairól tájékozódni mielőtt a döntést meg-
hoznánk. Az ÁRT határozza meg, hogy azon
telken milyen házat építhet fel. Meghatározza
az építmény magasságát, a tető hajlásszögét,
irányát, néhány helyen még a tető és falak
színét formáját is, az elő- és oldalkertek távol-
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ságát, a beépítési százalékot stb. Ezen infor-
mációk nélkül, nincs értelme hozzáfogni még a
vázlatok elkészítéséhez sem. Az engedé-
lyezési tervdokumentációt célszerű a kivitelező
cég tervezőjével elkészíttetni, hisz a cég tech-
nológiájának előírásait ez a tervező ismeri a
legjobban. Idegen tervező terveit úgy is át kell
dolgozni, így csak felesleges többletköltsége
lesz. A jogerős építési engedélyt a helyi építési
hatóság adja ki a benyújtott dokumentáció
alapján. A tervező által összeállított tervek és
az engedélyezési tervdokumentáció be-
nyújtását követően, amit a hatósághoz, illetve a
közműszolgáltatókhoz kell benyújtani, 60
napon belül elbírálják. A határozatot az épít-
tetőn kívül a szomszédok is megkapják, akik
fellebbezhetnek a határozat ellen, Ha ez nem
történik meg úgy 15 nap után, kipostázzák a
jogerős építési engedélyt. Csak ennek átvétele
után lehet az alapot kitűzni, és az alapozási
munkálatokat megkezdeni. A kivitelezővel
történt első találkozástól számítva tehát
átlagosan négy hónap telik el, mire az építtető
megkaphatja a jogerős építési engedélyt!
Természetesen lehet ezt a folyamatot gyorsí-
tani, melyről az érdekeltektől kell tájékozódni.
A gépészeti tervek a víz, csatorna, gáz, fűtés
tervek összessége, melyek nélkül pl. a gázt,
be sem lehet kötni. Az elektromos tervnek tar-
talmaznia kell a csatlakozási pontokat, kap-
csolók, konnektorok, világítótestek helyeit, a
tervezet fogyasztókat (pl.: mosógép, elektro-
mos tűzhely stb.), telefonvonal, internet csat-

lakozás a hozzá kapcsolódó routerral, riasztó,
tv, kábel, csengő, kaputelefon és mozgató stb.
A statikai terv a rendszerre érvényes ÉME
esetén nem kell. Pince és egyéb a rendszer-
hez nem tartozó egyéb tartószerkezetek
esetén szükséges. A kiviteli tervek készházak
esetén, mindenképpen készülnek, mivel a
gyárban elkészülő elemek kiviteli tervek nélkül
legyárthatatlanok. Az építtetőnek általában
csak a gerendák elhelyezését tartalmazó rajzot
adják át, hogy nehezebb tárgyak felfüg-
gesztéséhez azokat a falban megtalálhassa. A
belsőépítész tervek tartalmazzák az épület
szerkezeten túl a burkolatokat, azok anyagát,
színét és formáját, a kerámia lapok kiosztását,
a konyhabútor tervét, beépített szekrények
elhelyezését, a fürdőszoba kialakítási tervét.
Miután nem kötelező, nem része az engedé-
lyezési tervdokumentációnak, ezért a legtöbb
kivitelező ilyet csak külön megbízás alapján
készít. A műleírás az építési engedélyezési ter-
vdokumentáció része, ahol a tervezett épület
felépítéséhez szükséges anyagok, azok
minősége, színe mennyisége kerül többek
közt meghatározásra, melyektől a kivitelezés
során jogszabályban rögzített módon lehet
csak eltérni. Műleírásnak, illetve teljesítési
leírásnak hívjuk azt a dokumentumot, ahol a
tervnek megfelelően, pontosan rögzíti a
kivitelező, hogy mit vállalt el. Ahhoz
meghatározzák az anyagok fajtáját, minőségét
mennyiségét, esetleg árát, meghatározzák a
kiépítési fokot, illetve az építtető feladatait,
hogy a kivitelező elvégezhesse a vállalt
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munkáját. Szerencsés
dolog rögzíteni, mi az,
ami nem tartozik a vál-
lalásba, hisz így elkerül-
hető a későbbi vita, pl.
kinek a feladata a
kémény átadása.
A külső fal, vagy fő fal:
egyik oldalával a szabad
térrel érintkező, kívülről
hőszigetelő vakolattal,
belül általában gipszkar-
ton burkolattal készül. Az
oromfal általában a tetőtérben található,
nyeregtetős kiépítésnél az épület végét lezáró
legtöbbször háromszög alakú külső fal. A külső
térdfal tetőteres épületeknél a
tető (csatorna) vonalával
párhuzamosan haladó külső fal
magasítása annak érdekében,
hogy minél kevesebb 1,9 m
alatti terület legyen a tetőtér-
ben. A válaszfal a lakáson belül
a tereket elválasztó falak, mind-
két oldala gipszkarton a
készházak esetében. A födém
a helységek fölötti járható ter-
helhető szint, mely hőszi-
geteléssel és igény szerint
burkolattal rendelkezik. A parapet magasság:
pl.: az ablakpárkány, konyhabútor, magassága
általában 85-90 cm. Az építmény magassága,
az épület külső fala és a tető síkjának met-
széspontjának távolsága a talajszinttől mérve.
A rácsos tartó vagy szeglemezes tartó
általában földszintes könnyűszerkezetes
épületeknél használt tetőszerkezet, mely szeg-
lemezekkel összekötött vázakból áll, melyek
viszonylag sűrűn, átlag-
ban 0,6-1 m távolságban
kerülnek elhelyezésre
egymástól. Ilyen tetőnél
nincs padlástér. A nyitás
irány esetében azt értjük,
amikor a nyílászárót abból
a helységben szemből
nézve, amelyikből kezelni

lehet, a nyitás irány
az, amelyik oldalón a
zsanér található, illet-
ve amerre a nyílás-
záró nyílik. A névleges
méret általában a
nyílászáróknál hasz-
nált azonosító méret.
Legtöbbször meg-
egyezik a nyílászáró
külső méretével. De
ettől eltérő a be-
szerelési nyílás a tok

méret, az ajtólap vagy ablakszárny méret és
más az áthaladási méret. Egy 75/210-s
névleges méretű utólag beszerelhető ajtónál a

beszerelési hézag
68/202 cm, az átha-
ladási méret pedig
valószínűleg 60/198
cm lesz. Ha magunk
vásároljuk a nyílászáró-
kat ezért nagyon fontos
tisztázni melyik méret,
mit takar. A készház
technológiánál a vil-
lanyszerelés védőcsövei
már a gyárban a meg-
rendelő által meghatáro-

zott helyre beépítésre kerülnek. A helyszínen
csak a kábelezésre van szükség, vésés
ismeretlen, nincs. A kötések a falak felett a
tetőtérben történnek. A helységekben füg-
gőleges felállások vannak. A villanyszerelő
végez el általában minden olyan kiépítést, ami
kicsit vagy nagyon ráz. Riasztó, telefon, inter-
net, TV, számítógépes hálózat. Az épület-
gépész feladata a gáz bekötése, a fűtés

kiépítése, a víz és csator-
na kiépítése, minden
olyan dolog, ami általában
csőben közlekedik és
folyik. Az árajánlatnak
pontosan tartalmazni kell
a tervek alapján, hogy a
kivitelező részéről, milyen
munkálatok készülnek el.
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Milyen minőségű és mekkora mennyiségű
anyagot javasol felhasználni, azt milyen
minőségben fogja beépíteni, milyen határidő-
vel készíti el, miért és mikor kell, az építtetőnek
fizetni, valamint milyen feltételeket kell min-
dezekhez az építtetőnek biztosítani. A hagyo-
mányos építtetők 64%-a költségvetési tervvel
rendelkezik, melyet az esetek 48%-ban az
építkezés során túl kell lépniük. Egy készház-
nál ez a rémálom teljes mértékben kizárható a
fix ár, illetve ár garancia és a pontosan
meghatározható szükséges anyagmennyiség
miatt. Mi is az a fix ár? Az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t, a tervezés, a szükséges engedé-
lyeztetési eljárások és minden olyan ügyin-
tézés költségét, amit az
építtető megbízásba
adott. A már meghatáro-
zott ár az infláció és árak
változásától független. A
cég kötelezi magát, hogy
költség túllépésről csak
akkor lehet szó, ha az
építtető, az eredeti ter-
veken módosít, és az
csak árváltozással való-
sítható meg. A készház
gyártók abban a helyzetben vannak, hogy
készek és képesek komplett finanszírozási
rendszert egyénileg felkínálni, illetve segíteni a
megfelelő körülményeket nyújtó intézet
kiválasztásában. A megállapodott és kialkudott
árat szerződésben kell rögzíteni, hogy mikor

milyen feltételek ellenében fogja az építtetőnek
az épületet átadni a kivitelező. A készház tech-
nológiánál általánosan alkalmazható a 15%
előleg után csak az egyes kiépítések,
ismeretesebb nevén előre meghatározott
készültségi fokok után esedékes a fizetés. A
kivitelezők saját biztonságuk érdekében
letétbe kérik a fennmaradó 85%-t.
Meghatározzák, hogy a műleírás, mely
részének teljesítése után mennyit kell, és
hogyan kell fizetni. A kisebb tőkével ren-
delkező kivitelezők általában nagyobb előleget
kérnek. A legtöbb építtető első kérdése a
kivitelezőtől „Önöknek mennyi a m2 áruk?”.
Érthető a kérdés, de mire vonatkozik? A fen-
tebb említett kiépítési fokok szerint érdemes
megbontani. Másrészt tisztázni kell milyen
munkákat, kíván a kivitelezővel elvégeztetni. Az
ezután kialakult összeget érdemes a m2-rel
elosztani. De itt is jön a kérdés, mely négy-
zetméterrel számoljunk, mert ebből is többféle
létezik. Fontos tudni, hogy többféle terület

meghatározási norma lé-
tezik.
A beépített terület az a
terület, amit az épület
külső falai és letámasztásai
a telken behatárolnak, a
fedett terasszal, vagy gép-
kocsi tárolóval együtt. A
bruttó terület az a terület,
amit az épület helységei
falaikkal együtt együttesen
tehát szintenként elfoglal-

nak a fedett terasszal, és gépkocsi tárolóval
együtt. A hasznos felület a falak nélküli belső
terület, ahol a belmagasság több mint 1,9 m. A
fedett terasz 50%-s felülettel számolva. Ez a
tetőtérben érdekes a ferde falaknál. Ez a szám
a jogosultsághoz szükséges. A nettó hasznos
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felület a falak által körbehatárolt belső terület,
független a belmagasságtól. Általában az a
terület ahová vízszintes burkolat készíthető. A
fedett terasz 50%-ban kerül figyelembe
vételre. A kivitelezők általában ezzel számol-
nak.
Így egy tetőteres családi háznál a fentiek
szerint 100 m2 nettó hasznos felületű épületre
az alábbi m2-ek kerülnek meghatározásra.
Kulcsrakész kivitelnél az egyszerűbb számolás
miatt az épület ára legyen ÁFÁ-val együtt
20 000 000 Ft.
Beépített terület: 70 m2 = 
238.096 Ft/m2+ÁFA = 285.715 Ft/m2

Bruttó terület: 148 m2 =
112.612 Ft/m2+ÁFA = 135.135 Ft/m2

Hasznos felület: 84 m2 =
198.412 Ft/m2+ÁFA= 238.095Ft/m2

Nettó felület: 100 m2 =
166.666 Ft/m2+ÁFA = 200.000 Ft/m2

Látható, hogy ugyanarról az épületről be-

szélünk, ugyan az a mennyiség, ugyan az a
minőség, de még is négy (de ÁFA-val együtt
nyolc) különböző árat kaptunk, miközben
mindegyik változatnál a végösszeg
20 000 000 Ft!
Egy családi ház felépítésénél nem csak egy
cég vesz részt. Érdemes átgondolni a telek
vásárlástól, a ház felépítéséig a kerítés a járda
elkészítéséig, a bútorozásig milyen kiadá-
sokkal kell számolni, ezeket mikor kell fizetni.
Ezek összesítése a költségvetés. A különböző
kivitelezők mindegyike készít árajánlatot vagy
részletes kimunkált költségvetést. A saját
magunknak történő tervezésen túl szükségünk
lesz rá a bankhitelnél is. Sokan nem tudják, de
a kedvezményes lakásépítési hitelnél
településektől függően meghatározták, hogy
egy család a beköltözők számától függően
mennyi helységgel rendelkező épületet és azt
mennyiért építheti fel. Ha a költségvetés ezt
túllépi, akkor a családnak nem jár a ked-

vezményes hitel. Tehát nagyon fontos,
szerződéskötés előtt ezt is tisztázni, mind a
bankkal, mind a kivitelezővel. Az adott meg-
bízást részletesen kimunkált árajánlat vagy
költségvetés nélkül egy fix összegért történő
vállalás, az átalánydíjas szerződés. A
szerződésben vagy annak mellékleteiben az
elvégzendő feladatot, a felhasználandó
anyagokat minőségi és mennyiségi megha-
tározással kell közölni. Csak egy összeg szere-
pel a végösszeg. A vállalkozó a szerződés
után, ha a megrendelés nem változik, semmi-
lyen indokkal nem emelhet árat. Nem közölheti
az építtetővel, hogy a munkát elvégezhesse
sajnos még néhány pótmunkát is, el kell,
végezzen, amiért pénzt kér. Ha ilyen kiderül,
akkor is saját - mármint a kivitelező - költségére
köteles azt elvégezni. A készház forgalmazók
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általában ezt a szerződésformát választják.
Mivel ipari körülmények között, többségében
gyárban készül el a ház, elég nehéz lenne
anyag és munkadíjra szétbontani a terméket.
Például, a kenyérnél sem kérdezzük mennyi és
milyen árú, élesztő van benne, azt milyen
óradíjjal készítette a pék? Az építtetőnek is
kedvező, hisz az építkezés megkezdése előtt
pontosan tudja mennyibe fog kerülni az
épülete.
A faszerkezetes készház építési mód egy
tovább-fejlesztett fakeresztgerendás, illetve
faállványos építési technológia, melyet tradi-
cionálisan sok évszázad óta alkalmaznak. Az
ilyen szerkezetű készházaknak különösen jó a
hőszigetelése, már a 12 cm-es falaknál is,
mivel a fa rossz hővezető. Ám, ahhoz, hogy

egy ilyen szerkezetű házat lakóépületként
lehessen használni még további külső és belső
szigetelési módszerek szükségesek. A
készházaknál általában a falak belsejében ezt
szálas hőszigetelő anyag, valamint külső
hőszigetelésnél expandált hőszigetelő hab fel-
használása jelenti. A fa vázszerkezetet mindkét
oldalról teljes magasságban egész tábla
anyagokkal burkolják (faforgács vagy gipsz
rost lap). A szerves építőanyagokat (mint pl.:
fa) gombák, és rovarok ellen védeni kell. A leg-
fontosabb védelem a szárítókamrában történő
hőkezelés és szárítás, ahol elpusztulnak a
lárvák és csírák, melyek 10% körüli ned-
vességtartalom esetén már nem támadják meg
újra a fát. A lakóház kártevők általi veszé-
lyeztetése a belső párazáró fólia és a víz taszító

só felhasználása miatt is ki van zárva. A szük-
séges beavatkozásokat már a gyártásnál
végrehajtják. A félreértések elkerülése végett
fontos meghatároznunk a blokkház és a
könnyűszerkezetes ház ismérveit, mely építési
technológiákat gyakran tévesen egy kalap alá
vesznek a készházépítési technológiával. 
A blokkház vagy boronaház olyan építmény,
amit különálló pallókból, vagy gerendákból
hoznak létre. Ezek a pallók készülhetnek kör
alakú fatörzsekből, masszív élfából vagy több-
rétegű, enyvezett külön álló lemezekből. Egy
blokkházat nem lehet készháznak nevezni,
akkor sem, ha az egyes pallókat gyárban előre
elkészítik. Ebben az esetben is meg kell
említenünk, hogy a faházaknak jó a hőszige-
telése, de csak akkor használható lakóépü-
letként, ha más, belső szigetelési módszereket
is alkalmaztak!
A könnyűszerkezetes házak az amerikai
stílusú, helyszíni szerelésű építési technológiá-
val készülnek, de ez a technológia nem
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ugyanaz, mint amit a készházaknál alkalmaz-
nak. Amerikában nem cél a stabil, hosszú élet-
tartamú lakóházak létrehozása, mivel ott az
épületek nem vagyontárgynak, hanem hasz-
nálati eszköznek minősülnek, többek között
azért, mert az amerikaiak igen gyakran
költöznek. A falak összeállítása, ácsolata a
helyszínen történik, és így ez a folyamat, a
készházakkal ellentétben, teljes mértékben
időjárásfüggő. A legtöbb magyar vállalkozó ezt
a módszert választja, mivel nem tőkeigényes,
és a falak ÉMI minősítése is kikerülhető, pedig
annak megléte
elkerülhetet len.
Így az ügyfél nincs
b i z t o n s á g b a n ,
mert nincs rá
garancia, hogy
megfelelő épületet
kap. Tévedés ne
essék ezt a tech-
nológiát is lehet
t i s z tességesen
alkalmazni, de a
megrendelőnek
tisztába kell lennie
azzal, hogy mit kap a pénzéért! Melyik tech-
nológiát is válasszuk? Elég nehéz kérdés. A
könnyűszerkezetes valamint a borona ház
általában olcsóbb, a készház drágább tech-
nológia, de azonos minőség és műszaki tar-
talom esetében az említett rendszerek között
nincs jelentős árkülönbség. Ha azt vesszük
figyelembe, hogy akár hagyományos
téglaépületnél vagy a készháznál a ház árában

a fal ára mindössze, megközelítőleg 15% akkor
igazából egy épület nem attól lesz olcsó vagy
drága, hogy téglából vagy fából épül. A továb-
biakban a beépített anyagok minősége és a
kivitelezők szolgáltatása a meghatározó. Az
igazi különbség az épület fizikai és fiziológiai
tulajdonságaiban jelentkezik. Minősítésekről,
kivitelezőkről információt, tanácsot szívesen
adnak az ÉVOSZ készházépítő tagozatánál.

A fenti fogalmak közel sem teljesek, csak
ízelítőt nyújtottak mindabból, ami információ

tekintetében fon-
tos lehet egy
kezdő számára.
Ha Ön nem sza-
kember, márpedig
nem az, hiszen
azért olvasta el írá-
sunkat és mi ezért
készítettük el,
ezért jó ha olyan
céggel tervezteti
meg házát és bízza
rá a teljes kivi-
telezést amelyik-

ben tökéletesen megbízhat. Önnek éppen
elég gondja lesz eldönteni, milyen helységek
legyenek, azokat hogyan rendezze be, hogyan
finanszírozza az építkezést. A MAKÉSZ véd-
jeggyel rendelkező cégeket az ÉVOSZ (Építő-
ipari Vállalkozók Országos Szövetsége) garan-
tálja, hogy a fenti Készház fogalomnak ter-
mékük megfelel, folyamatosan megfelel, és
garantáltan el fog készülni családi otthonuk!




