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A szakemberek szerint annak érdemes készházat
választani, aki szereti a pontos és precíz munkát.
A legtöbben viszont még a mai napig nincsenek
tisztában azzal, hogy a készház-piacon milyen
lehetőségek közül választhat, illetve azt sem tud-
ják, hogyan kell kivitelezőt választani. Bár a kész-
ház építő szakma idén is visszaesésre számított,
azonban a piac átrendeződésének köszönhetően
egyre több a céges megrendelés. Van olyan válla-
lat, amelynek nemcsak az idei, de a jövő évre is
"betelt a naptára". Ezen talán sokan meglepőd-
nek, hiszen számos olyan történettel találkozha-
tunk, ahol valaki épp azt panaszolja: megbánta,
hogy készházban él. Eklatáns példa a szigethalmi
hibás készház-sorozat, mely házaknál a kivitelezők
minősítés nélküli, vékony szerkezeteket használ-
tak, és rendkívül olcsó, 8–12 millió forintba kerü-
lő, 100 négyzetméteres épületeket húztak fel. A
csapda ott volt, hogy a silány épületeket első kör-
ben megvásárló, majd az átverésre ráeszmélő
tulajdonosok nem hozzák nyilvánosságra a prob-
lémát, hanem megpróbálnak úgymond fű alatt
szabadulni az épületektől. Jelenleg is több olyan
épület van a piacon, amellyel nyilvánvalóan baj
van! Ugyanakkor ez nemcsak készház probléma.
Tulajdonképpen az ilyen típusú hibáknál, azaz ami-
kor a szerkezet kívülről csak kátránypapírral és
rabic hálóval került burkolásra, majd pedig beszí-
nezték, gyakorlatilag az
egész házat el kell bon-
tani. Épp ezért minden-
képpen olyan épület
mellett kell dönteni,
amelynek a technológi-
ájának van úgynevezett
ÉMI minősítése, ÉME
száma, és amely garan-
tálja azt, hogy a szerke-
zet a különböző hőtech-
nikai és statikai előírá-
soknak megfelel. És még a tűzvédelmi, tűzterje-
dési alkalmasságról még nem is beszéltünk…
Mire kell figyelnie a vevőnek a kivitelező kiválasztá-

sárnál? Minél több készház kivitelezőtől ajánlatos
előzetes árajánlatot kérni. Ezek összehasonlítása
során ugyanis már láthatjuk, hogy a különböző
munkafázisokra milyen árakat kalkulál az ajánlatte-
vő. Ugyanakkor ne csak az árakat nézzük! Most
már egyre többen szembesülnek azzal, hogy nem
feltétlen a kivitelező személye határozza meg az
árkülönbözetet, még ha oly jelentős is, hanem a
műszaki tartalom!
Fontos megnézni, hogy valóban minden munka-

fázist belevettek-e az árajánlatba, mert előfordul-
hat, hogy a készház kivitelező később pótlólag
jelzi, hogy az adott építési fázis nem volt az áraján-
latban, és azt többletköltségként felszámolja. Az
alacsony árat érdemes fenntartással fogadni: min-
denképpen utána kell járni, hogy ezeknél az olcsó
ajánlatoknál a kivitelező minden minősítési enge-
déllyel rendelkezik-e. Az ÉMI-engedélyt lehet
ellenőrizni, és az is sokat segít, ha a tulajdonos az
építkezés során saját műszaki ellenőrt alkalmaz.
Ezek mellett nemcsak az munkaanyag silány
minőségével szoktak a kivitelezők spórolni: sok-
szor azzal csökkentik a költségeiket, hogy az
egyes munkafázisokat nem szakképzett munkae-
rővel végeztetik vagy épp „kifelejtik”. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a nem szakképzett munkaerő
ára a felhasznált alapanyag árát növelheti. Egy
szakképzetlen burkoló esetében akár 30 százalé-

kos többletburkolat fel-
használásával járhat, ily
módon növelve a költ-
ségeket. A költségveté-
sek átvizsgálása után el
kell döntenünk, hogy az
építkezést komplett
vagy részleges vállalko-
zásba adjuk. A komplett
kivitelezés mellett szól,
hogy a fővállalkozó
koordinálja az egyes

munkafolyamatokat, tehát nekünk ezzel nincs dol-
gunk. A kivitelező feladata továbbá, hogy fogadjon
egy felelős műszaki vezetőt, aki vállalja, hogy rend-

A kivitelező megválasztása
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szeresen végzi a munkálatok szakszerűségének
vizsgálatát, illetve odafigyel, hogy minden az építé-
si engedélynek megfelelően készüljön el.
Ráadásul jogilag védve vagyunk, hiszen minden
probléma a fővállalkozót
terheli. Ezzel szemben a
részleges vállalkozás
esetében az egyes szak-
területekre adunk meg-
bízást. Igaz, ezzel meg-
spórolhatjuk a fővállalko-
zó díját, azonban valószí-
nű, hogy az építkezés
egyes szakaszait nehe-
zebb összeegyeztetni. A
kapkodás miatt elhúzód-
hat az építkezés, illetve az építtetőre sokkal több
feladat hárul. Az építtetőnek mindenképpen
fogadnia kell egy felelős műszaki vezetőt, aki idő-
ről időre felügyeli a munkák szakszerűségét, sza-
vatolja, hogy a beépített anyagok megfelelnek az
építési előírásoknak. A használatbavételi engedé-
lyezési eljárás során szükség lesz a felelős műsza-
ki vezető nyilatkozatára. Ráadásul ezt csak nagy
munkabírású, hozzáértő, sok szabadidővel ren-
delkező magánszemélynek érdemes felvállalnia.
Ugyan a saját pénzét kockáztatja az ember itt is,
de többet veszíthet.
A döntéshalmaz vége, hogy a kiválasztott kivitele-
zővel vállalkozási szerződést kell kötni, amely tar-
talmazza a vállalt munka pontos műszaki tartalmát,
a vállalási árat, a munka elvégzésének határidejét.
Szakértők azt javasolják, hogy érdemes a szerző-
désben kötbért előírni. A kötbért a vállalási összeg
százalékában szoktak meghatározni, általában ez
1-3 százalék naponta. A szabályos szerződésnek
van terv- és költségvetési melléklete, így a szaka-
szos fizetést az elvégzett munkafázisok alapján
fizetjük. Az első részletet, amely előleg, általában
az alapanyagok beszerzésének egy részére
adjuk, hogy a munkálatokat meg tudják kezdeni.
Érdemes készházat venni? Tehetjük fel joggal a
kérdést. Ma már pár hónap alatt elkészülhet álma-
ink otthona, ha könnyűszerkezetes házat válasz-
tunk, de van-e olyan jó, és olcsóbb vagy drágább
a kivitelezése, mint a hagyományos téglaépülete-

ké? A készházak nagy előnye a téglaépülettel
szemben, hogy sokkal hamarabb, akár már négy
hónap alatt is elkészülnek, és általában lényege-
sen kevesebbe kerülnek, mint a hagyományos

elemekből készült épüle-
tek. Itt érdemes megje-
gyezni a hagyományos
technológia esetében is
elkészülhet négy hónap
alatt, de az alapvető
különbség a technológiá-
ban rejlik. A hagyomá-
nyos építési mód vizes
technológia, míg a köny-
nyűszerkezetes száraz,
ezért utóbbit nem hátrál-

tatják időjárási jelenségek oly nyomatékosan.
Nagy előnyük még, hogy a jó szigetelésnek
köszönhetően – közel 20 cm-es szigetelőréteg
fedi a falakat – sokkal olcsóbb a fűtés, mint a
hagyományos házaknál. Ez is csak részben igaz,
mert a hagyományos építés esetén ugyanúgy fel-
helyezhetjük a szigetelést adott falvastagságra.
Ráadásul kívülről nézve egyáltalán nem látszik raj-
tuk, hogy nem téglából készült az épület. Persze a
készházaknak is vannak hátrányai. A falak réteges
szerkezetébe könnyen befészkelik magukat a
bogarak, pókok. A szigetelés ellenére nyáron
gyorsan fölmelegszik az épület, ezért szinte nélkü-
lözhetetlen egy szellőztetőrendszer beépítése.
Pár év után kisebb repedések keletkezhetnek a
helyiségek sarkaiban. Nagyon fontos tudnunk,
hogy ha el akarjuk adni könnyűszerkezetes ingat-
lanunkat, azt sokkal nehezebben tudjuk megtenni,
ráadásul lényegesen kevesebbért, mint egy tégla-
épületet. Európában kb. 50 éves múltra tekint
vissza a könnyűszerkezetes technológia.
Amerikában általában 50–70 évre méretezik az
élettartamot, de szakszerű szerkezeti megoldá-
sokkal, kivitelezéssel, minőség-ellenőrzéssel, kar-
bantartással akár 100 évig is használhatóak. Álta-
lában nem is igényel különösebb karbantartást a
ház, de a falburkolatokat és a fa nyílászárókat
rendszeresen kezelni kell. Ha az idő során a vako-
lat tönkremegy, a hagyományos házakhoz hason-
lóan kell eljárni.
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Vállalkozásunkat 1999-ben alapítottuk azzal a
céllal, hogy kiemelkedő minőségű tömörfa
bútoripari és épületasztalos termékeket, ezen
belül pedig főként táblásított bükk terméket
gyártsunk és forgalmazzunk szárított, gőzölt
bükk fűrészáruból.
Ezt a terméket mind a hazai, mind pedig az
export piacokon előszeretettel használják, ha
tartós keményfa alapanyagból kívánnak előállí-
tani faipari gyártmányokat.
Előnye az olcsónak tekinthető faforgácslapok-
kal szemben az esztétikus kivitelen túl a szi-
lárdság, a tartósság és az érték, mely a valódi
fa látványán és tapintásán keresztül mutatkozik
meg.
Dunaharaszti belterületén lévő telepünket kinő-
ve a kibővült tulajdonosi kör elhatározta, hogy
a vállalkozás céljait egy nagyobb kapacitású
üzem megvalósításán keresztül fogja tovább
vinni.
Ezért a vállalat beruházást indított Majosháza
községhez tartozó 2.5 ha méretű ingatlanon,
ahol egy 4500 m2 ipari csarnok és irodaépület
felépítése után a legkorszerűbb technológiát
képviselő WEINIG Group faipari megmunkáló
gépeit vásárolta meg a tevékenységének foly-
tatásához.
A beruházás hozzávetőlegesen fél milliárd
forint beruházási érték felhasználásával fejlődik
tovább.

SZAKMA
Természetes faanyag szépségét kifejező
hossztoldott és toldásmentes lamellákból
ragasztott bükk tábláink szilárdsága és tartós-
sága a legmagasabb minőségi, műszaki és
esztétikai igényeket is kielégíti. A termékeink-
ből az európai, elsősorban a német piacokon
divatos magas minőségű, időtálló és értékes
bútorok, lépcsők, falburkolatok készíthetők. Az
álgesztes bükk felhasználását támogató mar-
keting offenzívának köszönhetően, a bútorter-
vezők az utóbbi időben előszeretettel alkal-
mazzák a változatos színhatást és rajzolatot

adó modern ebédlő-,lakó- és hálószoba búto-
raiknál.
A tábláink környezetbarát, újratermelhető alap-
anyaga, a bükk fa, tartamos gazdálkodással
kezelt erdőkből származik. A bükk erdők ter-
melési ciklusa 120 év, a tábláink, illetve az
ebből készült bútorok, lépcsők, és egyéb
használati eszközök. további 50-120 évig biz-
tosítják a természetes anyag jelenlétét az élet-
és lakóterünkben. A környezetbarát terméke-
ink hosszú élettartama a napjainkban oly sokat
emlegetett, és a földünk klímaváltozásával is
összefüggésbe hozható széndioxid termelés
csökkentéséhez is hozzájárul.
A bükkfa gépi és kézi szerszámokkal könnye-
dén megmunkálható. Szegezése, ragasztása
jó, felületkezeléssel sima felületet ad. A világos
alapszínű és finom szövetszerkezetű faanyag
kiválóan színezhető.

Termékek (panelek) mérete

Minőségi követelmények
A tábla felületek megjelenését az MSZ-EN
13017-2 szabvány előírásai alapján osztályoz-
zuk.

Minőségi osztályok
A, A-álgeszt, B, C, D (részletek a minőségi
osztályoknál)
Használatos minőségi kombinációk
A/B,A/B-álgeszttel B/B, C/C, D/D (ahol az
első betű a színoldal, a második betű a hátol-
dal minőségét jelöli)
Lamella szélesség 38-50 mm
Csiszolás 80-150
Térbeli görbület 1 mm / 1000 mm

Táblásított fatermékek gyártása

Méretek mm-ben
Minimum Maximum

Vastagság 13 60
Szélesség 150 1250
Hosszúság 400 5500
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Mérettűrések

Csomagolás Megegyezés szerint

Minőségi osztályok
„A” minőségi osztály
o Egészséges, világos benőtt, zárt göcsök

5 mm átmérőig.
o A táblák lamellái színre válogatottak, a

faanyag természetes színeltérései mellett a
színhatás egységes.

o A nem említett hibák nem megengedettek.

„A” minőségi osztály álgeszttel
o Egészséges, világos benőtt, zárt göcsök

5 mm átmérőig.

o A táblák lamellái színre válogatottak, egész-
séges álgesztet minimum 50%-ban tartal-
maznak.

o A nem említett hibák nem megengedettek.

„B” minőségi osztály
o Egészséges, világos, benőtt, zárt göcsök

8 mm átmérőig megengedettek.
o  A faanyag kisebb folytonossági hibái, nyitott

göcsök tapaszolással javíthatók.

o A faanyag nagyobb természetes színárnyalat
változásai megengedettek.

o A nem említett hibák nem megengedettek.

„C” minőségi osztály
o Egészséges, világos és fekete benőtt,

zárt göcsök és kisméretű nyitott és korhadt
göcsök megengedettek.

o A felületen egészséges álgeszt korlátlanul
megengedett.

o A faanyag folytonossági hibái, nyitott
göcsök tapaszolással javíthatók

o A faanyag természetes színárnyalat változá-
sai korlátozás nélkül megengedettek.

o A nem említett hibák nem megengedettek.

„D” minőségi osztály
o Egészséges, világos és fekete benőtt,

zárt göcsök és kisméretű nyitott és korhadt
göcsök megengedettek.

o A felületen álgeszt, csillagos álgeszt korlátla-
nul megengedett.

o A faanyag folytonossági hibái, nyitott
göcsök tapaszolással javíthatók

o A faanyag természetes színárnyalat változá-
sai korlátozás nélkül megengedettek.

o A nem említett hibák nem megengedettek.

SolidWOOD
Üzem: H-2339 Majosháza, Tóközi út 3.
Postacím: H-2339 Majosháza, Pf. 18.

Tel.: +36 24 542 840
Fax: +36 24 486 310

web: http://www.olidwood.hu

Hosszúság 0-2500 mm 2501-5500 mm

+ 3 mm 5 mm

- 1 mm 2 mm

Vastagság 15-27 mm 28-65 mm

+ 0,2 mm 0,2 mm

- 0,2 mm 0,22 mm





46 HÁZ és KERT Építőanyagok



Építőanyagok HÁZ és KERT 47

Napjainkban nagy divat „ócsón” dolgoztatni,
megcsináltatni valamit, megvenni valamit. Nem
árt tudni, hogy az építőiparban az olcsó meg-
oldás, ha nem csinálunk semmit! A takarékos
megoldás a jó, hasznos kivitelezés és techno-
lógia, míg a legdrágább a pocsék munka, az
eleve elégtelen műszaki tartalom kivitelezése.
Különös érdekességek kerülnek napvilágra
tetőterek felújításakor. Az egyik új szigetelés-
technika kivitelezői szinte folyamatosan talál-
koznak kivitelezési hibákkal. A felújítás során
jobb esetben csak az elhasználódott szálas
szigetelőanyagokat kell kiszedni a szaruzatból,
rosszabb esetben a  párazáró fóliát is újra be
kell építeni. Általában ez már akkor sem
készült el, amikor el kellett volna. A kivitelezés
súlyos hibáival találkoznak minden nap. Az épí-
tőanyag kereskedések nagy része a mai napig
mezőgazdasági fóliát árul párazáró fóliaként!
Azaz a mezőgazdaságban is alkalmatlan fóliát.
Talán csomagolásra jó. Nos, jól hangzik a
kecsegtető ár, de egy épületszerkezetben,
amit több tíz évre építünk, ez elfogadhatatlan.
A leggyakrabban jelentkező probléma, hogy
hideg van. Szeles időben valósággal fúj be a

szél. Hogy hol? Hát pl. a konnektornál, a tető-
térben a függőleges és a ferde sík találkozásá-
nál, tetőablaknál, kutyaólaknál, és bárhol, ahol
rés látható. A képen egy lakóépület tetőteré-
nek belső burkolata látható visszabontást
követően. A tünetek a szokásosak. Hideg sze-
les idő van ősszel, télen. De bent! A vissza-
bontott faforgács alapanyagú belső burkolat
alatt nyoma sincs párazáró fóliának. Az eresz-
nél légbevezetés nem volt, a tetőfólia pedig
nem páraáteresztő. A szigetelőanyag fölött
nincs hely a bejutott párás levegőt kiszellőztet-
ni. A szigetelőanyagon látható fekete foltok, a
folyamatosan bejutó nedvesség, majd nedves-
ség kicsapódása, penészesedése látható. A
szigetelés bedolgozása is hagy kívánnivalót
maga után. 
A másik képen, egy épp kibontott belső poz-
dorjalap alatt fény derül a titokra. Ebben a sza-
rufaközben nem is volt szigetelés. Ennek ter-
mészetesen már van előjele. Ha a kis turpis
kivitelező spórolt az anyaggal, de azt azért fel-
számolta a mennyiségben a munkája során,
akkor könnyen fény derül az igazságra. Télen a
tetősík egy-egy ponton, vagy foltban drasztiku-

Szörnyűségek a tetőtérben
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san hidegebb, akkor gyanakodhatunk a tre-
hány kivitelezésre. Valakinek anno nem volt
kedve befejezni a munkát, vagy elmennie még
egy tekercs üveggyapotért. a szarufa sem túl-
ságosan vastag, nem is csoda hogy 10 cm
hőszigeteléssel sokat költött a család, fűtésre. 
Egy hőkamerás felvételen azonnal kiderül az
ilyen trükközés, de az is figyelmez-
tető jel kellett volna, legyen, hogy
egyik helyen meleg, máshol hideg
a tetősík. Amikor ilyen trehány mun-
kával találkozunk, akkor érthető
meg igazán, miért van annyira
rossz  véleménye mindenkinek a
kivitelezésről. Ezt a rengeteg kelle-
metlenséget, amit egy ilyen tető
újraépítésénél a lakók időben,
koszban és pénzben elszenved-
nek, egy ügyes műszaki ellenőrrel
meg tudták volna spórolni.
Csakhogy arra nem költünk, mert
pénzbe kerül, vagy éppenséggel
mi is értünk hozzá!

Amikor egy tetőszerkezet szigetelé-
se készül, akkor a vápák, élek,
tetőablakok mellett, alatt és fölött
fokozott figyelemre van szükség. A

fotón látható vápaszaru két oldalán
be-beszabott üveggyapot ránézés-
re olyan lágy, mint egy pihe-puha
vatta, csoda  hogy egyáltalán sziké-
vel vágató. A drótozás hivatott meg-
fogni a lecsúszás ellen. 
A drótozást jól látszik, hogy nem a
szarufa síkján rögzítették, hanem a
szarufa belső oldalán. Vajon miért?
Ezzel még ezt a vacak szigetelést is
még vékonyabbra sikerült készíte-
ni. Így van, ahol 3-4 cm-re zsugo-
rodik így a szigetelés vastagsága. A
színek gyönyörű kavalkádja mutat-
ja, hogy hol több, hol kevesebb
pára tud a szerkezeten belül lecsa-
pódni. Mindez persze nem kellene,
hogy érdekeljen, hiszen nem zavar
senkit, ha nem látszik, de a tető-

szerkezet faanyaga folyamatos párás vizes
közegben korhadáshoz vezet. Ez pedig pilla-
natok alatt lerövidíti a tetőszerkezet élettarta-
mát. Nem baj, ha nem ért mindenki a korrekt
rétegrend kialakításához, de akkor alkalmaz-
zon a kivitelezőtől teljesen független szakem-
bert. Forrás: isocell és pezowood
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Hőszigetelés magasfokon

Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer

Előnyei:

Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre

Egy anyag minden felhasználási területre és vastagságra

Legjobb szigetelési értékek és kitűnő hő visszatartó hatás
nyári hónapokra

Gazdaságos

További információ:
Reiner Róbert Tel.: 06-30/912-8588; Fax: 06-34/373-467 email: robertreiner@freemail.hu

www.forelockbt.hu

V i s z o n t e l a d ó k  j e l e n t k e z é s é t  i s  v á r j u k .






