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Kivitelezés
Építőipari gépek

A Sky Court acélszerkezete
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér bővítés
acélszerkezeteinek kivitelezését a Kész Csoporton
belül a Kész Ipari Gyártó Kft. végezte. A kiadvány
előző kiadásában bemutatásra került a projekt
megvalósítása, most a projekt vagy inkább a
megépített épület – Sky Court -, szerkezetének a lelke,
azaz acélszerkezeti tartóvázának kialakítása kerül
most előtérbe. A bővítés leglátványosabb és egyben
legbonyolultabb eleme a 70x114m alapterületű
Skycourt épület acélszerkezeteinek kivitelezése
volt. Tartalmi beszámolónkban egy egyedi és mégis
nagy terjedelmű szerkezet kivitelezését mutatjuk be,
amelynek gyártásához nem elegendő elfogadnunk
a piacon elérhető lehetőségeket. A magas szintű

elvárások arra ösztönözték a vállalkozást, hogy a
szűkös anyagi erőforrások ellenére olyan beruházást
sikerüljön végrehajtani, amivel a piacon egyedülálló
módon tudják kiszolgálni a hasonló szerkezetek
gyártási igényével megjelenő megrendelőket. A
3D-s csőlángvágó új lehetőséget nyit a tervezők
és szerkesztők előtt a „szép” csőszerkezetek
alkalmazására. Ennek az eszköznek a használata
meg tudta oldani azokat a problémákat, kihívásokat,
melyekkel e szerkezet megvalósításakor kellett
szembenéznie a gyártónak, kivitelezőnek. A projekt
tendertervein a tetőszerkezet melegen hengerelt
europrofil övekből és zártszelvény merevítésekből
felépített 3 övű rácsos tartó szerepelt. A tető

6

Ingatlan

Rácsos tartó áttekintő képe
íveltségét az övek szegmensei biztosítják, az igénybevétel
változását különböző méretű I szelvények követik le.
A háromövű rácsos tartó szélessége 4,5m a magassága 2,52,7m között változik. Az övcsövek átmérője állandó (355mm),
a falvastagság az igénybevételtől függően változik 12-25mm
között. A szegmensek illesztése teljes keresztmetszetű
tompavarrattal történik, ahol a tartó ívesebb, ott megjelenik
a homloklemezes toldás is.

Csomóponti kialakítások

A Skycourt (Égi Udvar) 14db 3 övű rácsos tartóból áll össze.
Tömege 770 tonna, amely 9400 folyóméter csövet jelent. A
szerkezet 4000db csőalkatrészből állították össze. Ezen rácsos
tartók sem egyformák, 5 egymástól különböző geometriájú
szerkezet létezik. Tehát sorozatgyártásról nem beszélhetünk.
A rácsrudak változó keresztmetszetűek és falvastagságúak,
míg bekötéseik is változatosak. A rácsos tartók folyamatos
ívességét a felső öveken elhelyezett változó gerinc-magasságú
T profilok biztosítják. Az égi kaput 40 db oszlop tartja
15 méter magasságban. Az oszlopok kialakítása változó
keresztmetszetű, 500mm átmérőről csökkennek 2 lépcsőben
273mm átmérőre. Végük kónuszos kialakítású, 120 mm
vastag lemezből forgácsolt dugó, ennek elhelyezése okozta a
legnagyobb problémát. A helyszínen a tartók övei hegesztett
kötéssel kerültek beépítésre, ezért a tervezés során a helyszíni
munka minimálisra csökkentését kellett megoldani. A feladat
nagysága és határideje a kézi megmunkálást azonnal kizárta.
A csőmegmunkálási feladatok olyan komplex elvárásokat
támasztanak a csővágó géppel szemben, amely a mai piacon
elérhető vágógépek körében nem állt rendelkezésre. További
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A tető térbeli drótváza
szempont volt egy olyan gépgyártó cég megkeresése, amely ki tudta szolgálni elvárásainkat akár komoly
fejlesztések árán is. Ezek a fejlesztések főleg szoftver fejlesztéseket érintettek. Elsősorban csövek vágására
kerestünk gépet, ami zártszelvény-megmunkálási opcióval is rendelkezik. Főbb elvárásunk volt az általános
áthatás vágáson túl, hogy meredek szögben csatlakozó csövek varratkialakítása is megvalósítható legyen
- ami jelenleg csak lángvágással kivitelezhető - segítve a hegesztés előkészítési feladatokat. A több ezer
cső megszerkesztését, vágási éleinek a kialakítását csak egyszer kívántuk elvégezni, ezzel is csökkentve
az előkészítési munkát. A gépnek továbbá alkalmasnak kellett lennie a csövek azonosítására, csatlakozó
csövek helyzetének, orientációs vonalának a feljelölésére. Ezzel is nagyban segítve a gyártmány
összeállítását.
Feltételeinknek végül a HGG MPC 350-600 géptípus felelt meg, mely alkalmas csövek és zártszelvények
megmunkálására, feliratozására és jelölésére. A vágás részben kézi, részben előre programozott formában
zajlott.

Forrás:Farkas Lajos, Patik Illés, Kiss Csaba
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Kényelmes és biztonságos
munka végzése megbízható
minőségű védőlábbelikben
Munkahelyen végzett tevékenység súlyos testi
károsodások veszélyét rejtheti magában, így
a minden szakmában fontos, hogy a dolgozók
biztonságos munkavégzéséhez szükséges
védőfelszerelést viseljenek. Hazánkban a
foglalkoztatók nagy többsége még nem érzi
annak jelentőségét, hogy gyakran soknak
tűnő több ezer forintos kiadás is többszörösen
megtérülhet abban az esetben, amikor egyegy egyéni védőeszköz megóvja a dolgozó
testi épségét vagy szolgálja a kényelmes
munkavégzést. Napjaink egyéni védőeszközei
magukban hordozzák egy időben a biztonságos,
komfortos és elegáns megjelenést. Az adott
munkakörülményhez
leginkább
megfelelő
védőeszköz meghatározásával plusz a mun
kavállaló kényelmi szempontjainak figyelem
bevételével, nem csak a biztonságos munka
végzés feltételeit teremthetjük meg, hanem

a dolgozó teljesítményét is növelhetjük. A
piacvezető munkavédelmi márkák az iparág
legnépszerűbb termékeiből számos színnel és
fazonnal segítik a cég arculatához illeszthető
védőfelszerelés választását, mind amellett,
hogy a biztonságos munkavégzéshez szükséges hatályos jogszabályoknak megfelelő
tanúsításokkal rendelkeznek. A teljesség igénye
nélkül néhány munkavédelmi védőlábbelin
keresztül betekintést próbálunk nyújtani a mai
modern védőlábbelik termékfejlesztéseibe,
mellyel bízunk abban, hogy minél szélesebb
körben a foglalkoztatók felismerik a kényelmes
és
biztonságos
munkavégzésben
rejlő
előnyöket! Védőlábbeli választásnál fontos,
hogy az adott munkavédelmi szempontok és
előírások figyelembevételével, mindenkinek
más és más a megfelelő cipő!

STEELITE S3 “ALL WEATHER”
túrabakancs
•	kiváló vízállósági és vízgőzáteresztő
tulajdonság
•	acél lábujjvédő leeső tárgyak- és
acél talplemez talpátszúrás ellen
• antisztatikus, olaj- és saválló
•	ütődéselnyelő sarok, kényelmes
talpbetét, jól szellőző, tartós belső
bélés
• túrabakancs stílusú

Ingatlan
MURO S3 bakancs és MITO S3 félcipő
•	kiváló vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonság
• puha és erős színbőr
• antisztatikus, olaj- és saválló
• SRC csúszásmentes
• flexibilis, kétrétegű PU talp
•	acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez
talpátszúrás ellen
•	ergonomikus kialakítás egész napos hordás-hoz:
könnyű súly, szélesebb rüszt és orr kiképzés
•	a bokarész és a bőr békanyelv is végig szivaccsal
párnázott
•	ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző,
tartós belső bélés
•	sárlepergető talpmintázat, tartós fűzőve-zetők,
nagy igénybevételre tervezett, sportos modell

Védőlábbelik osztályozási
rendszere, védelmi
képességek jelölése:
   SB: Acél orrmerevítővel, mely megvéd a 200
J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen
és 15 Kn nyomás elleni védelmet biztosít.
SBP: SB standard továbbá acél talplemez a
talpátszúrás ellen.
   S1: SB standard továbbá zárt kérgrész.
Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarok.
S1P:  S1 standard továbbá acél talplemez.
   S2: S1 standard továbbá nedvességfelszí
vódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség.
   S3: S2 standard továbbá acél talplemez.
S4: E
 gybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik 200 J acél orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő
sarok.
   S5: S4 standard továbbá acél talplemez.

Depiend-Pluss Kft.
Telefon/Fax: +36 1 240 06 10
Mobil: +36 70 949 02 66
1033 Budapest, Szentendrei u. 89.-95.
1173 Budapest, Pesti út 41/c.
info@depiend.hu
www.depiend.hu
www.pwaruhaz.hu
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A devizahitelesek lehetőségei

Ha a megtakarításaik nem elegendőek a
devizahitelesek számára hiteleik rögzített
árfolyamon való kiváltásához, lakásuk eladása
mellett dönthetnek. Ez azonban nem feltétlenül
nyomná le az ingatlanárakat
Az Országvédelmi Terv
bár lehetővé teszi a
devizahitelek rögzített
árfolyamon való végtörlesztését, a devizahitel
kiváltása forinthitellel
nem lesz kötelező a
bankok számára. A
bankok ennek megfelelően fel is emelték
forinthiteleik kamatát,
hiszen nem érdekeltek
a devizahitelek végtörlesztésének forinthitelből történő megoldásában. Sokan ezért arra
következtetnek, hogy elsősorban azok tudnak
majd élni a lehetőséggel, akik rendelkeznek
elegendő saját megtakarítással, míg elemzők
szerint a lakások eladása is vonzó lehetőség

lehet a devizahitelesek számára. A lakástulajdonosok – hogy kiváltsák a hiteleiket
– eladhatják az ingatlanjukat, ami normális
esetben megnövelné a kínálatot, és lenyomná
az árakat. Kérdés azonban az, hogy mi
történik a lakáseladás után. Ha ugyanis
elegendő pénz marad
a devizahitelüket kiváltók zsebében ahhoz,
hogy abból vegyenek
egy másik lakást, vagy
befizessék az önerőt
egy - akár kedvezményes - forinthitel felvételéhez, akkor a
kereslet is megnő. A
hitelcserét lakáscserével oldják meg a devizahitelesek. Az is reális
lehetőség, hogy azok
is úgy döntenek, hogy
megszabadulnak az árfolyamkockázatot jelentő devizahitelüktől, akik nem tudnak aztán
új ingatlant vásárolni helyette. Ők nagy
valószínűséggel az albérleti piacon fognak

13

14

Ingatlan

megjelenni. Azt azonban nem jelenthetjük ki
egyértelműen, hogy jelentősen élénkül majd
az albérlet iránti kereslet, hiszen ez a válság
kitörése után sem történt meg. Akkor a
várakozásokkal ellentétben csökkentek a bérleti
díjak. Most még nagyon nehéz megbecsülni,
milyen hatásai lesznek az Országvédelmi
Tervben megfogalmazottak az ingatlanpiacra,
hiszen egyelőre nem látjuk, hogy mennyien
szorulnak majd a lakásuk eladására a
devizahitelük kiváltásához, mint ahogy azt sem,
hogy az esetleges lakáseladás után mekkora
mozgásterük marad. Például hogy a pedzegetett
kedvezményes forinthitel lehetőség megmarad-e
a rögzített árfolyamon való visszafizetési
kedvezmény mellett.
A magyar kormány több olyan döntést hozott
az elmúlt hetekben, melyek az ingatlanpiacra
komoly hatással lehetnek a következő
hónapokban:

gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás végtörlesztését is, amennyiben deviza kölcsönükhöz
kapcsolódik ilyen. A bankoknak 60 napon
belül elő kell készíteniük a szerződés lezárását.
Az ingatlanfedezetes devizahitel és a gyűjtőszámlahitel végtörlesztéséért nem számítható
fel költségtérítés és egyéb díj vagy jutalék.A
devizahiteleseknek a végtörlesztésre vonatkozó
írásbeli igényüket december 30-ig kell bejelenteniük a banknak. Az adósoknak az
igénybejelentéstől számított 60 napon belül
kell teljesíteniük a végtörlesztést. A devizahitellel rendelkező adósok megsegítésére kidolgozott programokban részt vevőket a jogszabály mentesíti a személyi jövedelemadó,
az ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alól a pénzintézetek által elengedett követelés, az ingatlan
értékesítéséből származó jövedelem, a kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel,
illetve az ingatlan kedvezménnyel történő
visszavásárlása után.
ÁRFOLYAMRÖGZÍTÉS -  Az augusztus 12től igényelhető árfolyamrögzítéssel a kormány
azoknak a deviza jelzáloghitel adósoknak nyújt
segítséget, akik eddig szerződés szerint, vagy
kis késedelemmel fizették törlesztőrészleteiket,
azonban az árfolyam jelentős gyengülése
veszélybe sodorta törlesztőképességüket. Az
árfolyamrögzítés időszakában az adósok a fenti
kedvezményes árfolyamszinteken törleszthetik
hitelüket, míg az árfolyamkülönbözet havi öszszege egy gyűjtőszámlán kerül elkülönítésre,
amely immár forint alapú hitelként, és a bankok
számára is törvényben előírt 3 havi bankközi
kamatlábbal (BUBOR) kamatozik, amely jelenleg
6,09%. Ezáltal a bank nem tesz szert profitra a

VÉGTÖRLESZTÉS -  A Magyar Országgyűlés
döntése értelmében az ingatlanfedezetű
devizaalapú hiteleket rögzített árfolyamon
egy összegben visszafizethetik az adósok. A
végtörlesztést a jogosultak svájci frank esetében
180 forintos, euró esetében 250 forintos,
japán jen esetében 2 forintos árfolyamon
teljesíthetik. A pénzintézeteknek kötelező
a rögzített árfolyamokon elfogadni az adós
végtörlesztés iránti igényét, ha az árfolyam
a kölcsön folyósításakor nem volt ezeknél
magasabb, valamint a hitelfolyósító június 30-ig
nem mondta fel a kölcsönszerződést. Emellett
az adósoknak vállalniuk kell az áthidaló- vagy
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gyűjtőszámlára nyújtott hitelen. A Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium miniszteri rendelete
„nullaforintos” közjegyzői díjat ír elő, amellyel
a kormány egy újabb lehetséges terhet kíván
levenni a bajba jutott devizahitelesek válláról. Az
előírás szerint a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerződés és devizakölcsönszerződésmódosítás, valamint az azok alapján tett
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásáért járó közjegyzői
munkadíj és költségtérítés megfizetésére a
hitelező bank köteles. A programban mindenki
részt vehet, akinek jelzáloghitele van, és megfelel
a feltételeknek, függetlenül attól, hogy lakáscélú
vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt vett fel.
Vagyis ha az autóhitel fedezete egy ingatlan, akkor
arra is vonatkozik az Otthonvédelmi Akcióterv. A
korábbi Fészekrakó programban résztvevők is
élhetnek a lehetőséggel, az ezt akadályozó jogi
gát megszűnt. A vonatkozó kormányrendelet
szerint a gyűjtőszámlahitel futamideje legfeljebb
30 évvel haladhatja meg az eredeti devizakölcsön
futamidejét, és a futamidő nem terjedhet túl az
adós 75. életévén. Ez a szabályozás a jelenlegi
általános banki szabályozásnál enyhébb feltételeket jelent, az adós számára lehetővé
teszi, hogy a fennálló adósság visszafizetése a
lehető legkisebb anyagi tehervállalást jelentse. A
pénzkölcsön-tartozás egyéb általános feltételeit
a hatályos jogszabályok, így a Ptk. rögzíti.
Az az adós kérheti az árfolyamrögzítést,
akinek a devizakölcsönből származó fizetési
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késedelme nem haladja meg a 90 napot, aki
nem áll fizetéskönnyítő program hatálya alatt,
akinek a devizakölcsön végső lejárata 2014.
december 31. napját követő időpont, a fedezetül
szolgáló, zálogjoggal terhelt lakóingatlan pénzügyi intézmény által meghatározott forgalmi
értéke a fedezetként történő elfogadáskor nem
haladta meg a 30 millió forintot, amennyiben a
devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant
több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog
terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi
követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot
meghaladó késedelem, és a zálogtárgyra vezetett
végrehajtás nincs folyamatban.
Az árfolyamgát időszakának lejárta után a 15%os plafon kizárólag a gyűjtőszámlán összegyűlt
összegre vonatkozik, az eredeti devizakölcsönt
2015-től ismét az aktuális árfolyamon kell
törleszteni.
KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAM -  A Kormány azon adósok számára, akik 90 napon
túli késedelemben állnak törlesztésükkel,
kamattámogatási programot indít. Kamattámogatás abban az esetben igényelhető,
ha az adós eladja otthonát és egy olcsóbb
lakásba költözik. A kamattámogatás 5 éven
keresztül vehető igénybe, mértéke a futamidő
első évében az állampapírhozam 50%-a,
évente 5 százalékponttal csökken, de a fennálló
tőketartozás legfeljebb évi 3,5 százaléka.
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A program éves költségvetési hatása nem
haladhatja meg a másfél milliárd forintot.
Érdemes megjegyezni, hogy a devizahitelesek
problémája az ország problémája is. Hiszen az
árfolyamok jelentős emelkedése a számottevő
létszámú devizahitelben eladósodott háztartások
jövedelmének jelentős, túlnyomó részét elviszi. Ez
a fogyasztás csökkenéséhez, szinte nullázásához
vezet. A mindenkori magyar kormánynak létfontosságú e probléma megoldása, hiszen
ez jelentős adóforintokat visz el, amellett,
hogy jelentősen rontja a fogyasztás drámai
csökkenésén keresztül a munkalehetőségeket

is. Hiszen nincs kinek termelni, szolgáltatni,
mert nincs fogyasztás. Az is érdekes, hogy az
amúgy nem kifejezetten a helyzet magaslatán
álló magyar kormányzattal szemben álló ellenzék
csak tagadni tud, de alternatívát nem tud
nyújtani, többek között jelen fejezetben tárgyalt
probléma megoldási alternatívájaként. Az viszont
tény, hogy a kormány keményen nekiment a
pénzintézeteknek, akik tapasztalatok szerint
felvették a kesztyűt. Ami részben természetese,
de azért az figyelemreméltó, hogy most már az
arcátlanság határát sem átallják túllépni bizonyos
esetekben. Arról nem is beszélve, hogy igen
arcpirító a XXI. Században, hogy egy vállalkozás,
mely
pénzintézetként
működik,
jogosult
egyoldalú szerződésmódosításra, a magyar
bíróság szerint. Érdekes, hogy más vállalkozások
szerződéseik során nem élhetnek ehhez hasonló
előjogokkal, de nagyrészt nem is gondolkoznak
ebben, függetlenül attól, hogy jogi személy, vagy
magánszemély a szerződéses partner. Merthogy
tudomásom szerint a pénzintézetek nem
hatóság, akik eljárnak és döntést hoznak, hanem
vállalkozások, akik számára a piacon ugyanúgy
van kockázat, mint bármely más vállalkozás
számára. Mégis kis hazánkban számukra nincs
kockázat, csak az ügyfelek részére.

