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Labdarúgó-stadionok

NÉZŐTEREI – Kisinyov, Diósgyőr
Napjainkban is további népszerűségnek
örvend a földkerekség legkedveltebb
sportága a labdarúgás. A futball épülete
a stadion. Funkciója ma már nemcsak
egyszerűen a labdarúgó-mérkőzések
lebonyolítása, hanem annál jóval több
vagy fogalmazzunk úgy, hogy lehetőség
szerint több.

Egyrészt kell a jó futball, a sportélmény, de másrészről fontos a nézők minél igényesebb kiszolgálása, további szolgáltatások betöltése, melyekkel
az üzemeltető célja a nézők, stadionba látogatók
minél bővebb kiszolgálása, azok komfort érzésének fokozása a találkozók élvezhetősége tekintetében. Manapság már nemcsak egyszerűen a nézők futballal történő kiszolgálása a cél, hiszen ma
már nem a szurkolók, hanem a családok becsábítása az elsőrendű cél. A stadionok fenntartása,
üzemeltetése nagy költséggel jár, csakúgy, mint
a megépítésük is. Természetesen van különbség
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közöük, így az ado terület, felhasználó, tulajdonos, üzemeltető lehetőségei szerint célszerű
azt kialakítani, megépíteni. Így történt ez Moldáviában is. A moldáv főváros, Kisinyov stadionja,
az ország legnépszerűbb klubjának a Zimbrunak
a stadionja. Az elmúlt évben ebben a stadionban
játszo a magyar labdarúgó válogato európabajnoki selejtezőt, amikor a tévénézők is láthatták, hogy jó néhány évvel korábban ebben a
stadionban nemzetközi kupamérkőzésen pályára lépő magyar klubcsapatainkkal ellentétben
mennyivel különb építe környezet vee körbe
a játékteret! Korábban még nem ilyen környezetben játszhaak a klubcsapatok, válogatoak,
akik i megfordultak. A stadion nyugat-európai
mércével nem nagy, nem óriási, de kialakítását
tekintve prakkus, modern, elegáns és teljes
mértékben betöl funkcióját. A meglévő pályára
néhány évvel ezelő kapta meg a KÉSZ Csoport
azt a megbízást, hogy a lelátókat tegye fedetté, ezzel is növelve a nézők kényelmét. A régió
legnagyobb acélszerkezet-gyártójaként ez a feladat logikusnak tűnt mindenki számára, hogy
a legnagyobb magyar és egyben régiós gyártót
bízzák meg ezzel a feladaal. Az eredmény anynyira jól sikerült, hogy egyrészt további hasonló
megbízások köveék ezt a feladatot. A gyártókivitelező Magyarországon a jól ismert diósgyőri
stadionban végze hasonló projekt feladatot.
Mindkét esetben a stadion acélszerkezeteinek
tervezése, legyártása és szerelése volt a feladat.
A gyártó-kivitelező a nézőtéri fedésnél a Sky
Court tetőszerkeze kialakítás, alátámasztás során használt technikákat alkalmazta. A tervezés
során a már világszabadalom CONSTEEL acélszerkeze tervező program segítségével alakítoák ki a tetőszerkezetet. A gyártás során a
Sky Court szerkezetei során használt csőkivágási technikákkal érték el a megfelelő szerkeze
kialakítást a lelátók fedésénél is. Nemcsak Magyarországon, hanem Európa ezen régiójában is,
nemcsak technológiai, hanem tőke-megfelelőség tekintetében is a KÉSZ Csoport az egyetlen
vállalat, mely nemcsak stadion lelátók fedését,
hanem egy teljesen új, létrehozandó stadion
megépítésére, annak lebonyolítására alkalmas
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szervezeel, technológiával, tudással, szakmai
ismereel rendelkezik. Ebben az évben, hazánkban is lépni akarnak stadionkorszerűsítés, stadionépítés területén, így logikus, hogy erre nagy
valószínűséggel, a komoly tapasztalatokkal rendelkező vállalatcsoportot kérjék fel. Az idei évben e téma kereteinek bemutatása tekintetében
a vállalatcsoport több részből álló cikksorozaal
mutatja be referenciáit és terveit, melynek első
részét olvashaák.

Ingatlan

7

KÉSZ Csoport

Helyben topog
a (lakás)hitelezés
Berobbant a jó idő és elindulna az építkezés.
Ám hiába kezdődö el a szezon, az építési hajlandóság
– akár új, akár felújítás – a fogyasztói
ﬁzetésképtelenség mia nagyon lanyhán halad.
Mindemelle a bankok alig kínálnak akciós
lakáshitel-konstrukciókat, ennek elsősorban az állam
lakáshiteleket korlátozó szabályozása az oka.
Inkább a nagy pénzintézetek versenyeznek az
ügyfelekért, az ő kedvezményeik is kimerülnek
azonban néhány kezde költségtétel elengedésében, illetve átvállalásában. Más technikával
egyébként nem is nagyon próbálkozhatnak a
bankok, áprilistól ugyanis a pénzügyi szolgáltatók nem kínálhatnak korlátozo ideig kedvezményes hiteleket. A szabály bevezetésére a hivatalos kommunikáció szerint azért volt szükség,
mert az első néhány hónapra kedvezményes
kamaal kínált hitelkonstrukciók félrevezetőek
leheek, a kedvezményes időszakot követően
ugyanis az addig alacsony törlesztőrészlet jelentősen megemelkede. Ehhez hozzáadódik, hogy
mára draszkusan csökkent a fogyasztók hitelfelvételi hajlandósága is, függetlenül aól, hogy
jelentősen korlátozták a devizahitelezést. Mindez nemcsak az új építések esetében érzékelhető, hanem a felújítás, karbantartás, korszerűsítés
területén is. A hitelek irán igény alapvetően
a KKV szektorból érzékelhető, ahol viszont az
utóbbi évek jelentős gazdasági bizonytalanságai
és kiszámíthatatlanság mia a pénzintézetek nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem hiteleznek
az általuk meghatározo kiemelt kockáza tényezők okán. Ugyanehhez a csoporthoz lehet
venni a szabadfelhasználású jelzáloghiteleket is,
ahol még van egy – egy kósza igénylési akarat,
de megvalósítás hiányában ez is csak gondolat,
akarat marad.
Tavaly jelentősen nő a forintalapú lakáshitelek ára: a Magyar Nemze Bank (MNB) adatai
szerint míg 2010 végén 8,41 százalékon állt az
átlagos kamatláb, tavaly decemberben már 9,60

százalékon. Az idei első hónapokban vélhetően a
végtörlesztés mia végrehajto kondíciómódosítások teek rá a kamatokra még egy lapáal,
így februárra már több mint 11 százalékos átlagos hitelkamatlábat kalkulált a jegybank a háztartások lakáscélú forinthiteleinél. Márciusra történt némi korrekció, az átlagos ráta 10,5 százalékra mérséklődö. A sztán piaci alapú forintlakáshitelek ezzel együ nem tekinthetők olcsónak: a pénzügyi szolgáltatók ajánlataiban szereplő teljes hiteldíjmutatók (thm) a pénzügyi felügyelet termékösszehasonlító programja szerint
többnyire 12 és 18 százalék közö mozognak.
A kormányzat mindeközben erőtlenül próbálkozik. Kormányza tervek szerint a következő
években 4000 lakást vásárol az állam, ahol a gondozásból kikerült ﬁatalok z évig, de legfeljebb
harmincéves korukig lakbér ﬁzetése nélkül élhetnek, miközben a bérle díjnak megfelelő összeget egy lakásalapban gyűjk. A programhoz az ingatlanok állagmegőrzése érdekében szigorú házmesteri ellenőrző rendszer is kapcsolódik majd.
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Kényelmes és biztonságos
munka végzése, megbízható
minőségű védőlábbelikben
A munkahelyen végzett tevékenység súlyos testi
károsodások veszélyét rejtheti magában. Minden
szakmában fontos, hogy a dolgozók – a biztonságos munka végzéséhez szükséges – védőfelszerelést viseljenek. Hazánkban a foglalkoztatók
nagy többsége még nem tartja fontosnak a védőeszközökre fordított több ezer forintos kiadást. Pedig ez a költség többszörösen megtérülhet abban az esetben, amikor egy-egy egyéni
védőeszköz megóvja a dolgozó testi épségét
vagy szolgálja a kényelmes munkavégzést. Napjaink egyéni védőeszközei komfortosak, biztonságot és elegáns megjelenést nyújtanak. Az adott
munkakörülményhez leginkább megfelelő védőeszköz kiválasztásával, melynek során a munkavállaló kényelmi szempontjait is ﬁgyelembe
vesszük, nem csak a biztonságos munkavég-

zés 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, mindamellett, hogy a biztonságos
munkavégzéshez szükséges hatályos jogszabályoknak megfelelő tanúsításokkal rendelkeznek.
A teljesség igénye nélkül néhány munkavédelmi védőlábbelin keresztül betekintést próbálunk
nyújtani a mai modern termékfejlesztésbe. Bízunk abban, hogy minél szélesebb körben felismerik a foglalkoztatók 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 stílus.
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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
hordáshoz: könnyű súly, szélesebb rüsztés orrkiképzés.
• A bokarész és a bőr békanyelv is
végig szivaccsal párnázott.
• Ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét,
jól szellőző, tartós belső bélés.
• Sárlepergető talpmintázat, tartós fűzővezetők,
nagy igénybevételre
tervezett, sportos modell.

Védőlábbelik
osztályozási rendszere,
védelmi képességek
jelölése

Depiend-Pluss Kft.
Telefon/Fax: +36/1 240-0610
Mobil: +36/70 949 0266
1033 Budapest, Szentendrei u. 89–95.
1173 Budapest, Pesti út 41/c
info@depiend.hu
www.depiend.hu
www.pwaruhaz.hu

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 kéregrész.
Antisztatikus tulajdonságok
és energiaelnyelő sarok.
S1P: S1 standard, továbbá acél talplemez.
S2: S1 standard, továbbá
nedvességfelszívódás elleni védelem
és alacsony vízgőzáteresztő
képesség.
S3: S2 standard, továbbá acél talplemez.
S4: Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált
lábbelik 200 J acél orrmerevítővel.
Antisztatikus tulajdonságok
és energiaelnyelő sarok.
S5: S4 standard, továbbá acél talplemez.
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Idén az első
negyedévben 2444
új lakás épült,
22,2 százalékkal
kevesebb, mint
egy évvel korábban,
olvasható a Közpon
Staszkai Hivatal
(KSH) elemzésében.
Budapesten
a legnagyobb
a visszaesés
mértéke!

Folyamatos
visszaesés
a lakásépítésben
Egy évvel ezelő még Közép-Magyarországra koncentrálódo a lakásépítések csaknem kétharmada,
és Budapesten volt a legkisebb mértékű az építések
számának visszaesése. Az idei év első három hónapjában azonban Közép-Magyarországon ﬁgyelhető meg
a legerőteljesebb csökkenés, ahol az egy évvel korábbihoz képest mintegy felére ese vissza a lakásépítés
volumene, és az összes lakásnak csupán az egyharmada épült ebben a régióban. Budapesten a csökkenés még ennél is draszkusabb: 65 százalékkal kevesebb lakás építését fejezték be, mint a tavalyi év első
három hónapjában. A többi régióban átlagos vagy
annál kisebb volt a visszaesés mértéke, sőt, az ÉszakAlföldön, a Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a lakásépítések növekedését regisztrálta a KSH.
Településpusonként nézve: a községekben átlagos
mértékű, 20 százalékos csökkenés volt megﬁgyelhető,
a megyei jogú városokban viszont 41, a többi városban 5 százalékkal nő az újonnan használatba ve
lakások száma. A kiado új lakásépítési engedélyek
számában 2012 első negyedévére már nem mutatkozo olyan jelentős csökkenés, mint a korábbi időszakokban, az egy évvel korábbi 51 százalékos csökkenéssel szemben a mostani csupán 10,5 százalékos.
A használatba ve lakások átlagos alapterülete 97
négyzetméter volt, az egy évvel korábbihoz képest
4 négyzetméterrel növekede. 2012 első három hónapjában 650 lakás szűnt meg, ami kétszer több, mint
az előző év azonos időszakában. A visszaesés természetesen nemcsak az építőiparnak ezt a szegmensét
érintee, hiszen a nehezen rögzíthető felújításokat,
karbantartásokat, valamint a jelentősen visszaese
állami beruházásokat is érin nem kis mértékben.
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Bérlakások
hozama
a főváros egyes
kerületeiben
Az egyik magyarországi vezető ingatlanforgalmazó bérlakásokra vonatkozó elemzéséhez a 2011 elejétől napjainkig közvete
albérleteket vee alapul. az elemzés elsősorban, alapvetően a fővárosi lakáspiacot
vee célba. Ebből kiderül, hogy Budapesten a legkereseebb kerületek sorrendben
a 13., 14., 11., 9. és 7. Lakáspus szerint
mind az öt kerületben a téglaépítésű, polgári lakásokat veszik bérbe, de a kedvelt méretek már különböznek. A 14. kerületben
veszik ki inkább a nagyobb, 65–75 m2-es lakásokat, a kisebb, 35–50 közöeket a 7. és
9. kerületekben keresik.
Aki befektetési céllal vásárol és kiadja az ingatlant, annak számolnia kell az éves hozammal, vagyis a bérlő által kiﬁzete éves díj és
a megvásárolt lakás árának a hányadával. Kerületenként azonban elég nagyok az eltérések, főleg az ingatlanok árában, kevésbé a bérle díjakban. Érdekes, hogy egy másik nagy
ingatlanforgalmazó friss adatai szerint Budapesten 8-9 százalékos hozamot is elérhetünk
egy kb. 70 négyzetméteres téglalakás z éves
kiadásával. (Az ingatlanforgalmazó 16 százalékos SZJA-val és azzal számolt, hogy nem
emelkede a reál bérle díj.)
A belvárosban az egyetemek közelében havi
60–90 ezer forintos sávban lehet kiadni egy
két-háromszobás, legfeljebb 80 négyzetméteres lakást. Legtöbbször két vagy három
diák veszi ki ezeket. Egyes helyeken – például
a Corvin sétányon – 120–140 ezer forint sem
ritka, i is sok a diák, de van, hogy kisebb
család (inkább külföldi) bérli ki az újépítésű
lakást. Ezekben a díjakban nincsenek benne
a rezsiköltségek.
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Érdemes táblázatszerűen átekinteni mit is mutat
jelenleg az albérle piac Budapesten.

Kerület

Kerese
méret (m2)

Átlagos
havi díj (Ft)

Egy ekkora lakás
ára (Ft)

Hozam (%)

9. ker.

35–50

66 000

11 188 000

7,1

7. ker.

35–50

57 000

10 187 000

6,7

13. ker.

45–60

80 000

14 550 000

6,6

14. ker.

65–75

87 000

16 430 000

6,4

11. ker.

45–55

83 000

16 015 000

6,2

A legmagasabb hozammal a 35–50 m2-es, 9. kerüle téglalakások bírnak, a legkereseebb viszont a 45–60 m2 közö, 13. kerüle lakás, de
i valamivel gyengébb hozam jön ki.
Plusz költségek a bérbeadónál
– a megvásárolt lakás utáni adóés díjterhek
– kezde és évenkén karbantartás
– bebútorozás (ha igénylik)
– közös költség (társasháznál) – i érdemes
megjegyezni, hogy ezt a költséget
a közüzemi díjakhoz hasonlóan
a bérlőre terhelik a tulajdonosok.
A befektetők aránya az összes vásárlók között
folyamatosan növekedett, tavaly októberben
18 százalékot, idén januárban már 32 százalékot
teek ki, és még februárban is fokozoan érezhető volt a jelenlét. Aki tehát ilyen céllal vásárol
a jövőben, annak érdemes számolnia a várható
hozam mértékével is.

Az ingatlanforgalmazók által készíte vizsgálat
nem tér ki az újépítésű és régi építésű vagy használt lakások kiadásának, bérbeadásának különbségére. Logikusan egy újépítésű lakást jóval magasabb áron lehet kiadni, főleg, ha kerese területen van, megfelelő komfortot nyújt és ﬁnanszírozható is a fenntartása a bérlő számára. Ugyanakkor
befektetési szempontból általában magasabb az
újépítésű ingatlanok ára, bár i meg kell jegyezni,
hogy a hitelcsapdának köszönhetően nagyon sokszor különböző árveréseken nagyon olcsón lehet
hozzájutni ilyen ingatlanokhoz. Hogy ennek rendszere hogyan működik és kik mozognak ebben, az
már nem e sorokhoz illő történet.
Lényeges elem a bérbadásra kerülő ingatlan esetében, hogy milyen üzemeltetési (fűtési és villany)
költségekkel jár a bérlő számára. Ez jelentősen befolyásolhatja az ingatlan bérbeadása során a kérhető bérle díjat. Ide sorolhatjuk még társasház
esetén a ﬁzetendő közös költséget, mely nagyon
nagy különbségeket mutat napjainkban.

