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KO M F O R T O S A B B l e l á t ó k ,
É LV E Z H E T Ő B B s z u r k o l á s
Az idei évben a KÉSZ csoport által részben,
vagy teljes egészében fejleszte labdarúgó stadionokkal foglalkozunk. Ennek a sorozatnak a
keretében ezúal hazai példákat igyekszünk
bemutatni. A magyar mulnacionális acélszerkezet gyártó a stadionok lelátóinak fedésére
nyújt megfelelő technológiai megoldást. A hazai
példák nem olyan látványosak, mint a külföldi,
vagy épp a ferihegyi repülőtéren megcsodálható Sky Court, de mindenképpen hasznosak. A
lényegesen alacsonyabb költségvetés nem tesz

lehetővé olyan látványos megoldásokat, melyet
például a gdanski stadion esetében, melyet előző számunkban bemutaunk már. De ezek az
elmúlt évzedben lezajlo kivitelezési munkák
és annak eredményeként legalább annyi előrelépés történt, hogy ma már első osztályú magyar
labdarúgó mérkőzésen kulturáltabb műszak körülmények közepee látogathatunk ki, s nem
feltétlen kell minden esetben esernyőt vinnünk
a megázás veszélye okán vagy bárminemű építményhibából eredő baleseől tartanunk.
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2002-ben zajlo Kecskeméten a stadionlelátó
kivitelezése, mely azért érdekes, mert a Kecskemét labdarúgó csapata akkor még nem volt első
osztályú klub, csak később az évzed végére vált
azzá, viszont stabil első osztályú klubbá. Azóta
már terve veek egy vadonatúj stadionépítést,
mely hasonlít elképzeléseiben az újpeshez, de
ez egyelőre csak terv. Ezzel a projekel párhuzamosan zajlo a nyíregyházi, valamint a pápai
stadion lelátóinak építése is. Pápán, a Perutz
Stadionban 5500 fős lelátót építeek, melyből
mindössze 500 fede. A nyíregyházi városi stadionban a nyuga oldalon 3400 fő befogadására
alkalmas FIFA-szabványnak megfelelő fede le-

látót alakítoak ki, ezért is játssza nemzetközi
mérkőzéseit a Debreceni VSC ebben a stadionban. A stadion 11500 főt tud fogadni.
2001-ben zajlo az egyik leglátványosabb feladat, az újpes stadion felújítása. Aki emlékszik
bizony nagyon lelako állapotú volt a stadion,
ami azért volt kellemetlen, mert az előző évzed
végén abban a stadionban kelle a szurkolóknak
megünnepelni a bajnoki címet. A sors ﬁntora,
hogy a gyönyörűen felújíto stadionban bajnoki
címet nem tudtak még ünnepelni csak kupagyőzelmet. A stadion válogato meccsek megrendezésére alkalmas és jó néhányat le is bonyolítoak
i. A stadiont a korszerűsítést követően a 2001.
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november 15-ei macedónok elleni válogato
mérkőzéssel avaák fel. Az új stadionban VIP páholyok 161 és 116 fős kapacitással, kényelmes fotelek, kulturált lelátók, fede lelátó 12301 fő részére fogadják az odalátogatókat. Mindössze 1200
fedetlen ülőhely van a stadionban! Elsősorban a
szakma számára fontos, hogy a bő egy évzeddel
ezelő rekonstrukció során kezdtek el olyan új
acélszerkeze és acélcső kivágási technikákat alkalmazni, melyek ma már etalonnak számítanak
hasonló kivitelezési esetben. Ez volt az első eset,
amikor nemcsak lelátók és azok fedésére szerződö a nagyvállalat, hanem a komplex technológia
rekonstrukcióra. Ezért is áll rendelkezésre többek
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közö a magyar állam részére az új nemze stadion megépítése tekintetében, hiszen a korábbi
számainkban már részleteze stadionépítési, bővítési, felújítási munkálatok során rendkívül széles
körű tapasztalatokra te szert. A teljes projektmenedzsment és a tervezői gárda már gyakorlo
e téren, jártas az ilyen pusú projek ejlesztésekben. Bár saját gyártói kapacitása révén logikusan
a lelátók építése és azok fedése terén van jelentős
számú referencia, azért a komplex stadion fejlesztési-építési technológiai tudással is rendelkeznek
azok a szakemberek, akik a mulnacionális vállalat keretein belül megvalósítanának az ország
számára egy ilyen beruházást. ■
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Divatos, többfunkciós
munkavédelmi kabátok
Napjainkban a munkavédelmi kabát
választás nem csak ﬁziológiai szükségletek
kielégítésének céljából, hanem egyéb
szempontok ﬁgyelembevétele melle kell
hogy történjen. Melyek is ezek a szempontok?
Ár? Fazon? Minősítés? Komfort? Szín?
A kabát egy olyan ruhadarab, amit két évszakon
át szinte mindennap viselünk, így fontos, hogy
jól érezzük benne magunkat, de elsősorban arra
kell ﬁgyelnünk, hogy a munkavédelmi előírásokra
vonatkozó szabványoknak a kiválaszto termék
megfeleljen! Mert hiába mondjuk a munkavédelmi ellenőrnek, hogy nekem azt mondták, hogy
ez a kabát megfelel minden munkavédelmi szabványnak, ha nincs leminősítve, bevizsgálva, és
nem kaptunk hozzá megfelelőségi tanúsítványt.
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EN 471 szerint minősíte termék. Minden zipzár vízálló kialakítású, többfunkciós zsebekkel
ellátva. Sárga ás narancs színekben vásárolható,
levehető ujjakkal, mobiltelefontartó zsebbel, tépőzáras állítható mandzseával.

A munkavédelmi kabátok
jellemző jelölései
EN471 szabvány: jól láthatóságra vonatkozó harmonizált európai szabvány.
Meghatározza a láthatóság feltételeit éjszakai, illetve nappali fényviszonyok közö. Két teljesítményparamétert határoz meg: 3 szinten ﬂuoreszkáló és fényvisszaverő felületeket, valamint
2 szinten a fényvisszaverő anyagok minőségét.
EN343 szabvány: eső elleni védelem
Az EN343 eső és egyéb időjárási hatások ellen
védő ruházatokra vonatkozó harmonizált európai szabvány. Két teljesítményparamétert határoz meg: 3 szintű lélegzőképességet, és 3 szintű
vízállóságot.
A fenti szabványoknak megfelelő

termékek
Divatos, vízálló dzseki, mely speciális rugalmas
Soshell alapanyagból készül. Kényelmes viselet,
a belső rész mikropolár anyaga melegen tart.
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Minden időjárási helyzetben ideális megoldás.
Rendkívül sokoldalú 4 az 1-ben kabát a következő tulajdonságokkal: kivehető szőrmebélés, levehető szőrmegallér, lezipzárazható ujjak, robosztus folaszító bevonaal elláto 300D Oxford
szövésű poliészterből készül. Kétutas zipzárral,
kötö mandzseával és állítható kapucnival biztosítja a kényelmet és az egyedülálló eső és hideg elleni védelmet. Narancs, piros és sárga színekben elérhető.
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300D Oxford szövéssel, folaszító bevonaal
rendelkező extrém lélegző 7 az 1-ben kabát,
mely a legmagasabb szintű minősítésekkel rendelkezik. Egy mozdulaal könnyedén átalakítható, akár egy kék színű kabáá vagy egy jól láthatósági kifordítható mellénnyé is! Bélelt mellény,
mely melegen tart mindkét viselési mód esetén.
A láthatósági oldalak szükség esetén extra
biztonságot nyújtanak a munkavégzés során.
Az alapszínen (sárga) felül RT27 cikkszámon
narancsszínű GO/RT 3279 egyesíte vasú
standard szerin minősítésű változat is kapható.
A alkalmazo jól láthatósági alapanyagok
rendelkeznek az Oeko-Tex 100 minősítéssel,
mely garantálja, hogy az anyag nem tartalmaz
semmilyen az emberi szervezet számára ártalmas összetevőt.
Természetesen számos ismert prémium alapanyagból gyárto kivalló termékkel is találkozhat a felhasználó napjainkban, mint például a
kültéri tevékenységekhez kifejleszte speciális
GORE-TEX® szövetet, amely az eddig legtartósabb vízálló, szélálló, lélegző ruházat.
Hogyan működik? A Gore-tex® membrán négyzethüvelykenként 9 billió mikroszkopikus pórussal rendelkezik, melyek megakadályozzák a víz és
a szél behatolását. A pórusok 20 000-szer kisebbek, mint a vízcsepp, ugyanakkor 700-szor nagyobbak, mint a páramolekulák, így lehetővé
teszik az izzadtság átengedését, miközben megakadályozzák a víz és szél behatolását.
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GORE-TEX® alapanyag
felhasználásával készített termékek
Prémium kategóriájú GORE-TEX® Torino anyagból készíte kabát. Maximálisan vízálló, lélegző
és szélálló, így akár extrém időjárási körülmények közö is használható. Slusos megjelenése
és prakkus tulajdonságai egyedülállóvá teszik
az esőruházatban.
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vehető igénybe, 2012.
További információkért keressen bennünket és
mi segítünk megtalálni az Ön munkavégzéshez
legmegfelelőbb védőruházatot, védőeszközt.
Depiend-Pluss K.
1033 Budapest
Szentendrei u. 89–95.
Telefon: +36 1 240 06 10
Mobil: +36 70 949 02 66
info@depiend.hu
www.pwaruhaz.hu
www.depiend.hu
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WÖHR PARKOLÓBERENDEZÉSRŐL

Mai fejlődő világunkban a személygépkocsik száma rohamosan növekszik, és ezért egyre nagyobb gondot jelent a parkolási lehetőség.
A parkolási helyek növeléséhez nyújt ideális
megoldást a parkolóemelő berendezés, melynek segítségével ado alapterületen megnövelhetjük a parkoló autók számát, nem beszélve az
esetleges mélyépítési költségek jelentős megtakarításáról, ezért már a tervezés időszakában
érdemes gondolni a szükséges helyigények kialakítására.
A parkoló berendezések segítségével a zöld
területek is megóvhatóak.
A német WÖHR GmbH a világ egyik legnagyobb parkológép gyártó cége, 1959 óta gyártja
berendezéseit.
A parkolóemelők különféle pusai helyezhetőek el akár családi házaknál, akár irodaépületeknél, közintézményeknél, mélygarázsokban.
A legegyszerűbb emelőknél egy gépkocsi helyére – megfelelő belmagasság esetén – 2-3 gépkocsi tud egymás fele parkolni. A parkolóberendezés elhelyezhető a talajszinten, illetve megfelelően kiépíte aknában is. A berendezések
kulcsos kapcsolóval működtethetőek.
Ezeket a pusokat javasoljuk leginkább a családi házakban történő beépítésre.
A beállóplatók terhelhetősége általában 2 tonna, a platók proﬁlkiképzése és perforációja biztosítja a télen lecsöpögő nedvesség elvezetését,
valamint a csúszásmentességet. A gép energia-

fogyasztása elenyésző, mert csak emelés közben
használ áramot.
A föld alá sűllyeszthető „zöld garázsok” láthatatlanok, a tetejükre bármilyen burkolat rakható (térkő, fű, ker tó stb.)
A kombili pusok esetében a járművek számítógépes ellenőrző rendszerrel elláto helyen
parkolnak, a parkolótálcák vízszintes, illetve függőleges irányú mozgatása teszi lehetővé a szabad
beállási lehetőséget és a minél kedvezőbb helykihasználást.
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Az autók biztonságosan őrizhetőek, mivel a gépkocsik zárt rács, vagy kapu mögö parkolnak.
Az automata parkoló rendszerekre általánosan jellemző, hogy maximális biztonságot nyújtanak mind a felhasználó, mind a gépkocsi számára. A parkolóhelyek a lehető legkisebb helyet
foglalják el a szállító folyosó két oldalán, ahová
automata robotok juatják el az autókat. Ilyen
rendszer működik Budapesten a Bazilikánál a
Szent István tér ala, illetve a Franklin Parkolóházban.
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Autószalonok számára fejleszteék ki a parkolótornyokat, ahol az autók elhelyezését rendkívül
látványosan lehet megoldani – a különleges kiés beszállítási mód lenyűgözi a látogatókat. ■
KAPU-CENTRUM K.
a WÖHR GmbH termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója
1039 Budapest, Árpád út 68.
Telefon: 240-2521, fax: 453-2785
E-mail: kapucentrum@kapucentrum.hu
www.kapucentrum.hu
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Orosz mikro-ingatlanboom

Hévízen
Életben tartják az ingatlanpiacot, pörgek a turizmust,
a vendéglősöktől a fodrászokon át a piaci kofákig
mindenkivel jót tesznek. Oroszok, ukránok tömegével
kölk a pénzüket Hévízen. Egy település, ahol már
megvalósult a kele nyitás.

Hévízen járva a magyar és a régen megszoko
német beszéd melle egyértelműen az orosz dominál, lépten-nyomon cirill betűs feliratokba, reklámtáblákba, étlapokba botlik az ember, szemmel
látható, hogy belőlük él az egész környék. És bár
hallani olyan véleményeket is, hogy az orosz
turisták időnként rendetlenek a szállodákban,
hangosak és gyorsabban elhasználják a környezetüket, az általános vélekedés inkább poziv.
A város fejlődik, az oroszok pénzt hoznak, és
igényt tartanak a helyiek szolgáltatásaira. Moszkvából, Szentpétervárról, Szaratovból, Szamarából, Murmanszkból, Cseljabinszkból, Nyizsnyij
Novgorodból és Jekatyerinburgból jönnek a
legtöbben, a helyiek tapasztalata szerint két
tömö busz – korábban a ferihegyi, a Malév
csődje óta inkább a bécsi reptérről – szinte
minden héten érkezik. Oda vannak a jó időért,
a meleg gyógyvízért, a jó minőségű autóutakért,

amelyeken az orosz léptékekhez képest villámgyorsan kiugorhatnak Bécsbe vagy Grazba, és
elérhek a szlovén vagy a horvát tengerpartot
is. Imádják, hogy nagyokat lehet sétálni a parkokban, és ezt a nők, akár sötétedés után
is, egyedül is megtehek, szerek a magyar
borokat és a libamájat (guszinaja pecsenya),
és hogy minden jóval olcsóbb, mint például
Moszkvában.
Mélyül az orosz–magyar barátság, és május
óta a Kaukázus lábánál fekvő Pjatyigorszk révén
orosz testvérvárosa is van Hévíznek. Orosz
szemüvegen keresztül kedvesek és mosolygósak
vagyunk, főleg, ha még a nyelvükön is próbálunk
beszélni. Angolul vagy németül nehéz velük
boldogulni, ilyenkor az első találkozáskor kicsit
bizalmatlanok. Nem véletlen, hogy az utazási
irodák, az élelmesebb vendéglősök, boltosok,
fodrászok, fogászok vagy ingatlanosok már
ráálltak az oroszra – van, aki már három évvel
ezelő órákat ve, mihelyst az első orosz látogató elérte a Hévíz táblát. Az egyik négycsillagos
szállodával szembeni kis családi boltot mindenki
felkeresi, egymást váltják a németül vagy oroszul
beszélő idősebb fürdőzők. János üzletének hírét
– magazín Jánosa, ahogy az oroszok emlegek –
szájról szájra adják, a kisbolt ugyanis mindent kiír
oroszul, és a házi szalámitól, a kolbásztól kezdve
a marcipánig csupa olyan dolgot árul, amelyet
az oroszok kedvelnek, sőt szuvenírként haza is
visznek. Szuvenírt egyébként rendszeresen hoznak is magukkal Magyarországra, a tulajdonos
és a szintén a boltban dolgozó lánya rengeteg
orosz csokoládét kapo, „vodka meg egész
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kirakat van ohon”. A legnagyobb sláger persze
a gyógytó, Európa legnagyobb meleg vizű
tava, amely Budapest után évek óta messze a
legnépszerűbb utazási célpont az országban.
Csak tavaly közel egymillió éjszakát töltöek a
turisták a városban, a KSH szerint 49 százalékuk
külföldi volt. Hatos Endre fürdővezető is úgy
becsüli, hogy a látogatók körülbelül fele magyar,
a másik fele pedig ugyanolyan arányban orosz és
német ajkú (egészen pontosan orosz és ukrán,
illetve német és osztrák vegyesen). Merthogy
az oroszok melle Ukrajnából is szép számmal
jönnek, igaz, közülük többen csak néhány órát
töltenek Hévízen, hazaútban a Földközi-tenger
partjáról. Az oroszok viszont egy vagy több
hetet időznek a tó partján, „jönnek akkor is,
amikor zima van”, és a városiak szerint rendesen
költenek. Az első hullámban – két-három évvel
ezelő – érkezőkre úgy emlékeznek, mint akik
szinte két kézzel szórták a pénzt, de a mostaniak
sem árérzékenyek. Keresik a jobb szállodákat,
nem alkudoznak, és nekik köszönhető, hogy
errefelé az ingatlanárak sem estek vissza. Azok
az oroszok, akik ingatlant keresnek elsősorban
a kisebb házakat, családi házakat, épületeket
keresik. Egyes vélemények szerint elsősorban a
felújítandó, romos állapotban lévő ingatlanokat
vásárolják meg, nemcsak olcsóbbságuk révén.
Ugyan előfordul, de nem jellemző, hogy nagyobb ingatlanokat – pl. szálloda, panzió –
keresnének, de év elején így talált magának új
gazdát egy igen impozáns hévízi 4*-os apartmanház. „Összetehetjük a kezünket, hogy idejöek” – hálálkodnak a helyi ingatlanforgal-
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mazók. Az oroszok ugyan nem rohanták le az
ingatlanpiacot, nincs akkora invázió, mint a válság elő z évben a németek részéről, de az
elmaradt német, holland, brit vásárlók utáni
űrt szerencsésen betölk. Egyre több a viszszatérő turista, és potenciálisan mind többen
megjelennek az ingatlanpiacon is, ráadásul már
nemcsak Hévíz, hanem a közeli kisebb települések is érdeklik őket. A vevők 60 százaléka orosz,
és majdnem ilyen arányokat mutatnak a hivatalosan összesíte helyi staszkák is az ingatlanpiacon.
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A Zala megyei kormányhivatal az év első hat
hónapjában 88 engedélyt ado ki nem uniós állampolgár ingatlanvásárlására, miközben 102-en
az unióból is veek a környéken lakást, házat,
telket. Eszerint majd minden második adásvétel
az Európai Unión kívülről valósult meg, és a számokból az is kiderül, hogy ezeknél zből kilenc
vevő orosz volt, a többi ukrán. (Egész pontosan
egyvalaki Koszovóból és még további egy vevő a
Seychelles-szigetekről is érkeze.) Csak Hévízen
39 ingatlan került orosz vagy ukrán kézbe január
és július közö, Keszthelyen 21, Gyenesdiáson
további 16. A többi ház vagy lakás Nemesbükön,
Vonyarcvashegyen, Felsőpáhokon, Zalacsányon
és még néhány közeli településen talált orosz
anyanyelvű gazdára. Példásan rendbe teszik,
gondozzák, felújítják a házakat, nem kell tartani
tőlük. A helyiek belátják az oroszok iléte mindenkinek jó, a magyarok ingatlanjai is értékesebbé válnak, és mindebből még a piacon paradicsomot áruló őstermelők is proﬁtálnak. ■
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Megbízható
védelmi
szolgáltatások
válságos
időben

A KŐSEC Vagyonvédelmi K.
1996 áprilisa óta szolgálja ki vevői
igényeit. A vállalkozás komplex
szolgáltatást nyújt a biztonságtechnika
területén, mely az anyagbeszerzéstől
kezdve a telepítésen át, az azt követő
folyamatos szolgáltatásig bezárólag
mindent magában foglal.
A biztonságtechnikai és a hozzá kapcsolódó kommunikációs hálózatok megtervezését felhasználóbarát formában valósítja meg. Kezelésük egyszerű és logikus, mindemelle az egyedi megrendelői igényeket is kiszolgálják igény esetén.
A szolgáltató kiépítee rádiós átjelző hálózatát,
mely lehetővé teszi a megrendelő által működtete objektum riasztórendszerének és a szolgáltató távfelügyele központjának magasabb biztonsági fokú, rádiós üzemmódban történő összekapcsolását. Ez lehetővé és hatékonyabbá teszi
a rendszerek biztonságos működését olyan területeken, mint az elektronikus távfelügyelet, segélyhívó riasztó rendszer, mobil segélyhívó készülék, tűz- és gázriasztó, térﬁgyelő rendszerek
és az élőerős őrzést végzők munkájának segítése.

Riasztórendszereik kiépítése során a vezető biztonságtechnikai gyártók MABISZ minősítéssel
rendelkező termékeit használják. Csak megbízható és jó minőségű termékek felszerelését
vállalják, ezért az általuk telepíte rendszerek
csak akkor jeleznek, ha arra ténylegesen szükség van. A kiépíte rendszerek teljesen szabotázs védeek, bármilyen illetéktelen behatolást,
rongálást azonnal jeleznek a távfelügyelet felé.
Az általuk telepíte elektronikus riasztórendszerekre 12 hónap teljes körű garanciát vállalnak. Garancia letelte után sem hagyják magára
az általuk telepíte eszközöket és annak tulajdonosát, az ügyfelet. A karbantartási szerződés keretében végze műszaki felügyelet tudja
biztosítani, hogy rendszereik hosszú évekig
egyforma hatékonysággal működjenek tovább.
Az időszakos karbantartás melle, 24 órás rendelkezésre állású műszaki szervizszolgálatot és
néhány órán belüli hibaelhárítást vállalnak.
A távfelügyele szolgáltatás a lakásokban,
családi házakban, üzlethelyiségekben, irodákban
működő riasztórendszerekről beérkező jelzések
napi 24 órás, folyamatos felügyeletét és a jelzések feldolgozását jelen. Az ügyeletes diszpécserek éjjel-nappal számítógép
segítségével figyelik a távfelügyeletre csatlakoztatott objektumok érzékelőiwnek állapotát. Segítségével láthatóvá
válik az objektumban történő
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minden esemény, pl. a riasztó ki- és bekapcsolása, támadás, betörés, tűz stb. Az intézkedést
igénylő jelzések (pl. támadás, betörés) esetén
az ügyeletes diszpécserek haladéktalanul értesík az előﬁzető által megado személyeket,
szervezeteket valamint a jelzésnek megfelelően
járőrt, tűzoltót, mentőt indítanak a szerződéssel
rendelkező ügyfelek objektumaihoz. A vállalkozás által biztosíto szolgáltatáshoz szorosan
kapcsolódó kivonuló járőrszolgálat a helyszínen
biztosítja az ügyfél személye és a vagyontárgyai védelmét. A távfelügyelet diszpécserével
folytato telefonbeszélgetések minden esetben
hangrögzítésre kerülnek, hogy az eseményekre
történt intézkedések a későbbiek folyamán is
könnyen visszakereshetők legyenek.
A távfelügyele szolgáltatás történhet vezetékes telefonhálózaton, amikor az átjelzés biztonsága nagymértékben függ a telefonvonal
megbízhatóságától és a vezeték elhelyezésétől (falon kívül vagy falon belül védőcsőben
vezek). A rendszer napi egyszeri alkalommal
küld teszt életjelet a távfelügyele állomásra.
A kommunikációs díj teljes egészében az ügyfelet terheli, amely a telefonszámlában jelenik
meg. Az átjelzés fejleebb, nagyobb biztonságú
formája, amikor a riasztó központhoz csatlakozik egy GSM kommunikátor, amely esemény
bekövetkeztekor (riasztás, hiba, életjel) elküldi
a szükséges adatokat. A kommunikátor véde
térben van így közvetlen szabotálhatósága riasztás bekövetkezése nélkül nem lehetséges.
A kommunikációs díj ebben az esetben is az
ügyfelet terheli. Az átjelzés legbiztonságosabb
formája, amikor a rendszer működése nem függ
külső szolgáltatótól (telefontársaság). A kommunikátor véde térben van, nem szabotálható, a jelzés átvitele nagyon gyors, s mivel nincs

nincs külön kommunikációs költség,
így a kommunikáció
gyakorisága nem növeli az üzemeltetési költségeket. Több átjelzési mód együes alkalmazásával a jelzőrendszer biztonsági foka tovább
növelhető!

A kamerás megﬁgyelő rendszereket oly módon
alakítják ki, hogy az ado terület adoságait
ﬁgyelembe véve, a lehető legjobb minőségű,
esetleges további felhasználás céljából minél
jobban kiértékelhető képet tudjanak biztosítani
bárminemű későbbi felhasználás, ellenőrzés vége. A felvételek igény esetén a kívánt időintervallumban digitális video szerveren kerülnek
rögzítésre. A rögzíte felvételek a digitális rögzítőn, helyi hálózaton és IP hálózaton keresztül
is gyorsan és egyszerűen megtekinthetőek. ■
KŐSEC VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT.
Telephely: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.
Telefon: +36 (1) 260-0978 Fax: +36 (1) 263-2545
Mobil: +36 (30) 815-5050
E-mail: kosec@kosec.hu www.kosec.hu
■

■
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Jövőre elektronikus
építésügyi engedély

Jövő évtől elektronikus ügyintézést tesz lehetővé az építésügyi engedélyezési
eljárásokban az építésügyi, a területrendezési és a településfejlesztési törvény
módosítása. Így jövő év elejétől elektronikus formában lehet az építési ügyeket
intézni, és több engedély egyszerűbben beszerezhető.
A módosítás a főváros és a kerületek településrendezési munkájának összehangolására is
lehetőséget nyújt. Míg a főváros a rendezési
szabályzat megalkotásával egységes szabályozást
hozhat létre Budapesten például a beépítési sűrűség vagy az épületmagasság tekintetében, a
kerületeknek kevesebb szabályt kell ﬁgyelembe
venniük.
A változtatás lehetőséget ad a polgármestereknek a településképet befolyásoló beruházások véleményezésére. Továbbá arra is módjuk
lesz a településképi eljárás keretében, hogy az
építési hatósági engedélyhez nem kötö, de lényeges tevékenység során meghatározzák a feltételeket. Erre zenöt napjuk lesz.
A jövő évtől elektronikusan lehet intézni az
építésügyi hatósági eljárásokat, az eljárási idő

pedig egységesen 30 nap lesz. Az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében az engedélyező
hatóság előre tájékoztatást adhat az épíetőnek
arról, hogy megfelelőek és elegendőek-e az engedélyezéshez az általa benyújto dokumentumok.
A módosítás pontosítja a szabálytalan építkezés
eseteit és meghatározza a szankcióit is, emelle
egyszerűsí a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások engedélyezési
eljárását.
2013 januárjától egyszerűsödik az építési engedélyezés rendszere. Több engedélyt, például
a bontási és építési, vagy a fennmaradási és
továbbépítési, illetve a fennmaradási és használatbavételi engedélyt egyszerre is lehet majd
kérni. az építési engedélyeztetési eljárást ugyan
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nem lehet tovább rövidíteni, de ez az új konstrukcióval, vagyis a kérelem megfelelő előkészítésével gyorsítható. Az építésze-műszaki dokumentációt mindig elektronikusan kell benyújtani, még a kérelem beadása elő. A kérelmeket
ugyan nem kötelező elektronikusan benyújtani,
de az ügyintézés mindig elektronikus úton történik. Az új eljárási rend az eddigi keő helye
négy szakaszból áll majd. Az engedélyezési és
jogorvosla szakaszt megelőzi az új előszakasz
és a szolgáltatási szakasz.
Az „előszakasz” önkéntesen választható, ekkor az épíető a szükséges dokumentumokat
úgyneveze „elektronikus kiskosárban” gyűjthe. Az elektronikus felületet építésügyi hatósági
szolgáltatáshoz, így előzetes szakhatósági véleménykérésre is lehet majd használni. I kérdések
tehetők fel, így például hatósági szakmai álláspontot is lehet kérni. Ennek használata díjköteles,
de nem kötelező.
Lehetőség van előzetes vizsgálat kérésére is.
Így például megtudható, hogy a kérelmező elegendő dokumentációt nyújto-e be, illetve meny-

nyi illetéket kell majd ﬁzetnie. Az elektronikus
ügyintézés igénybevétele kötelező, és az ingyenes – függetlenül aól, hogy kérelmet milyen
formában nyújtják be. Hiánypótlást öt napon
belül kérhet a hatóság, erre 15 napja van az
épíetőnek. Az utolsó szükséges dokumentáció
benyújtását követő 15 napon belül megszülek
az elsőfokú döntés.
A kérelemről hozo döntés is elektronikus
úton jelenik meg, és hitelesnek számít. Az építtető a döntést kinyomtathatja, de hiteles másolatot is kérhet róla. ■

