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MINŐSÉGI stadionok
KÉSZ-stílusban
Az idei év a stadionfejlesztéseké, melynek kere-
tében hazai és külföldi referenciák segítségével 
nyerhetünk betekintést a KÉSZ-csoport mun kái-
ba. A befejező részben olyan hazai stadionok ke -
rülnek bemutatásra, melyek ismert hazai klub-
csapatok mérkőzéseinek adnak o�hont. A fej-
lesztések volumene lényegesen nagyobb, je-
lentősebb a korábban bemutato� hazai példá-
kénál.

Még 2003-ban fél év ala� sikerült a kaposvári 
Rákóczi stadion építési munkálatait megvalósí-

tani a KÉSZ-nek. A fejlesztés eredményéül 7000 
néző befogadására alkalmas stadiont hoztak 
létre, melyből 4500 fő ülőhelyen tudja élvezni a 
sportelőadást. Még ugyanebben az évben való-
sult meg a soproni stadion lelátóépítése is. A sta-
dion 5800 néző befogadására alkalmas, melyből 
5300 ülő, és 500 álló helyet takar. A klub azóta 
már nem rendelkezik első osztályú tagsággal, 
de akkor lényegesnek számíto� ez a beruházás 
a szurkolók kiszolgálása érdekében. Ugyanezen 
időszakra ese� a két akkor legjelentősebb hazai 
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vidéki klub stadionjának korszerűsítése, lelátó 
építése. Az egyik a zalaegerszegi, a másik a szé-
kesfehérvári Sóstói stadion volt. Zalaegerszegen 
a ZTE-stadion a 2002-es bajnoki cím után az 
akkori kormány 720 millió + 400 millió forintos 
támogatása révén – ami kiegészült a 360 milliós 
önkormányza� önrésszel – ebben az időszakban 
teljesen megújult. Az így összejö� 1 milliárd 480 
millió forintból nem csak a stadion három lelátó-
ját építe�ék át, hanem új futófolyosót építe�ek 
és a létesítmény szomszédságában elkészült két 
füves labdarúgó-edzőpálya is. A felújítást köve-
tően három oldalon fede� lelátókat alakíto�ak 
ki csőből készült szerkeze�el, feszíte� ponyvás 
fedéssel. A 37 darab rácsos tartó mindegyike 27 
méter hosszú. Végeredményben a ZTE Aréna e-
gy 14 000 férőhelyes stadion, ahol kizárólag fut-
ballmérkőzéseket játszanak. A 14 000 férőhely 
közül 9500 ülő- (ebből 8800 fede�) 4500 pedig 
állóhely. 

A Sóstói stadion Fejér megye legnagyobb labda-
rúgópályája, amely 15 000 néző befogadására ké-
pes. Jelenleg a Videoton csapata játssza pályáján 
hazai mérkőzéseit, de egy rövid ideig i� volt az 
agárdi Gázszer FC o�hona is. A stadiont 1967-ben
nyito�ák meg, majd a ´80-as évekig fokozato-
san építe�ék az egyre újabb létesítményeket.
A Sóstói az ezredfordulóra magyar viszonylatban 
nagy, de elavult stadionnak számíto�. Az egyik 
legnagyobb magyar városként Székesfehérvár is 
bekerült az első Orbán-kormány által elindíto� 
stadionrekonstrukciós programba. A felújítást 
sie�e�e, hogy a stadionnak szerepet szántak a 
2008-as (majd később a 2012-es) EB-pályázat-
ban is. A rekonstrukció 2002-ben kezdődö� el, a 
következő két évben épült fel a teljesen új főlelá-
tó. Az új létesítményt úgy alakíto�ák ki, hogy az 
az UEFA szigorú elvárásainak is megfeleljen, igaz 
az EB-pályázatok sorozatos bukása mia� a fej-
lesztések a későbbiekben nem folytatódtak. ■
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A bajba juto� devizaadósokat mentő Nemze� 
Eszközkezelő Zrt. (NET) ne�ó 510 millió forint 
becsült értékben írt ki közbeszerzési eljárást 
ingatlanbiztosítás megkötésére. A társaság köz-
beszerzési hirdetménye szerint legfeljebb 25 
ezer, eltérő területű és állagú épületre kötné-
nek – várhatóan 2013 február végétől öt évre 
– lakáscélú, all-risks vagyon- és felelősségbiz-
tosítási szerződést. Ennek aláírásakor mintegy 
ezer ingatlan tartozik a NET vagyonkezelésébe, 
ám ez a szám – az erről szóló jogszabály szerint 
– 2014 végéig 25 ezerre növekedhet. A közre-
működő alkuszcéget már kiválaszto�a a NET 
a közbeszerzési eljárásban. Az alkusz, mint a 
NET által megbízo� alkusz működik közre, és 
az eljárás eredményeként megkötö� biztosítási 
szerződéseket azok megszűnéséig, alkuszi szol-
gáltatóként kezeli, az ajánlatkérő megbízásából. 

Az Eszközkezelő biztosítást kíván 
kötni az ingatlanokra

A nyertes biztosítónak kötelező megállapodást 
kötnie az alkusszal; e megállapodásban rögzí�k 
majd a szerződések nyilvántartásának és a díj 
elszámolásának ügyrendjét. Az walkusz díjazása 
a biztosítót terheli. A NET meghívásos pályázat 
keretében választo�a ki az alkuszt a biztosítási 
szakma három, széleskörű referenciával és ta-
pasztala�al bíró szereplője közül. A biztosítási 
alkusz köteleze�sége és feladata egyebek közt 
a Nemze� Eszközkezelő Zrt. ingatlan por�ólióját 
érintő biztosítási szerződések teljes körű kezelé-
se, a kárügyintézésben való részvétel, a biztosí-
tási jogi képviselet megszervezése is. A NET in-
gatlankezelési feladatait a kormányrendeletben 
kijelölt MÁV Ingatlankezelő K�. (MÁV IK) végzi, 
így a nyertes ajánla�evőnek el kell fogadnia a 
kárrendezés során e cég által alkalmazo� számí-
tási metódust és kiállíto� számlákat. ■

A bedőlt hitelesek megsegítésére létrejö� Nemze� Eszközkezelő, 
az általa átve� ingatlanok kezelésére biztosítást kíván kötni. 
Ne�ó 510 millió forint becsült értékben kötne biztosítási szerződést,
de még nincs biztosító hozzá. 
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Magyarországon elsőként a törvényben is elő írt
hólánc és más csúszásvédő berendezések hasz-
nálatával kapcsolatban mutatunk be egy egy sze -
rű és hatékony univerzális eszközt, mely a nem-
zetközileg is elismert V5121 számú ÖNORM-
jóváhagyással is rendelkezik. 

Javítsa a tapadást havon és jégen!

Mivel télen gyakran hó borítja az utakat különösen nagy jelentősége van 
a biztonságnak. Számtalan nemzetközi szabvány érin� a járművek és munkavállalók 
biztonságos közlekedését, melynek témájában szeretnénk néhány érdekes, 
innova�v megoldással szolgálni!

A csúszásvédő berendezés 
előnyei
� Gyors és egyszerű szerelés.
� Alkalmas nyári és téli gumikkal.
� Alkalmas ABS és ESP.
� Könnyen �sz�tható.
� Kis helyen tárolható.
� 5 különböző méretben rendelhető.

A fen�ekben bemutato� univerzális gumi ab-
roncs-huzatok (A001) kiváló alterna�vája a hó -
láncoknak, melyek akár könnyűfém felnire is egy-
szerűen felhelyezhetőek. A gumiabroncs-huza-
tok könnyűek és rugalmasak, így ideálisak a hir-
telen érkeze� és szórványos havazások esetére. 



Ingatlan 11

Természetesen nem csak a gépjárművel részt ve -
 vők számára biztosítunk lehetőséget a biz ton sá-
gos közlekedésre! 

Az alábbi termékeink számos felhasználó részére 
biztosít (FC93, FC94, FC96) csúszásmentes meg-
oldást minden időben, minden lábbeli �pushoz. 
Speciális szikramentes Tungsten-Carbide sze ge-
csek kel készül változatban is kapható!

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

A csúszásmentesítő kiegészítők 
előnyei
� Sokoldalú és prak�kus.
� Könnyen rögzíthető szinte minden lábbelire.
� Könnyen �sz�tható.
� Kis helyen tárolható.
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Ezeket az ingatlanokat töredék áron lehet meg-
vásárolni, de már eleve féláron is kínálják őket. 
Ilyen kedvezőtlen körülmények közö� gyakran 
fordul elő, hogy az eladó hirdetéseire hóna-
pokon át egyetlen komoly vásárlási szándékú 
érdeklődés sem érkezik, jelentkezik. Ebben az 
esetben azonban át kell gondolni, hogy az eladá-
si ajánlatban mit lehetne módosítani, hogyan 
lehet ésszerű kompromisszumot vállalni, kötni a 
várva-várt vevőjelölt érkezése érdekében.

Amennyiben ingatlan hirdetésünkre 1 hóna-
pon belül senki sem jelentkezik, még közve�tők 
sem, gyanakodhatunk, hogy valamit elírtunk a 
telefonszámunkban, vagy e-mail címünkben. 
Ugyanakkor ez az egyik legegyszerűbb és leg-
könnyebben orvosolható hiba. Ha minden adat 
megfelelő és 2-3 hónap múltán sem akad ér-
deklődő, ez már nem magyarázható az ingatlan-

AZ INGATLANELADÁS
leggyakoribb hibái, PROBLÉMÁI

piac válságos helyzetével. Nagy a valószínűsége, 
hogy vagy az ingatlan leírása, vagy az ár, esetleg 
a fotók nem megfelelőek. Ezek közül az utóbbi 
követeli meg a legnagyobb kompromisszum-
készséget az eladótól.

Az ár meghatározásakor ugyanis rendkívül lé-
nyeges, hogy hosszútávon tudjunk gondolkodni. 
A cél ne az eladás legyen, hanem a továbblépés, 
egy másik (akár kisebb, akár nagyobb) ingatlan-
ba, egy másik helyre, városba stb. Persze ez alól 
kivétel, ha valaki likviditási probléma, vagy egy 
egyszerű megszabadulás céljából kíván meg-
szabadulni ingatlanától. Ebből a szemszögből 
viszont – a cél érdekében – kisebb alkut köt-
hetünk. Nem feltétlenül kell elfogadni ehhez 
az ingatlanközve�tő által javasolt túlságosan 
alacsony minimál árat, de jó, ha a piac valósá-
gával is szembenézünk, mielő� eladásra kínáljuk 

A gazdasági válság egyik legnagyobb vesztesének tartják az ingatlanpiacot,
mely hazánkban sincs másképp. Eladó lakások, családi házak, 

irodaházak, ipari ingatlanok, telkek, nyaralók sokasága az eladásra váró ingatlanok 
sorában. Olyan nagyon nem is kell keresgélnünk, hiszen úton-ú�élen találunk

az ingatlanokra kihelyeze� eladó táblát. 
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ingatlanunkat. Ma már mindenki tudja, hogy vá-
sárlás vagy bérlés tekintetében nagyon alacsony 
árakat lehet elérni, nemcsak hazánkban, hanem 
Európa szerte vagy akár majdhogynem a világ 
bármely pontján. 

Amennyiben ingatlanközve�tőre bízzuk a hir-
de tést és a lakás bemutatását, s ezzel együ� nem 
jön érdeklődő hónapokon át, vegyük kézbe az 
ügyünket. Vizsgáljuk felül a közve�tő munkáját, 
kérdezzünk rá bátran, milyen rendszerességgel 
frissí� a hirdetésünket, hol hirdet; illetve nézzük 
meg a bemutatást is, hogy milyen adatokat közöl 
a közve�tő az érdeklődőkkel. Rendkívül lehango-
ló és elriasztó hatású tud lenni az is, ha a fotókon, 
melyeket a hirdetéshez készíte�ünk, rendetlenség
van, vagy éppen személyeket, oda nem illő tárgya-
kat is találunk rajta. A túl sötét, vagy világos fotók 
sem tesznek jót a hirdetés népszerűségének.

Sokakat riaszthat el – bár a növekvő bedőlt 
hitelek okán egyre gyakoribb – ha már a hirde-
tésbe beleírjuk az adásvétel jogi lebonyolítását 
megnehezítő körülményeket is, például a tulaj-
doni lapra bejegyze� jelzálogjogot, használa� 
jogot, haszonélvezetet, vagy éppen szolgalmat. 
Ezeket az adatokat fontos közölni a vevő-jelölt-
tel, de nem feltétlenül már a hirdetésben kell 
szembesítenünk e tényekkel. Amennyiben az 

ingatlan és annak eladási ára is megfelel az ér-
deklődőnek, az eladás részleteit – esetleg már 
a vevő ügyvédjével egyeztetve – a szerződéskö-
téskor is ráérnek pontosan átbeszélni.

Látható tehát, hogy az ingatlaneladások so-
rán a hirdetés az első és a legfontosabb pont. 
Ez a néhány sor és fotó kel� fel a vevő-jelöltek 
figyelmét, vagy éppen riasztja el azokat, akik 
pedig megfelelő vásárlók lehe�ek volna. Éppen 
ezért ne csapjuk össze ingatlanunk hirdetését, 
fordítsunk figyelmet a megfelelő minőségű fo-
tókra, a pontos, hiba nélküli bemutató-szövegre 
is. Szükség esetén pedig legyünk rugalmasak a 
sikeres ügylet érdekében: ha kell, kicsit enged-
jünk a kigondolt eladási árból. ■

Forrás: ingatlanhirek.hu
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VÁLTOZÁSOK 

az építésügyi 
szabályozásban
Az építésfelügyele� bírságról szóló kormány-
rendelet módosítása több bírság felső határát 
is csökkente�e. Például a műszaki ellenőr alkal-
ma zásának a mellőzése eddig legfeljebb 1 millió
forintjába került az épí�etőnek, januártól vi-
szont csak 500 ezer forint a maximális bírság. 
A nem megfelelő jogosultsággal rendelkező 
műszaki ellenőr után jelenleg az épí�ető legfel-
jebb 500 ezer forint bírságot fizet, és ugyanez a 
maximális bírság sújtja magát a műszaki ellen-
őrt is. A módosítás után az épí�etőnél 150 ezer 
forintnál megáll a bírság, viszont az ellenőr to-
vábbra is 500 ezer forin�g bírságolható. Maga 
a bírságszámítás módja is változik. Jelenleg az 
építmény értékét kell megszorozni a megado� 
(tört)számmal, és a végeredmény adja ki a bír-
ságot, amit behatárol a maximális összeg. Az új 
szabályok szerint lesz egy alapbírság – ez a pél-
dában említe� esetekben 100-100 ezer forint –
és hozzáadódik az építmény értéke szerint bír-
ság. A ke�ő együ�es összegére vonatkozik a már 
említe� felső bírságösszeg. A kormány korábban 
már döntö� arról, hogy jövő év közepétől a na-
gyobb épületeknél műszaki ellenőr csak mérnök 
lehet, a kisebb építkezéseknél viszont elegendő 
a középfokú végze�ség is. Most a kormány úgy 
döntö�, hogy a jövő év július 1. elő� – a közép-
fokú végze�ségűeknek – kiado� jogosultságok 
tovább élnek. Az építésügyi-műszaki tervtanács-

ról szóló rendelet úgy módosult, hogy az állami 
főépítész a világörökségi területeken tájegységi 
tervtanácsokat működtethet. A kormányren-
delet számos apró szabályt tartalmaz még, így 
például a kineveze� főépítész legfeljebb 6 hóna-
pig tölthe� be pozícióját főépítészi vizsga nélkül.
Az országos főépítész feladata a főépítészi vizsga 
megszervezése.

Az építésügyi hatóság tölti be az örökségvé-
delmi hatóság szerepét is jövő év elejétől.  A ter -
vezethez fűzött indoklás szerint a kormány a 
megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok 
szakigazgatási szerveiként működő építésügyi és 
örökségvédelmi hivatalokhoz telepíti a régészeti 
örökség védelmével, valamint a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos hatósági hatáskört. Első 
fokon a járási, míg másodfokon a megyei kor-
mányhivatal dönt. Ez alól egy kivétel lesz: a ré-
gészeti örökség védelmével kapcsolatos felada-
toknál másodfokú örökségvédelmi hatóságként 
– országos illetékességgel – Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el. Az integrált építésügyi 
és örökségvédelmi hatósági szervezetrendszer 
feleslegessé teszi az építésügyi eljárásokban az 
örökségvédelmi szakhatósági közreműködést, 
ezzel csökken az eljárások tényleges időigénye, 
illetve mérséklődnek a lakosság és vállalkozások 
adminisztratív terhei, mellyel indokolható a két 
hatóság összevonása.  ■

Többek közö� megváltozo� az építési 
bírságok számítási módja, és több 
bírság felső határa is csökkent aszerint 
a kormányrendelet szerint, melyben 
több építési jogszabályt módosíto�ak.
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Abban az időben, amikor a rádiót feltalálták, 
még annyira drága volt, hogy a legtöbb család 
nem tudta egy összegben kifizetni. Ezért a rádiót 
gyártó cégek kitalálták, hogy ha bérletbe adják 
a rádiót úgy, hogy a bérleti díjak beleszámí-
tanak a rádió vételárába, akkor széles körben 
tudják értékesíteni. A családok havonta fizettek 
a rádióért egy kisebb összegű bérleti díjat, 
de a végén a tulajdonukba került a készülék. 
Miért érte meg a családoknak? Mert így nekik 
is lehetett rádiójuk, elérhetővé vált számukra 
anyagilag. Miért érte meg a gyárnak? Mert így 
sokkal, de sokkal több rádiót tudtak eladni, 
azonnal és teljes áron (tudjuk, hogy a műsza-
ki cikkek árai folyamatosan csökkennek időről 
időre). A FREN esetében is hasonlóról van szó, 
csak ingatlan témakörben. Azaz, el tudunk jutni 
bérléssel a tulajdonig. Tudjuk, hogy egy ingatlan 
ára ma annyira magas, hogy szinte elérhetetlen 
az ingatlant vásárolni kívánók jelentős számá-
nak. Egy összegben kevesen tudják megfizetni. 
Emiatt a többség hiteleket vett fel, amivel pedig 
kiszolgáltatták magukat a bankoknak.  Sokan 
egy életen át nyögik a folyamatosan változó 

Egy ingatlanrendszer, 
mely a devizahitelesek számára is 
egy megoldás

kamatokat, nem beszélve azokról, akik hiába 
fizették a részleteket éveken át, ha átmenetileg 
nem tudják ezt megtenni, végleg elveszítik tulaj-
donukat. A FREN az ingatlant szerezni vágyók-
nak és a hitelt kiváltóknak adhat megnyugtató, 
fizethető megoldást. A FREN rendszer célja az, 
hogy segítsen tagjainak saját lakáshoz vagy 
házhoz jutni, vagy jelzáloghitelüket kiváltani. E 
folyamat során fizetőképessé is teszi a vásár-
lókat egy jövedelmező értékesítési rendszer 
segítségével, hogy a későbbiekben a jövedel-
mükből tudják biztosítani az ingatlan részlete-
inek fizetését. A termék nem más, mint maga 
a megvásárolt vagy tehermentesített ingatlan, 
illetve a folyamat során kibocsátott utalványok. 
Hogyan működik a rendszer?  A rendszerben 
való regisztráció ingyenes és az is marad. A 
regisztrációt követően meg kell határoznunk, 
hogy mekkora az a célösszeg, amire szükségünk 
van, akár meglévő hitel kiváltásához, akár egy 
lakás vagy ház megvásárlásához. 

A rendszer 3 lépcsőből áll. Az első lépcsőben 
megtermeli önrészként a célösszeg 10%-át. A 
második lépcsőben megtermeli önrészként a 
célösszeg 20%-át. A harmadik lépcsőben a 20% 
önrész elég ahhoz, hogy kiválthassuk a hitelt, 
vagy megvásárolhassuk az ingatlant. A fennma-
radó 80%-ot a FREN cég biztosítja. Ekkorra már 
felépült a fizetőképesség, tehát a továbbiakban 
a rendszer elég bónuszt termel majd számunkra 
ahhoz, hogy idővel ki tudjuk fizetni a maradék 
80%-ot is, hogy a tulajdon 100%-ban sajáttá 
válhasson. 

Nézzük meg részletesen, mi történik a három 
lépcsőben! Az első lépcsőben a célösszeg 0,5%-
ára van szükség kezdésként. Az optimális meg-
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használják ingatlanok esetében is, 
de kezdetben, 1933-ban a rádiók
vásárlására alkalmazták.



oldás az, hogy ezt az összeget induláskor befi-
zetjük, mert akkor gyorsabban indul be az a 
folyamat, aminek a végén rendelkezésre áll a 
20% önrész, amire szükség lesz.  Azonban a cég 
úgy döntött, hogy tekintettel kíván lenni azokra 
az emberekre is, akiket már épp eléggé megnyo-
morítottak anyagilag a hitelek, és még az önré-
szük 0,5%-át sem tudják befizetni. Számukra 
lehetséges az, hogy 0% befizetéssel indulnak a 
rendszerben, és megvárják, amíg a bónuszaikból 
rendelkezésükre áll a szükséges 0,5%.  Ez a 
konstrukció egyedülálló az egész világon, és vilá-
gosan mutatja, hogy a valódi segítség a cél. Igaz, 
hogy egy ingyenes induló lényegesen lassabban 
éri el a 10%, majd a 20% önrészt, mint valaki, 
aki  megvásárolta a START utalványát rögtön a 
regisztrációja után, viszont mindenkinek lehe-
tősége van rá, anyagi helyzettől függetlenül. 
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy már a 
0,5% is hihetetlen mértékben könnyített összeg, 
ugyanis nem létezik ma másik olyan lehetőség, 
ahol ilyen csekély összegű önrésszel el lehetne 
indulni bármilyen részletfizetési konstrukcióban.  
Csak példaként: egy tízmillió forintos célösszeg 
esetén a 0,5% mindössze 50.000 Ft. Fontos 
megjegyzés: a FREN rendszerbe befizetett ösz-
szegek nem vesznek el. Ha valakinek úgy alakul 
az élete, hogy bármilyen okból nem kívánja 
folytatni a programot, akkor a befizetett önré-
szek visszaigényelhetőek, az ingatlan utalványok 
pedig bármikor visszaválthatóak.    Hogyan lesz 
saját ingatlanunk? A regisztrációt követően az 
első lépcsőben kapunk egy pozíciót egy bináris 
fában. A bináris fa azt jelenti, hogy kettesével 

növekszik a pozíciók száma egy rendszerben. 
Minden lentebb lévő sorban kétszer annyi pozí-
ció van, mint felette. A mi bináris fánknak van 
egy olyan jellegzetessége, hogy automatikus 
töltődéssel helyeződnek el a pozíciók, ráadásul 
olyan sorrendben, ami minden tag alatt egyen-
letes, optimalizált létszámnövekedést biztosít. 
Emiatt létrejön az a szerencsés helyzet, hogy 
nem muszáj személyesen tagokat toborozni 
ahhoz, hogy bónuszt kaphassunk! Ez a rendszer 
szándékosan úgy lett létrehozva, hogy ne zárja 
ki a lehetőségből azokat az embereket sem, akik 
csak ügyfélként szeretnének élni vele, de nem 
akarják másoknak ajánlani. Tehát már az ingye-
nes regisztrációval is bónuszjogosultságot szer-
zünk, méghozzá az alattunk megjelenő forgalom 
alapján. A csatlakozás időpontjában elfoglaljuk 
a következő üres pozíciót a fában, és innentől 
kezdve tőlünk lefelé megnyílik a saját bináris 
fánk, a következő módon: Ebbe a fába auto-
matikus töltéssel kerülnek majd alánk az újabb 
tagok, a már fentebb említett módon. Amikor 
valaki alánk kerül, az általa befizetett, illetve 
megtermelt forgalom után nekünk bináris for-
galmi bónusz jár, függetlenül attól, hogy az illető 
rajtunk keresztül került a rendszerbe vagy sem.  
A fában alattunk a pozíció sorokat mélységnek 
nevezzük. Az első mélységben 2 pozíció van, a 
másodikban 4, a harmadikban 8, és így tovább. 
Minden újabb mélységben kétszer annyi pozíció 
található, mint az előzőben. A bináris forgalmi 
bónuszt tíz bináris mélységből kapjuk.  Ez 10 
sort, vagyis összesen 2046 pozíciót jelent alat-
tad. Az itt megjelenő minden forgalomból 0,5% 
bónuszra vagyunk jogosultak.  Az elszámolás 
pontokban történik, és a pont ebben a rendszer-
ben angol font (GBP) alapú. 100 GBP számít 1 
pontnak. A bónusz pontonként 0,5 GBP (ez most 
kb. 175 Ft/pont). Ezt minden alattunk megjele-

16 Ingatlan



nő forgalom után megkapjuk, a tíz mélységben. 
Amíg az általunk kívánt szerződéses értéket nem 
rögzítjük a webirodánkban, és nem fizetjük be 
a szerződéses érték 0,5%-át önerőként, addig 
minden bónusz az önerő gyűjtésére íródik jóvá. 
Így az önerőt rendezhetjük a keletkező bináris 
bónuszokból is. Ha már meghatároztuk a szerző-
déses értéket, és önerőként ennek az értéknek 
a 0,5 százalékát rendeztük a bankkártyás fizetési 
felületen keresztül, vagy a bónuszainkból, attól 
kezdve a bónusz fele kiutalható, felét pedig az 
ingatlan vásárlásához különítjük el.  A szerződé-
ses érték rögzítésekor, a 0,5% önerő befizetésé-
vel kedvezményesen megvásárolunk egy úgyne-
vezett START utalványt, melynek értéke a szer-
ződéses érték 10%-a. Ezt követően a rendszer 
meghatározza, hogy milyen forgalmi feltételek-
nek kell teljesülnie alattunk a fában ahhoz, hogy 
megkaphassuk a START utalvány, érvényesítő 
kódját, ezzel továbblépve a következő lépcső-
re. A teljesítendő forgalmi feltételek pontban 
vannak meghatározva, a teljesítendő forgalmi 
feltétel azt jelenti, hogy összesen mennyi forga-
lomnak kell megjelennie alattunk a fában ahhoz, 
hogy rendelkezésre állhasson önerőként a szer-
ződéses összeg 10%-a, és átléphessünk a követ-
kező lépcsőbe. Ez az első lépcsőben az általunk 
befizetett 0,5% önerő hatvanszorosa kell, hogy 
legyen, egyenletes eloszlásban a bináris fa két 
oldalán (50-50%).  

Nagyon fontos! A teljesítendő forgalmi fel-
tétel NEM azonos a bináris bónusszal.  Ez két 
különböző dolog. A bináris bónuszt tíz mély-
ségben kapjuk, a fentiek szerint. A teljesítendő 
forgalmi feltétel végtelen mélységben számít. 
Tehát amikor az első lépcsőben megjelenik alat-
tunk a bináris fa két oldalán, végtelen mélység-
ben a saját 0,5% önerő 30-30-szorosa, jogo-
sulttá válunk a START utalvány érvényesítésére, 

és átléphetünk a 2. lépcsőbe, mert a rendszer 
kitermelte számunkra a szerződéses érték 10%-
át. Amikor az első lépcső minden feltétele tel-
jesült, az érvényesített START utalvánnyal be 
tudunk csatlakozni az INGATLAN STRUKTÚRÁBA, 
elfoglalva újabb helyet a szerződéses összeg 
10%-ával. Ide kerülnek azok az ügyfelek, akik-
nek az első lépcsőben összegyűjtött összegként 
rendelkezésre áll a szerződéses értékük 10%-a, 
és azok az ügyfelek is, akik úgy döntenek, hogy 
egyből elindulnak a 2. lépcsőben is. A 10% 
önrész befizetéséhez nem muszáj ugyanis meg-
várni, hogy ez az összeg, rendelkezésre álljon az 
első lépcsőn keresztül. A befizetés történhet a 
regisztrációt követően azonnal is, ekkor egyből 
elindulhatunk a 2. lépcsőben is. Ez egy második 
bináris fa, hasonló az elsőhöz. Ebben a fában a 
cél az, hogy a rendszer kitermelje számunkra 
a szerződéses összeg 20%-át. A rendelkezésre 
álló 10% összeggel, vagy az érvényesített START 
utalvánnyal megvásárolunk egy újabb kedvez-
ményes utalványt, amely akkor kerül érvénye-
sítésre, amikor teljesült alattunk a 2. lépcső-
ben meghatározott forgalmi feltétel. A rendszer 
ugyanúgy működik, mint az első lépcsőben, 
azzal a könnyítéssel, hogy ebben a lépcsőben a 
teljesítendő forgalmi feltétel nem hatvanszoros, 
hanem ennek csak a fele, azaz harmincszoros.
Ez azt jelenti, hogy ebben a fában, alattunk vég-
telen mélységben, meg kell jelennie forgalomban
a saját 10% önerő harmincszorosának. Ter mé-
szetesen itt is egyenletesen elosztva a fa két ol-
dalán 50-50%-ban. Amikor ez megtörténik, ak -
kor megkapjuk az újabb utalvány érvényesítési 
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kódját, s ekkor rendelkezésre áll a szerződéses 
összeg 20%-a, és továbbléphetünk a 3. lépcsőre.  
Természetesen ebben a lépcsőben is jár szá-
munkra a 10 mélységű bináris forgalmi bónusz, 
itt is összesen 2046 pozíció után. Persze ebben a 
lépcsőben ezek már nagyobb összegű bónuszok, 
hiszen 0,5% önerők helyett a 10% önerők után 
kerülnek elszámolásra. A bináris bónuszok felét 
a rendszer kötelezően elkülöníti a szerződé-
ses összeg részleteinek későbbi fizetésére, a 
másik felének felhasználásáról pedig szabadon 
rendelkezhetünk. Amikor teljesül alattunk a 2. 
lépcsőben meghatározott forgalmi feltétel, és 
önerőként rendelkezésre áll a szerződéses ösz-
szeg 20%-a, továbbléphetünk a 3. lépcsőre, ahol 
kiválaszthatjuk az általunk kívánt  ingatlant, vagy 
kiválthatjuk a hitelt. Amikor továbblépünk az 1. 
lépcsőről a 2. lépcsőre, illetve a 2. lépcsőről a 
3. lépcsőre, mindkét alkalommal a továbblépés 
során a rendszer automatikusan generál nekünk 
egy újabb pozíciót mindkét struktúrában, úgy 
tekintve, hogy az adott új pozíciók 0,5% és 
10% önrésze befizetésre került!  Ezek az újabb 
pozíciók már nem használhatóak fel ingatlan 
vásárlására, tehát nem járnak hozzájuk utal-
ványok, viszont mindkét pozíció folyamatosan 
újabb bináris bónuszokat generál a számunkra, 
melyeknek felét törlesztő részleteinkre fordít-
juk, másik felét pedig szabadon felhasználhat-
juk.  A korábbi pozíciók sem vesznek el a tovább-
lépések során, hanem azok is tovább generálják 
számunkra a bináris bónuszokat, mindaddig, 
amíg a teljes tíz mélységben, 2046 pozíció után 
meg nem kapjuk a bónuszokat. Ezzel gyakorlati-
lag fizetőképes ügyfeleket épít a rendszer, mivel 
mire a 2. lépcsőből átkerül valaki a 3. lépcsőbe, 
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nem csak a  20% önrész áll rendelkezésére, 
hanem  4 pozíció termeli számára folyamatosan 
a bináris bónuszokat a két fában. Akkor is, ha ő 
maga nem ajánlotta tovább személyesen a rend-
szert senkinek! Ilyen háttérrel természetesen 
nem szükséges hitelképességi vizsgálat, hiszen a 
rendszer maga építette fel az ügyfél fizetőképes-
ségét. Erre alapozva a FREN minden kockázat 
nélkül megvásárolhatja az ügyféllel közösen a 3. 
lépcsőben az ingatlant, illetve kiválthatja az ügy-
fél fennálló hitelét. A továbbiakban biztosított, 
hogy az ügyfél ki fogja tudni fizetni a maradék 
80%-ot a rendszerből származó bónuszaiból! 

Nézzük tehát, hogy mi történik pontosan a 3. 
lépcsőben! Mire ide érkezünk, önrészként ren-
delkezésre áll a szerződéses érték 20%-a, s ekkor 
a  Future Real Estate Network Ltd. hazai leány-
vállalata vállalja, hogy melléteszi a szerződéses 
érték fennmaradó 80%-át. Így nekünk már az 
ingatlan kiválasztásával kell foglalkoznunk, vagy 
hitelkiváltásnál a banki ügyintézés startolhat! 
Akár új ingatlan, akár hitelkiváltás a cél, mindkét 
esetben a  FREN hazai leányvállalata társtulajdo-
nosként bekerül az ingatlan nyilvántartásba. Új 
ingatlan vásárlásakor az Ingatlan utalvány 20% 
önerőt, így ugyanekkora tulajdonrészt is biztosít 
számunkra, amihez hozzájön még az eddig az 
időpontig megkeresett bónuszaink fele, amelyet 
a rendszer automatikusan elkülönített. Így a 
tulajdonrészünk akár további 10-40% saját erő-
vel is erősödhet.  Az ingatlanhoz kötődő hasz-
nálati jogok kizárólag minket illetnek, a FREN 
a tulajdonjogon kívül semmilyen igénnyel nem 
lép fel. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben mi 
rendelkezünk az ingatlannal, jogunk van benne 
lakni, bérbe adni vagy akár eladni. További biz-
tosítékként a tulajdonrészünkre a FREN, a cég 
tulajdonrészére pedig mi kapunk elővásárlási 
jogot.  A további jogi biztosítékok, amik minket 
és a társaságot is védik, a végleges szerződé-
sekben lesznek megismerhetőek. Az ingatlan 
használata igényli részünkről egy havi használati 
költség kifizetését, de ez csupán a szerződéses 
értéked 1/420-ad része. Egy 10 M Ft-os szer-
ződési érték esetén ez havi 23.810,- Ft. Ez a 
minimumdíj! Ezt mindaddig fizetni kell, amíg a 
teljes szerződéses összeg kifizetésre nem került.  
Minden olyan összeg, amit a minimumdíjon 
felül be tudunk fizetni, maradék nélkül a tulaj-



os utalvánnyal megvásárolhatunk 4.000.000 
Ft értékű Online Ingatlan utalványt. Ez 57,14 
pontként fog megjelenni az ajánlónk rendsze-
rében. A forgalmi igény itt 1714,29 pont. Azaz 
tízszerese a START struktúrában elvárt forga-
lomnak, viszont a helyek értéke a hússzorosa 
annak! A forgalmi igény teljesülésekor rendelke-
zünk 4.000.000,- Ft értékben érvényes Ingatlan 
utalvánnyal, valamint az eddig az időpontig 
megkeresett bónuszok felével. Ami még fon-
tosabb, hogy rendelkezünk a további fizeté-
si kötelezettségeinket többszörösen biztosító 
további bónuszforrással. Emiatt nincs szükség 
az ingatlan vásárlásához semmilyen igazolásra, 
kezesre, jelzálogbejegyzésre stb. (Ezért hívjuk 
fizetőképességnek, és nem hitelképességnek!) 
Ekkor ki tudjuk választani a megvásárolandó 
ingatlant a szabadpiacról, azaz mi mondjuk meg, 
mit akarunk megvásárolni, nem csak egy kötött 
listából választhatunk. A vásárlási érték 20.000
.000,- Ft, de számolni kell a fizetendő illetékkel 
és a hivatalos ügyintézés szokásos költségeivel 
is! Ezek mértékét csak az egyedi esetekben 
lehet pontosan meghatározni, így erre a példá-
ban most nem térünk ki. Az ingatlanban a saját 
tulajdonrész mértéke tehát minimum 20%. Ezen 
felül a megkeresett bónuszaink fele is ide kerül, 
ami az aktivitás mértékétől függően további 
5%-tól akár 30-35%-ig is terjedhet. Az ingatlan 
használatához kapcsolódó jogok kivétel nélkül 
minket illetnek, a társaság felé havonta fizetni 
kell 47.620 Ft használati díjat. Ez az összeg nem 
változik egészen addig, amíg el nem érjük a 
teljes, 100%-os tulajdoni hányadot. Ezzel is arra 
ösztönzünk, hogy mielőbb érd el a totális saját 
tulajdont, mert ez az elsődleges célja a rendszer 
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donrész növelésére fordítódik.  Fontos, hogy 
a minimumösszeg nem változik a tulajdonrész 
változásával, az mindig a szerződéses összeg-
ből származtatandó, ugyanis nem egy kamatról 
beszélünk, ahogyan nem hitelezünk, és egyéb 
pénzügyi szolgáltatást sem nyújtunk. Ha utána-
számolunk, a minimumösszegnek a többszöröse 
be kell, hogy érkezzen havonta csak a bináris 
bónuszokból, azaz megfizethetetlen kötelezett-
séget nem fog jelenteni számunkra.  Ráadásul 
a harmadik lépcsőben a keletkezett bónuszaink 
felét továbbra is elkülönítjük, és ez csak az ingat-
lan végleges kifizetésére fordítható, azaz ebből 
fizethető a minimumdíj is. Ami az elkülönített 
bónuszokból megmarad a minimumdíjon felül, 
az jelentősen rövidíti azt az időt, ami még hátra-
van a közös tulajdonlásból.  Ugyanakkor a FREN 
bőséges időt enged a szerződésben arra, hogy 
a megvásárolt vagy tehermentesített tulajdon 
teljes egészében a miénk legyen, ugyanis a szer-
ződés időtartama 35 év. Ez alatt az idő alatt, a 
havi használati költségen felül nincs semmilyen 
fizetési kötelezettség a FREN felé a bónusz 50%-
án kívül. Az ingatlanértéknél kisebb szerződéses 
érték esetén a tulajdonrészek aránya a javunkra 
eltolódik! 

Nézzük két egyszerűsített példát: 20 M Ft 
vásárlási igény, hitelkiváltás nélkül. Ez jellem-
ző lehet egy fiatal pár életkezdésénél, vagy 
szétköltöző családok ingatlanproblémájánál. Az 
első lépcsőben az ingyenes regisztráció után 
a szerződést 100.000 Ft saját erő befizeté-
sével élesíthetjük, azaz ennyiért tudjuk meg-
venni a szerződéses érték 10%-át biztosító, 
vagyis a 2.000.000 Ft értékű elektronikus, az 
Online START Utalványt. (Ez pontban számolva 
árfolyamtól függően kb. 2,86 pont) Az első 
lépcsőben a saját helyünk mögötti forgalmi 
igény a rögzített arányok szerint 171,43 pont, 
aminek 50%-a jobb, 50%-a pedig baloldalon 
kell, hogy megjelenjen. Ezt az egyensúlyt a 
rendszer automatikus elhelyezési megoldása is 
támogatja. Amikor a forgalmi igénynek megfe-
lelő pontmennyiség megvalósult mögöttünk, 
akkor a rendszer kiküldi a START utalvány érvé-
nyesítő kódját. Ekkor a webirodában tudjuk 
kezdeményezni az INGATLAN STRUKTÚRÁBAN 
az elektronikus Ingatlan Utalvány vásárlását, 
50%-os kedvezménnyel. Azaz a 2.000.000 Ft-



működésének. Érdemes ezt összehasonlítani a 
banki érdekekkel… Az aktivitásunkkal elérhet-
jük, hogy legfeljebb 2-3 évig használjuk társtu-
lajdonban az ingatlant, kisebb értékű ingatlanok 
esetében ez akár ennek az időnek a fele is lehet. 
Ezzel együtt a szerződések 35 évet biztosítanak 
számunkra a szerződés lezárására. 

A másik példa szerint rendelkezünk egy 
12.000.000 Ft értékű ingatlannal, amin van 
3.000.000 Ft banki teher.  A megoldást a banki 
tehertől való megszabadulásra használjuk, azaz 
a szerződési érték nem az ingatlan ára lesz, 
hanem „csupán” a kiváltandó hitel mértéke. 
Ebben az esetben javasoljuk az indulás előtt a 
banki egyeztetést, hogy mindenképpen elég 
összeg legyen a szerződésből a hitel kiváltására. 
(Deviza alapú hitelek esetén mindenképpen 
érdemes egy konzultációt igénybe venni, ennek 
a részleteiről közvetlenül érdemes érdeklődni.) 
Szerződési érték az egyszerűség kedvéért marad-
jon most 3.000.000 Ft. Az ingyenes regisztrációt 
követően a befizetendő saját erő mindössze 
15.000 Ft! Ez a mai árfolyamokon számolva a 
rendszerben 0,43 pont forgalmat fog jelenteni. 
Ennek megfelelően a forgalmi igény 25,71 pont, 
aminek fele a jobb, másik fele a baloldalon kell 
hogy megjelenjen. A START utalványt 300.000 Ft 
értékben kell megvásárolni, ezt kapjuk a 15.000 
Ft saját erő befizetésével. A forgalmi igény telje-
sülésekor az érvényesített START Utalvánnyal az 
INGATLAN STRUKTÚRÁBAN meg tudjuk venni a 
600.000 Ft értékű Ingatlan Utalványt. Ez pont-
ban kifejezve 8,57 pont. Ezek szerint a forgalmi 
igény 257,14 pont. Ennek teljesülésével a társa-
ság kifizeti a hitelt a banknak, leveteti a terhet 
a tulajdoni lapról, és a szerződések szerint társ-
tulajdonosként belép az ingatlanba. A tulajdoni 
hányadok viszont az első példától eltérően a 
követezőképpen alakulnak: A szerződéses érték 
az ingatlan értékének csupán a 25%-a, azaz ez 
lesz a kiindulási alap. A tulajdonrészünk minimu-
ma 75% + (a 25%, mint szerződési érték 20%-a,

azaz 5%), azaz legkevesebb 80%! Ehhez jön még 
a megkeresett bónuszok fele, tovább növelve a 
tulajdoni arányt. Az ingatlan használata során a 
fizetendő havi minimumdíj: 3.000.000 Ft / 420 = 
7.143 Ft, miközben a bináris bónusz az Ingatlan 
Struktúrában egyetlen új hely betöltése esetén 
is túllépheti a 10.000 Ft-ot! Vagyis ez a folyamat
ad valódi megoldást azok számára, akik meg 
akarnak szabadulni deviza terheiktől! Tehát nem 
csak megszabadulunk a banki terhektől, hanem 
rövid idő alatt attól a kötelezettségtől is, amit 
FREN felé kell vállalni. Hozadékként egyetlen do-
log marad a nyakunkon, amiért reméljük, nem
fog senki sem megharagudni: folyamatos bó-
nuszfizetés a FREN bináris rendszereinek műkö-
déséből. Így valósul meg az önfinanszírozó 
ingatlan mindenki számára, aki részt vesz ebben 
a finanszírozási rendszerben! A saját igényeink 
számításához látogasson el honlapunkra, vagy 
keressen meg telefonon. A fent vázolt módszer 
segítségével már látható, hogy lényegében fel-
épült a fizetőképesség arra a szintre, hogy az 
ingatlan megszerzése és fenntartása már nem
lehet gond. A megfelelő szintű tartalék képzése 
viszont mindenkinek a saját feladata marad, 
abban már nem tudunk ilyen automatikus meg-
oldást biztosítani. A rendszer elsődleges felada-
ta az ingatlan problémák hatékony és végleges 
megoldása! A csatlakozás teljesen ingyenes, és 
az is marad! Az ingyenes csatlakozással együtt 
máris elfoglalod a helyedet a bináris KÖNNYÍTETT 
START STRUKTÚRÁBAN, akár be tudtad fizetni a 
saját erőt, akár nem! Az ingyenes tagságod után 
is jár bónusz! Az ajánlók kiemelt bónuszokat 
kapnak! Egy lépcsőben a saját erő maximum ér-
téke 10%, két lépcsőn keresztül csupán 0,5%!  
Fizetőképességet építünk, nem hitelképességet!  
Bónuszaid átvételéhez nem kell számlaképesnek 
lenned, a kifizető az angliai Future Real Estate 
Network Ltd. ■

Kálmán István
+36 (30) 976-6221

20 Ingatlan
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