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Az ágazat ma még fuldoklik a megrendelésekben, 
de a további sorsa nagymértékben múlik az állami 
ösztönzőkön.

A szereplők növekedésre rendezkedtek be az 
utóbbi időben, tragédiával érne fel egy iparági 
szintű zuhanás. Két és fél éve nem volt olyan 
lanyha a lakásépítő cégek aktivitása, mint 
2019 első felében, április–júniusban pedig 
csupán feleannyi új munkába kezdtek bele, 
mint 2017 második negyedévében. Ebből már 
megkockáztatható a feltevés, hogy a közeli jö-
vőben visszaesik az ágazat teljesítménye, jó-
solják a szakemberek. A piaci szereplők, így az 
alvállalkozók, szakipari munkálatokat végzők, 
kivitelezők, a legegyszerűbb munkásig a véle-
ményformálás tekintetében tisztában vannak 
mindezzel. Kérdés, mi történik akkor, amikor 
be is következik a visszaesés csúnyábbik ol-
dala. A kormányzati intézkedések jóvoltából 
látványosan szaporodó családi házakkal ugyan 

nem foglalkoznak, de azok értéke alig több 
mint negyede az összes lakás építésének, így 
az összképen nem változtat érdemben. Pedig 
a lakásszektor az elmúlt fél évtizedben messze 
nem hozta be elmaradását.

2008–2013-ban 150 ezer szükséges új la-
kást nem építettek fel, egymilliót pedig nem 
korszerűsítettek. Szinte hihetetlen, de a 940 
ezer budapesti lakás 60 százalékához az el-
múlt 30 évben nem nyúltak hozzá.

Nagyon sok lakás hiányzik, már 2020 máso-
dik felétől drámai törést okoz az új lakások 
építésében az 5 százalékos áfa 27 százalékra 
történő visszaemelése. Önmagában emiatt 
10-15 ezerre esik az egy évben épülő új la-

kások száma az idei 20 ezerről, miközben alsó 
hangon évi 35 ezerre lenne szükség. Körülbe-
lül 35-40 ezer olyan lakás kivitelezése folyik 
– és csúszik –, amelyekre még az 5 százalékos 
áfa érvényes, de ezt a jogszabályok módosítá-
sával akár tízezerrel meg lehetne fejelni. 

A lakásszegmens a magyar építőipar mosto-
hagyereke – a teljes ágazat teljesítményének 
az ötödét sem adja, miközben az uniós átlag 
36 százalék. Hiába a csok és a jegybank által 
ösztönzött olcsó hitelek, az építtetők nem 
bírják el a további drágulást. A fővárosban és 
a menőbb megyeszékhelyeken máris a túlfű-
töttség jeleit mutatja az ingatlanpiac, ott a jó 
minőségű használt ingatlanok ára is felzárkó-
zik az újakéhoz. 

Ezek után 2019 november végére lépte meg a 
magyar kormány, hogy a 2486 preferált kiste-
lepülésen 2022. június 30-ig visszaigényelhe-
tő az új lakás áfája. Az ugyanezen kistelepü-
léseken vásárolt használt lakás korszerűsítése 
és/vagy bővítése esetén is visszaigényelhető 
az áfa. Ez a falusi csok - rendelet mellékle-
tében szereplő 2486 települést jelenti. Ezek-
nél az új lakások után járó áfa-visszaigénylés 
lehetősége nem jár le ez év végén, hanem 
meghosszabbodik 2022. június 30-ig. A 2018. 
első napja után kiállított számlákban szereplő 
forgalmi adó igényelhető vissza. A kormány a 
falusi csok - rendeletet pedig úgy módosítot-
ta, hogy a preferált kistelepüléseken vásárolt 
használt lakás korszerűsítése, bővítése (vagy 
a kettő együttes végzése) esetén legfeljebb 5 
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millió forint áfa igényelhető vissza. A számlá-
kat 2018. január elseje után kellett kiállítani, 
de csak a 27 százalékos forgalmi adót tartal-
mazó számlák vehetők figyelembe, az 5 szá-
zalékosak nem. Ugyanakkor az is kiderül a 
minisztériumi tervekből, hogy jövőre célelle-
nőrzéssel vizsgálják majd a hatóságok a családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok) keretében 
idén nyújtott támogatásokat! 

A minisztériumi terv szerint azt nézik majd 
az ellenőrök, hogy a csok -os támogatottakat 
nem kötelezték-e - akár a hivatal, akár a Ma-

gyar Államkincstár, akár a bíróság - az elmúlt 
öt évben a nekik nyújtott állami lakástámoga-
tás - korábban szocpol - visszafizetésére. Ez 
ugyanis kizáró ok a csok -nál. Az ellenőrzés 
célja, hogy az adatokat összefésüljék a Magyar 
Államkincstár felügyelete alatt működő la-
kástámogatási informatikai rendszer (LakHat) 
nyilvántartásával. Ezzel párhuzamosan nem is 
meglepő módon 2020–ban fokozott ellenőr-
zés várható ezeken az építkezéseken, mely 
mellett az építőipari ágazatot is szeretnék fe-
héríteni az ellenőrzések kiterjesztésével. 

Forrás: ingatlanhirek.hu
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A tető javításánál mind az általánosan alkalma-
zott bitumenes és műanyag lemez, mind pedig 
a két komponensű, kenhető anyagok alkalma-
zása szakavatott kivitelezőt igényel, házilagos 
kivitelezés ezekkel az anyagokkal nem javasolt.
A bitumenes lemezek eszköz és nyílt láng hasz-
nálat igényesek, a bitumenes kenhető szigete-
lések nem rugalmasak, elrepedhetnek, a két 
komponensű, kenhető anyag felhelyezése pedig 
összetett munkafolyamatokból áll.

Mesteri szintű házilagos kivitelezést és meg-
nyugtató, hosszú távú, teljes körű technikai 
megoldást a Sikalastic – 580 egy komponensű, 
kenhető tetőszigetelő bevonat jelent, hiszen:

•  a tetőfelújításnál érzékeny, kényes terüle-
tek vízszigetelését is megoldja (komplikált 
tetőformák, csatlakozások, kémények, tető 
áttörések, összefolyók)

•  UV álló, esztétikus, napsugárzást visszaverő 
RAL 9016 fehér szín

•  szagtalan, könnyen tisztítható, 
környezetbarát,

•  teljes értékű, lépésálló, nem sérülékeny 
az elkészített felület,

•  a felhasználási terület sok féle lehet (bitu-
men, beton, tégla, fém, cserép, kerámia, stb..)

Sikalastic®- 580

TETŐJAVÍTÁS, TETŐFELÚJÍTÁS 
EGYSZERŰEN, HÁZILAG?

1.  felület megtisztítása, mozgó darabok eltávo-
lítása, falevelek, korábbi bitumen örlemény 
eltávolítása

2.  alapozás vízzel higított Sikalastic 580-as 
anyaggal: anyag megkeverése és hengerrel 
történő felhordása

3.  első réteg felhordása

4.  második réteg felhordása*

*A második réteg felhordása során javaslunk egy hor-
dozó réteg belefektetését, amivel tovább növelhetjük a 
rétegrend stabilitását.

A MÁSODIK RÉTEG 
FELHORDÁSÁT KÖVETŐ 3 ÓRA 
ELTELTÉVEL A VÉDELEM MÁR 
LÉTREJÖN, ESŐ ÁLLÓVÁ VÁLIK A 
FELÜLET!

www.hun.sika.com

CSAK PÁR LÉPÉS ÉS MÁRIS KÉSZ A FELÜLET:
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Födémek, 
álmennyezetek

Mûszaki szigetelés

Magastetõ Válaszfalak

Talajban lévõ 
szerkezetek

Külsõ fal  
(Átszellõztetett homlokzat)

Külsõ fal  
(Átszellõztetett homlokzat)

Külsõ fal  
(Kontakt homlokzat)

Padló

Basement wallFacade insulation - ETICS

Ground Floor

Frame construction

Frame construction

Partition wallsPitched roof - Internal

Intermediate Floors

SZIGETELÉSI KALAUZ

ÜVEGGYAPOT
A rugalmas üvegszálak és kötőanyaguk alkotta, kis 
testsűrűségű anyag kiváló hő- és hangszigetelésével, 
A1-es (nem éghető) tűzvédelmi besorolásával, valamint 
jó páraáteresztő képességével messze túlszárnyalja a 
többi hagyományos szigetelést. Költsége 2-3 év alatt 
megtérül, ami a teljes beruházáson belül egyedülálló 
megtérülést jelent. A Knauf Insulation 5 éven át tartó 
kutatási - fejlesztési munkájának eredményeként szü-
letett meg a szabadalmaztatott ECOSE® Technology, 
melyet a gyártó üveggyapot termékeiben alkalmaz. A 
bio-alapú kötőanyag gyártásához nem használ kőolaj 
alapanyagú vegyipari anyagokat, fenol-formaldehidet 
vagy akrilt. A hagyományos üveggyapothoz hasonlítva 
az így gyártott szigetelőanyag hozzájárul az épületek 
fenntarthatóságához, és javítja azok belső levegőjé-
nek minőségét. Az egyedülálló ECOSE® technológi-
ával gyártott szigetelést a belső levegő minőségének 
megőrzésére vonatkozó, az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásáról szóló szabályozás alapján kiváló anyag-
nak minősítették. A Knauf Insulation évekkel ezelőtt a 
világon elsőként szerezte meg ezzel az Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold Standard tanúsítványt. A sikerre épít-
ve, a társaság célja az, hogy továbbra is támogassa a 
környezettudatos építkezés hazai térnyerését, és erő-
sítse a fenntarthatóbb jövőért vállalt vezető szerepét.

KŐZETGYAPOT
A Knauf Insulation természetes alapanyagú, bazaltból 
készült összes kőzetgyapot termékére jellemző: nem 
éghető (A1 tűzvédelmi besorolás), teljes keresztmet-
szetű hidrofóbitás. Közös jellemzőjük továbbá: érzé-
ketlenek a hőmérséklet ingadozására, kiváló páraátbo-
csátók, szervetlen alapanyagúak, így nem öregszenek. 
Típusuktól függõen a legkülönbözõbb épületszerkeze-
tekben (a pincétől a tetőig) alkalmazhatóak. A vállalat 
jelenlegi termékpalettáját az egyrétegű, homogén 
összetételű ún. „mono density” technológiával készülő 
szigetelőanyagok adják, így a hőtechnikai és a szilárd-
sági jellemzők azonosak az adott rétegen belül. A Knauf 
Insulation a fenntartható fejlődés és a környezetvéde-
lem elkötelezett híve, ezért termékei újrafelhasznált 
vagy bőségesen rendelkezésre álló alapanyagokból ké-
szülnek, csomagolási technikájának magas színvonala 
nagymértékben csökkenti a szállításkor elfogyasztott 
üzemanyag — így károsanyag-kibocsátás — mennyi-
ségét. Gyártósorai a világ legfejlettebb technológiáját 
használják, így a legjobb minőséget állítják elő a lehető 
legalacsonyabb széndioxid kibocsátási szint mellett.

FAGYAPOT
A fagyapot táblák hosszú múltra visszatekintő, a 
XX. század elején szabadalmaztatott környezetbarát 
termékek, amelyek elsősorban nyár vagy lucfenyő 
gyalulásával előállított fagyapot és cementtej össze-
keverésével készülnek. Előnyük a hangszigetelés, 
tartósság, szilárdság, páragazdálkodó képesség, és 
bizonyos típusok esetén a hőszigetelő tulajdonság.

Boldogság, kényelem, elegancia!
 www.kabiriszonyeghaz.hu

 Tel.: 06-212-4143

19.500 Ft

99.000 
Ft

17.500 Ft

4.500 Ft

19.990 Ft
5000 Ft-tól

AKCIÓS

50.000 
Ft

ELEGÁNS

ELŐKELŐ

FIATALOS

BELSŐÉPÍTÉSZETBELSŐÉPÍTÉSZET
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Ha van allergiás vagy asztmás a családban, akkor minden irritáló anyag, illat 
piros zászlót kap az otthonunkban a Poli-Farbe prémium termékújdonsága, a 
Poli-Farbe Santal éppen nekik tökéletes választás, mert nincs semmilyen 
károsanyag-kibocsátása, ráadásul rendkívül környezettudatos! 
A Santal termékcsalád már elérhető a szakkereskedésekben országszerte.

SANTAL 
Hipoallergén falfesték és glett, 
amely az egész családra figyel

Körülbelül 10 évvel ezelőtt született az ötlet a Poli-
Farbe fejlesztőmérnökeinek asztalánál, hogy szükség 
lenne egy olyan falfestékre, amelynek még egészen 
minimális egészségügyi kockázata sincs, így az 
allergiások, az asztmások is bátran választhatják, vagy 
éppen azok a kisbabát váró szülők, akik figyelembe 
veszik a legkisebbek érzékenységét. 

„A cél megfogalmazása mellett már ekkor megszületett 
a Poli-Farbe Santal brand elnevezés is, de aztán mégis 
fiókba került az újdonság. Egyszerűen azért, mert azt 
tapasztaltuk, hogy megelőztük a felhasználóinkat, és 
még nem volt rá valódi kereslet” – árulja el Dr. Falábu 
Dezső, a Poli-Farbe kutatás-fejlesztési projektigazgatója. 
Majd gyorsan hozzáteszi, folyamatosan monitorozzák 
a fogyasztói kéréseket, szokásokat. A hipoallergén, 
családbarát festékek iránt az utóbbi években kezdett 
igény mutatkozni, a közelmúltban pedig kiugróan 
magas lett azoknak a felhasználóknak a száma, akik 
környezettudatosan gondolkodnak, így 2018 végén 
felpörögtek az események, és a legújabb fejlesztések 
után, a 2019-es szezonra a boltok polcaira került a Poli-
Farbe Santal prémium termékcsalád.

Allergizálás kizárva!
„A falfesték nap mint nap szó szerint körbevesz min-
ket, így fontosnak tartjuk, hogy kielégítsük azokat az 
igényeket is, amelyek arra irányulnak, hogy a festék ne 
jelentsen semmilyen egészségügyi kockázatot, és ne 
terhelje feleslegesen a környezetet. A fő szempont az 
oldószermentesség volt” – veszi át a szót Dr. Varga Eri-
ka, termékfejlesztő, akinek nevéhez a Poli-Farbe Santal 
megalkotása fűződik. 

A bócsai festékgyár 2019-es termékcsaládja a Poli-Far-
be Santal hipoallergén beltéri falfestékből és a Poli-Far-
be Santal hipoallergén kész glettből áll. Mindkét termék 
mészalapú. Legfőbb előnyei, hogy nem tartalmaznak 
illékony szerves vegyületeket és biocidokat, vagyis nincs 
bennük allergizáló adalékanyag és nem bocsátanak ki 
oldószert. Természetes összetevőkből állnak, fertőt-
lenítenek, és az előállítás során nem adnak hozzájuk 
polimerdiszperziót, így a fal tökéletesen lélegezhet 
használatukkal. Mindezek mellett a festéknek jobb a 
fedőképessége és könnyebb a kezelhetősége, mint a 
hagyományos oltott mésznek.

Hipoallergén falfesték és glett
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100%-ban vegán
A Poli-Farbe Santal termékcsalád fejlesztésénél fontos 
szempont volt, hogy rendkívül környezetbarát legyen, 
és minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga 
után. Ezt szem előtt tartva csak olyan alapanyagokat vá-
lasztottak, melyek nagy tömegben könnyen elérhetőek, 
hogy ne kelljen „kifacsarni” a természetes forrásokat.

A termékcsaládot alkotó beltéri falfesték és kész glett 
100%-ban vegán, vagyis nincs bennük semmilyen állati 
eredetű összetevő. „A fejlesztőlaborban megtalálható 
számtalan adalékanyag között előfordulnak olyanok, 
melyek tartalmaznak állati eredetű összetevőket, külö-
nösen a természetes festék vonalon” – avat be a rész-
letekbe Dr. Varga Erika. – “A Poli-Farbe Santal festékcsa-
ládnál külön figyeltünk arra, hogy ilyenek ne kerüljenek 
bele, például állati glicerin helyett növényi glicerint 
használunk a gyártási folyamat megkönnyítésére. Itt a 
Kiskunsági Nemzeti Park közvetlen szomszédságában, a 
Poli-Farbénél mindig törekszünk környezetbarát megol-
dásokat találni, most elsősorban az volt a cél, hogy le-
hetőséget kínáljunk egy vegán falfesték használatához.”

Az igényektől a polcokig
A laikus számára boszorkánykonyhának tűnik, hogyan 
történik a falfestékek fejlesztése, vagyis a felmerülő igé-
nyekből miként születik meg az új termék. A Poli-Farbe 
Santalnál azt a feladatot kellett megoldani, hogy illé-
kony szerves anyagok és szintetikus összetevők nélkül 
hogyan lehet jó minőségű falfestéket készíteni. „Hosz-
szas tesztelés után a mész bizonyult a legjobb alapnak, 
mivel ehhez tudtuk a legtöbb előnyt felsorakoztatni. 
Ezután körülbelül négy hónapnyi folyamatos munkára 
volt szükség a végleges receptúra kialakításához” – ma-
gyarázza a termékfejlesztő. A gletthez egy régi, gipsszel 
sűrített mészglett receptúrát újítottak fel. A festék ese-
tében pedig kísérletezés útján fedezték fel, hogy egy 
nem szokványos ásványi töltőanyag kedvezően befolyá-
solja a mész tulajdonságait. 

Felhasználási tudnivalók
A Poli-Farbe Santal hipoallergén kész glett 1 kg-os és 5 
kg-os kiszerelésben kapható. A Poli-Farbe Santal hipo-
allergén beltéri falfesték pedig 10 literes kiszerelésben, 
fehér színben. A festék színezhető a mészfestékeknél is-

mert módon: Poli-Farbe színezőpasztával vagy Poli-Far-
be színezőfestékkel.

Bővebb termékinformáció: 
Poli-Farbe Santal hipoallergén kész glett

Bővebb termékinformáció: 
Poli-Farbe Santal hipoallergén beltéri falfesték

Logikus a kérdés, a meszes alapú Poli-Farbe Santal bel-
téri falfesték, megtartja-e a pozitív tulajdonságait ak-
kor is, ha közvetlenül egy korábbi, nem meszes alapú 
festékrétegre visszük fel? A fejlesztők a légáteresztés 
optimalizálása érdekében a Poli-Farbe Santal kész glett 
alapot javasolják, amely szintén mész alapú. Ha vala-
ki csak az emissziómentességet szeretné kihasználni, 
akkor is ásványi kötésű anyagot (meszet, gipszet, szili-
kátot) érdemes tenni közvetlenül a festék alá, mert a 
diszperziós alapfelület a festék dörzsállóságát negatívan 
befolyásolhatja.

Hová válasszuk? 
Nemvizes helyiségek beltéri vakolt falainak, mennyeze-
tének festésére javasolt. Pozitív tulajdonságai leginkább 
festetlen, illetve korábban szilikát vagy mészfestékkel 
festett felületeken érvényesülnek. 

Hogyan dolgozzunk vele?
A festendő felület mindig legyen tiszta, száraz, por-és 
szennyeződésmentes. A laza, repedt részeket el kell 
távolítani, és Poli-Farbe Santal hipoallergén kész glet-
tel vagy Poli-Farbe beltéri meszes glettel ki kell javítani. 
Felhordás előtt keverjük fel a Poli-Farbe Santal hipo-
allergén beltéri falfestéket, majd festőhengerrel vagy 
ecsettel vigyük fel a falfelületre. Az egyes rétegek között 
biztosítsunk 2-3 órányi száradási időt, és a tökéletes 
eredmény érdekében 2-3 rétegben vigyük fel a festéket 
a falra.
A Poli-Farbe Santal hipoallergén beltéri falfesték 
meszet, ásványi töltőanyagokat és egyéb természetes 
összetevőket tartalmaz. Nincs benne szintetikus anyag, 
műanyag diszperzió, így tökéletes választás allergiások-
nak és asztmásoknak is.

Hipoallergén falfesték és glett
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