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2005. december 15.-én, csütörtökön került lebo-
nyolításra Kehidakustányban, a Triász Wellness
Panzió Bowling Centrumában a II. Ház és Kert
Bowling Kupa. Az elmúlt évi eseményhez képest
több szempontból másra törekedett a rendez-
vényt szervező kiadó és csapata.
Egyrészt vidéken, távol a székhelytől, fővárostól
újdonságnak számított, még ebben a volumen-
ben is a rendezvény megtartása. Másrészt a téli
időjárás okán olyan környezetben került megren-
dezésre a verseny, ahol komoly havazásra is le-
hetett számítani, s ebben az esetben akár meg-
oldhatatlan közlekedési problémákkal találta vol-
na szembe magát a rendező és meghívott egy-
aránt.
Az időjárás azonban erről az oldalról megkegyel-
mezett! A panzió már reggeltől várta vendégeit,
akik egyrészt a panzió, másrészt a helyi fürdő ál-
tal nyújtott kényelmi szolgáltatások igénybevéte-
lével készülhettek a délután kezdődött és késő
éjszakába nyúló versenynek a fáradalmai elé.
A versenyen 12 csapat képviseltette magát. Miu-
tán kétpályás bowling pályával rendelkezik a
panzió, így a rendezők amellett döntöttek, hogy a
családias hangulat megteremtése mellett, egy ki-
csit kiélezve is a küzdelmet, párharcokat hoz lét-
re. Így a sorsolás során a felső tábla (sorrend-
ben: Hotel Magistern, Fémmívelő Kft., Delta Kft.,
Acromat Kft., Eternit Kft., Finnrelax Kft) és az al-
só tábla (sorrendben: Triász Wellness Panzió,
Pfleiderer Rt., Euro – Hitel, Fenyő Kft., HEKKI Ma-

gazin, REAL MEN’s) 6 – 6 csapatot tartalmazott,
párokba osztva. A párharcok nyertesei automati-
kusan jutottak tovább a 2. fordulóba, melyből ne-
gyeddöntő lett olyképp, hogy a legjobb ered-
ményt elért vesztes a felső ág alsó szereplője-
ként folytatta (így jött létre a Hotel Magistern –
Acromat Kft és Finnrelax Kft – Triász Wellness
Panzió párharc), míg a második legjobb vesztes
az alsó ág utolsó szereplőjeként folytathatta (itt
a Pfleiderer Rt – Fenyő Kft, valamint HEKKI Ma-
gazin – Fémmívelő Kft párharcok alakultak ki) a
küzdelmet. Innen már egyenes kieséses rend-
szerben folytatódott az egyre kiélezettebb küzde-
lem, melyben a legbalszerencsésebb csapat cí-
mét a házigazda Triász Wellness Panzió érdemel-
hette volna ki, hiszen az aktuális körökben úgy
estek ki mind a két alkalommal, hogy a párharcot
ugyan elvesztették, de az adott körben a máso-
dik legjobb eredményt érték el! Azaz mindig a
körben legjobb formát mutató csapattal kellett

II. Ház és Kert Bowling Kupa
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küzdeniük a továbbjutásért. Micsoda balszeren-
cse...
Végül az elődöntő párosításából (Acromat Kft –
Finnrelax Kft és Pfleiderer Rt – HEKKI Magazin)
Acromat Kft – Pfleiderer Rt nagydöntő párharca
jött létre, melynek során az Acromat Kft hódítot-
ta el a 2005. évi Ház és Kert Bowling Kupát. Kü-
lön díjazásban részesültek a legjobb egyéni ered-
ményt elért versenyzők is, így a teljes siker ked-
véért a legjobb férfi és legjobb női versenyző is

az Acromat Kft csapatából került ki. A legjobb
eredményeket nem összesítve, hanem a legjobb
dobókörök összehasonlításával lehetett elérni,
ezért fordulhatott elő, hogy a legjobb női ered-
mény a nagy döntőben jött létre, addig a selejte-
ző körben elért eredmény vezetett, melyet a
Fémmívelő Kft csapatkapitánya ért el.
A verseny résztvevői nemcsak küzdelemben ve-
hettek részt, hanem élvezhették a panzió szolgál-
tatásait. Ezen belül kiemelten a wellness szolgál-
tatásokat, melynek során szaunázhattak, pezs-
gőfürdőzhettek, illetve kipróbálhatták az infrak-
abint vagy az álló szoláriumot. A szobák kellő ké-
nyelmet nyújtottak az éjszakai verseny fáradal-
mainak kipihenéséhez, hogy másnap nyugodtan
térhessenek haza a hosszú úton.

A 2005. évi Ház és Kert Bwling Kupa végeredménye
mindezek alapján így alakult:

1. Acromat Kft
2. Pfleiderer Rt.
3. Finnrelax Kft.
4. HEKKI Magazin
5. Triász Wellness Panzió
6. Fenyő Autójavító Kft.
7. Hotel Magistern
8. Fémmívelő Kft.
9. Delta Kft.

10. Eternit Kft.
11. REAL MEN’s
12. Euro – Hitel Kft.
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Új Ház és Kert
Kiadja a Simon & Társa Company

Társaság
Felelős kiadó: Simon Csaba

Felelős szerkesztő: Simon Csaba
Megjelenik évente 4 alkalommal

Nyomás: e-Print Magyarország Rt
Felelős vezető: Oravecz Ákos

vezérigazgató
Nyomdai előkészítés:
Eszafé Repro Stúdió

Kiadó a hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal.

A kiadványban megjelent pr-cikkek
közlése kizárólag a kiadó

engedélyével közölhetők, annak
elmulasztása jogi konzekvenciákat

von maga után.
Minden jog fenntartva.

Terjesztési vezető: Simon István

Munkatársak:
Bertók Zsolt, Barta - Liszkai Mária

A kiadvány fő támogatói:
Caparol Hungária Kft.,
Saint – Gobain Terranova Kft.,
Holcim Hungary Zrt.,
Sika Hungária Kft, Kvarc Mineral Kft.,
Korall Csempe Kft., Summit Zrt.,
Purator Hungária Kft., Sanimix Kft.,
Hajnal Kaputechnika Kft.

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
1068 Budapest,
Rippl-Rónai u. 40. III/3.
Telefon: 06-30/958-1992

Reményeink szerint 2006 –ban folytatódhat a küz-
delem, immáron több olyan résztvevővel, akik már
2004 és 2005 évek során már képviseltették magu-
kat bowling rendezvényeinken.

Íme a sorsolási tábla:

Hotel Magistern 226
Fémmívelő Kft. 163 Hotel Magistern 192 
Delta Kft. 155 Acromat Kft. 236
Acromat Kft. 199 Acromat Kft. 266

Eternit Kft. 144 Finnrelax Kft. 234
Finnrelax Kft. 171 Finnrelax Kft. 257
legjobb vesztes Triász Wellness Panzió 242

Acromat Kft. 247
Triász Wellness Panzió 227 Pfleiderer Rt. 209
Pfleiderer Rt. 255 Pfleiderer Rt. 215

Euro - Hitel 117 Fenyő Kft. 191
Fenyő Kft. 256 Pfleiderer Rt. 244
HEKKI Magazin 182 HEKKI Magazin 190
REAL MEN’s 136 HEKKI Magazin 169
2. legjobb vesztes Fémmívelő Kft. 168
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Ablak Épmű Kft 72
Acromat Kft 60
Adria Tour 24
AWA 2000 40
Baumarketing 4-5
Borharapó Kft 66
BTH Kft 101
Caparol Hungária Kft 49-53
Charmol Hungary Kft 42
City-Therm Kft 98
Dávodi Augusztus 20. Vrt. 69
Dekormax Függönyszalon 121
Delta Kft 67
Dr. Szabó Sándor 14
Émtv Kft. 4-5
Fakro Magyarország Kft. 79
Farkas Kert Kft 33
Fenstherm Kft 70-71
Fertőszéplaki Téglaipari Kft 38-39
Finnrelax Kft 108-115
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Gábor Napárnyékoló Kft 77
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Hajnal Kaputechnika Kft 3
HÁZAK Magazin 2
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Purator Hungária Kft     90-93, 96-97,
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Raab Karcher Rt 37
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Saint-Gobain Weber Terranova Kft 1
Sanimix Kft 127, B4
Sika Hungária Kft 43-45
Simovill Ipari Szövetkezet 104-105
Summit Zrt 6
Szentendre Invest Kft 21
Szögi Kft 42
Thermineral Kft 94-95
Thermo – Sió Kft. 73
T-Markt Kft 102-103
Triász Ablak 66
Tündik Kft 125
Urmet Domus Hungária Kft 98
Váll-Ker Kft 124
Vasalat Centrum Kft. 78
Wellness Hotel Szindbád 120
Zár-Vasalás’97 Zrt 80
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Egy nemrégiben készített, több évre előremutató in-
gatlanpiaci tanulmány azt prognosztizálta, hogy a
következő években nem várható olyan kormányzati
intézkedés, amely akár a bővülés, akár a megtorpa-
nás irányába befolyásolná a lakáspiacot. 

Ezt az idei év, mint választási év elvben könnyen
megcáfolhatja, de a felmérések során megkérdezett
szakemberek szerint bármelyik oldal nyeri is a parla-
menti választásokat, és legyenek bármilyen ambici-
ózus lakástámogatási tervek a tarsolyában, szinte
biztos, hogy nem lesz költségvetési forrás a megva-
lósításukra. 

Ennek megfelelően viszonylag nyugodt évet várnak
az elemzők, amelynek során azért apró lökéseket
már a 2005 utolsó hónapjaiban, illetve az ez év ja-
nuárjától életbe lépett kisebb-nagyobb változások
adhatnak a piacnak, miközben minden szegmens-
ben gyakorlatilag folytatódik az, ami tavaly is jellem-
ző volt. 

A legnagyobb horderejű szabályozási változás a ja-
nuár 1-jével életbe lépett áfa-csökkenés, ami a vára-
kozások szerint viszont nem idéz elő automatikusan

csökkenést a lakások árában. Így kijelenthető az
áfa-csökkentés hatástalan lesz. Elemzők szerint a
fejlesztők és forgalmazók kezében még maradt más
bevethető eszköz (különböző akciók) annak érdeké-
ben, hogy megnyerjék a vevőket, és ne kelljen „át-
adniuk” az egyébként indokolható négyszázalékos
bruttó árcsökkentést a lakásvásárlóknak. Ettől tehát
nem valószínű, hogy olcsóbbak lesznek az új laká-
sok, sok más tényező miatt viszont akár drágulhat-
nak is az év során.

Emelkedhetnek ugyanis a telekárak (ahogy minden
évben szoktak), az energiaárak és a magasabb mun-
kaerőköltségek drágíthatják a kivitelezést, és mind-
ez akár már tavasszal magasabb négyzetméterár-
ban tükröződhet az újlakás-piacon. 

Az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet
tavaly novemberben készített prognózisa is alátá-
masztja, miszerint a piaci szereplők várakozásai inf-
láció feletti árnövekedést jeleznek az új építésű laká-
sok piacán. A használt lakások esetében kicsit más
a helyzet, ezen a részpia-
con – a különböző tanul-
mányok egybehangzó vé-
leménye szerint – legfel-
jebb azok az ingatlanok
drágulhatnak az infláció
mértékénél jobban, ame-
lyek például Budapest
belvárosának frekventált
részein találhatók. A ked-
vezőtlen helyen fekvő, va-

Áfacsökkenés – Befektetés -
Bérlakásprogram – Ingatlanlízing -
Zöldkártya

%%
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lamint a lakótelepi használt lakások árai nem, vagy
csak kismértékben emelkednek, sőt bizonyos ingat-
lanoknál a piac ítélete árcsökkenést is hozhat. Ez a
szegmentáció tipikus esetét mutatja, melyet a 2004
–es Uniós csatlakozás után joggal várhattunk a ha-
zai, s ezen belül a fővárosi ingatlanpiacon.
A panelpiacon rövid távon összességében keveset
javíthat a kormány panelprogramja, de egy-egy lát-
ványosabb és nagyobb volumenű felújítás hosszabb
távon kedvezően befolyásolhatja a panelekről alko-
tott közvélekedést és a piac megítélését. A használt
piacon továbbá egy-egy lokális fejlesztés jóvoltából
ugorhatnak meg az árak. Erre jó példa volt az utób-
bi években a Király utca környéke, a VI. és VII. kerü-
let több utcájára pozitívan hatottak ugyanis a friss
beruházások, és magának a Király utcának az átépí-
tése. Idén ilyen látványosan fejlődő területté válhat a
VIII. kerület egy része, ahol a Corvin sétány első
épületeit kezdik felhúzni, illetve a leendő négyes
metró nyomvonalának már épülő része, például a
Keleti pályaudvar környékén.

Az infrastrukturális beruházások a telekpiacot is erő-
sen befolyásolják. Az épülő M0-ás autópálya és a le-
endő északi híd mentén fekvő agglomerációs körzet
(Pécel, Gyál, Leányfalu, Szentendre, de még Buda-
pest III. kerületének) telektulajdonosai évek óta ár-
emelkedésre apellálnak, valószínűleg nem is alapta-
lanul. A Csepel-szigeten és a szomszédos IX. kerüle-
ti Duna-parton szintén érdekes beruházások indul-
hatnak el, több nagy fejlesztés is kilátásban van, mi-

által az itteni fejlesztési telkek árai is emelkedhet-
nek. A leglátványosabb árváltozásokat minden bi-
zonnyal idén is a luxuslakások piaca hozhatja: a ki-
emelkedően jó adottságú belvárosi vagy budai zöld-
övezeti új ingatlanok piacán a szűk kínálat és a tö-
retlen külföldi érdeklődés felhajtja az árakat. A lu-
xus- és a tömegtermékek árszínvonala közötti sza-
kadék mélyülése már 2005-ben is látható volt, de az
idei év végére megérhetjük, hogy egy-egy igazán
magas színvonalú és egyedi lakás négyzetméteréért
már nem egy-, hanem kétmillió forintot is kell adniuk
a vevőknek! 
A jelek szerint idén sem enyhül a nagyobb nyugat –
európai ingatlanbefektetői csoportok aktivitása.
Megéri beruházni hazánkban. A nem szűnő beruhá-
zási kedv indokaként a cégek képviselői, vezetői

rendszerint azt hozzák fel érvként, hogy Magyaror-
szágon és a környező országokban az átlag európai
profithozamoknál jobb eredményeket lehet elérni. A
legkedveltebb célpontok környékünkön, Magyaror-
szágon kívül Csehország, Lengyelország és Bulgá-
ria.

A külföldi befektetők aktivitása az elemzői várakozá-
sok szerint fennmarad, miáltal 2006-ban is közel
kétezer budapesti ingatlan kerülhet döntően nyugat-
európai magánbefektetők, és további durván három-
ezer darab nemzetközi intézmények tulajdonába. A

§§
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külföldi érdeklődés a beruházói oldalon is megma-
rad, és szaporodnak az arra utaló jelek, hogy mind a
fejlesztők, mind pedig a vásárlók időnként már eltá-
volodnak a fővárostól (néhány nagyobb vidéki vá-
ros, például Győr felé).

Hazánkban továbbra is Budapest az elsőrendű cél-
pont, de most már egyre kedveltebbek a vidéki terü-
letek is. Érzékelhetően a nyugati országrész kap pri-
oritást ebben a szerepkörben. A lakásépítést tekint-

ve a nagyobb városok, míg az idegenforgalmi beru-
házások tekintetében a jelentősebb gyógyvízlelőhe-
lyek jelentik a célpontot. Bár a golfpályák fejlesztése
végett az összefüggő nagy területek kialakításának
lehetősége is fontos lett a fejlesztések, beruházások
helyszín kijelölésének eldöntésénél. 
A legtöbb építkezés és ingatlan-adásvétel ezzel
együtt Budapesten zajlik a jövőben is, ahol a túlkíná-
latos állapot, az egyre nehezebbé váló és lassuló ér-
tékesítés, a tavaly év végén eladatlanul maradt dur-
ván 4-5 ezer új lakás dacára sem hagy alább a len-
dület. Az elmúlt két évben lelassult lakáspiacon kö-
zel tízezerre állt be az új lakások budapesti keresle-
te-kínálata, ehhez képest a HVB Bank ingatlanfinan-
szírozási üzletágának legutóbbi elemzése szerint
2010-ig évi 12 ezres szinten stabilizálódhat a fővá-
rosi újlakás-piac. Hogy ez az idei évre mennyire lesz
igaz, még nem tudni, mindenesetre a fejlesztők és a
forgalmazók a forgalom bővülésében bíznak – töb-
bek között a csökkenő kamatszintekkel kedvezőbbé
váló hitelek jóvoltából. A Fészekrakó-program korha-
tárának 35 évre emelésétől legfeljebb csekély extra



keresletet várnak, ám a tavaly ősszel piacra dobott
lakáslízing-ajánlatok hatásában annál többen bíz-
nak. Az új, akár önerő nélkül nyújtott finanszírozási
forma hatása inkább hosszabb távon lesz érezhető,
de rövid távú hatásait is leghamarabb februárban le-
het lemérni. A konstrukció, egyelőre egy szűk vevő-
körnek jelenthet kézzelfogható segítséget, miután a
szakember szerint ritka az, hogy valakinek ne le-
gyen semekkora saját tőkéje, viszont képes legyen
havonta akár több százezer forintos lízingdíjat tör-
leszteni. Azt azonban minden általunk megkérdezett
szakértő örvendetesnek tartotta, hogy bővülnek a fi-
nanszírozási ajánlatok, és a sima jelzáloghitelek kon-
díciói is rugalmasabbá válhatnak a jövőben, a finan-
szírozási arány például akár a 80-85 százalékot is
elérhet. A lakáshitelek kamatterheivel kapcsolatban
ugyanakkor nem egységesek a várakozások. Több
év távlatában szinte borítékolha-
tó, hogy a forint-kamatszintek to-
vább csökkenhetnek, és ez – a
banki konkurenciaharc remélt
erősödésével párhuzamosan –
mérsékelheti a piaci lakáshitelek
terheit, 2006-ban viszont kis
mértékű emelkedés is elképzel-
hető. A legutóbbi Reuters-poll
például igen nagy szóródást mu-
tatott a piaci várakozásokban:
5,5-től 8 százalékig gyakorlatilag
bármire fogadnának az elemzők
az év végén érvényes alapkama-
tot illetően. 
Az euró- és svájci frank alapú lakáshitelek esetében,

pedig továbbra is számolni kell a kamat- és árfo-
lyamkockázattal, előbbivel a globális kamatemelési
várakozások, utóbbival a forint mostani ereje miatt.
Ugyanakkor e tekintetben is könnyebb helyzetben
vannak a most eladósodni készülők, tavaly szeptem-
ber óta ugyanis már árfolyam-garanciás hitelajánla-
tokat is lehet találni a bankok palettáján.

Nem adják ki a tervezett kormány-
rendeletet, ehelyett három év hala-
dékot kér Magyarország az uniótól
a lakások zöldkártyájaként emlege-
tett passzus bevezetésére. Koráb-
ban valamennyi ország mentessé-
get kért, most már hazánk is. A ta-
núsítvány 20-40 ezer forintba kerül-
ne minden egyes lakásra, és öt-
évente kellene megújítani. 

A korábbi terv szerint építési és
használatbavételi engedély csak
ennek birtokában lett volna kiadha-
tó ez év elejétől kezdve, vagyis min-

den új lakás esetében kötelező lett volna a megléte.

§§
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A meglévő lakások esetében tulajdonosváltáskor -
örökléskor is kötelező - lett volna a tanúsítványt el-
készíttetni. Hiányzik a tanúsítványhoz szükséges
szakemberbázis, de jogszabályi hiányosságok is
adódnak.
A Sikeres Magyarországért Hitelprogram keretében
bérlakás-hitelprogramot indít a kormány. Ennek
oka: hazánkban az egykori, hatalmas tanácsi állo-
mány eltűntével a bérlakások aránya mindössze ki-
lenc, míg a nyugat-európai átlag negyven százalék.
Nálunk az önkormányzatok a bérlakások összesen
öt százalékával rendelkeznek. Ez megköti a kezü-
ket, ha szociális lakáspolitikát folytatnának. A hely-
zet azzal is jár, hogy sokan azért nem tudnak a
munkalehetőség után költözni, mert nincs hová,
nincs megfelelő bérlakás. A kormány célja, hogy 15
százalékra emelje a bérlakások arányát. A kabinet
elképzelései szerint ez
három módon történhet
meg: építéssel, vásárlás-
sal vagy már meglévő in-
gatlan átalakításával. Az
önkormányzatok ala-
csony kamatozású - 4,5-
4,7 százalékos -, hosszú
lejáratú, legfeljebb 25 év-
re szóló hitelt vehetnek föl a lakásállomány bővíté-
sére. Ezt az MFB finanszírozza 60 milliárd forinttal.
Ezzel a módszerrel, becslések szerint 10-12 ezerrel
bővülhet a bérlakás-állomány. A hitelek igénybevé-
teléhez 10 százalék önerőre van szükség, ám a kor-
mány úgy döntött, hogy a kétezer főnél kisebb tele-
pülések esetén, elég az öt százalék. A hitelfelvétel

nagysága limitált, például vásárlás vagy építés ese-
tén 15 millió forint. 
Az elképzelések szerint a program már 2006 janu-
árjában elindulhatott volna. A kérdés az, mennyire
veszik majd igénybe az önkormányzatok. Szakem-
berek szerint az igény megvan, s megvolt már a Fi-

desz-kormány idején is,
amikor szintén volt egy
hasonló jellegű lehető-
ség. Akkor a források-
hoz képest túl nagy
volt az igény és az elbí-
rálás során feltűnt,
hogy a Fidesz által ve-
zetett települések felké-

szültebben nyújtották be pályázataikat, mint más
önkormányzatok. Gond, hogy minden más támo-
gatási rendszer a tulajdonszerzést preferálja, s a
tulajdon iránti igény is eluralkodott a közgondolko-
dásban. Abban az esetben pedig, ha a lakás bérle-
ti díja megközelítőleg is hasonló nagyságrendű,
mint például egy ugyanakkora lakás törlesztő
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részlete, akkor az emberek a lakásvásárlást része-
sítik előnyben. 

Gondot okozhat az is, hogy ma csak kevés település
képes vállalni ilyen hosszú időtartamra az eladósodást,
nem beszélve arról, hogy a lakástörvényt és a hozzá
kapcsolódó rendeleteket évente többször is módosít-
ják. Az aggályokra megoldást jelenthet a program töb-
bi, még csak tervezett eleme. Ezek egyike a bérlőknek
elővásárlási jogot adna a lakások megvételére, s ehhez

állami támogatást. Ennek fedezete lenne a bérleti díj. 
A program tervezett eleme, az állam lakbértámo-
gatást nyújt - hogy legyen lakó a piaci alapú bér-
lakásban -, míg az önkormányzatok építési telek
kijelölésével szállhatnak be a rendszerbe. Az utol-
só programrész, a tervek szerint a kistelepülések
bérlakás-vásárlásainak, illetve építésének támo-
gatása. Ennek során, az állam a beruházás 80
százalékáig nyújtana vissza nem térítendő támo-
gatást. Annak, hogy e hitelprogramnak csak az el-
ső elemét fogadták még el, költségvetési okai
vannak. E programelem viszonylag kockázat-
mentesen vállalható. A rendszerváltást követő,
első öt évben 413 ezer bérlakást adtak el a 703
ezres állományból. Az évtized második felére a
folyamat lelassult: 1995-2000 között összesen
104 ezer lakást értékesítettek az önkormányzat-
ok. Tíz év alatt negyedére csökkent az önkor-
mányzati lakásvagyon, ami 2003-ra, az ország
teljes lakásállományának már csak 4,3 százalé-
kát tette ki. Az értékesítés nem fejeződött be. A
lakbérek a működési költségeknek alig harma-
dát fedezik, így az önkormányzatok igyekeznek

túladni rossz minőségű
bérlakásaikon. A bér-
lakásállomány eladásával
az önkormányzatok,
becslések szerint csak-
nem 800 milliárd forintnyi
értéket mozgattak meg.
Jó helyen lévő, jó minősé-
gű lakások esetében -
ilyen az állomány ötöde -
10-12 évnyi átlagjövede-
lemnek megfelelő érték-
gyarapodás jelentkezett,
a többnyire benn lakó
kedvezményezetteknél.
Az Állami Számvevőszék
vizsgálata szerint a laká-
sokat átlagosan a forgal-
mi érték 27 százalékáért
adták el. A vételár egy ré-
szét még ma is törlesztik
a lakók.



Az Immo Home Garden Kft. és a
Szindbádnet Kft. tetőtereket keres
Budapesten...
...olyan társasházakban, ahol:

• a tetőtér beépítése műszakilag
megvalósítható;

• társasház lakóközössége, tulajdo-
nosi struktúrája lehetővé teszi a
projekt sikeres lebonyolítását;

• a tetőtér gazdaságosan beépíthe-
tő;

• akár emeletráépítés vagy garázs-
fejlesztés is megvalósítható a tető-
tér hasznosításával párhuzamo-
san.

Cégeink által általánosságban prefe-
rált területek közé tartozik a teljes
pesti oldal, benne elsősorban a bel-
városhoz közelebb eső társasháza-
kat. A budai oldalon a budafoki terü-
letet leszámítva minden kerületben
szívesen foglalkozunk tetőtér-
beépítés megvalósíthatóságával.
Lakótelepi ingatlanok – lapos tetős
– tetőtér megépítési feladatai nem
célunk.

A tetőterek tulajdonjogát felújításért
cserébe kapjuk meg, mely így is lé-
nyegesen meghaladja a tetőtér jelen-
legi állapotában érvényes piaci érté-
ket.

Ezek a munkálatok lehetnek:
• új tetőszerkezet építése;
• homlokzatok felújítása;
• liftépítés, vagy liftcsere;
• meglévő szennyvíz és nyomóvíz-

hálózat részleges vagy teljes felújí-
tása;

• elektromos gerinchálózat cseréje;
• más társasház által javasolt felújí-

tási munkálatok.

A projekt során törekszünk a társas-
ház költségeinek minimalizálására,
azon belül pedig a felmerült költsége-
ket igyekszünk  a társasház nevében
mi magunk állni.

Ezek a költségek jellemzően:
• műszaki ellenőr költsége, melyet a

társasház bíz meg műszaki képvi-
seletének ellátásával;

• társasház által alkalmazott ügy-
véd, aki kötendő szerződést a tár-
sasház érdekei védelmében véle-
ményezi;

• társasház által fizetendő adó.

Érdeklődni lehet 
a 30/958-1992 

vagy a 264-1268; -92
telefonszámokon.

Beépíthető
tetőtereket keresünk

IMMO
HOME
GARDEN

Kft.

Szentendre
Invest Kft.
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Az elmúlt néhány évben, a fővárosban, ha lassan is,
de beindult a belső kerületi épületek padlás- és tető-
tereinek beépítése. Ezek a fejlesztések azonban
többnyire csak a belső városmag XIX. század végén,
XX. század elején épült lakótömbjeire korlátozódtak,
ahol általában luxuslakásokat alakítottak ki.
Az említett átépítések során többnyire a tetőterüle-
tért cserébe az érintett lakóházat felújítják: megújul
a homlokzat, liftet építenek be a korábban felvonó
nélküli épületbe, és sok esetben a vezetékrendszert
is teljesen kicserélik. Így a lakóközösség és a lakás-
építő cég is jól jár, miközben újabb minőségi laká-
sokkal gyarapodik a lakásállomány. A panorámás,
többnyire nívós belső kialakítású lakásokért gyak-
ran igen borsos, 500
ezer-1 millió forint kö-
zötti négyzetméter-
árat kell fizetni. Ha ta-
lálnak rá vevőt, mely
érdekes módon az új
lakásépítésekkel el-
lentétben jól működő
mechanizmus a szűk
kínálat okán.
Több fővárosi kerület-
ben egyébként az ön-
kormányzatok maguk
is támogatják a lakás-
teremtésnek s a vá-
rosképjavításnak ezt a formáját (például a VI. kerü-
letben a településfejlesztési koncepcióba is beke-
rült). Emellett van olyan helyhatóság, ahol egyszerű-
sítik a tetőtér-beépítésekkel kapcsolatos engedélye-
zési procedúrát, lerövidítik az idejét, és saját parko-
lási rendeletük keretében engedményeket adnak a
parkolóhely-megváltásra, mind a parkolók száma,
mind a megváltás összege tekintetében. Ez így nem
is lenne rossz, de tapasztalat, hogy ezzel csak a fej-
lesztést segítik, illetve a társasház helyzetét a meg-

újulás felé. Általában olyan vevőjelöltek pályáznak
ilyen lakásokra, akik igénylik a társasházban kialakí-
tott parkolóhely, garázs, teremgarázs meglétét, an-
nak használatát. Ezen a problémán a parkolóhely ki-
váltás nem segít. Pedig a tetőterek hasznosításával
párhuzamosan, sok épületben a pinceszint is hasz-
nosítható lenne, akár teremgarázs, parkolóhely ki-
alakítása céljából, megint csak nyugat-európai pél-
dával élve.
Az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) előírása
szerint ugyanis minden újonnan létesített lakáshoz
legalább egy parkolóhelyet kell biztosítani 500 mé-
teren belül. Ez pedig nemcsak kivitelezhetetlen a bel-

városban, de jelentő-
sen meg is drágítja a
beruházást, így szá-
mos esetben emiatt lé-
pett vissza a lakásépí-
tő cég. A kötelező par-
kolóhely-megváltás ös-
szege a fővárosban ke-
rületenként különböző:
gépkocsihelyenként
300 ezer és 5 millió fo-
rint között mozog, ami
nagyobb lakásszám
esetén jócskán meg-
emelheti a beruházás

költségeit. Például a VI. kerületben parkolóhelyen-
ként 1,2 millió, a XI. kerületben pedig 2,5 millió fo-
rintot kell befizetni az önkormányzatnak, a XIII. kerü-
letben azonban nincs rá lehetőség, hogy pénzzel
váltsuk meg a parkolóhelyet. A kerületben, ha nem
biztosított akár a szomszédos telken a lakásonkénti
gépkocsihely, nem kap szabad utat a kérelem. Né-
mely városrészben, például az Újlipótvárosban már
így is komoly gondot jelent a parkolás. Ezért amíg a
kerület egyéb területeire 10 új lakás építésekor fo-

Kihasználatlan
budapesti belvárosi tetőterek
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gad el a hatóság
más, szomszédos
ingatlanon bérelt
vagy épített par-
kolót, 
Újl ipótvárosban
erre már 5 új la-
kás esetén is lehe-
tőség van. A kerü-
letben egyébként
már az Ingatlanke-
zelő Vállalat is ér-
tékesített tetőtere-
ket a ‘80-as évek-
ben, de nagyobb
mértékben a ‘90-
es évektől, a tár-
sasházzá való át-
alakulás folyama-
tával nőtt meg az
igény. Az ok pusz-
tán anyagi: a tető-
tér értékesítése
alapot teremthet
a pénzszűkében
lévő társasházak-
nak a felújításra,
így az elmúlt
években a tetőté-
rért cserébe egyre gyakrabban házfelújítást kértek.
A lakások kialakításának kétféle módja valósul meg
a kerületben. Az egyik, amikor a meglévő padlástér-
ben lakásokat alakítanak ki, a másik, hogy a ház la-
pos tetejére még egy emeletet húznak. Ez utóbbi
azért is hasznos, mert amellett, hogy új otthonokat
teremtenek a fejlesztéssel, a lapos tetők műszaki hi-
bái, mind gyakoribb szigetelési gondjai is megoldód-
nak. Az emeletráépítés különösen a panelek eseté-
ben segítené a lakóközösséget, azonban a parkoló-
helyek hiánya mellett számos egyéb dolog is hátrál-
tatja a hasonló, felújítással egybekötött lakáskialakí-
tást. Az egyik ilyen, hogy néhány lakó ellenállásán
megbukik a kezdeményezés, erre az elmúlt években
számos példa akadt. Ezt a problémát kakukktojás
effektusnak is minősíthetjük. Magyarul minden ház-

ban van egy hülye
alapon a szerződés
aláírásának az ál-
lamháztartási tör-
vény által előírt 30
nap helyett, sokszor
évekig eltart egy
szerződés aláírási
procedúra.
Az új társasházi tör-
vény szerint ugyan
az összes lakó nyil-
vánvaló érdekét
szolgáló döntések-
hez többségi határo-
zat is elegendő, ezt
azonban bele kell
foglalni a társasház
alapító okiratába - e
dokumentum módo-
sításához viszont az
összes tulajdonos
beleegyezése szük-
séges. A tetőtér-be-
építés lehetőségével
azonban gyakran
még akkor sem le-
het élni, ha a lakókö-
zösségben megvan

az egységes akarat. A beruházás elindítását ugyan-
is alapos műszaki vizsgálat, számos szakhatósági
engedély beszerzése előzi meg. 
Érdemes megvizsgálni, hogy a beépítés megfelel-e
a városrendezési, városképi és tűzrendészeti, vala-
mint szabványelőírásoknak. Ezek miatt az elmúlt
években a fővárosban és vidéken is számos hason-
ló kezdeményezés hiúsult meg. Pedig a szakembe-
rek szerint a tetőtér-beépítést mind a hagyomá-
nyos, mind a panelépületeknél ösztönözni kellene,
a lakótelepek esetében, pedig éppen a beindult pa-
nelprogramhoz kapcsolódóan. Ezért tervezik azt
kormányzati körökből, hogy módosító javaslatot
nyújtsanak be az OTÉK néhány pontja (többek kö-
zött a kötelező parkolóhelyekről szóló) feloldása,
lazítása érdekében.



24 HÁZ és KERT Ingatlan





26 HÁZ és KERT Kert, építéstechnológia

Mivel hazánk egyre szárazabb éghajlaton fekszik,
szükség van arra, hogy értékes növényeinket meg-
felelő mennyiségű és minőségű vízzel, és tápanyag-
gal lássuk el. Erre a célra a legalkalmasabb egy au-
tomata öntözőrendszer beszerelése.
Sok gyártó és forgalmazó értékesíti kiváló rendsze-
rét a magyarországi piacon, és még több kiváló kivi-
telező van, aki beépíti azt, azonban viszonylag keve-
sen vannak, akik az öntözési technológiát is meg
tudják adni a rendszerekhez. egy automata öntöző-
rendszer csak akkor tud gazdaságos lenni, ha a nö-
vénynek, talajnak és a természetes
csapadéknak megfelelő mennyiségű
vizet juttatunk ki a megfelelő időben.
Általános szabály, hogy kötöttebb tala-
jon ritkábban, nagyobb vízdózissal,
míg homokon gyakrabban, kisebb
vízadaggal öntözzünk. Ennek oka az,
hogy a homok talajból „kifolyik” a
víz, és a növény nem tudja felvenni.
Ami elfolyik, az felesleges pénzkido-
bás.
Jó öntözés csak jó vízzel lehet. Érde-
mes az öntözésre szánt vizet egy víz-
vizsgálati laboratóriumban bevizsgál-
tatni, és a kapott értékeket is figye-
lembe venni a vízforrás kiválasztásánál. Általában a
városi ivóvíz hálózat minősége megfelelő, de nagyon
drága, és egyes helyeken a rendszer nyomása és

vízadó képes-
sége nem teszi
azt alkalmassá.
Amenynyiben
fúrt kútról, élő-
vízről, vagy tá-
rozóból történik
az öntözés, ak-
kor olyan szi-
vattyút kell vá-
lasztani, ami
képes kihasz-
nálni a forrás
vízadó képes-

ségét, valamint a rendszer nyomásigényét tudja biz-
tosítani. Egyik lehetséges megoldás a
PEDROLLO gázleválasztós önfelszívó szi-
vattyúcsaládja. Széles választéka szin-
te minden öntözési igényt ki tud elégí-
teni.
Az öntözés időpontja is nagyon fontos.
Nyáron, verőfényes napsütésben na-
gyobb az elpárolgás, és a növényeknek
sem tesz jót a hideg víz, ezért érdeme-
sebb éjszaka, vagy hajnalban öntözni.
Olyan szélsőségesen kötött talajokon,
ahol lassan szivárog el a víz, egy éjsza-
ka akár többször is, rövidebb ideig ön-
tözzünk, hogy legyen ideje beivódni.
Ha már öntözünk, gondoljunk a táp-

anyagokra is. Mivel a növények oldott állapotban ve-
szik fel a tápanyagokat, érdemes azokat úgy is kiad-
ni. Ezt házi kertben igen egyszerűen megoldhatjuk,
egy speciális eszköz, az EZ-FLO műtrágya adagoló se-
gítségével. Nem igényel felügyeletet, csak havonta
egyszer bele kell tölteni a szilárd műtrágyát és hagy-
ni, hogy az öntöző rendszer tegye a dolgát. A készü-
lék minden egyes öntözéskor kiad annyi tápanyagot,
amennyit előzőleg beállítottunk. Alkalmas a tavaszi
feltöltéstől az egész éves fejtrágyázáson át az őszi
felkészítésre.
Egy öntöző rendszer nagy értékű, ezért érdemes
odafigyelni a karbantartására. Ajánlott évente mini-
mum kétszer szakemberrel átnézetni, hogy öntözési
szezonban ne lépjen fel olyan meghibásodás, ami a
kert értékes növényeinek, virágainak díszítő értékét
csökkentheti.

AAhhhhoozz,,  hhooggyy  aa  kkeerrtt  sszzéépp  lleeggyyeenn  --  PPoolliieexxtt
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A sziklakert olyan szemet gyönyörködtető eleme le-
het kertünknek, amely egész évben nyújt látni- és
megfigyelnivalót. Megépítése ugyan nem olcsó mu-
latság és fenntartása is sok kézi munkát igényel, de
nagyszerű szórakozás a kertbarátoknak, az esztéti-
kai élményről nem is beszélve.
Sziklakertünk helyét a telek napos részén jelöljük
ki, távol a nagyobb fáktól és cserjéktől, melyek le-
hulló lombjukkal és a lecsepegő vízzel gondokat
okozhatnak. Kerüljük az erősen szeles, huzatos he-
lyeket és a belvizes, magas talajvizű területeket. A
lejtős részek - ha van ilyen - tökéletesen megfelel-
nek egy sziklakert számára, különösen, ha déli fek-
vésűek. A területet alaposan tisztítsuk meg a
gyomnövényektől, majd alakítsuk ki a sziklakert
alapját képező vízelvezető réteget. Az a legjobb, ha
a sziklakert helyéről 30-40 cm mélységben eltávo-
lítjuk a termőtalajt, és ezt töltjük fel murvával, kő-
törmelékkel. Ha a drénezésnek (vízelvezetésnek)
más módját választjuk, esetleg a talaj lejtésének
köszönhetően erre nincs szükség, akkor is ügyel-
jünk a gyomtalanításra. A sziklakerti növények leg-

nagyobb ellenségei az évelő gyomok, különösen az
agresszívan terjedő tarackok, pl. a tarackbúza, a
csillagpázsit, a mezei aszat és az apró szulák. Ezek
már egy apró, talajban maradt szárrészről is képe-
sek újra hajtani. Ha tehetjük, már hónapokkal az
építés előtt irtsuk a gyomokat. Gondosan válasz-
szuk ki a szükséges köveket, amelyek legyenek
minél nagyobbak. Legszebbek a felszínről szárma-
zó terméskövek, különösen, ha üregesek és ki-
sebb-nagyobb mélyedésekkel tarkítottak. Választ-
hatunk vulkánikus kőzetet, pl. gránitot, andezitet,
bazaltot vagy üledékes fajtát, pl. mészkövet, dolo-
mitot, homokkövet. A vulkáni kőzetek akkor ideáli-
sak, ha mészkerülő növényeket is szeretnénk tarta-
ni. Kizárólag egyféle követ használjunk. A kövek
mérete alapvető fontosságú. Kavicsokból nem le-
het szép sziklakertet létrehozni, inkább nagymére-
tű darabokat keressünk. Ezeket előre elkészített
terv szerint helyezzük el úgy, hogy kétharmad ré-
szük a földben legyen. A kövek közötti réseket tölt-
sük ki jó minőségű termőfölddel vagy kisebb kavi-
csokkal. Fontos követelmény a talajjal szemben,

A sziklakert szépsége
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hogy vízelvezető képessége megfelelő legyen. En-
nek érdekében keverjünk hozzá nagy mennyiségű
murvát vagy durva szemű, folyami homokot. A ke-
verék akkor megfelelően vízelvezető, ha a rálocsolt
víz azonnal keresztüljárja, nem ül meg a tetején.
Lehetőleg 4-5 követ építsünk egybe, majd hagy-
junk helyet a növények számára. Ültethetünk épí-
tés közben, vagy a végén, de várhatunk egy pár
hetet, amíg a talaj ülepszik és utánatöltjük a talajt.
Ne ültessünk túl sűrűn. A növények térigényének
megítélésekor gondoljunk a növény kifejlett mére-
tére. Ültetés után minél hamarabb öntözzük meg a
növényeket. 
Ha megfelelő nagyságú lejtős terület és sok kő áll
rendelkezésünkre, építhetünk nagyméretű, lépcső-
zetes sziklakertet, ahol az egyes teraszok bőséges
helyet biztosítanak a növényeknek. Amennyiben ke-
vés hely kínálkozik a sziklakert kialakítására, akkor
szerezzünk be egy nagyobb kőből készült teknőt,
vagy egy legalább 30 cm-es magasságú műanyag
edényt. A teknőkert felszínének megmunkálásakor
egy miniatűr természetes sziklafelszín létrehozásá-
ra törekedjünk. 
A talajtakarást célszerű a növények betelepítése
után elvégezni. A sziklák közül kilátszó talajt 2-3

cm vastag murvaréteggel vagy kőzúzalékkal takar-
juk úgy, hogy a növényeket is körülvegye. Ezáltal
esztétikusabb sziklakertet kapunk. A takaróréteg a
magról kelő egynyári gyomokat is visszatartja, és
nem engedi gyorsan kiszáradni a talajt. Sok növény
nem szereti, ha a levelei nedves talajjal érintkeznek,
a kőzúzalék erről is gondoskodik.
A talajkeverék kiválasztásakor mindig tartsuk szem
előtt a növények igényeit. Vannak mészkerülő növé-
nyek, melyek kizárólag mészmentes talajon nevel-
hetők. Ezeknek savas kémhatású talajkeveréket
kell készíteni, és ugyanígy előfordulhat az ellenke-
zője: sok faj kifejezetten mészkedvelő. A sziklakert-
be szárazságtűrő, kistermetű növényeket ültessünk
egyenként, esetleg kis csoportokban: cserjéket, tör-
pefenyőket, évelőket, párnát képező növényeket,
füveket, amelyek idővel benövik a sziklák közötti te-
rületet. Az egymástól idegen fajták ne kerüljenek
egymáshoz túlságosan közel, mert zavarossá válik
a kompozíció. 
A kőrakás egyszerűbb módja a szárazon épített fal.
Ez is kövekből készül úgy, hogy a köztes hézagokat
földdel töltjük ki, és ide ültetjük a növényeket. Min-
denképpen kerüljön közéjük kövirózsa, varjúháj, ku-
tyatej, kakukkfű, őszirózsa, levendula, rozmaring.
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Az évszázadok során különböző iskolák fejlődtek
ki a feng shuiban. Közöttük a legismertebb a
báguá iskola. Ez megfelel a nyugaton szokásos
feng shuinak, és a formaiskolákhoz sorolják. A
kínai tudósok azonban ennek az iskolának tulaj-
donítják a legkisebb hatékonyságot. Sokkal
fontosabbnak vélik a kerti feng shuiban a víz
folyásirányát, annak bemeneti és kimeneti szögét
a látómezőhöz képest. Az úgynevezett vízi
sárkány iskola erről hetekig tanít, és megmutatja,
mi a fontos a víznél a kertben. A tereprendezésre
és az emberek közötti kapcsolatra azonban kevés
hangsúlyt fektet. A feng shui alapszabályok meg-
tanulása ezért nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk
tervezni egy kertet. Az összes többi kialakítási
elem, mint az anyagválasztás, az útkövezés
módja, a minták, a növények és azok megjelenése
tíz évvel később, a színek és sok minden más
végeredményben döntő fontosságú abból a szem-

pontból, milyen kisugárzása lesz a kertnek. Itt
világossá válik, hogy a feng shuit nem vehetjük át
keletről egy az egyben. A tereprendezés tanítása
eszerint egy külön iskola, ahova azonban nemigen
járnak feng shui tanácsadók. 

A
formaiskola

Kína déli
vidékéről szár-
mazik. A táj ott
nagyon vál-
t o z a t o s .
Vannak hegyek,
d o m b o k ,
vízesések, tavak,
mezők és erdők. A táj
f o r m a g a z d a s á g a
lehetővé tette a tudósoknak,
hogy törvényszerűségekre következtessenek belőle.
A formaiskola a kert minden formájához egészen
konkrét jelentőséget társít. A csúcsos formák a

A feng shui iskoláiA feng shui iskolái
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kertben gyorsítanak, a kerek formák lassítanak.
A hegyes formákat az irodalomban gyakran
negatívnak sorolják be. A feng shui szakértők
többsége tudatosan eltekint az értékeléstől, mert
a kedvező és kedvezőtlen mindig viszonylagos –
az életben néha a sebesség növelése szükséges.
Tízből nyolc kertben, azonban lassítást tanácsol-
nak, lágy formákkal. Ugyanez érvényes a
növények kiválasztására is. Sok kertben hiány-
olják a természet érzékelhető ritmusát. Nagyon
kevés helyen találhatók olyan fák, bokrok és
virágok, melyek egész évben megosztva virágoz-
nak, illetve teremnek. Többségben vannak a
tűlevelűek és a monoton gyepterületek. Az, hogy
a növények hogyan hatnak a kertben, nemcsak a
formájuktól függ, hanem a belső tulajdonságaik-
tól is. A gúla alakú növényi formák és az oszlo-
pos növekedés gyorsító tényezők a kertben. Ha
nyugalomban szeretnénk erőt meríteni és kikapc-
solni a mindennapokat, akkor kerüljük ezeket a
formákat. A gömb alakúra metszett növények,
például puszpáng vagy babérfa, lassító
hatásúak. Ha a kerten aktívan osztozunk a
gyerekeinkkel, és játszani szeretnénk velük
benne, akkor nem célszerűtúlzásba vinni ezeket
a formákat.



32 HÁZ és KERT Kert, építéstechnológia

Az iránytűiskola

Az iránytűiskola Kína északi részén
jött létre. A táj ott sima és lapos, alig
vannak támpontok a tájékozódáshoz.
A tudósok a csillagokat és az égtá-
jakat hívták segítségül, hogy lev-
ezessék belőlük a feng shui módsz-
ereit. Az iránytűiskolában nyolc,
különböző jelentőségű irányt
neveznek meg.  Az észak szimbolizál-
ja a kezdetet, az áramlást, és a víz,
valamint a kék színek segítik. A kert
északkeleti és délnyugati része
csendet, belső nyugalmat és
közösséget jelent. Ezen az oldalon a
sárga és a narancssárga színek talál-
nak otthonra; az olyan anyagok, mint
a kő és az agyag, itt nagyon ked-
vezően hatnak. Keleten és délkeleten
lakik a mozgás. Itt eleven vízzel és
szélkerekekkel aktiválhatjuk a
kertünket. A dél a kiterjedésé és a
spiritualitásé. Itt a piros szín a
megfelelő. Inkább jellemző a
kitárulkozó kialakítás. Nyugaton és
északnyugaton a rendnek van a
hazája. Ezeket a területeket szabá-
lyosan alakítsuk, a fehér szín támo-
gatja őket. 




