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AKC IÓS

Lakosztály 2(+1) fő

részére konyhával

a Balaton mellett!

3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, teljes panzióval, 

wellness használattal: 53 600 Ft53 600 Ft

3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, korlátlan wellness használattal,

ellátás nélkül: 224 000 Ft,4 000 Ft, reggelivel: 227 960 Ft7 960 Ft

vasárnap - csütörtök idősávban:
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, korlátlan wellness használattal,

ellátás nélkül: 20 000 Ft,20 000 Ft, reggelivel: 23 960 Ft23 960 Ft
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A lakáshitelekkel kapcsolatos negatív várako-
zások ellenére soha annyian nem akartak még
lakást vásárolni, illetve építeni, mint 2006 első
negyedévében. A megszorító intézkedések ha-
tására azonban sokan elhalaszthatják szándé-
kuk megvalósítását. Ez év áprilisában 75 ezer

magyarországi háztartásban tervezték a lakás-
vásárlást, ami abszolút rekord. A közszférában
várható létszámleépítés, valamint a reálbér-nö-
vekedés visszaesése alaposan megnyirbálhat-
ja a keresletet. Mindez azért különösen kedve-
zőtlen hír a fejlesztők számára, mert a piacon
már most is nagy a túlkínálat, jóllehet ez alap-
vetően strukturális jellegű, a vevők számára te-
hát kevésbé érzékelhető. Egyre nő a piacon a
már elkészült, de el nem adott lakások aránya,
Budapesten körülbelül 1800 ilyen lakóingatlan
van. Becslések szerint a túlkínálat jelentős
mérséklődése csupán 2007 végére várható. 

Egyes felmérések szerint a piaci
szereplők jelentős, 6-7 százalé-
kos áremelkedést várnak, azon-
ban a megkérdezett vállalkozá-
sok többsége legfeljebb 2 szá-
zalékos drágulásra számít. A
használt ingatlanok esetében a
stagnálás, illetve egyes körze-
tekben az árcsökkenés a legva-
lószínűbb. A telkek ára viszont
3,5 és 4,5 százalék közötti mér-
tékben drágulhat.

A fővárosi lakáspiac
az év első felében
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Érdemes alaposan végigböngészni a Balaton
környéki helységeket, ha Közép-Európa legna-
gyobb tavánál szeretnénk ingatlanba befektet-
ni, vagy egyszerűen csak nyaralót, hétvégi há-
zat (lakást) venni. Városonként figyelemreméltó
különbségeket vehetünk észre. Jól jellemzi a
viszonyokat, hogy a balatoni adatbázis szerint
jelenleg, több mint 2000 meghirdetett hajlék
vár vevőre a tó körüli településeken. Ebből, kö-
rülbelül 1200 lakóház, 300 “hétvégi” ház, és
500 lakás vagy apartman. 
A zászlóshajó, Siófok helyi viszonylatban kiug-
róan hosszú, 15 kilométeres partszakaszával,
illetve bőven húszezer fölötti népességével ne-
hezen kezelhető egységesen, de hozzávetőle-
ges számok azért meghatározhatók. A tenden-
ciákról elmondható, hogy az árak egy ideje
már nem esnek, és feltehetően nem is fognak,
kivéve a már most is eladhatatlan ingatlanokat.
Főképp magyar érdeklődők fordulnak közvetí-
tőhöz, a nyugatiak kevesebben vannak, mint
korábban, illetve kicserélődtek: a németek he-
lyett, inkább angolok és írek jönnek, hazájuk
magas ingatlanáraitól hajtva. Elsősorban ők ke-
resik az 50 millió feletti, vízparti, vagy vízközeli
házakat, míg honfitársaink inkább 10-15 milliós
kis, felújításra szoruló nyaralókat vennének. A
kettő közötti kategóriában viszont általános a
pangás. Siófok adottságai lehetővé tették,
hogy sok lakás épüljön a parton, vagy a közvet-
len közelében, ezekre 220-250 ezer forintos
vagy még magasabb négyzetméterár a jellem-
ző. A városban egészen más a helyzet, bár ott
sem olcsó mulatság, még egy szűk panel sem:
7,5 milliónál csak drágábbra számítsunk. Te-
gyük hozzá, a stagnálás miatt, az induló árból
gyakran le lehet alkudni akár 10-20 százalékot
is. Roppant drágák a jó helyen lévő telkek:
700 négyzetméterért, szélsőséges esetben
30 milliót is elkérhetnek, miközben kicsit távo-
labb, ennek feléért vagy harmadáért lelhetünk
hasonló nagyságú területet. Balatonlellén
nagyrészt attól függ egy ingatlan értéke, hogy

milyen messze van a parttól. Ebből a szem-
pontból három sávra lehet felosztani a telepü-
lést: a víz és a vasút közti, a vasút és a 7-es út
közti, illetve a főúton túli területre. Természete-
sen az is sokat számít, milyen közel vannak a
sínek. Hozzávetőleges négyzetméter-árakat
természetesen így is meg lehet határozni, a két
szélső érték használt lakások esetében 80 és
100, az újaknál pedig 150 és 170 ezer forint.
Tapasztalatok szerint az uniós csatlakozásig ki-
várt a piac, abban a reményben, hogy szívesen
vásárolnak majd a nyugat-európai befektetők a
Balaton környékén, ám azóta szinte folyamato-
san csökkennek az árak. A tehetős külföldiek
ugyanis nemigen költötték nálunk a pénzüket,
nemhogy lakóingatlanra, de még a gyorsabb
megtérüléssel kecsegtető panzióra, étteremre
sem. Lellén, illetve a környéken, például az
ugyancsak jelentős településnek számító, Fo-
nyódon manapság roppant nehéz nem újépíté-
sű házat értékesíteni. A hajdani “zimmer frei”
táblák helyén, sok helyen virít az “eladó” felirat
- megesik, hogy valaki a szinte telkekre jellem-
ző 35-40 ezer forintos négyzetméteráron
kénytelen túladni hajlékán. Valamelyest érez-
hető a kereslet növekedése, de kevesen fizet-
nének egy házért 15 milliónál többet. A leg-
alább 35-40 milliós, vízparti villákat természe-
tesen itt is keresik, csakhogy ezekből elég ke-

A balatoni ingatlanpiacról
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vés van. Szabó Tibor
szerint elképzelhető,
hogy a későbbiekben
emelkedni fognak az
árak, ha a bizonytalan fo-
rintárfolyam meghozza a
befektetési kedvet.
Balatonalmádiban is
mennek lefelé az árak,
de zuhanásról nem be-
szélhetünk, inkább lassú
csökkenésről. Akkora a túlkínálat a viszonylag
kevés komoly érdeklődőhöz képest, hogy kön-
nyű lealkudni kétmillió forintot egy ház árából.
Ugyanakkor tavasszal azért érzékelhető volt
némi élénkülés. Almádiban egészen nagy kü-
lönbségek mutatkoznak a használt lakások
árában attól függően, hogy merre böngésszük
a hirdetéseket. A kevésbé felkapott környéken
80, míg a jobb helyeken akár 170 ezer forintot
is érhet egy négyzetméter. Az új lakásoknál kö-
zel sem ekkora a differencia, az átlagos négy-
zetméterárat 280 és 300 ezer forint közé te-
hetjük. A házaknál megfigyelhető, hogy a ve-
vők, a régiek esetében is kényesek bizonyos
minőségi követelményekre: olcsóbban sem
szívesen vesznek olyat, amihez hozzá kell nyúl-
ni. A part menti villák némelyikét 100 millióért
kínálják, ami azonban messze áll a realitástól.
A normál méretű (900 négyzetméter körüli) tel-
kekért akkor sem igen adnak többet a vásárlók
10 millió forintnál, ha azok kimondottan jó kör-
nyezetben fekszenek, vagyis a négyzetméterár
itt alig haladja meg a 10 ezer forintot.
Balatonfüred jobb helyzetben van, mint a leg-
több tó környéki település. Hamarosan elkészül
az Aquapark, már működik a hírhedt görög falu
helyén a bevásárlóközpont, rendbe tették a re-
formkori városrészt, sőt lesz színház is. A város-
ban keresik a használt téglaépítésű és panella-
kásokat is, az árak kicsit alacsonyabbak a várt-
nál. A panelek esetében 135 és 160 ezer fo-
rint, a téglaépületekében, pedig 140 és 170
ezer forint között mozog a négyzetméterár, álla-
pottól és elhelyezkedéstől függően. Az új laká-
sokban természetesen jóval többet, nagyjából
250 ezret kóstál egy négyzetméter. Telekből hi-

ány van, különösen pano-
rámást és partközelit ne-
héz találni. Egy 700
négyzetméteres, közmű-
vesített telek 10 millió fo-
rint felett, kezdődik, de ez
még mindig olcsóbb,
mint a közeli megyeszék-
helyen, Veszprémben -
ott ugyanis nem 15, ha-
nem 23 ezer a négyzet-

méterár. Az átlagos, a nyolcvanas évek elején
épült házak általában 20 millió körüli összegért
szoktak elkelni, de a felújított, modern techniká-
val felszerelt, akár 7-9 millióval is többe kerül-
het. Az exkluzív, vízparti ingatlanokat már régen
elkapkodták, mégpedig 500 ezer forint fölötti
négyzetméteráron. Szakértők szerint a mosta-
ni, viszonylag alacsony árak a beruházások be-
fejeztével, ősztől emelkedni fognak, mert a vá-
ros infrastruktúrája alapvetően jó, és a fejlődés
jeleit nehéz nem észrevenni. Így még azok is jól
járhatnak, akik régebben, befektetési céllal vá-
sároltak ingatlant Füreden.
Sokat számít, milyen a környezet. Keszthelyen,
az idegenforgalomhoz hasonlóan az ingatlan-
piac szereplői is sokat várnak a sármelléki re-
pülőtér felfutásától. A Balaton és a termálfür-
dők közelsége talán vonzza majd az angol, ír
és más nyugat-európai érdeklődőket. Ettől füg-
getlenül a keszthelyi árak egyelőre stagnálnak.
Telket már régóta a stabil 10-11 ezer forintos
négyzetméteráron lehet venni, sőt egy hagyo-
mányos, két-három szobás, sátortetős családi
ház ellenértékét sem nehéz megjósolni: alig-
hanem 18 és 22 millió forint között lesz. Az új-
építésű házak ára értelemszerűen e fölött kez-
dődik, bár nem sokkal. A telekáron felül, általá-
ban 170-180 ezer forintot kell fizetni egy négy-
zetméterért. Más a helyzet a lakásokkal: míg
az újak zöme nem esik messze a 240 ezres,
átlagosnak mondható négyzetméterártól, ad-
dig a használtak esetében óriási a szóródás.
Az árajánlatok relatív többsége 130 és 170
ezer forint közé esik, panelt 7, téglaépítésűt
11 millióért kapni. Sok a túlértékelt lakás, ho-
lott az újakat sem tudják mind eladni. 
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Egy új ingatlan hitel-
re történő megvá-

sárlása során
nem mindenki

számol azzal
a lehető-

s é g g e l ,
hogy mi

történik, ha az
akár 20 vagy 30 éves

hitelre megvett lakás né-
hány év múlva szűkké válik. Ha

bármilyen okból úgy döntünk, hogy
hitelkonstrukcióban vásárolt lakásunkból egy
másikba szeretnénk költözni, valamivel hos-
szabb utat kell végigjárnunk, mint ha egy “si-
ma” adásvételt bonyolítanánk le, de a helyzet
egyáltalán nem reménytelen. Elsőként fontos
tisztázni, hogy milyen konstrukcióban vettük fel
a hitelt. Állami támogatású hitel esetén akár 10
éves elidegenítési tilalmat is meghatározhat-
nak, tehát az ezzel kapcso-
latos aktuális szabályozás-
nak mindenképpen néz-
zünk utána, mielőtt bármit
is lépnénk.
Vegyük azonban azt a jel-
lemzőbb esetet, amikor va-
laki egy klasszikus, piaci
forint- vagy devizaalapú hi-
telt vett fel, és ennek segít-
ségével vásárolta meg új
otthonát. Ebben az eset-
ben nincs elidegenítési tila-
lom, azonban az alább fel-
sorolt lépéseket végig kell
járnunk. Először is vevőt
kell találnunk, ami nem fel-
tétlenül gyors és egyszerű

folyamat a mostani piaci helyzetben. Segíthet
egy jó ingatlanközvetítő, amellyel ajánlatos
úgynevezett kizárólagos értékesítési megbí-
zást kötni - ez ugyanis a tapasztalatok szerint
mind a fizetendő megbízási díjat, mind az ered-
ményességet tekintve hatékonyabb, hiszen az
iroda a teljes hirdetési tevékenységet leveszi a
vállunkról. Mindenesetre jobb módszer, mint a
falragasz. Ha megvan a leendő vevő, az adás-
vételi szerződésbe foglaljuk bele - amennyiben
ő is hitelre szeretné megvásárolni a lakásun-
kat, amelyen már eleve rajta van a saját ma-
gunk által felvett hitel -, hogy mennyi önerővel
és mekkora hitelből szeretné megvenni ingatla-
nunkat. Ekkor a vevőnek el kell indítania egy
megszokott hiteligénylési folyamatot az általa
választott banknál, vagy egy díjmentes hitelta-
nácsadást és hitelügyintézést végző hitelcent-
rumon keresztül. Pozitív hitelbírálat esetén a
vevő és a bank között létrejön a közjegyző által
is biztosított hitelszerződés. Ha idáig eljutot-

tunk, az már tulajdonképpen
siker, hiszen a vevőnek ren-
delkezésére áll az az ös-
szeg, amennyiből lakásun-
kat meg tudja vásárolni. Ab-
ban az esetben, ha a vevő-
nek eleve van elegendő
készpénze, az utóbbi két lé-
pésre természetesen nincs
szükség.
A következő fázisban eladó-
ként kérnünk kell a hitelt fo-
lyósító pénzintézettől egy
úgynevezett értéknapos
kintlévőségi kimutatást,
amely megmutatja, hogy az
adott napon a pénzintézet-
nek összesen mennyi köve-

Terhelt lakásból
új otthonba
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telése van velünk szemben. Ez-
zel a kintlévőségi kimutatással
és az adásvételi szerződéssel -
lehetőség szerint együtt - el kell
menni a vevő bankjába, és eze-
ket az iratokat bemutatni. Ekkor
a vevő bankja a saját bankunk-
nak átutalja a meghatározott
összeget, azaz gyakorlatilag
előtörleszti az általunk felvett hi-
telt. Amikor ez megtörtént, a mi
hiteltartozásunk a folyósító
bank felé megszűnik, lakásunk
tulajdonjoga pedig - az adásvé-
teli szerződésnek megfelelően
- a vevőre száll át. Mindezek után elindíthatjuk
hiteligénylésünket az általunk megvásárolni kí-
vánt új ingatlanra. Mivel a leírt folyamat az ese-
tek többségében időigényes, érdemes a kiköl-
tözés időpontjáról körültekintően megállapod-
ni, nehogy az a kellemetlen helyzet álljon elő,
hogy régi ingatlanunkat már el kell hagynunk,
az újba azonban még nem költözhetünk be,
mert, például, elhúzódik a hitelügyintézés. Ha

csak lassan találunk vevőt, ak-
kor sem kell elkeseredni,
egyes bankok már az ilyen
helyzetekre is piacra dobtak
különféle hiteltermékeket. A
költözési lakáshitel igénybevé-
tele esetén akár teljes két
évünk marad előző lakásunk
értékesítésére, valamint az ab-
ból való elköltözésre úgy, hogy
addig az időpontig semmilyen
törlesztő részletet nem kell
megfizetni. A forint- és deviza-
alapon egyaránt elérhető áthi-
daló konstrukció alapján 12

vagy 24 hónapos futamidejű hitelt vehetünk fel,
jelzálogfedezet mellett. A kölcsönt és lejáratait
elegendő a futamidő végén visszafizetni.
Amennyiben ingatlanunkat a hitel futamideje
alatt értékesítjük, az említett összeget ebből
kell visszafizetnünk. Ezt a konstrukciót egy nor-
mál lakáshitellel kombinálva gyakorlatilag 0
százalékos önerővel tudjuk megvásárolni új la-
kásunkat.
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Ha az alacsony ár a legfontosabb szempont,
természetesen jelentősen szűkül az ingatlanok
merítési bázisa, de nem biztos, hogy fel kell
adnunk a vágyainkat. Hol, milyen lakást vagy
házat vehetünk a legolcsóbban? Egy hirdetési
újságban vagy internetes apróhirdetésben kö-
zölt nagyon alacsony ár ok-
kal kelthet gyanút a böngé-
szőben. Fontos információ-
kat csak részletesebb telefo-
nos vagy személyes tájéko-
zódás során kaphatunk, bár
magabiztosabbak lehetünk,
ha a kiszemelt ingatlant meg-
bízható, ismert közvetítő cég
hirdeti.
A budai sorházi lakásokat so-
kan nagyon drágának gon-
dolhatják, holott a közvetítők kínálatában 6,9
millió forintos áron szerepel egy ilyen budafoki
ingatlan, saját parkolóval - igaz, csak nagyobb
garzonlakás méretű. Csepelen 7,6 és 9,5 mil-
lió forint között válogathatunk 200-500 négy-
zetméteres kertes házak közül. Egy 48 négy-
zetméteres, 1 plusz 2 félszobás, 2005-ben fel-
újítottat például 8,5 milliós áron megvehetünk.
A pesti oldal magas presztízsű XVI. kerületé-
ben, Sashalmon ennél egymillióval drágábban
40 négyzetméteres, to-
vábbépíthető házrész-
ben gondolkodhatunk.
Érdekes, hogy hasonló
áron és méretben bősé-
ges a panelkínálat a fő-
városban. Az előbb emlí-
tett budafoki sorház árá-
ért VIII. kerületi, erké-
lyes, 3. emeleti garzont
vehetünk, de 7 és 7,5
millió között rákoske-
resztúri, kispesti, illetve

Havanna lakótelepi lakásokból válogathatunk.
Ez utóbbi ráadásul másfél szobás, 8. emeleti
és felújított. Ugyancsak 7,4 milliós áron Bu-
dán, a XI. kerületben (Kelenföldön) is vehetünk
nagy teraszos, 12. emeleti garzont.
A legolcsóbb kategóriát a régi építésű téglahá-

zak lakásai képviselik. Bu-
dát ebben az esetben elfe-
lejthetjük, ugyanakkor
Pesten 5-6 millió forint kö-
zött szinte bárhol megfele-
lő lakásra bukkanhatunk.
Például 4,8 milliós áron, a
IX. kerület népszerű reha-
bilitációs területén, a Klini-
kák metrómegállónál egy
2. emeleti, felújítandó,
cserépkályhás garzonra.

Ha fontos a lakás jó állapota, akkor a VIII. kerü-
letben, a Baross utcában vehetünk 1. emeleti,
felújított garzont 5,4 millióért. Ahogy a lift nél-
küli négyemeletes paneleknél a 4. emeleti, ré-
gi társasházak esetében a földszinti belső ud-
vari lakások a legolcsóbbak. Nagy árugrást je-
lent, ha használt helyett új építésű ingatlant
szeretnénk venni. Családi, iker- és sorház ka-
tegóriában 20 millió forintnál húzhatjuk meg az
alsó határt. Mivel új építésről van szó, az össz-

komfort adott, illetve a
méret is minimum 70-75
négyzetméter. A XVII. és
XVIII. kerületben bő a kí-
nálat 21-23 millió közötti
áron, tipikusan 1 plusz 3
fél, vagy 2 plusz 2 fél-
szobás elrendezéssel és
akár 880 négyzetméte-
res saját kerttel. Gyakori
ugyanakkor, hogy a fes-
tés, burkolás és a szan-
iterek nincsenek benne,
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a kínálati árban. Új társasházi lakásoknál a
használtakhoz képest csak szűk kétszeres az
árkülönbség. Figyelemre méltó, hogy a X. ke-
rületi nagyobb beruházások mellett a budai
XXII. kerületben is kaphatunk egy-másfél szo-
bás, 26-32 négyzetméter méretű lakást 8 és 9
millió Ft között. Kőbányán földszinti 30 négy-
zetméteres garzont vehetünk majdnem ugyan-
akkora saját kertrésszel és nagy terasszal.
Vidéken a fenti árakhoz képest jóval olcsóbban
juthatunk saját ingatlanokhoz - attól függően
persze, hogy milyen típust és hol keresünk.
Természetesen a falvakban a legolcsóbbak - a
fővárosi árakhoz szokottaknak gyakran döbbe-
netesen olcsók - a családi házak árai. És eh-
hez nem feltétlenül kell az ország északkeleti
szegletében keresgélnünk. Találunk Zala me-
gyében 1,9 milliós áron hirdetett felújítandó,
kétszobás, 70 négyzetméteres házat, ráadásul
3 ezer négyzetméteres kerttel, vagy akár négy
éve felújítottat hasonló méretben, pajtával és
istállóval, 2,5 millióért. Szabolcsban, Tokajtól
pár falura 100 négyzetméteres házat vehetünk
1400 m2-es kerttel, még mindig 3 millió Ft
alatt.
Társasházi lakásokat és paneleket szinte kizá-
rólag városokban találhatunk. Ugyancsak Zala
megyében 2 millió alatt juthatunk felújítandó
garzonhoz, vagy akár 103 négyzetméteres,
háromszobás, földszinti, ugyancsak felújítan-
dó, saját kerttel és garázzsal bíró lakáshoz, 3,8
millióért. Frekventáltabb helyen lévő városok-
ban az ár magasabb, gyakran közelíti a főváro-
si minimumot. Így vehetünk például keszthelyi

földszinti minigarzont 4,7 millió forintért. Panel-
lakást 15-20 százalékkal olcsóbban vehetünk,
mint Budapesten. Ebben a szegmensben 6
millió alatt már bő a kínálat, s ezért ráadásul
kétszobás (55 és 60 lakást közötti), 3. emele-
ti, erkélyes lakást is vehetünk például Makón
vagy Nagykanizsán. Szegeden másfél szobás
lakás fér bele a 6 millió forintos limitbe.
A budapestihez képest vidéken jóval nagyobb
árkülönbség mutatkozik a használt és új építé-
sű családi házak között. A Velencei-tónál már
alig 7 millió Ft felett 63 négyzetméteres új há-
zat vehetünk 1000 négyzetméteres telken.
Amire figyelni kell: vidéken gyakran árulják a
házakat 40-90 százalékos készültségi állapot-
ban. 11 és 13 millió forint között sok ilyen há-
zat kínálnak, akár Budapesttel szomszédos te-
lepülésen is, jellemzően a városhatártól keletre
fekvő agglomerációs szektorban. Így például
egy péceli, 110 négyzetméteres ikerházfél 50
százalékos állapotban 12,6 millió forint. Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, gyógyfürdő kö-
zelében ugyanilyen áron egyszerre két 58
négyzetméteres költözhető házat lehet kapni.
A budapesti kínálathoz képest bő egymillióval
olcsóbban juthatunk új építésű társasházi laká-
sokhoz a vidéki városokban. Kaposváron és
Debrecenben ugyanúgy 6,5 millióért árulnak
garzonlakásokat, akár 4 négyzetméteres te-
rasszal. Ezek a beruházások jellemzően a vá-
rosközponthoz közel épülnek meg, így a közle-
kedésre sem lehet panasz. Fontos szempont,
hogy akinek néhány millió forintnyi, befektetni-
való pénze van, a kisméretű lakásokkal (főleg a
városközpontok közelében) mindenképpen jól
jár.
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Nyolc terület ad arra lehetőséget, hogy a kiala-
kítási módszerekkel harmonikus együttműkö-
dést teremtsünk a kertünk és az életutunk kö-
zött. A „nyolc rész iskolájában” (báguá) nyolc
életterületet írnak le, melyek meghatározott he-
lyet kapnak a kertben. A kertet kilenc egyforma
méretű négyzetre vagy téglalapra osztjuk.
Nyolc zóna szimbolikusan egy – egy életterüle-

tet foglal el, ahol a középpont minden
zónát magában egyesít. A középpontot
taicsinak nevezzük, és a feng shui sze-
rint a kertben szabadon hagyjuk. Ne
álljon a kertben nagy fa a középpont-
ban, és ugyanígy a medencének is
jobb helye van egy másik zónában. Ha
aktiváljuk a báguát és területeit a követ-
kező tippekkel, akkor kertünk nem-
csak szép lesz, hanem személyisé-
günkkel szoros kapcsolatba fog kerül-
ni. A kert minden területének van ereje

ahhoz, hogy kedvezően hasson az életünkre.
Alakítsuk a kertünket harmonikus egésszé, és
élvezzük minden érzékünkkel! A báguá alkal-
mazása a feng shui művészetében viszonylag
rövid múltú. Ez egy kilenc részes hálózat, me-
lyet bárki felállíthat, mert egyszerű felépítése
és a mi időnkben pontosan erre van szükség.
Egy kínai tudós valamikor régen intenzíven fog-
lalkozott az árvízvédelemmel, mert a Lo folyó
az ország nagy területét áradással fenyegette.
Egy nyugodt órában, mikor a tudós a folyó
partján ült, egy teknős bukkant fel a lábai előtt.
Páncélján minta volt, melyben ő szabályossá-
got fedezett föl. A mágikus négyzetre ismert rá,
melyet már a görögök is ismertek. A számje-
gyek összege vízszintesen, függőlegesen és
átlósan mindig a 15 –t adta ki.
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Ebből a mintából kiindulva ismerte meg az élet
ritmusát. A felismerésnek köszönhetően átdol-
gozta a számításait és sikeresen vissza tudta
tartani a folyót. Ezért császárrá koronázták és
népének termékeny évtizedeket hozott, teli ki-
bontakozással és növekedéssel. Minden szám
rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, me-
lyek az élet minden területéhez hozzárendel-
hetőek. Később ebből kifejlődött egy külön
asztrológiai rendszer, melyet ma Japánban al-
kalmaznak. Ha a báguával dolgozunk, akkor a
számok helyett leírásokat használunk az egyes
területekhez. A báguát könnyen elkészíthetjük
saját kertünkhöz, ha papíron kilenc részre
osztjuk a kert vázlatát. A tudás, a karrier és a
segítőkész emberek területe mindig a kert be-
járati oldalán fekszik. Így minden kertben, pél-
dául a kapcsolatok területe a bejárattól nézve a
jobb hátsó sarokban, a gazdagság területe a
bal hátsó sarokban található. Ha ezeket a he-
lyeket megfelelő kialakítással optimalizáljuk,
akkor teszünk valamit az életünkért. A feng
shui szerint a kert optimális esetben négyzet
vagy téglalap alakú. Szabálytalan körvonal ese-
tén, mely erősen eltér a téglalap vagy a négy-
zet alaktól, hiányos vagy kiszélesedett terüle-
tek keletkezhetnek. Tükör, fény vagy a szom-
szédos terület erősítése révén ellensúlyozha-
tók ezek a kiegyensúlyozatlanságok. Ha a kert
egy területe a teljes hosszúság vagy szélesség
több mint egyharmadával túlnyúlik, ott hiányos

terület keletkezik. Ha ez a kiugrás kevesebb,
mint egyharmad, akkor kiszélesedésről beszé-
lünk. A hiányos területek és a kiszélesedések
információt adnak arról, hogy az érintett báguá
területek erősítve vagy gyengítve vannak. Ez
visszatükröződhet a saját életünkben. A hiá-
nyos területet ugyanakkor esélynek is értel-
mezhetjük. A kerek formák előnyösek a gyere-
kek és a segítőkész emberek területén. A terü-
letek beosztása háromféle szemléletmód sze-
rint történik, de az egyes területek mindig az
élet egy vonatkozásának felelnek meg. E
szemléletmód eredete messze időszámításunk
előtti, és Konfucius alkotta meg. Ez az idő a
viktoriánus kori Európa arisztokrata főnemes-
ségét idézi. A család és a klánon belüli értékek
nagyon fontosak. E szemléletmód segítségé-
vel minden egyes családtagunkért tehetünk
valamit a kertünkben. Ha három fiunk van, ak-
kor támogathatjuk a fiúk három területét. Ha
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két lányunk van, akkor a középső lány területét
nem vesszük figyelembe. Ha egy lányunk és

egy fiunk van, akkor a
koruknak megfelelő-
en mindhárom fázison
áthaladnak: 7 éves ko-

rig a legfiatalabb, 14
éves korig a középső,
21 éves korig a legidő-

sebb. A taoisták
szemléletmódja na-
gyon szoros kapcso-
latban áll a termé-
szettel és annak tör-
vényeivel. A megne-
vezések a következő
tulajdonságokat je-
lentik: 
– víz: ezen a terüle-
ten az olyan adottsá-

gok erősödnek, mint a kommunikáció és a ru-
galmasság;
– föld: ez a terület a földhöz köt, támogatja a
tudást a Föld összes jelenségének és élőlény-
ének összefüggéséről;
– mennydörgés: a dörgés hatalmas ereje a

régóta halmozódó dolgok felszabadítását je-
lenti;
– szél: ezen a területen a szél könnyedségével
aktiválhatjuk mozgékonyságunkat az életben;
– ég: ha aktiváljuk a kertnek ezt a területét,
könnyebben szabunk határokat, és nő az érvé-
nyesülés ereje;
– tó: ha jobban akarjuk élvezni az élet napos
oldalát, akkor aktiváljuk a tavat;
– hegy: ezen a területen a belső értékeket és
a csendet támogatjuk;
– tűz: az önkifejezés, önmegvalósítás és a spi-
ritualitás szimbóluma.
Bizonyára a moisták báguája a legismertebb
báguá fajta, ahogy azt már sok feng shui –val
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foglalkozó írásban, könyvben megírták már. Ha
a kertünkben a kapcsolatok területe kiszélese-
dő, a boldog párkapcsolatnak semmi sem áll
az útjában. Ha hiányzik a kertből a segítőkész
emberek területe, akkor az kihathat az igazi ba-
rátokkal való kapcsolatra. Ha a konfuciuszi
szemléletből indulunk ki, az első példánál az
anya erős jelenlétére következtethetünk. Erő-
sen támogatott az anyai elv, valamint az élet
gondoskodó része. A második példában a hi-
ányzó terület elintézetlen kérdéseket jelent az
apával összefüggésben. Az apai szerep le-
gyengített, ami az apa távollétében fejeződhet
ki a gyereknevelésnél vagy a véleményformá-

lásnál. Látjuk tehát, hogy a báguá alkalmazásá-
ra többféle lehetőségünk van. Döntsünk vala-
melyik mellett, és először csak egy báguá terü-
leten változtassuk meg a kertet. Kedvezőnek
bizonyul, ha nem tervezünk egyszerre túl so-
kat. Egy régi közmondás szerint „a kevesebb
néha több”. Ez a báguá esetében is nagyon ta-
láló mondás. Az égtájaktól függetlenül úgy
használjuk a báguát, hogy a kert bejáratához
igazodjon. A tudás/belső nyugalom, a karri-
er/életút és a segítőkész emberek területe te-
hát a bejárati oldalra kerülnek. Értelemszerűen
az egyik területen keresztül lépünk a kertbe. Az
alapbeállításból automatikusan adódik a többi
hat mező elrendezése. Ha a kertkapu előtt ál-
lunk és benézünk a kertbe, akkor balra közé-
pen található a család/egészség területe, bal-
ra hátul a gazdagságé. Ha a kertet több bejá-
raton át is használjuk, akkor az a bejárat szá-
mít, amelyiken gyakrabban közlekedünk.
Gyakran előfordul, hogy a ház két részre oszt-
ja a kertet. Ebben az esetben kétszer használ-
juk a báguát. Az előkertben a kertkapu számít
bejáratnak. A főkert bejáratát vagy a teraszról
nézve, vagy esetleg az előkerttel meglévő,
keskeny összeköttetésétől nézve határozzuk
meg. A báguá pontos meghatározásához min-
denképpen szükség van a kertünk méretará-
nyos rajzára. Csak így oszszuk fel a kertet ki-
lenc egyforma nagyságú részre. A kertben al-
kalmazott növények közül a fokhagyma, mint
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energia dús növénynek fertőtlenítő hatása is
van. Érdemes kertünkben megjeleníteni olyan
növényeket, mint a gömb alakúra nyírt pusz-
páng, melynek nyugtató hatás van, míg a rézvi-
rág sokáig virágzó, életerős növény. A szabály-
talan kertrészeken hiányos területek vagy ki-
szélesedések keletkeznek. Ez attól függ, mek-
kora az eltérés. Hogy megy ez? Készíthetünk
egy újabb báguá - felosztást a kerten belül.
Egy játszótér vagy pihenőhely új teret hoz lét-
re, melyeket megint csak kilenc részre oszt-
hatunk. Ha a teljes kertből hiányzik például a
gazdagság területe, akkor azt a következő ki-
sebb egységben aktiváljuk. Így kiegyenlíthet-
jük a kert hiányos területét anélkül, hogy a
szomszéd telkéből kellene lecsípnünk egy
darabot. A hiányos területet megerősítjük a
szomszédos területeken. Adódik a kérdés,
hogyan kell használni a báguát ferde határvo-
nalak esetén. Az ilyen kertterület alapvetően
eltér a feng shui szerint ideális kerttípustól. A
báguá határát addig toljuk el a ferde határ irá-
nyában, míg valamivel kevesebb nyúlik ki,
mint a kert harmada. A ferde oldal egyharma-
da kiszélesedésnek számít, és erősíti azt a
részt, a másik kétharmad hiányos területnek
számít. Ennél a példánál a bejárat egy egye-
nes oldalon van. Ha a bejárat a kert egyik fer-

de oldalán van, akkor azt alapoldalnak tekint-
jük. Itt is ugyanaz a szabály érvényes, amit az
előbb említettünk. Még több hiányos terület
és kiszélesedés keletkezik. Főleg a hiányos
területeket tudjuk fénnyel kiegyenlíteni, hogy
nagyobbnak és világosabbnak tüntessük fel.
A tükrök szokatlanok a kertben, de nagyon
hatásosan szélesítik a kertet hiányos terüle-
tek esetén. Alapvetően nincsenek a báguá-
nak fontosabb vagy jobb területei. Mind egy-
formán fontos ahhoz, hogy harmonikus, ki-
egyensúlyozott életet élhessünk. Mi szabjuk
meg a mércét és határozzuk meg, hogy szá-
munkra melyik báguá terület élvez előnyt. Ha
kiválasztottunk egy területet, akkor csak erre
koncentráljunk, és alakítsuk át. Ekkor észre
fogjuk venni, hogy valami megváltozik az éle-
tünkben. Ha egyszer beindult, áttérhetünk a
következő területre. Meggondoljuk, hogy éle-
tünk melyik vonatkozása a fontos, és ismét
megváltoztatjuk a kert egyik részét. Javasolt
hivatásos kertészeti feng shui tanácsadóval
dolgozni új kert kialakítása során. Tipp, hogy
a tűzifa-tárolót ne helyezzük a tudás területé-
re, komposztdomb bármelyik kertterületen le-
het, míg a kőfalak megadják az embernek a
szükséges tartást az életben, valamint nyug-
tató hatásúak.
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A víz megbabonázza
az embert. A romanti-
kus lelkek eleinte a
Csendes-óceán há-
borítatlan lakatlan szi-
getéről álmodoznak.
A saját sziget gondo-
latának feladása után
a szigetből először
dunai sziget, majd
egyszerű ártér lesz. Amikor ez sem jön be, már
bárki megelégedne a kisebb patak által körbe-
font tisztással, sőt magával a patakparttal is.
Legtöbbünknek ez is álom marad, így be kell
érnünk egy kiadósabb csőtöréssel, egy-egy
árvízi rokon meglátogatásával vagy a belvizes
szomszéd panaszainak meghallgatásával. Ha
még ez sem adatik meg számunkra, merítsünk
a kudarcból erőt, és határozzuk el: nekünk is
lesz saját tavunk! Egy egyszerű fürdőkádból
vagy félbevágott hordóból induljunk ki. Ha en-
nél nagyobb kerti tóra vágyunk, és története-
sen épp előző héten nyertünk a lottón, rendel-
jük meg a teljes munkát egy kerti tó - építő vál-
lalkozótól. Tehát, ha a fürdőkádas, illetve fahor-
dós megoldást választjuk, szükségünk lesz va-

lamilyen műanyag, bélelő anyagra. Erre a cél-
ra kiváló a gazdaboltokban kapható „kerti-tó-
bélelő”, vagy a többszörösen összehajtott, fe-
kete műanyag fólia is. Kelleni fog továbbá né-
hány vízi és mocsári növény, és egy pár arany-
hal, a felhajtás kedvéért. Mindenekelőtt dönt-
sük el, hol legyen a tó. Ha melegkedvelő növé-
nyekkel, vagy teknősökkel szeretnénk megtöl-
teni, inkább napos helyre, a talaj szintje fölé te-
gyük a tavat, mert így gyorsabban felmelegszik
a víz. A talajba süllyesztett, árnyékos helyen lé-
vő tó inkább az egyenletesen hűvöset kívánó
élőlényeknek kedvez. Miután eldöntöttük, hol
legyen a tó, ássuk a fürdőkádat a földbe. Bé-
leljük ki fekete, összehajtogatott fóliával,
amelynek szélei túlnyúlnak a kád szélein. Ha
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már félig
megtöltöttük
vízzel, a fólia
rögzül, és
széleit hajtsuk
át a kád pere-
mén, majd
rögzítsük föld-
del, vagy kö-
vekkel. Erre
s z a k e m b e r

csak galvanizált csavarokat használna, de mi
nyugodtan lemondhatunk ezekről az ínyencsé-
gekről. Akkor töltsük meg a kádat vízzel, ha
már nem nagyon akarjuk mozgatni: ennek oká-
ra bizonyára rájön a
kedves olvasó. Kéthar-
madáig töltsük a kádat,
majd várjuk meg, míg a
hőmérséklet stabilizáló-
dik, és a vezetékes víz-
ből származó klór eltá-
vozik (24 óra). Mind-
ezek után nekiláthatunk
a növények betelepíté-
sének. Ha halakat is
szeretnénk, valószínű-
leg egyéb kémiai anya-
gokat leszünk kénytele-
nek használni: legjobb,
ha egy kisállat-kereske-
désben érdeklődünk a
lehetőségekről. Látvá-
nyos lehet egy apró szi-
vattyú, amely a csörge-
dező hangról, vagy egy
apró vízesésről, szökő-
kútról gondoskodik.
Ilyen szivattyút 5-15 ezer forintért szerezhe-
tünk be az akvarisztikai boltokban vagy faisko-
lai árudákban. Fontos, hogy mindig földelt kon-
nektorokat használjunk hozzá, ugyanis ha
szándékosnak tűnik az áramcsapás, nem fizet
családunknak a biztosító. A víz csörgedezésé-
nek sebességét mindig a tavi élőlények tűrőké-
pességéhez igazítsuk: a vízililiomok nem vise-
lik el a levelüket felülről áztató folyamatos

fröcskölést, és a teknős sem örül egy víz alatti
rakétahajtóműnek. A vízi és mocsári növénye-
ket műanyag cserépbe ültetve helyezzük a tó
aljára. A cserepeket erre a célra forgalmazott
vízinövény-földdel töltsük fel. A cserép alját bé-
leljük több réteg újságpapírral, hogy megaka-
dályozzuk a talaj kimosódását. Az ültetés befe-
jeztével borítsuk a cserepek felszínét murvakö-
vekkel. A cserepeket helyezzük közvetlenül a
kád aljára, de ha a növények igénye úgy kíván-
ja, alápolcolhatjuk őket téglákkal is, hogy a
megfelelő szintre kerüljenek. A munkához
szükséges szerszámok és alapanyagok: mű-
anyag vagy hagyományos, zománcozott fürdő-
kád, félbevágott fahordó; bélésanyag, amely

nem engedi át a vizet;
szivattyú, áramforrás;
műanyag virágcsere-
pek; speciális virág-
föld, vízinövények ter-
mesztéséhez; vízinö-
vények és víziállatok;
újságpapír; murvakö-
vek és egyéb szép kö-
vek, téglák; és persze
víz.
Törekedjünk arra,
hogy a vízfelület közel
kétharmad része nö-
vényekkel fedett le-
gyen. Ha a víz színén
úszó és mocsári növé-
nyeket együtt alkal-
mazzuk, kevesebb
gondunk lesz az algák-
kal. Rendszeresen tá-
volítsuk el az elhalt nö-
vényi maradványokat.

Pótoljuk az elpárolgott vizet, de ne cseréljük le
rendszeresen a vizet, mert az árt a növények-
nek. Ha teknőst tartunk a tóban, akkor húz-
zunk kerítést a kád köré. A teknős szívesen na-
pozik a köveken, ezért hagyhatunk számára
némi szárazföldi mozgásteret is. Ha teknőst,
halat és csigát, békát stb. is tartunk a kádban,
hosszabb időre megoldottnak tekinthetjük az
élőlények táplálékellátását. 
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Nincs üdítőbb dolog a nyári kánikula idején,
mint vízparton pihenni, felüdülni. Épp ezért, ha
tehetjük, gazdagítsuk kertünket valamilyen vízi
elemmel, felidézve ezzel a vízparti nyaralóhe-
lyek hangulatát. Egy szépen kialakított tavacs-
ka nagyszerűen beilleszkedik az épített kör-
nyezetbe. Egy kertben mindenképpen lennie
kell olyan díszítő-elemnek, amely optikailag
hangsúlyos, és az összképnek a csúcspontját
képezi. Ilyen optikai súlypont lehet a víz, szinte
minden formában. Leendő tavunk méreteivel
és elhelyezésével kapcsolatban nagy segítsé-
get nyújt, ha egy vastagabb kötéllel kirajzoljuk
a medence körvonalát a talajra, majd alaposan
szemügyre vesszük a házból és a kert többi ré-
széből is. Lehetőleg keleti széltől védett, na-

pos helyet válasszunk, aminek a közelében
nincsenek fák. A vízbe hullott levelek bomlása
során ugyanis olyan sók és gázok keletkeznek,
amelyek elősegítik a zöldalgák elszaporodását
és ártanak a halaknak. Legyünk óvatosak a
környező növényekkel is. A fűzfának, a vad-
gesztenyének, a magyalnak és az aranyeső-
nek a levele mérgező hatású, a fagyökerek,
pedig megrepeszthetik a betonból készült me-
dencefalat. Legjobb, ha elképzeléseinket a tó

elhelyezéséről, méretéről, anyagáról papírra
vetjük és konzultálunk egy szakavatott kertépí-
tővel. Még az építés megkezdése előtt gondol-
junk a vízáramoltatási díszítőelemekre, a víz-
esésekre, csobogókra, valamint a világításra.
Két stílus közül választhatunk. Az egyik a sza-
bályos kis kerti medence, illetve a természetes
tavat utánzó miniatűr változat. Előbbi határozott
körvonalakkal mértani alakzatot formál. Azt
azonban ne feledjük, hogy minél egyszerűbb a
kialakítás, annál hatásosabb az eredmény. Kis
kertekbe, melyekben a rend uralkodik, inkább
a szabályos medence mellett döntsünk. Mére-
te így se legyen kisebb négy négyzetméternél,
vízmélysége pedig, ha csak növényeket aka-
runk tartani benne, minimum 50 cm, ha hala-
kat is telepítenénk, akkor 60 cm legyen. Na-
gyobb méretű medencékhez 80 cm-es víz-
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mélység ajánlott. Ha nagyobb, vadregényes
kerttel rendelkezünk, bátran tervezzünk sza-
bálytalan alakú, kaviccsal és növényekkel sze-
gélyezett kerti tavat. Sajnos egy kisebb terüle-
tű kertben ez legfeljebb jókora tócsának fog
látszani. Tavunk medencéje épülhet betonból,
bár ez hoszszadalmas és megerőltető munkát
kíván. Készülhet műanyagból is, ami ugyan ol-
csóbb, mint üvegszálas, műgyanta társa, de
élettartama is rövidebb. Ráadásul a műanyag-
ok hátránya, hogy méretük és alakjuk erősen
behatárolt. Saját tervezésű, illetve nagyobb
medencéhez használjunk rugalmas bélelő fóli-
át, ami a medence aljára pontosan belesimuló,
vízszigetelő lepel. Ennél is jobb a PVC fólia la-
minált változata, például a polietilén fólia. En-
nek várható élettartama kb. 10 év, nem annyi-
ra törékeny és a nyúlá-
si tulajdonságai is job-
bak. De a legjobb
megoldást a butilén kí-
nálja. Ez egy szinteti-
kus gumi, rugalmas és
egy életen át kitart.
Egy gondosan megter-
vezett és szépen kivite-
lezett kerti medence
növényekkel beültetve
önmagában is szép lát-
ványt nyújt, de ha moz-

gó vízzel vagy va-
lamilyen szobrá-
szati elemmel
együtt alkalmaz-
zuk, a hatás lenyű-
göző. Nem szük-
séges, hogy a víz
egyenletes felüle-
tet képezzen, cso-
boghat fali köpő-
ből vagy kis víz-
esés alakjában.

Nemcsak a látványa szép, hanem a városi zajt
is tompítja. A szökőkút és a vízesés lelke az
árammal működő szivattyú. Ehhez földkábelre
van szükség, amely nem helyettesíthető a te-
repre fektetett vezetékkel. A víz áramlása hoz-
zájárul az oxigénellátás javításához, ami kedve-
ző a halaknak, ellenben a tündérrózsák nem
kedvelik a gyorsan áramló vizet. Sajnos az
áramlás nem akadályozza meg az algásodást,
ebben a szivattyú beömlő csonkjára szerelt
szűrő segít. Ezt rendszeresen tisztítani kell.
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32 HÁZ és KERT Építőanyagok

A KOMÉP-Materiál Kft.
ajánlata az Építkezőknek:

Cégünk 1990-ben alakult, teljesen magyar tulajdonban van, kb. 80 millió Ft törzstőkével, ezen be-
lül saját telephellyel, gépparkkal rendelkezik.

Cím: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8.  Tel./fax.: (34) 311-268
E-mail: material@materialkft.t-online.hu

- Kereskedelmi üzletág: (34/311-672) 
Más gyártó cégek által előállított építőanyagok,
hő-, hang-, vízszigetelési, víz, fűtés- és villanyszerelé-
si és burkolóanyagok (csempe, járólap stb.), vala-
mint az ezekhez szükséges kiegészítő és segéd-
anyagok forgalmazását végzi. Baumit, Alföld Porce-
lán, Villeroy és Boch márkabolt. Messer hegesztő-
és minőségi gázokat forgalmaz.

- Építőgép javítás, -kölcsönzés: (34/310-457)
Döngölőket, vibrolapokat, áramfejlesztőket, felvo-
nókat, habarcskeverőket, hidraulikus állványokat,
ütvefúrókat, bontókalapácsokat, csiszológépeket
stb. javít, kölcsönöz.
Kroll hőlégfúvókat kölcsönöz, forgalmaz, javít. Kroll,
AEG, Hilti márkaszerviz. 

- Durisol falazóelem és zajvédő fal gyártó
üzletág: (34/310-457)

ÉMI minősítéssel rendelkező, igen jó hő- és hangszi-
getelő tulajdonságokkal rendelkező kézi falazóele-
meket és zajvédő panelokat gyárt, automata gép-
soron a Durisol világszabadalma alapján. Referen-
ciák: M1, M7 autópálya zajvédő fal építés

- Betonacél üzletág: (34/311-640)
Minőségi betonacél feldolgozását, hajlítását, gyár-
telepi vagy helyszíni szerelését végzi automata gépi
berendezésekkel. Évi kapacitás: kb. 3000 tonna. 
Referenciák: M0, M1, M15, M3, M5, M7 új hídjainak
betonacél szerelése, régi hidak felújításához beton-
acél szerelés, Esztergomi, Tatabányai Kórház, Szent-
endre, Szombathely, Csepreg szennyvíztisztítók. 
Keretes csőállványt kölcsönöz (kb. 5000 m2).

- Betonelem- és műkőgyártó üzletág:
(34/510-443)

Tömeg betontermékeket (útszegélykő, tipegő, ré-
zsűburkoló stb.), kútgyűrűket (symbol 198 \f
„Symbol” \s 10.5 80 - 300 cm-ig), autópálya építé-
si lépcsőket, surrantókat, hídkísérőket, pilléreket, át-
hidalókat, támfalelemeket, klf. aknákat és fed-
lapokat, szűkítőket, vagyonvédelmi kerítéseket
gyárt. Egyedi és sorozat díszítő és használati műkő-
elemeket gyárt (lépcsők, pihenők, lábazati elemek,
virágvályúk stb.) Kevertbeton eladással foglalkozik. 
Referenciák: M0 - M7 autópályák beton elemei, klf.
szennyvíztisztítók betonelemei.

- Fémszerkezetgyártó üzletág: (34/311-641)
Klf. lakatos szerkezeti munkákat végez, csarnokot
épít, szerel, egyedi nyílászárókat, kapukat, keríté-
seket (díszítő jellegű is) gyárt, szerel.


