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AKCIÓS
Lakosztály 2(+1) fő
részére konyhával
a Balaton mellett!

3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, teljes panzióval,
wellness használattal: 53 600 Ft
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, korlátlan wellness használattal,
ellátás nélkül: 2 4 000 Ft, reggelivel: 27 960 Ft
vasárnap - csütörtök idősávban:
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére, korlátlan wellness használattal,
ellátás nélkül: 20 000 Ft, reggelivel: 23 960 Ft
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FEJLŐDÉSI POTENCIÁL
a földhivatali szolgáltatásokban

Magánszemélyek is elérhetik a tulajdoni lapokkal kapcsolatos változásfigyelő-értesítésküldő
szolgáltatást e-mailen és sms-ben. A lakásmaffia jellegű bűncselekmények túlnyomó
részben az ingatlan tulajdonosának tudta nélkül történnek, ennek megakadályozásában
segíthet az értesítés. A földhivatali értesítés
igénybevételéhez éves szerződést kell kötni,
aminek díja 4 sms értesítésnél nettó 2500 forint, míg 50 darabnál nettó 3400 forint. A rendszer értesítést küld minden olyan kérelem beérkezéséről, amely széljegyre kerül az ingatlan
tulajdoni lapján, és a tulajdoni lap adatainak
változását eredményezi. Múlt szeptemberében
megindult a változásfigyelési szolgáltatás. Első
lépcsőben a TAKARNET országos földhivatali

számítógépes rendszer felhasználói számára,
akik az értesítéseket e-mailben kapják. Ez ma
már több mint 4000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzőket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervező cégeket, amelyek mind igénybe vehetik a
szolgáltatást. Közvetett hatását a lakosság is
érzékelheti, mivel gyorsabbá, biztonságosabbá válik például a banki vagy a hagyatéki ügyintézés. A földhivatalokban már jó ideje számítástechnikai eszközökkel vezetik a nyilvántartásokat. A technikai fejlődés következtében
szükségessé vált annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a tulajdoni lapról elektronikus
úton is igényelhető legyen a másolatok kiadása. Ezentúl, nem lesz akadálya a tulajdonilapmásolatok elektronikus dokumentum formájában történő szolgáltatásának sem. A szabályozás egyértelművé teszi, hogy a tulajdoni lapról
a 4000 forintos hiteles másolat mellett 2000
forintért úgynevezett nem hiteles másolatot is
lehet kérni. Ez utóbbiakhoz azonban joghatás
nem fűződik. Átalakulnak ezzel összefüggésben a másolatok fajtáira vonatkozó rendelkezések is. A módosítás elfogadását követően a tulajdoni lapokról teljes másolatot, szemlét, vagy
részleges másolatot lehet majd kérni. A teljes
másolat valamennyi bejegyzést (törölt bejegyzéseket is) tartalmazza szó szerint. A szemle
csak a fennálló bejegyzéseket, a részleges
másolat, pedig csak a kívánt bejegyzéseket
(pl. terhek) tartalmazza szó szerint. A jövőben
az el nem bírált, azaz a széljegy alapjául szol-
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gáló szerződések és határozatok tartalma is
csak az érintett fél engedélyével ismerhető
meg. A törvény főszabályként kizárja az elektronikus út használatát az ingatlan-nyilvántartási
eljárásban. Visszautal az elektronikus aláírásról
szóló törvény miniszteri indokolására, miszerint
a hosszú időhorizontú, tartósnak tekinthető
jogviszonyok esetében az elektronikus forma
kizárólagossága, azaz a papír alapú dokumentumok mellőzése a jogbiztonság sérülését
eredményezheti. A tulajdoni, az öröklési vagy
házassági vagyonjogi perekben gyakran évekkel, évtizedekkel korábbi ügyletek feltárására
van szükség. Éppen ezért elengedhetetlenül
szükség van az ilyen esetekben a papír alapú,
kézírással aláírt okiratok létére.
A főszabály alól értelemszerűen vannak kivételek: az ingatlan-nyilvántartás évek óta teljes
egészében gépi feldolgozású és az adatszolgáltatás egyre nagyobb része is adatátviteli vonalon (TakarNet-rendszeren keresztül) történik. Adatátviteli
vonalon
keresztül jelenleg
csak úgynevezett nem hiteles másolatokat
lehet beszerezni. A törvénymódosítás ezzel szemben ugyancsak a TakarNet rendszer, illetve az ügyfélkapu segítségével - 2006. márciusától lehetővé teszi a hiteles tulajdonilap-másolatok
elektronikus lekérését is. Az elektronikus tulajdoni lapot a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással látják majd el. A TakarNet használata azonban viszonylag drága és az elektronikus aláírás sem
terjedt el még széles körben, így az átlagember számára az
elektronikus tulajdoni lap a távolabbi jövő lehetősége. Márciustól
ellenben az ügyfélkapun keresz-
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tül is lehet a
tulajdoni lapokról papír
alapú másolatot
kérni,
amely postai
úton érkezik
meg az igénylőhöz. További
újdonság,
hogy a földhivatalok és közjegyzők mellett novembertől már az okmányirodák is adhatnak ki
hiteles, vagy nem hiteles tulajdonilap-másolatot. 2007. január elsejétől elektronikus úton is
benyújtható lesz az a földhivatali beadvány (kérelem), amelyhez külön melléklet (pl. szerződés) nem tartozik.
A jelenleg hatályos szabályok szerint a jogi
képviselet a földhivatal előtti valamennyi eljárásban kötelező. Ez az általános előírás számos esetben azonban indokolatlanul megnehezíti az ügyfelek életét. Példaként hozható
fel a haszonélvezet törlése.
A haszonélvezeti jog a jogosult halálával
automatikusan
megszűnik
ugyan, de az ingatlan tekintetében szükség
van annak ingatlan-nyilvántartási törlésére is. A
kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát csatolni kell. A kötelező jogi
képviselet szabályai miatt azonban a földhivatalok ilyenkor is megkövetelik a tulajdonképpen jelképes ügyvédi közreműködést (kérelem aláírását), annak ellenére, hogy a törlés
hatósági bizonyítványon alapszik. Ezt a felesleges szabályt iktatták ki. A kötelező jogi képviselet ennek értelmében leszűkül azokra az
ügyletekre, amelyeknél a jogváltozás bejegyzésére ügyvéd által ellenjegyzett okirat, vagy közjegyzői okirat szolgál.
Jogi személyek, szervezetek esetében a földhivatalhoz benyújtott okiratnak a cégszerű alá-
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írás mellett az aláíró nevét és ügyletkötői minőségét is tartalmaznia kell. Gyakorlati tapasztalatok alapján változtatták meg több lapból álló
okiratok aláírási szabályait. Nagy számú szerződő fél esetén ugyanis gondot okozott az okirat
minden lapjának a kézjeggyel történő ellátása
(szignózása). A jövőben az ilyen esetekben lehetőség lesz arra, hogy az okirat lapjait a szerződő felek helyett az általuk, erre a célra meghatalmazott személy lássa el a kézjegyével.
Kiemelt jelentőséggel bír a vételár részletekben
történő megfizetésével, illetve a tulajdonjog
fenntartással kapcsolatos szabályozás megváltozása. Részletfizetés esetén a tulajdonos a
tulajdonjogát általában fenntartja. Ez azt jelenti, hogy a vevő csak a vételár teljes kiegyenlítését követően, az eladó külön hozzájárulásával
jegyezhető be tulajdonosként. Maga a tulajdonjog fenntartás ténye is feltüntethető az ingatlan-nyilvántartásban, amely az ismételt eladás megakadályozásával a vevő érdekeit szolgálja. A tulajdonjog fenntartás ugyanakkor nem
teszi lehetetlenné a végrehajtási jog bejegyzését, és végső soron az eladott ingatlan végre-

hajtását sem. Az új megoldás szerint, ha az
eladó a szerződésben nyilatkozik arról, hogy a
bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de
legfeljebb a földhivatali benyújtást követő 6 hónapon belül megadja - úgy, hogy a tulajdonjog
fenntartás feljegyzését egyidejűleg nem kéri az ingatlanra a végrehajtási jog az engedély
megadásig már nem jegyezhető be.
A tulajdonjog fenntartás feljegyzésének a lehetősége továbbra is megmarad, azzal azonban,
hogy a feljegyzést határidőhöz lehet kötni a jövőben. Gyakorlati tapasztalatok igazolják ugyanis,
hogy a vevők a vételárat nem mindig fizetik
meg. A tulajdonjog fenntartással történt eladás
tényének a bejegyzése miatt azonban az eladónak nincs lehetősége arra, hogy az ingatlant ismételten értékesítse. A törléshez ugyanis a
vevő hozzájárulása is szükséges, enélkül pedig
az eladó csak peres úton követelheti a feljegyzés törlését. A tulajdonjog fenntartás határidőhöz kötésével a bírósági procedúra egyszerűen
elkerülhető, mivel a földhivatal törölheti a tényt
az ingatlan-nyilvántartásból, ha a felek a bejegyzési engedélyt nem csatolták.
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Az ingatlanpiac alakulása
és kilátásai a közel jövőben

Az ingatlanpiac egyik jellemzője, hogy jelentős
az eladásra szánt új lakások kínálata és
hoszszabbodik az értékesítés ideje. Az átlag
mögött azonban egyre differenciáltabb a piac. A rossz helyen lévő lakásokat csak érezhető árengedménnyel lehet eladni, míg a jó
helyen lévő és jó minőségű lakásoknál a jelentősebb áremelést is elfogadják a vevők.
Ez mutatja a szegmentáció klasszikus meglétét, mely szerint egyes ingatlanok ára
csökken, esetleg stagnál, míg mások esetében növekedés is tapasztalható. Az új lakások alapterületének csökkenése megállt,
sőt a vidéki nagyvárosokban nőtt, olyannyira, hogy eléri a meglévő lakásállomány átla-

gos nagyságát. A piaci szereplők a 2,3 százalékos prognosztizált inflációnál magasabb, 6-7 százalék körüli áremelkedést várnak az idén a magyar ingatlanpiacon. Ez
igaz a lakáspiacra is, sőt a telkek árnövekedése is ebbe a sávba esik. A lakosság által
tervezett nagyobb kiadások körében második helyen állnak az ingatlanvásárlásra, illetve lakásfelújításra szánt kiadások. A válaszadók 6 százaléka tervez ilyen vásárlást. A
választ adott háztartások 16 százaléka a nagyobb beruházásokhoz hitelt kíván felvenni.
A potenciális hitelfelvevők 32 százaléka lakás-, illetve házvásárlásra venné igénybe a köl-

csönt. Itt fontos megjegyezni, hogy az első
félév azon időszakában történtek a felmérések, amikor még csak tapasztalható volt az
államháztartás problémája, de annak mértéke még nem. Tapasztalatok szerint, a
szakértők állítása alapján, a piacon évi 4041 ezer új lakásra van kereslet. Egyre többen akarnak drágább, nagyobb alapterületű
és jobb minőségű lakást vásárolni, és ennek az árát is megadják. Az irodapiacon a
kereslet továbbra is magas - főleg Budapesten -, és javult a kihasználtsági ráta. Az idén
11-13 százalék lehet a kiadatlan irodaterületek aránya.
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Loftlakás
A fővárosban megélénkült a loftlakások iránti
érdeklődés az utóbbi egy évben. Budapesten
két év kivárás és lassú fejlődés után végre
megélénkült a tág teret kínáló, impozáns méretekkel és patinás, 19. századi, ipari műemlék
jellegű loftlakások iránti érdeklődés. Egyebek
mellett a Ferencvárosban (Gizella Malom),
Újbudán (az egykori BHG területén) és Angyalföldön (a Váci úti elhagyott gyárépületekben,
raktárakban) alakítanak ki igényes lakásokat.
Mindezt egyedi építészeti megoldásokkal, 60tól 350 négyzetméter alapterületig. A loft a világ egyik legérdekesebb ingatlantrendje. A 70es években, Anglia iparvárosaiból indult ki:
főként Liverpoolban és Manchesterben kezdték lakás- és irodai célra használni az elhagyott
gyár- és raktárépületeket. A 3-5 méter belmagasságú lakások főként a művészek új igényeit elégítik ki, hiszen a loft miliő stílusos kialakítása tág teret ad a kreativitásnak. Főként a művészvilág tagjai, továbbá orvosok, ügyvédek
szeretnének nagy légterű, tágas hajlékba köl-

tözni. Magyarországon egyelőre a fővárosban
folynak loftlakás-építések, a vidéki, egykori
nagy gyárak területén ez még nem jellemző.
Kezdetben fogalomzavar is nehezítette az értékesítést, sokan nem ismerték, az egyébként
végtelenül leegyszerűsített építészeti stílus jegyeit, s emiatt gazdagon díszített minőségi lakásokra gondoltak. A loftlakások hívei egyelőre apró tábort alkotnak. A stílus kedvelőit főként a 3 és 5 méter közötti belmagasság, a tág
és változatos kialakításra alkalmat adó belső
tér ragadja meg. Számos olyan külföldi vevő
érdeklődik, aki nemcsak itt-tartózkodásának
idejére keres loftlakást, hanem befektetési céllal is. Az elhagyatott ipari épületek egy része
műemlék jellege miatt védettséget élvez, emiatt felújítva is megtartja eredeti, külső arculatát,
míg belülről minden tekintetben modern karaktert kap. A négyzetméterárak jellemzően 380
és 700 ezer forint között mozognak, ez utóbbi
árat a különleges épületekért kérik, például toronyépületért.
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Öröklés, de mennyibe kerül…
Mekkora illetéket
kell fizetni az örökölt
ingatlan
után? Adózni is
kell az örökösnek? Mit jelent a
köteles rész? Teszi fel, teheti fel a kérdést az a személy, aki rokona, közeli rokona elvesztésével, annak ingatlan tulajdonát megörökli a velejáró kötelezettségekkel.
Íme néhány alapvető információ, melyek segíthetik a tájékozódást e területen a jogi alapokkal nem rendelkezők számára. Ha a szülő nevén ingatlan van és már csak a testvérpár örököl, ráadásul az egyik haszonélvező, így az
adásvételkor már kellett illetéket fizetnie, akkor az örökösödésből eredő illeték fizetési
kötelezettségből levonják a
más befizetett, haszonélvezeti jog után kötelezett díjat az
örökösödés után fizetendő
díjból.
Amennyiben az örökölt ingatlant nem kívánjuk megtartani,
hanem el kívánjuk adni, akkor
az öröklés után öröklési illetéket kell megfizetni, ami egyrészt az ingatlanok hagyatéki eljárásban meghatározott forgalmi értékétől, másrészt pedig attól függ, hogy milyen rokonsági
fokban állt az örökhagyóval. Az eladott ingatlanok után személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezik, ami a bevétel 25 százaléka. Természetesen nem a teljes bevétel adózik, a bevételből le kell vonni azt a forgalmi értéket, amely után megfizetésre kerül az öröklési illeték, s a megfizetett öröklési illeték összegét is. Amennyiben pedig a bevételt - az előírt
határidőn belül - saját maga vagy közeli hozzátartozója számára lakásszerzésre fordítja, nem
kell adóznia.

Hogyan adózunk örökség után? Nézzünk egy
érdekes példát. Egy esetben a szülők korábban vásároltak egy társasházi lakást, melynek
közös tulajdonosai lettek. Az édesapa elhunyt,
az ő 1/2 tulajdonrésze a közös gyermek, valamint az első házasságából származó két gyermeke között oszlik meg. Hogy a helyzet fokozódjon, ugyanerre a tulajdonrészre az édesanya haszonélvezeti jogot örököl. A hagyaték
átadását követően szeretnék értékesíteni az ingatlant. Tekintettel arra, hogy mire értékesítik
az ingatlant, az édesanya már ebben a speciális esetben 15 éve tulajdonos lesz, az ő tulajdonrésze után nem kell adózni. A másik tulajdonrész után sem lesz túl magas az adókötelezettség, feltéve, hogy örökléskor nagyjából a
forgalmi értéknek megfelelő
értéket veszik alapul az öröklési illeték megállapításához.
Ugyanis az eladáskor keletkezett bevételből adózáskor le
lehet vonni az örökléskori értéket, valamint a megfizetett
öröklési illetéket is. Így adókötelezettség alig marad.
Nagyon fontos, hogy az örökölt ingatlan, lakás után nem
kell adót fizetni! Azonban az örökölt ingatlan értékesítésekor már adókötelezettség keletkezik. A jogügyletet az adóbevallásban mindenképpen be kell vallani, akkor is, ha fizetési kötelezettsége az adózónak nem keletkezik.
Leszármazó hiányában a házastárs örököl. Egy
apa sok éve él házasságban jelenlegi feleségével, akit súlyos betegsége miatt ápol. A lakás, ahol lakik, a feleség tulajdonában van, az
apa csak haszonélvező. A feleség testvérei a
halál esetén a törvényes örökösök, mivel sem
ebből a házasságból, sem a korábbiból neki
utódja nem született. A szülők már meghaltak.
Ha az édesapa felesége nem végrendelkezett,
akkor a törvényes öröklés rendje szerint amen-
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nyiben nincsenek leszármazói, a házastárs
örököl utána. Tekintettel arra, hogy az édesapa
lesz a törvényes örökös, a lakás tulajdonosává
válik, és úgy rendelkezik vele, ahogy akar. Eladhatja, kiadhatja, vagy lakhat is benne. A Ptk.
szerint ugyanis: “607. § (1) Törvényes örökös
elsősorban az örökhagyó gyermeke. (2) Több
gyermek fejenként egyenlő részben örököl.(3)
Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi
leszármazó helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek.(4) Ha
leszármazó nincs, a házastárs örököl.”
Egy érdekes történet, amikor egy édesanya
férjhez ment egy olyan férfihez, akinek elárverezték a
házát és mindenét. A férj a
következő évben meghalt. A
törvényes öröklés rendje
szerint a leszármazók örökölnek, a házastárs mindannak a haszonélvezetét örökli, amit nem ő örököl. Leszármazók hiányában a házastárs az örökös. A
házasságkötés előtt megvolt vagyontárgy különvagyonnak minősül, és nem is válik közös
vagyonná. Amennyiben a hagyatékban adósság is van, akkor azt természetesen az örökösök kötelesek rendezni, de lehetőség van arra
is, hogy visszautasítsák az örökséget, mert
például csak adósságból áll.
Egy rendkívül érdekes történet a következő,
melyben két lánytestvérnek elhunyt az édesapja. Az elhunyt apának egy húga volt, aki a lánytestvérek keresztanyja. A nagyszülők szintén
elhunytak már korábban. A keresztanya férje
és gyermeke szintén elhunyt, így vér szerinti
hozzátartozók a lánytestvérek és a keresztanya
maradt meg a családból. Azonban időközben a
keresztanya is meghalt váratlanul. Maradt utána kézzel írt
végrendelet,
amiben egy
közeli ismerős családot
tett meg minden tulajdonának örökö-

séül. E rendkívül furcsa és kacifántos
ügyben a Ptk. 661.
§-a szerint köteles
rész illeti meg az
örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá szülőjét, ha az
öröklés megnyíltakor
az örökhagyó törvényes örököse, vagy
végintézkedés hiányában az lenne.
Mindezek alapján a
lánytestvérek köteles részre nem jogosultak. A
köteles rész mértéke egyébként a törvényes
örökrész fele. Amennyiben a végrendelet megfelel a jogszabályoknak és az örökhagyó végakaratának, és azt az örökhagyó minden befolyástól mentesen tette, akkor megtámadásának nincsen helye.
Végezetül egy példa az örökségből történő kizárásra. Egy polgár végrendelettel örökölt egy
házat, két unokatestvérét, akik az örökhagyó
gyermekei, az örökhagyó kizárta az örökségből
a végrendeletben, mert nem tartották vele a
kapcsolatot. A végrendelettel örökölt igazolni
tudja, hogy az elhunytat hosszan tartó betegsége során minden tekintetben önmaga és a családja ápolta, gondozta, nyújtott neki segítséget.
Amennyiben a két unokatestvér végrendelet hiányában az örökhagyónak törvényes örököse
lenne és az örökhagyó kizárta őket az örökségből, jogosultak az úgynevezett köteles részre,
ehhez nem kell megtámadni a végrendeletet. A
köteles rész mindannak a fele, ami törvényes
örökösként megilletné őket. Más a helyzet, ha
az örökhagyó nem kizárta, hanem kitagadta törvényes örököseit az örökségből. Kitagadás
esetén ugyanis köteles rész sem jár. A kitagadás csak akkor érvényes, ha annak okát a végrendeletben kifejezetten megjelölték, s kitagadási ok lehet, ha a törvényes örökösök súlyosan megsértik az örökhagyó irányában fennálló
eltartási kötelezettségüket. Természetesen a
törvényes örökösök megtámadhatják a végrendeletet, azonban a bizonyítás őket terheli.
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A betonszegély előnyei
Elegáns, igényesen rendben tartott kert benyomását kölcsönzi a kertnek. Megkönnyíti a
kerti munkát (fűnyírás, szegélynyírás). Elválasztja a kert elemeit, megakadályozza a díszítő, burkoló elemek keveredését, öszszemosódását.A fű közvetlenül a szegély mellett is ki
tud nőni, nem szárad ki, hiszen a betonszegélyhez nem szükséges oldalra kinyúló beton
lábazatot kialakítani. Erős és tartós, gondozást
A helyszínen készülő, tetszőleges íveket követő szegélyek nem csupán a kert díszévé válnak, hanem megkönnyítik a kertben végzendő
munkát is. A szegély maga akár tömör betonból is készülhet, melyet speciális gépekkel,
meghatározott formában és helyen készítenek.
A profi szegélyépítő szolgáltatás igénybevételével elérhetjük, hogy az elkészült szegély esztétikus és időtálló legyen. A legegyszerűbb színezetlentől (betonszürke) kezdve szinte minden szín elkészíthető. A betonszegélyekbe
akár izzósor is elhelyezhető, amely szolgálhat
díszként, de valódi kerti világításként is.

nem igényel. Ha profi szolgáltatót bízunk meg
a kivitelezéssel, gyors és tiszta munkavégzésre számíthatunk, amely nem forgatja fel a kertet.

Betonszegély készíttetése
A betonszegély elkészítése a következő munkafolyamatokból áll: előzetes felmérés, árokásás, betonkeverés, szegélyezés, simítás,
mintázás és színezés, szigetelés, majd végül
rendrakás.

Kert, építéstechnológia
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sa a már elkészült szegély szigetelőanyaggal
történő bevonása. A műanyag alapú szigetelőanyag megóvja a szegélyt a romboló környezeti hatásoktól. A szegélyezés befejezésével a
munka még nem ért véget. A keletkezett feles-

A kiforrott technológia gyors és tiszta munkavégzést tesz lehetővé. A munka során használt
gépek saját erőforrással rendelkeznek, ezért
nem veszik igénybe a ház elektromos hálózatát.
A szépítendő kertbe érkező munkacsapat (3
fő), az előzetes helyszíni felmérés idején kijelölt helyen elkészíti a szegély alapját. Az alap
egy körülbelül 25 cm széles és 2-5 cm mély
árok. A kiásott földet kívánság szerint elszállítjuk, vagy a helyszínen elhelyezzük.
Ezalatt, a csapat egyik tagja elkészíti a szegélyhez szükséges betont. A beton hagyományos
összetevőin kívül műanyag szálerősítést és a
kiválasztott alapszín festékanyagát is felhasználja. Az előkészített alapba történik a szegély
elhelyezése. A szegélyező gép egyedi kiképzésének köszönhetően bármilyen íves vagy
egyenes szegélyt képes elhelyezni. A beton folyamatosan adagolható, így a szegély viszonylag szilárd állagából eredően
helyén marad, és gyorsan megköt. Az
esetleges felületi egyenetlenségeket
erre a célra kialakított simító profilokkal
kell eldolgozni.
A munka következő fázisában a kívánt minta és színezés (második
vagy harmadik szín) kerül elhelyezésre, az erre a célra kialakított
szerszámokkal. A szegélykészítés utolsó fázi-

leges anyagokat el kell szállítani, hogy a kerti
munkának csak egyetlen nyoma maradjon: a
betonszegély.
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Az életút területe
Az életút mindig a kert bejáratának közelében
fekszik. A bejárat a kert száját szimbolizálja,
mert az kapcsolja a környezethez. A karrier a
folyó vízéből profitál. Ez a személyes életutat is
támogatja. Használhatunk forráskövet vagy
egy kis medencét folyó vízzel, hogy aktiváljuk
ezt a területet. Ha utat építünk, akkor ne legyen szálegyenes, hanem kissé kanyarogjon. Alkalmasabb a fém építőelemek (kerítés, szobor), valamint a fehér, a szürke és a kék
szín. Ez minden tárgyra és a növényekre is érvényes. Az agyagcserepekkel és a természetes színű faanyaggal itt takarékosan bánjunk. Alkalmas
növény az aranyakác,
mely napsütés és melegigényes.
Feng
shui tulajdonsága,
hogy segíti a pénzzel való bánást és a saját döntéseket. A
hibiszkusz az őszinteséget,
egyenességet mutatja, a hibiszkusz
megnyugtat, a lilaakác nyugalmat
és békét visz a kertbe, míg a levendula erősíti az idegeket.

A kapcsolatok területe
A kapcsolatok területén lehetőségünk van befolyásolni mind a magán, mind a munkahelyi
kapcsolatokat. Itt az agyag és a kő alkalmasak
az optimalizálásra. Ez a megoldás egy megszűnt kapcsolatnak éppúgy segít, mint egy vitásnak. A narancs és a sárga színű virágok és
termések nagyon hasznosak. Ügyeljünk arra,
hogy egyetlen növényt és tárgyat se tegyünk
egyedül erre a helyre. Ha állandó párkapcsolatot keresünk, akkor egyazon fajból két-két növényt telepíthetünk. Az illatos növények támogató hatásúak. Kedvező színek a piros, a narancs, a sárga és a barna összes árnyalata. Takarékosan bánjunk az örökzöldekkel és a gyorsan növő növényekkel. Kerüljük a természetes
színű faanyagot és a fehér virágokat. Például a
liliom alkalmas arra, hogy a kapcsolatok
báguá-területét lendületbe hozzuk. A
nemes orgona bokor nyugtató hatású
és békülékennyé teszi az embert, a
cipruska közösségi érzést közvetít egymás felé, a Waldstein – pimpó pedig
nyugalmat és megfontoltságot visz a
kapcsolatokba.
Az egészség és a család területe
Ez a terület szoros
kapcsolatban áll a
múlttal. Tanácsadáskor mindig rátérek a felmenő
rokonságra. Ha nincs kapcsolat a szülőkkel, a nagyszülőkkel vagy más élő rokonokkal, elszakadt egy fontos
szál. A szüleink nélkül nem
lennénk, ezért a saját továbbjutásunkhoz szükséges a meg-
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zó területén. A kialakításhoz előnyös, ha ezen
a területen kerüljük a tűlevelűek kizárólagos ültetését. A zöld és a kék színek kedvezőek. A
fehéret, a szürkét és a pirosat ne vigyük túlzásba. Takarékoskodjunk a fémtárgyakkal és a
gömb alakúra metszett, illetve egyéves növényekkel. A boróka ezen a területen az állandóságot és a toleranciát szimbolizálja, a macskamenta eszünkbe juttatja a múltat, míg az oszlopos tiszafa helyrehozza a kapcsolatot az ősökkel.

bocsátás mindazért, ami történt. Ha örömmel
tekintünk a múltba, akkor sokkal könnyebben megyünk a jövő felé. Még
ha történt is pár nem túl szép dolog, ezek elveszítik jelentőségüket, ahogy önállósulunk.
Bármilyen korban élünk, lehet
esélyünk a dolgokat nem megismételni. Ha sikerül elszakítani a
vörös szálat, mely minden családon keresztülhalad, akkor szabadok vagyunk. Mielőtt azonban feldolgoznánk a családunk történetét, rendet kell tennünk a kert idevonatko-

A gazdagság és az áldás területe
A pénz a társadalmunk motorja, és pénz nélkül
sok minden lehetetlen. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a világ számos országához képest nekünk jól megy. Ha komoly anyagi gondjaink vannak, vagy nem tudjuk megtartani a
pénzünket, akkor fogadjuk meg a következő
tanácsot: a folyóvíz legjobb kiegészítő elem a
kerthez. Ízlés dolga, hogy teszünk –e bele forráskövet vagy vízi figurát. A legfontosabb, hogy
a víz mozogjon. Ezzel a területtel függenek össze az áldások is az életben. Ez alatt a nem
anyagi értékeket értjük. Áldást jelenthet egy
számunkra értékes ember is. A víz helyett egy
értékes tárgy, például szobor is erősítheti a
gazdagság területét. A gazdagság területén
előnyös az élő víz szökőkút formájában, egy
forráskő és a hozzá tartozó patak egy színes,
forgó és gazdagon termő bokrok, fák. A kék és
a zöld színek, valamint a gyorsan növő növények és a faanyag nagyon kedvezőek. Takarékoskodjunk a fehér és piros
virágú növényekkel, a tövises bokrokkal, a fémanyagokkal,
például a kerítésnél, a
szobrokkal és a hegyes
tárgyakkal.
A kert középpontja
A középpont nem csak
Kínában a centrum szimbóluma. Gondoljunk csak
Ausztria négyszögletű udvaraira és
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zött áll, és át tudja adni az energiáját az embernek és a másik nyolc báguá-területnek. Ne ültessünk a középpontba semmilyen fát. Megengedett a tai csi megjelölése egy kőkör, spirál
vagy egyedül álló növény segítségével. A kövek, az agyagcserepek és a piros, narancs,
sárga, barna színek minden árnyalata szintén
erősítik a centrumot. Kerüljük a zöld, a fehér
és a szürke színek túlzott használatát, valamint
a fa- és fémanyagok kizárólagos felhasználását.

a spekulációs korszak épületeinek belső udvarára a nagyobb városokban. A ház közepe ott
is mindig szabad volt. A tai csi, ahogy a feng
shuiban hívják, a kert összes funkciójáért felelős. A középből jöhet létre az egészség, a boldogság és az elégedettség. Középen lenni azt
jelenti, energiát merítünk az univerzum kimeríthetetlen készletéből. A kert itt az ég és föld kö-

A segítőkész emberek területe
Túl kevés időnk van az életben? Akkor a segítőkész emberek tartománya alkalmas arra,
hogy egy kicsit megállítsuk az időt. Tegyük a
nyaralás emlékeit erre a területre, vagy olyan
ajándékokat, amelyeket a barátainktól kaptunk. A nyaralás és a barátok emléke egy kicsit
elfeledteti az időt és a kapkodásunkat. Itt az
élet társasági oldala is szimbolikusan fókuszba
kerül. Ez a terület alkalmas egy kényelmes pi-

Kert, építéstechnológia

henőhely kialakítására. Kedvező kialakítási elemek a fém-, agyag- és kőtárgyak, valamint a
narancs, sárga, barna, fehér és szürke színek.
Előnytelen a piros, a kék és a fekete szín, valamint a csillag alakú és legyezőszerű alakok. A
víz nem előnyös a segítőkész emberek területén. A tatárvirág nyitottá tesz az új kihívásokra,
a tollborzfű az elegancia megtestesítője, a csil-
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lagmagnólia segít a gondok öntudatos és fölényes leküzdésében, míg a rózsamandula a barátságot idézi az életben.
A gyerekek és a kreativitás területe
Ha vannak gyerekeink, akkor ezen a területen
tehetünk értük valamit. A gyerekek többnyire
nagyon szeretik ezt a helyet. Ügyeljünk a kreatív játéklehetőségekre. A játékélmény egy vizsgálat szerint játékonként négy percre korlátozódik. A
bokrokkal és rejtekhelyekkel kialakított kalandos játszóhelyeken a játékidő sokszorosa ennek. Akár van
gyerekünk, akár nincs, törődjünk a
saját kreativitásunkkal is, mert ez a
terület felel meg a könnyedségnek
az életben, és a lehetőségnek,
hogy a gondolatokat tettre változtassuk. Kreatív fantáziánkat itt szabadjára engedhetjük. Ez támogatólag hat a többi kertterületre. A
kerek formák és a fehér, narancs,
sárga, barna színek támogatják ezt
a részt. Kerüljük a víz és a piros
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Kerüljük a zöld, fehér és szürke színek túlzott
használatát, valamint a fa- és fémanyagok kizárólagos alkalmazását. A mogyorónak földhöz
kötő és központosító hatása van, a kacurafa a
védettség érzését közvetíti.

szín alkalmazását. A vadgesztenye fokozza a
játékkedvet, a gömbfenyő a strukturális fejlődésben segít, míg a szarkaláb az éberséget és
a pampafű a tevékenységekben lelt örömöt
szimbolizálja.
A tudás és a belső nyugalom területe
Rohanó időnkben egyre fontosabb a nyugalom
és a befelé fordulás. A kapkodást és a stresszt
leginkább ezen a területen tudjuk leépíteni. Ehhez hasznos, ha magunkba is betekintünk,
hogy megtudjuk, hol állunk az életben és
hová tartunk. Ezen a helyen ez könnyebb,
mint az összes többi helyen. Ügyeljünk arra,
hogy itt ne legyen túl sok mozgás. Ha döntöttünk egy megoldás mellett, akkor maradjon is úgy. „A tudás hatalom”, mondja egy
régi közmondás. A tudás meg is nyugtat.
Belső nyugalmunk fokozására használhatunk nehéz anyagokat, például agyagedényeket vagy köveket. Terméskövekkel is kirakhatunk egy helyet, ülőhelynek kialakítva.
Ebben a tartományban nagyon előnyös a japán stílusú meditációs hely. A piros virágú
és termésű bokrok kedvezőek. A sárga, narancs és barna színek szintén előnyösek.

A hírnév és a megvilágosodás területe
Társadalmi státuszunk mellett spirituális oldalunkat is erősíthetjük ezen a területen. Mindenfajta, saját tapasztalattal végzett tevékenység
megnyilvánulhat itt. Ez a régió aktív hozzáállást
kíván meg, mind a terv összeállításakor, mind a
megvalósításkor. Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek se átmeneti dolgok, se olyanok, melyek elvesztették a funkciójukat. A meghibásodott tárgyakat, mindig azonnal javítsuk meg. A
vállalkozók úgy javíthatják a róluk alkotott képet, hogy ezt a területet a cégük mottója szerint alakítják át. Lehetőségünk van arra is, hogy
a cégemblémát a területen megjelenítsük. Virágokból kirakva helyezzük el az ágyásban,
vagy egy táblán a kerítésre vagy a falra rögzítjük. A feltűnő, harsány megjelenés itt segítő
hatású. A legyező és csillag alakú szerkezeti
elemek, valamint a rikító zöld és piros színek
nagyon előnyösek. Takarékosan bánjunk a
fém-, agyag-, és kőtárgyakkal, valamint a narancs, sárga, barna és kék színekkel. A török
mák érvényesülési vágyat jelent, a magyal könnyű és levegős érzést visz a kertbe.
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Intenzív zöldtető árasztásos öntözéssel

Egy ház lakóinak a számára általában a pázsit
nyújtja azt a használati és esztétikai értéket,
amit az emberek elvárnak az otthonhoz közvetlenül kapcsolódó kerttől. A gyep azonban az
egyik legigényesebb kultúra,
hiszen intenzív gondozás nélkül még a természetes talajon
is kiég, folyamatos tápanyag
utánpótlás hiányában megritkul, a levegőtlenség következtében, pedig mohásodik. A tetőn ennél sokkal mostohább
körülmények között kell díszelegnie a gyepnek, mert vékonyabb a rendelkezésre álló ültető közeg, emiatt kevesebb tápanyagot tárol, jobban átmelegszik, és öntözés
nélkül szinte biztosan kipusztul. Manapság
egyre kedveltebb a zöldtetők létrehozása,
megvalósítása.

Megoldásként az a külföldön már elterjedt
árasztásos technológia kínálkozik, amelynek
lényege, hogy 1-2 cm-es vízfilmet folyamatosan visszaduzzasztanak a tetőn, és az elpárolgott nedvesség pótlására
nemcsak a hálózatot, hanem a
természetes csapadékvizet is
hasznosítják. A rendelkezésre
álló vízmennyiséget egy úszószelep érzékeli, és hiány esetén folyamatosan feltölti az elárasztásra kijelölt tetőfelületet.
A rendszer hibátlan működésének egyik feltétele a lejtésmentes aljzat, kiemelt minőségben végzett gyökérálló tetőszigetelés, nagy vízelvezető és levegőztető kapacitású drénréteg, továbbá egy olyan különleges összefolyó, amelybe elhelyezhető és az
igény megszűnése után eltávolítható egy túlfo-
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aljzatot. Következő lépés a növénymezők térdfalainak a megépítése és a vízszint-szabályozó
aknák letelepítése, valamint a hálózatba történő bekötés. Erre hordják a termőréteget, és
ezzel párhuzamosan készítik a finom zúzalékba helyezett kis kockakő burkolatot. A túlfolyó
idomok elhelyezésénél és beszintezésénél amennyiben háromnál több víznyelő pontról
van szó - az összefolyók közül célszerű egyet
kijelölni és a téli leeresztést, valamint a tavaszi
feltöltést ezzel elvégezni.
Ha a vízpróba sikeres volt, jöhet a növények telepítése. Itt a hagyományos úton járhatunk el.
Az alkalmazott növénylista összeállításánál
azonban vegyük figyelembe, hogy ilyen élőhelyen a vízkedvelő fajoknak teremthetünk kedvező környezetet. Csodálkozva tapasztaljuk
majd, hogy milyen jól érzik magukat a tuják, a
salixok, a buddleiák. A növények elfagyásának
csökkentése miatt a vegetációs időszak után a
vízduzzasztást feltétlenül meg kell szüntetni.
A feladat szépsége mellett a zöldtető számos
problémára is megoldást nyújt. Ilyenek többek
között az alacsony beruházási költség, az,
hogy nincs szükség lejtésképző rétegre, ezáltal kisebb a szerkezet súlya és vastagsága.
Ökológiailag a vízgazdálkodás is követhetőbb
így, és növénytanilag kedvezőbb a vízutánpótlás, nagyobb a hőcsillapítás. A szórófejes
rendszereknél egyszerűbb az üzemeltetése, a
fenntartása és a karbantartása. A homlokzatokat és a nyílászárókat szeles időben sem permetezi. Vagyonvédelmi szempontból ugyancsak kedvező, mert nem tartalmaz nagy értékű
elemet.
lyóidom. Ez ugyanis nélkülözhetetlen a téli leeresztéshez.
A tetőszigetelés anyagául 1,5 mm vastag, gyökérálló fóliaszigetelést érdemes válasz-tani,
amelyet lazán fektetnek, és forró levegővel leplesítenek. A szigetelés lepróbálása után kerülhet sor a mechanikai védőréteg és a különleges kétoldalt perforált felülszivárogtató táblák
elhelyezésére. Ezt követi a feltöltés a 2-4 mm
szemnagyságú zúzalékkal, melyet a táblák mélyedéseibe nyomnak, ezáltal biztosítva a stabil
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ló palánták fejlődnek. Ezek némi takarás mellett már a tél végén, illetve a tavasz legelején virágba borulnak és a nyár közepéig nyílnak.
Kétnyári virág a százszorszép is, amelynek palántáit akár a gyep közé is lehet ültetni. A nefelejcs palánták szeretteink sírját díszíthetik. A

Az őszi hónapok a heteiben a virágoskert egyik
legvidámabb, legváltozatosabb színű lakója az
őszirózsa. Virágai tartósan nyílnak, főleg, ha a
hervadt, elnyílt virágokat eltávolítjuk a tövekről,
és nem sajnáljuk tőlük az öntözővizet sem.
Most, hogy egyre korábban borul a kertre az
esti sötétség, a kertészeknek már azon jár az
eszük, hogy miként tehetnék jövőre még szebbé, még gazdagabbá a házuk táját. A tapasztalt
kertápolók ilyenkor szedik elő a fiókból a kétnyári virágok magjait. Ezek közül a leggyakoribb az árvácska, amelynek az utóbbi években
igen szép és sokat virágzó változatai kerültek
forgalomba. A meleg földbe elvetett magok
gyorsan kicsíráznak és belőlük erőteljes, télál-

holdviola lapos, barna magjából erőteljes palánta fejlődik, és áprilisban hozza 50-70 cm
magas szárán liláskék virágait. Ezek termőiből
alakulnak ki az ezüstös “júdáspénzeket” hordozó becőtermések. Ne feledkezzünk meg az
illatos virágú sárga viola magjának elvetéséről
sem, hiszen ez a virág - meleg, napos helyen
- egyike a kert ékességeinek!
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A KOMÉP-Materiál Kft.
ajánlata az Építkezőknek:
Cégünk 1990-ben alakult, teljesen magyar tulajdonban van, kb. 80 millió Ft törzstőkével, ezen belül saját telephellyel, gépparkkal rendelkezik.
- Kereskedelmi üzletág: (34/311-672)
Más gyártó cégek által előállított építőanyagok,
hő-, hang-, vízszigetelési, víz, fűtés- és villanyszerelési és burkolóanyagok (csempe, járólap stb.), valamint az ezekhez szükséges kiegészítő és segédanyagok forgalmazását végzi. Baumit, Alföld Porcelán, Villeroy és Boch márkabolt. Messer hegesztőés minőségi gázokat forgalmaz.

- Építőgép javítás, -kölcsönzés: (34/310-457)
Döngölőket, vibrolapokat, áramfejlesztőket, felvonókat, 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 hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkező kézi falazóelemeket és zajvédő panelokat gyárt, automata gépsoron a Durisol világszabadalma alapján. Referenciák: M1, M7 autópálya zajvédő fal építés

- Betonacél üzletág: (34/311-640)
Minőségi betonacél feldolgozását, hajlítását, gyártelepi 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 betonacél szerelés, Esztergomi, Tatabányai Kórház, Szentendre, Szombathely, Csepreg szennyvíztisztítók.
Keretes csőállványt kölcsönöz (kb. 5000 m2).

- Betonelem- és műkőgyártó üzletág:
(34/510-443)
Tömeg betontermékeket (útszegélykő, tipegő, rézsűburkoló stb.), kútgyűrűket (symbol 198 \f
„Symbol” \s 10.5 80 - 300 cm-ig), autópálya építési lépcsőket, surrantókat, hídkísérőket, pilléreket, áthidalókat, támfalelemeket, klf. aknákat és fedlapokat, szűkítőket, vagyonvédelmi kerítéseket
gyárt. Egyedi és sorozat díszítő és használati műkőelemeket 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, kerítéseket (díszítő jellegű is) gyárt, szerel.

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

