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BEVEZETÉS 
 

Egy építkezés során minden egyes döntésnek  
több tízezer, de még inkább több százezer  
(esetenként több millió) forintos tétje van. 
Ráadásul amiről döntünk, az jövendő otthonunk  
lesz évtizedeken keresztül.  
Nem árt tehát alaposan felkészülni ezekre a döntésekre. 

 

Üdvözlöm, Bodnár György vagyok.  
Több mint másfél évtizedet töltöttem el hazai építőanyag-gyártó cégek vezetőjeként, mielőtt 
2010-ben létrehoztam Az építő közösséget.  

 Az építőipari piacon eltöltött idő alatt ugyanis azt láttam, hogy 
► a magyar épületek többsége egyáltalán nem felel meg a XXI. század követelményeinek, 
nagyon sokszor még egy szlovák (nem német!) összehasonlításban sem állja meg a helyét, 
► viszont ezzel szemben aránytalanul sokba kerül. 
 Meggyőződésem, hogy ha a magyar építkezők felkészültebben vágnának bele életük 
talán legnagyobb beruházásába, akkor a végeredmény is sokkal jobb lenne. 
Az építő közösség ebben a felkészülésben nyújt – bátran ki merem jelenteni – 
Magyarországon egyedülálló segítséget. (Sőt, aztán a megvalósításnál is!) 
Remélem, hogy Önnek is segíteni tudunk abban, hogy már első építkezése során is minél 
inkább álmai otthonát hozza létre! 

A meglehetősen cinikus mondás szerint első házunkat az ellenségünknek építjük, a 
másodikat a barátunknak, a harmadikat magunknak. 
Jót nevetünk ezen a már-már szólásmondáson, de inkább kínunkban. 
Elvégre nagyon kevés magyar család engedheti meg magának, hogy több tízmillió forint 
beáldozásával addig kísérletezgessen, amíg egyszer majd jól sikerül… 
Jó (vagy rossz) hír, hogy tökéletes ház valószínűleg nem létezik (harmadszorra sem…), de arra 
igenis reális az esély, hogy egy kis odafigyeléssel már elsőre is remek otthont tudunk 
magunknak építeni. 

 

 

 

 

 

http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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 A házépítések egyik keserű tapasztalata (nyilván erre utal „az első házunkat az 
ellenségünknek építjük” mondás is), hogy mire véget ér az építkezés, addigra a legtöbb 
építkező már mindazzal a tapasztalattal rendelkezik, mellyel akár egy jó (jobb) házat is meg 
tudna építtetni – de akkor már késő… 
Úgy is fogalmazhatnék, hogy Az építő közösség célja, hogy az építkezők mindazon 
tapasztalatok legalább 80%-ával az építkezés előtt rendelkezzenek, melyekre egyébként 
csak az építkezés végére tennének szert!  

Ebben a kis könyvben ezekből a tapasztalatokból osztok meg jó néhányat. 
Visszajelzések sora igazolja, hogy ezen ismeretek, ezen jó tanácsok mindegyike több százezer 
forintra „váltható” az építkezés során! (Ami valójában úgy valósul meg, hogy ezeknek az 
alapelveknek a figyelmen kívül hagyása sok százezer/millió forintos ablakon kidobott pénzt 
jelent az építkezés során – az ezzel járó műszaki kompromisszumok tömkelegéről már nem is 
beszélve.) 
Használja őket minél sikeresebben! 

 

 

  

http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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    Fotó: energiaterv.hu 

 

MIÉRT VAN NEHEZEBB HELYZETBEN NAPJAINK ÉPÍTKEZŐJE, MINT 
SZÜLEINK, NAGYSZÜLEINK? 

Napjaink házai sokkal bonyolultabbak, mint elődeink házai. (Hogy ez jó, vagy rossz, abba 
most ne menjünk bele.) 
Ennek oka, hogy  
► napjaink házaival szemben sokkal komolyabb, sokkal szigorúbb energiahatékonysági 
elvárásokat támasztunk, mint valaha korábban, 
► napjainkban (lustaságból?) sokkal több kényelmi funkcióra tartunk igényt egy házban, 
mint korábban valaha. 
Nem nagy túlzás kijelenteni, hogy napjaink házaiban minden mindennel összefügg – 
bármihez nyúlunk, az legalább még másik három, látszólag egyáltalán nem kapcsoló 
területre (épületszerkezetre vagy berendezésre) lesz hatással.  

Egyik kedvenc példám a felújítások világából való, de nagyon jól példázza a lényeget az új 
építők számára is. 
Tegyük fel, hogy valaki szeretné energiatakarékosabbá tenni otthonát. Nyilvánvaló lépésnek 
tűnik számára a ház hőszigetelésének feljavítása. Azt azonban már tudja (mert ő már egy 
átlagosnál felkészültebb építkező!), hogy hiába szigeteli le a falakat, ha az ablakokhoz nem 
nyúl, akkor a hő majd a falak helyett azokon át fog elszökni! 
Úgy dönt tehát, hogy a házfelújítás során a falakat fogja utólagos hőszigeteléssel ellátni, és 
ezzel párhuzamosan elvégzi a nyílászárók cseréjét is jobb, energiatakarékosabb példányokra. 
Szakember bevonásával kiszámolja (ez is a felkészült építkező egyik ismeretőjegye!), hogy 
ezekkel a beavatkozásokkal körülbelül 40%-os energia megtakarításra számíthat. (Ez 
egyébként teljesen reális egy átlagos magyar ház esetében!) 
Gondosan kiválasztja a mesterembereket (még egy jellemzője a felkészült építkezőnek!), akik 
szépen fel is vonulnak, és – látszólag megfelelően – el is végzik a munkát.   
Az építtető izgatottan várja az első telet, amikor végre learathatja munkája gyümölcsét – az 
alacsonyabb számlák képében.  
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És bizony igencsak megnyúlt képpel figyeli azt, hogy a számlák alapján bizony nem csökkent 
40%-al az energiafelhasználás – jó, ha 20%-al. 
Dühöngés, csalódottság. (Az indulatszavak ecsetelésétől eltekintek…)  
„Igyekeztem odafigyelni, de engem is átvertek. Nem lett volna szabad belevágni egy ilyenbe, 
merő pénzkidobás.” 
Pedig lehet, hogy ezúttal nincs igaza. Lehet, hogy a mesteremberek tényleg jó munkát 
végeztek (és még az anyagok is megfelelőek voltak)! 
Mi lehet akkor a rejtély megoldása? 
Könnyen lehet, hogy az okokat egészen máshol kell keresni – a gépészet területén! 
 
A példabeli házban jó eséllyel valamilyen hagyományos gázkazán szolgáltatja a fűtést. 
Még az is lehet, hogy ennek névleges teljesítményét annak idején nem hasraütésszerűen 
határozták meg, hanem kiszámolták. (A fűtőberendezésnek annyi hőt kell termelni, hogy az 
pótolja a határoló szerkezeteken keresztüli hőveszteséget.) 
A gond csak az, hogy az ilyen hagyományos gázkazánok csak a névlegeshez közeli 
teljesítménytartományban képesek jó hatásfokkal üzemelni. Minél jobban eltávolodunk ettől 
az értéktől, annál jobban romlik a hatásfok. (Ugyannyi gázból csak kevesebb hőt termel a 
kazán.) 
A példabeli ház kazánját annak idején a szigeteletlen házra méretezték, ebben a 
tartományban egész jó hatásfokkal üzemelt. Amint azonban a szigeteléssel lecsökkentettük a 
hőveszteséget, már sokkal kevesebb lett a fűtési hőigény. A régi kazán túl nagy teljesítményű 
lett a valós igényekhez képest, névleges teljesítménye töredékén lett kénytelen üzemelni – 
hatásfoka jelentősen romlott. 
A hatásfok-csökkenés pedig „elvitte” a szigeteléssel elért megtakarítás egy jó részét! 
 
A helyzet persze nem tragikus, mert ha majd a példabeli házban a tulajdonos lecseréli a 
kazánt egy az új szituációhoz illő kisebb teljesítményűre, akkor – jó eséllyel – 
varázsütésszerűen létrejön majd a megálmodott 40%-os megtakarítás. 
Csak tudni kell, hová nyúljon… 
 
Megjegyzés: a példa 2017-ben azért sántít, mert 2016 óta már nem lehet hagyományos  
gázkazánokat üzembe helyezni Magyarországon sem. (Így az Ön számára már nem lesz 
dilemma az, hogy gázfűtés esetén hagyományos vagy kondenzációs kazánt szereljen be… 
Igaz, ez a megkönnyebbülés több pénzébe is fog kerülni ) A ma már ezen a téren (egyelőre) 
egyedüli alternatívát nyújtó kondenzációs kazánok viszont nem ennyire érzékenyek a 
névleges teljesítménytől való eltérésre. 

   
Tanulság #1.: A házépítésnél az első lépéstől kezdve az utolsóig HÁZ-ban (mint 
rendszerben) kell gondolkodni, nem egyedi alkotórészekben! 

A következő részben megvizsgáljuk azt, hogy ennek a kijelentésnek milyen mélyre ható 
következményei vannak már a tervezés időszakában (sőt, már a tervező-választásnál is)!  
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HOGYAN TERVEZZÜNK (TERVEZTESSÜNK) 
EGY MAI MODERN HÁZAT?  

 Az épületszerkezetek és berendezések „összefonódására” hosszan lehetne sorolni az 
előzőhöz hasonló példákat.  
Amit talán legkönnyebb elképzelni: 
Egy ház szerkezetét és fűtési rendszerét ma már nem lehet egymástól függetlenül 
megtervezni! Nem nehéz elképzelni, hogy ha javítjuk a határoló szerkezetek (alap, lábazat, 
falak, födém, tető) hőszigetelő képességét, akkor kisebb teljesítményű gépészetre lesz 
szükség. Másként is meg lehet fogalmazni: ha az egyikre költünk, akkor a másikon lehet egy 
kicsit spórolni. (A helyzetet azért – nem kicsit – az is bonyolítja, hogy a gépészet nem csak 
fűtésből áll, hanem – többek között – hűtésből, és szellőzésből is, és ezek is „bekavarnak” 
ebbe a látszólag egyszerű összefüggésbe…)  
A szerkezet és a gépészet összehangolása ily módon egyfajta optimalizációs, egyfajta 
iterációs folyamat, ahol a cél az igényeket teljesítő, legjobb ár-érték arányú megoldás 
megtalálása. 

Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy éppen amiatt, hogy a házban szinte minden 
összefügg mindennel, így nem elegendő mindenből a legjobbat megvenni! 
Az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében (Az előkészítés) igen érzékletes példa 
található ennek alátámasztására. 
Egy cégnek nagyon jól ment a kilencvenes években. Szinte azt sem tudták, hová tegyék a sok 
befolyó pénzt. Úgy döntöttek, hogy teljesen felújítják a gyártósorukat. 
Minden gépből megvették az akkor kapható legkorszerűbbet (és legdrágábbat…), nagy 
odafigyeléssel összeépítették őket, és döbbenten tapasztalták, hogy az új gyártósor 
rosszabbul teljesített, mint a régi! 
Az egyenként kiváló alkotóelemekből nem feltétlenül lesz jó EGÉSZ! 
Mindig RENDSZERBEN kell gondolkodni – és bizony ehhez kell igazán a szaktudás! 

 Ha meggyőzőnek tűnik az, amit eddig olvasott, akkor innen már csak egy lépés eljutni 
odáig, hogy a jó háztervekhez ma már nélkülözhetetlen (lenne), hogy már a tervezési 
szakaszban aktívan jelen legyen 
► építész (aki a szerkezetekért, a külső és belső térkialakításért, a ház megjelenéséért felel), 
► statikus (speciális épületszerkezeteket kell méretezzen, ellenőrizzen), 
► épületgépész (neki kell megtervezni a fűtési-, hűtési-, szellőzési rendszert, a vízellátásról 
nem is beszélve), 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
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► kivitelező (aki gyakorlati oldalról lát rá a dolgokra), 
► épületvillamossági szakember (az épületautomatizálás ma már sokkal többet jelent az 
egyszerű villanyszerelésnél!), 
► és ne adj Isten, belsőépítész vagy lakberendező. 

Ezeknek a szakembereknek mind különböző szempontrendszerük van, mely szempontok 
óhatatlanul előkerülnek az építkezés során. Csak az a gond, hogy ha a Magyarországon 
„hagyományosnak” számító „soros” építkezést követjük (amikor az aktuális szakemberek 
adják egymásnak a kilincset egymás után), akkor túl későn. 

Ezen a téren is döbbenetes példákat lehetne sorolni. Egyszerre komikus és tragikus az a 
szituáció, amikor az építkező csak az építkezés végén szánja rá magát arra döntésre, hogy 
napkollektort szereltet a házra. Aztán amikor a szerelvényezés során be akarnák vinni a 
rendszerhez tartozó több száz literes melegvíz-tárolót a gépészeti helyiségbe, akkor derül ki, 
hogy nem fér be az ajtón…  
Mert erre speciel senki nem gondolt… 

Tapasztalatok szerint ezt a közös munkát Önnek kell kezdeményeznie – legalább úgy, hogy 
olyan építészt választ, aki ebben a szellemben dolgozik, és képes is összefogni a 
társszakmákat.  

Tanulság #2.: Már a tervezési folyamatnál gondoskodni kell arról, hogy valamennyi, a 
házépítés során fontos szempont megjelenjen a végleges terven. 
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AZ OPTIMÁLIS TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGY RENDHAGYÓ MÓDJA 
(avagy a kockás papír egy alternatívája) 

 
 Talán furcsán hangzik, de nem árt megbarátkozni vele: egy házépítésnél az első 
komoly munka az építkezőé, és nem a tervezőé! 

Ideális esetben a családnak hosszú, közös beszélgetések során kell megfogalmaznia, mit is 
vár el a jövendő otthonától. Ezekben az elképzelésekben egyaránt meg kell jelenjen a család 
egészének jövőképe, de egyúttal minden egyes családtag egyéni elvárásai is. Ez egyáltalán 
nem egyszerű, akár konfliktusokkal is terhelt folyamat, ami azonban – meggyőződésem 
szerint – rengeteg előnnyel is jár. (Gondoljunk bele, hogy ilyen beszélgetésekre, ilyen közös 
jövőképre amúgy is nagy szükség lenne, azonban legtöbbször hiányzik a rászánt idő. Itt egy 
remek apropó!)  

Az Építem a házam könyvsorozat 4. kötetében (Szépség és praktikum) részletesen 
foglalkozunk a belső térelhatárolás dilemmáival és lehetőségeivel. 
Itt esik szó arról is, hogy minden házban háromféle tér kialakításáról kell gondoskodni. (Ezek 
természetesen át is fedhetik egymást.) 
Kellenek közösségi terek – ide engedjük be vendégeinket, barátainkat, itt zajlik a tágabb 
értelemben vett közösségi élet. 
Aztán kellenek olyan terek, melyek már a család számára vannak fenntartva. Ezek a közös 
családi tevékenységek, események helyszínei. 
És végül nagyon fontos az, hogy minden egyes családtagnak kell legyen biztosítva saját privát 
tér. Ahol maga lehet, ahová visszavonulhat, ahol hobbijának élhet. 
 
Ezeknek az igényeknek az átgondolása például ennek a fázisnak (nevezzük ezt az építkezés 
nulladik fázisának!) egyik feladata. 

    

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-4.-kotet-szepseg-es-praktikum/


9 
 

 Nagyon fontos lenne, hogy a közösen elfogadott, letisztult elvárás-rendszer írásban 
rögzítsük! (Ezt a nemes feladatot célszerűen a családfő vállalhatja magára ). Maximum két-
három oldal, benne minden családtagnak és a család egészének az élettérre vonatkozó 
jövőképe. (Az írás bizonyítottan segít a gondolatok pontos megfogalmazásában, 
összegzésében.) Ezt az elvárás-rendszert lehet aztán átadni a házterveket készítő 
építésznek.  
 
 A mai magyar valóságban ehelyett az építkezők többsége saját készítésű skiccekkel 
érkezik az építészhez. Ez persze nem okvetlenül baj, de azért megpróbálok néhány hátrányt 
is felsorolni.  
► Az imént megfogalmazott elvárás-rendszert ilyenkor az építkező „fordítja le” alaprajzra, 
terekre úgy, hogy ehhez valójában semmiféle felkészültsége nincsen, ennek „tudományát” 
sohasem tanulta. (Persze a focihoz és a házépítéshez mindenki ért, de azért?)  
► Sok építész szentírásnak veszi ezt a kiindulást, és ezt áll neki alakítgatni, javítgatni. 
Miközben lehet, hogy már az egész tervezési folyamat kiindulópontja is rossz. Az eredmény 
legjobb esetben is egy kompromisszum. (Gondoljunk bele, hogy mekkora elhivatottságra 
önbizalomra és tapintatosságra van szükség, hogy egy építész azzal kezdje a reménybeli 
közös munkát, hogy kritizálni kezdi a megrendelő dédelgetett vázlatait?)  
► Ha öt építésznek adjuk is oda a skicceinket, akkor is nagyjából egyféle koncepciót kapunk 
vissza ezek alapján.  
 
A Tervcafék 2011-ig visszavezethető történetében volt két olyan „kockás papíros” terv, 
melyet mindenféle építész-tudástól mentes építkező rajzolt, s amelyekbe egyetlen 
szakember sem tudott belekötni. Általános volt a véleményt, hogy térformálás 
szempontjából ezek a tervek jobbak voltak, mint a profik által rajzolt tervek nagy része! 
A helyzet tehát nem reménytelen, de tegyük hozzá, hogy több száz tervből beszélünk 
kettőről… 
Hogy mi az a Tervcafé? Erről is lesz szó majd később! 
 
 Ha viszont a szöveges elvárás-rendszert adjuk át (a saját magunk készítette vázlatrajz 
helyett) több különböző építésznek, akkor jó esélye van annak, hogy több különböző 
koncepciót kapunk vissza. Mindegyik szakember mást látott bele a leírt szövegbe!  
Ha idáig eljutunk, akkor máris egy plusz szemponttal bővült az építész-választás 
szempontrendszere. 
► Kinek a koncepciója tetszik a legjobban? (Bár az is lehet, hogy az elképzelhetően teljesen 
különböző koncepciók között nehezebb dönteni…) 
► Kivel működik a legjobban az a bizonyos „kémia” a személyes találkozáskor, kinek az 
esetében érezzük úgy, hogy élvezet lesz a közös munka, könnyen szót fogunk érteni, meg 
fogunk bízni egymásban?  
► Kinek milyen referenciái vannak? 
► Na és persze szerepet játszhat az ár is. 
► (Manapság (2017 elején írom ezeket a sorokat!) bizony még egy, jó néhány éve ismeretlen 
szempont is felmerül: kinek van ideje elvállalni a szerződést?)  
   
Tanulság #3.: ha gondolataink rendszerezésére, az ötleteléshez készítünk is skicceket, ne 
ezekkel menjünk a potenciális építészekhez, hanem elvárásaink összeírt, átgondolt 
listájával!  

 
 

http://www.epitemahazam.hu/tervcafe/
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MILYEN ELVÁRÁSOKAT TÁMASSZUNK A JÖVENDŐ 
OTTHONUNKKKAL SZEMBEN ÍGY A XXI. SZÁZAD ELEJÉN? 

 
 Az előző mini-fejezetet azzal kezdtem, hogy az építkezés „nulladik” lépcsőjében az 
építkezőknek kell összeszedniük az elvárásaikat jövendő házukkal, otthonukkal szemben. (És 
aztán ezzel a munícióval felvértezve kell elindulni tervezőt keresni.) 
Ez az elvárás-rendszer több irány mentén fogalmazható (és fogalmazandó) meg: 
► A család és egyes tagjai milyen igényekkel rendelkeznek a jövendő házzal szemben?  
Milyen életformára, milyen világképre kell alkalmassá tenni a jövendő otthont. (Na jó, lehet 
hogy az utolsó elvárás megfogalmazása már kissé túl patetikusra sikerült…) Erről volt röviden 
szó az előző fejezetben. 
► Ezek az elvárások hogyan változhatnak a jövőben?  
Ez az egyik legizgalmasabb kérdés – nem véletlenül hoztam fel korábban a család jövőképét. 
Mivel a most épülő házunk nagy valószínűséggel nem pár évre szól, hanem évtizedekre, így 
jogos elvárás, hogy a ház – amennyire lehet – rugalmasan alkalmazkodni tudjon a jövőbeli 
élethelyzetekhez. (Legtipikusabb példa, hogy mi legyen a házzal és a benne maradókkal 
azután, hogy a gyerekek esetleg kirepülnek a családi fészekből!) Erre nézve egy nagyon 
izgalmas gondolkodási segédletet is elhelyeztünk az Építem a házam 1. kötetében (Az 
előkészítés)!  
► Milyen energetikai elvárásokat támasztunk jövendő házunkkal szemben? 
Ez egy viszonylag új szempontrendszer, de ez fogja alapvetően megszabni azt, hogy milyen 
költségekkel fogjuk majd fenntartani a házunkat. 
Nyilván ez is egyfajta iterációs folyamat: ha most többet befektetünk, akkor az spórolást fog 
jelenteni a jövőben. Ha most az építésnél túlontúl takarékoskodunk, akkor ennek árát majd a 
fenntartáskor fogjuk megadni.  

A mostani dilemmára azért van nem túl bonyolult feloldás is: arra kell mindenképpen 
költeni, aminek később hasznát látjuk, és a nem igazán fontos dolgokra legfeljebb a 
megmaradó („felesleges”, az igazán fontos dolgok után megmaradó) pénzből lehet áldozni. 
(Akár már a bentlakás közben.)  
Az igazán fontos dolgok megtalálása azonban (sajnos) nem képzelhető minimális hozzáértés 
nélkül – na ezért is jött létre többek között Az építő közösség!  
 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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És ha már itt tartunk, akár meg is fogalmazhatjuk azokat az elvárásokat, melyeket egy 
építkezés során folyamatosan szem előtt kell tartani jövendő otthonunkkal kapcsolatban: 
► legyen jó ár-érték arányban (mondhatjuk akár úgy is, hogy minél kedvezőbb áron) 
megépíthető; 
► legyen minél kedvezőbb áron később üzemeltethető, fenntartható; 
► legyen minél kellemesebb benne lakni. (Erről az utóbbi elvárásról melyet többnyire 
„kellemes lakóérzet” néven szoktunk nevezni, manapság sokszor megfeledkezünk, pedig 
azért nem mellékes szempont, ha jövendő otthonunk például nem az allergia melegágya…) 

Sokan sokfélét mondanak és írnak arról, hogy mi számít energetikai szempontból 
korszerűnek napjainkban, de a most házépítésbe kezdőknek annyiban szerencséjük van (és 
ez most szerintem tényleg inkább szerencsének mondható, mint pechnek), hogy az állam 
nem is olyan régen meghatározta, hogy egyáltalán milyen házak épülhetnek idehaza 2018-
tól, majd pedig 2021-től.  
Az elég nyilvánvalónak látszik, hogy egy ma építkezést tervező család számára 
egyértelműen a 2021-es elvárások kell útmutatóul szolgáljanak – hacsak valaki nem akar 
azzal szembesülni, hogy alig korábban épült háza néhány éven belül elavulttá váljon. 

Mivel ezekről az energetikai elvárásokról sokat hallani mostanában, de ezzel együtt igen sok 
a félinformáció, hasznosnak gondolom ebben a kiadványban is összefoglalni, mit érdemes 
tudni ebben a témában építkezőként. 

Az energiafelhasználás elvárt hatékonyságára vonatkozóan idehaza az egyik legtöbbet 
idézett, és szinte minden építkezőt érintő jogszabály a 7/2006 TNM rendelet. (Aki szeretne 
bővebben utánanézni, ilyen „paragrafusokat” keressen: 1246/2013 (IV.30.) Kormányrendelet 
és 20/2014 (III.7.) BM rendelet – ez utóbbi szabályozza a végrehajtást.) 

Hogy ne kelljen keresgélni, íme a lényeg! 
A rendeletből többnyire egyetlen táblázatot szoktak idézni (én is megteszem majd később 
), nem csoda, hiszen az építkezők, a nagyközönség számára ez a legkézzelfoghatóbb 
valami. 
Ez a táblázat minden fontos épületszerkezetre nézve meghatároz egy minimálisan elvárt 
hőszigetelő-képességet, a hőátbocsátási tényező (U-érték) segítségével. (Bocsánat, megint 
egy kis közbeiktatott reklám: az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetébe (Az előkészítés) 
valamennyi, az építkezés során gyakran használt műszaki paraméter közérthető 
magyarázatát végigvesszük – így az U-értéket is. Most itt elég annyi is, hogy ennél a műszaki 
paraméternél a minél kisebb érték jelent jobb hőszigetelő-képességet.) 
Homlokzati falakra vonatkozóan például ez az érték U≤0,24 W/m2K, ami azt jelenti, hogy a fal 
valamennyi összetevőjének (falazóelemek+hőszigetelés+vakolat) együttesen legalább ilyen 
értéket kell elérnie. 

Fontos azonban tudni, hogy ez csak a jéghegy csúcsa! Az elvárásrendszer valójában három 
szinten határoz meg elvárásokat – ezek közül az egyes szerkezeti elemekre vonatkozó csak a 
legalsó. 
Következő szinten már a ház teljes megengedett hőveszteségére vonatkozóan található 
előírás (azaz arra nézve, hogy a ház összes határoló felületén együttesen mennyi hő veszhet 
kárba), míg a legfelső szint (logikusan) az úgynevezett primer energiafogyasztásra nézve 
tartalmaz iránymutatást. 

http://thermowin.hu/public_share/1230_2013.pdf
http://www.ekt.bme.hu/Ujkiv4/20-2014bm.pdf
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
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A primer energiafogyasztás az az energiahordozó-mennyiség (gáz, tűzifa, villany, stb.), amiért 
valójában fizetünk. Ezekből az energiahordozókból állítjuk elő azt a fűtési energiát, aminek 
pótolnia kell a ház határoló felületein elillanó hőveszteséget, így tartva egyenletesen a belső 
szobahőmérsékletet.  
Ezzel a „primer energiával” kétféleképpen tudunk spórolni: 
► lecsökkentjük a hőveszteséget (és így kevesebb fűtési energia kell ennek pótlásához); 
► javítjuk azt a hatásfokot, amivel a primer energiából fűtési energia lesz (a kazán és a 
szobákban elhelyezett hőleadók „jósága”, hatásfoka döntő ezen a téren + a beépített 
szabályozórendszeré). 

Még egy megjegyzés: a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a passzív benapozás besegít ebbe a 
bizonyos fűtési hatásfokba – viszont ezzel párhuzamosan vizsgálni kell a nyári túlmelegedés 
veszélyt is.) 
A primer energiafogyasztást már sokkal bonyolultabb kiszámolni, ehhez már szakember 
segítségére van szükség. Egyáltalán nem biztos például, hogy ha valaki minden 
épületszerkezetre nézve betartja az előbb említett táblázat minimum-értékeit, akkor ezekből 
kiadódik egy ma minimálisan elvárt energiahatékonyságú komplett épületszerkezet! (A 
sokszor hangoztatott jó tanácsunk tehát itt is él: mindig a ház egészét kell nézni!) 
Ettől függetlenül ez a bizonyos” táblázat jó sorvezető. 

 

A táblázatban jól látható, hogy 2018-tól kezdve jelentősen szigorodnak az egyes 
épületszerkezetek hőszigetelő-képességére vonatkozó elvárások (második oszlop).  

 Az új házak energiahatékonyságára vonatkozó előírások két lépésben szigorodnak: 
► 2018. január 1-től egy ún. költségoptimalizált elvárásrendszer lép életbe, 
► 2021. január 1-től pedig egy még szigorúbb, ún. „közel nulla” elvárásrendszer. 
A „közel nulla” értelemszerűen az energiafogyasztásra vonatkozik, de azért ez sem vár el 
külső energiafelhasználás nélkül üzemeltethető házakat. 
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 Érdekesség, hogy a két lépcső elvárásrendszerében a fenti táblázat által 
megtestesített legalsó szint (a háromból) ugyanaz – a két lépcső közötti szigorítás a felső két 
szintben jelentkezik. (Valamint abban, hogy a „közel nulla” elvárás tartalmaz legalább 25% 
megújuló energia használatot is!) 

A második és harmadik szinthez tartozó számítások már szakembert igényelnek (már csak 
azért is, mert ezeknél befolyásoló tényező még például a ház tájolása, benapozottsága, 
felület/térfogat aránya, vagy éppenséggel a nyári túlmelegedésre vonatkozóan is 
ellenőrzéseket kell végezni). 
Az szinte bizonyos, hogy ha valaki az összes épületszerkezetét a fenti táblázat által 
meghatározott minimum értékekre tervezi/tervezteti, akkor 2021 után ebből nem fogja 
tudni produkálni a második és harmadik szint megfelelőségét. 

Egy építkezés során ettől függetlenül is mindig érdemes ráhagyásokkal számolni. 
Valószínűleg nem csak Magyarországon igaz az, hogy a valóságban gyakorlatilag soha nem az 
valósul meg, ami a tervrajzokon szerepel. A kivitelezési munkák óhatatlanul is tartalmaznak 
pontatlanságokat, melyek aztán rombolják az elméletben elképzelteket.  
Ha például egy szerkezeti elemre (például a falakra) vonatkozóan adott hőszigetelési értéket 
(U-értéket) akarunk elérni, és a számítások szerint ehhez adott vastagságú (adott típusú) 
hőszigetelés tartozik, akkor a centiken érdemes 1-2 centit növelni, mert jó eséllyel majd csak 
ezzel a vastagsággal tudjuk a gyakorlatban elérni az eltervezett hőszigetelést. (Tipikus 
gyengítő pontnak számíthatnak a táblák illesztései, a dübelek, és a szigetelés találkozása már 
szerkezeti elemekkel.) 

Az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében ennél sokkal bőségesebben is körbejárjuk az 
energiahatékonysággal kapcsolatos elvárásrendszert (bővebben taglalva annak logikáját is), 
de a legfontosabb tanulságok már most is megfogalmazhatók: 

Tanulság #4.: Energiahatékonyság ≠ hőszigetelés. A hőszigetelés mellett „bele kell keverni” 
a megítélésbe a fűtési rendszert is, és egyben vizsgálni kell az épület nyári viselkedését is!  
(Ha visszagondolunk az előző évek forró nyaraira, könnyen belátható, hogy a mi 
éghajlatunkon a ház nyári túlmelegedésének elkerülése legalább olyan fontos, mint a téli jó 
hőszigetelés. Sajnos a helyzet az, hogy a nyári hővédelemhez jelentősen eltérő eszközök 
tartoznak, mint a hőszigeteléshez, bár átfedések akadnak.)    

Tanulság #5.: Most épülő házunkat mindenképpen (minimálisan) a 2021-től érvényes 
„közel nulla” elvárásrendszer betartásával kell megtervezni (és megépíteni). 
Nem elég a mindenki által ismert (általam is beidézett), az egyes szerkezeti elemekre 
vonatkozó táblázattal foglalkozni, hanem szakember bevonásával (ez normál esetben a 
tervező) a második és harmadik szinttel is komolyan foglalkozni kell.  
Végül is azt kell meghatározni, hogy mekkora éves kWh fogyasztást várunk el a házunktól. 
(Tipikus mérőszám a kWh/m2/év.) 
 

 

 

 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/


14 
 

 

MILYEN MÉLYSÉGŰ HÁZTERVEK KÉSZÜLJENEK? 

Ennek a kis fejezetnek akár azt az alcímet is adhattam volna: hogyan lehet felhőtlen 
kapcsolatunk a kivitelezőnkkel?  
 
 Az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében részletesen foglalkozunk a különböző 
tervfajtákkal. Magyarországon (a rosszul értelmezett spórolás vagy a bizalmatlanság okán?) 
egészen a közelmúltig szinte kizárólag ún. „engedélyes” építési tervek születtek. Ez a 
fogalom egy 1:100 léptékű (ez nem túl nagy részletesség!), alaprajzot és néhány 
homlokzati/metszet képet tartalmaz. (A jelen idő azért helyén való, mert bár ma már 
gyakorlatilag csak egyszerű bejelentés van a családi házas építkezés piacán, de maga a 
tervfajta él és virágzik(?)) Fontos tisztában lenni azzal, hogy az engedélyes terv valójában az 
engedélyező hatóságnak készült, nem az építkezőnek! A hatóság ennek alapján el tudta 
dönteni, hogy a ház megfelel-e az országos és helyi előírásoknak, de arra bizony még 
semmiféle információt, semmiféle utasítást nem tartalmazott, hogyan is kell valójában, 
részleteiben megépíteni a házat. Egy kis ledegradálással azt is mondhatjuk, hogy az 
engedélyes terv nem sokkal több a „részletes skiccnél” – jó eséllyel az építkezésre érkező 
minden egyes mesterember másként fogja olvasni!  
A minden egyes (lényeges) részletet (csomópontot) csak a kiviteli terv tartalmazza, ez már 
egyértelmű eligazítás a mesterembereknek, akik ennek hiányában remek egyéni ötletekkel 
fognak előállni – jó esetben mindenki másmilyennel.  
A kiviteli terv léte azonban egy másik fontos előnnyel is bír, amit akkor értékelünk csak, 
amikor először kerülünk nézeteltérésbe a kivitelezőnkkel. (Ez az, amiről sokan 
megfeledkeznek…) 
 
 A helyzet ugyanis az, hogy az ördög a házépítésnél is a részletekben rejlik. 
„Képzeld, ilyen WC-be való szellőzőráccsal akarja kiszúrni a szememet a kivitelezőm! Pedig az 
általam kinézett szögletes változat csak 200 Ft-tal drágább!” – háborgott egy ismerősöm 
minap, aki ezeket a szellőzőrácsokat a helyiségenként szellőztetőrendszer ki-, illetve 
bemeneti nyílásainak szánta – például a nappaliba A kivitelező azonban közölte, hogy az ő 
„kicentizett” árajánlatába nem férnek be ezek a drágább változatok! 
Természetesen nem a pár tízszer 200 Ft-ról van szó. Ugyanez a történet még sokszor, és jóval 
drágább építőanyagok esetében is előfordulhat egy házépítésen, házfelújításon. A megbízó 
adott anyaggal (sőt, adott márkával!) képzelte a megvalósítást, mire a kivitelező válasza: ő 
viszont egy másik, szerinte teljesen egyenértékű változattal számolt az árajánlatában. 
Mindenkinek igaza van a maga szemszögéből és mégis mindenkinek rossz kedve támad. 
Vajon milyen csapdába sétált bele a házépítő?  
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Gondoljunk bele: a megbízó átnyújt egy 1:100-as „engedélyes tervet”, és elvárja, hogy a 
kivitelező ebből adjon számára árajánlatot. Márpedig ez a terv semmiféle részletet nem 
tartalmaz, kis túlzással, mindenki azt képzel bele, amit akar. A kivitelező valahogy értelmezi a 
tervet és a saját gondolkodásmódja szerint készít egy árajánlatot. Elképzelései – jó eséllyel – 
jó néhány ponton különbözni fognak az építtetőétől, ami bizony többnyire csak a kivitelezés 
során derül ki… Ilyenkor jönnek a tipikus megoldások:  
► a megrendelő kompromisszumot köt (nem túl jó érzés);  
► a megrendelő kifizeti a drágább megoldás plusz költségét (nem túl jó érzés). 
 
És akkor még nem beszéltünk egy ezzel egyenértékű veszélyről, amikor „azt a bizonyos” 
engedélyes tervet az építkező több kivitelezőnek is elküldi, és azt várja, hogy az erre adott 
ajánlatokat összehasonlítva fogja majd meghozni a döntést, kit is fog megbízni. 
A baj csak az, hogy ilyenkor jó eséllyel az almát hasonlítja össze a körtével!  
A megküldött mélységű terveket ugyanis (az előbb leírtak szerint) mindegyik kivitelező 
másként fogja értelmezni, és másmilyen műszaki tartalmat fog „beleárazni”. 
 
Egy szó, mint száz: 
Tanulság #6.: Reális, számon kérhető árajánlat csak kiviteli mélységű tervekből várható el, 
ahol legalábbis a fontosabb csomópontokat részletesen kitalálta és kirajzolta a tervező. 

Megjegyzés: Az építkezőknek is jó tudni, hogy az utóbbi időben jócskán megnőtt a tervezők 
felelőssége. (Nem véletlen, hogy éppen 2017-től vezetik be a kötelező tervezői 
felelősségbiztosítást.) 
A terveken a tervezőnek pontosan definiálnia kell minden fontos szerkezeti elemet. Vagy 
konkrétan meg kell neveznie, milyen anyagra gondol, vagy pontos műszaki paraméter 
elvárást kell felsorolnia. 
Ezektől a meghatározásoktól a kivitelező nem térhet el önhatalmúlag! 
Mindez (szerencsére) az előbbi visszásságok kiküszöbölését is szolgálja, de azért nem árt, ha 
mindezt az építtető is megköveteli. 
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A „BŰVÖS HÁRMAS”, AMIRE AZ EGÉSZ ÉPÍTKEZÉS SORÁN 

FOLYAMATOSAN ODA KELL FIGYELNI 

 
 Hosszú évek tapasztalatából mondom, hogy ha valaki ebből a kis kiadványból csak ezt 
az egyetlen fejezetet olvassa el és „teszi magáévá”, már akkor bőven megérte az olvasással 
töltött idő! 

A lényeg viszonylag egyszerűen összefoglalható: 
Tanulság #7.: Csak jó tervekből, és szakszerűen beépített jó anyagokból lesz jó végtermék! 
 
Ha az előző mondatban megfogalmazott három kritériumból csak egy is hibádzik, akkor az 
eredmény 
► ablakon feleslegesen kidobott pénz, és/vagy 
► műszaki kompromisszumok sora. 

 

JÓ TERVEK 

MINŐSÉGI ÉPÍTŐANYAGOK 

SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS 

JÓ HÁZ 
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Első ránézésre az itt leírtak nagyon „triviálisnak” tűnnek, mégis az a tapasztalat, hogy 
megdöbbentően sok építkezésnél okoznak utólagos csalódást. 
 A leggyakrabban idézett példa, amikor egy drága pénzen megvett burkolatot, vagy 
éppen tapétát egy filléres, abszolút oda nem illő ragasztóval ragasztanak fel. 
Vagy amikor egy még drágább pénzen megvett ablakot rosszul építenek be. (Tudta például 
azt, hogy a beépítésnél elkövetett legapróbb hiba is nagyságrendekkel rontja egy ablak 
hanggátló tulajdonságát? Bizony, bizony, az idehaza csodaszerként kezelt PUR-hab sem 
megoldás mindenre  ) 

Ez a kérdéskör akkor érdemes még az általánosnál is nagyobb figyelemre, amikor valaki 
olyan építési technológiát alkalmaz, amelyik nem mondható általánosnak. (Egyébként lassan 
mindegyik építési technológia egyre egyedibb lesz…) Ilyenkor mindenképpen érdemes 
odafigyelni arra, hogy mind a tervezést, mind a kivitelezést olyan cég végezze, amelynek van 
már tapasztalata az adott építési technológiában! 

Ennek a témának igen érdekes (kicsit a „mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás” felvetéshez 
hasonló) vetülete lehet, amikor mindez adott épületszerkezet kapcsán is felmerül.  
Anyaghoz a mestert, vagy mesterhez az anyagot? 
Festékeknél vagy vakolatoknál előfordulhat például, hogy az adott mester „csak” az XY cég 
termékeivel szeret dolgozni. Annak ismeri a kikeverési arányait, annak a konzisztenciájához 
szokott hozzá, annak ismeri a színképzését, stb.)  
Ilyenkor az építkezőnek az előbbi kérdésre is választ kell adnia a megbízás előtt. 

A fenti hármasból én most a tervezés fontosságát emelném ki, visszautalva arra, hogy jó 
anyagok egymás mellé építéséből még akkor sem feltétlenül jön létre jó végeredmény, ha 
egyébként minden egyes beépítés is jól sikerül! Valakinek gondoskodnia kell arról, hogy a 
rendszerelemek összeépítve megfelelő rendszert alkossanak. Ez a tervező feladata – legyen 
ez építész, gépész, vagy éppen villamos tervező – a maga területén. 
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EGY JÓTANÁCS A KIVITELEZÉSHEZ, 
avagy mi is az a bolondbiztosság? 

 Természetesen léteznek azért módszerek, melyekkel az előbbi „bűvös hármas” körüli 
bizonytalanságot csökkenthetjük. 
Egyik ilyen a túlbiztosítás, a „túltervezés” – erről már esett szó arról, amikor arról írtam, hogy 
a valóságban mindig egy kicsivel rosszabb fog megvalósulni annál, mint ami a terveken 
szerepel.  
Talán mondani sem kell, hogy ez a túltervezés pénzbe kerül, de sajnos el kell fogadni, hogy a 
nagyobb biztonságnak ára van. 

Mindennek egy másik megközelítése a „bolondbiztosság”. (A kifejezést az építkezések 
világában még nem nagyon láttam leírva, így akár saját találmánynak is mondható!  ) 

A bizonytalanság mostanság életünk részévé vált. Nagyon kevesen vannak, akik ki merik 
jelenteni, hogy biztonságban élik mindennapjaikat. A házépítés azonban mindig is tipikus 
terepe volt a bizonytalanságnak, és az ettől való félelemnek. Kijövök-e a pénzemből? Nem 
vernek-e át (kihasználva tudatlanságomat) a mesteremberek és a kereskedők? Biztos, hogy 
mindenre gondoltunk? Biztos, hogy olyan szakembereket választottunk, akik megbízhatóak 
és értenek a szakmájukhoz? Nem kellett volna olcsóbb/drágább anyagokat vennünk?  
Csak néhány önmarcangoló kérdés a lehetséges sok közül. Egy építkezés ezektől a 
kérdésektől (is) komoly stresszforrás. Joggal merül fel tehát a kérdés: hogyan lehetne 
nyugodtabban építkezni? 
Egy megoldás lehet a bolondbiztosság. A sok magyarázkodás helyett nézzünk inkább egy 
konkrét példát! 

 Az Építem a házam könyvsorozat 2. kötete (Állnak a falak!) nagyrészt két olyan 
házszerkezeti elemről szól, melyeknek van egy fontos jellegzetessége. Mind a ház alapjára, 
mind a falszerkezetre igaz az, hogy egyik sem látszik az elkészült házon, de az építésük 
során elkövetett hibákat utólag nehéz/lehetetlen/igen költséges javítani!  
 
Hogyan kerülhetjük el hát, hogy ilyen hibák beépüljenek az alapba és a falba? A három 
lehetséges módról már volt szó, de azért ide idézem őket:  
► Tudjuk, hogy mire kell odafigyelni - és odafigyelünk. (Ennek a tudásnak a megszerzésében 
szeretne segíteni Az építő közösség.)  

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-2.-kotete-allnak-a-falak/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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► Jó anyagokat használunk (mind funkcióban, mind minőségben).  
► Gondoskodunk arról, hogy ezeket az anyagokat jól építsék be. (Ez utóbbi kettőről szólt az 
előző fejezet.)  
 
Ha az első két feltételt – nagy nehezen – teljesítjük is, a harmadik esetében azonban biztos, 
hogy kiszolgáltatottá válunk. Az emberi tényezőben mindig benne van a bizonytalanság! 
Nem tudhatjuk, hogy adott napon milyen emberek érkeznek az építkezésünkre. (Lehet, hogy 
éppen egy beugró ember fog egy kényes munkafolyamatot elvégezni.)  
Nem tudhatjuk, hogy milyen lábbal keltek fel a mesterek.  
Nem tudhatjuk, hogy nem kapott-e egy felzaklató telefont egy kényesebb beépítési művelet 
előtt a mester.  
És akkor még folyamatosan azt feltételeztük, hogy a brigád egyébként szakmailag alkalmas a 
munka elvégzésére. 
  
Mik lehetnek kritikus pontok?  
Amikor a ház alapozásáról szóló első fejezetet írtam az Építem a házam 2. kötetébe, akkor 
többeknek meséltem arról, mivel is foglalkozok éppen. Az ezt követő beszélgetésekből 
kiderült, hogy családi házban lakó ismerőseim jelentős részének van pincéje, majd azzal a 
megdöbbentő ténnyel is szembesültem, hogy ezen pincék több mint fele beázik!  
Ennek oka elég biztosan behatárolható: a rosszul sikerült vízszigetelés.  
Ma még a legtöbb családi ház vízszigetelése úgy készül, hogy (bitumenes) vízszigetelő 
tekercseket ragasztanak fel (például a pincefalra). Nem nehéz elképzelni, hogy az ezen 
lemezek közötti legkisebb(!!) illesztési hézag máris szabad utat enged a 
talajnedvességnek/talajvíznek! Éppen ezért a vízszigetelő tekercseket átfedéssel ragasztják. 
Ám itt is igaz az, hogy ha túl kicsi lesz az átfedés, ha csak egy kicsit is hibás lesz a ragasztás (és 
ez bizony nem látszik!), akkor már megtörtént a baj! (Lehet, hogy mi nem látjuk, de a víz fel 
fogja fedezni a legkisebb illesztési hézagokat is!) 
 
Ugyanez lehet igaz a homlokzati hőszigetelésre is. Ebben az esetben táblákat helyeznek fel a 
falazat külső oldalára – szoros illesztésben. Ha ez az illesztés nem milliméter-pontos, akkor 
ebben az esetben a hő fog (a fizika törvényeinek engedelmeskedve) szép lassan 
„elszivárogni” a réseken keresztül a szabadba. (A gyárban a táblákat egyenes felülettel 
készítik, de a szoros felragasztásról már a szakembereknek kell gondoskodni, arról nem is 
beszélve, hogy néha szükség van helyszíni méretre szabásra is!)  
 
 Ezeknél az épületszerkezeteknél (de egyébként a legtöbb épületszerkezet esetében 
is) – egy kis többletköltség mellett – igenis van lehetőség az emberi bizonytalansági faktor 
csökkentésére vagy kiküszöbölésére!  
Az előbb említett példáknál maradva: A vízszigetelést rakhatjuk két rétegben is, egymáshoz 
képest eltolt illesztésekkel (így egy illesztési hiba még nem lesz végzetes), de 
gondolkodhatunk akár kent vízszigetelésben is (ilyenkor nincsenek tekercsek, nincsen 
illesztés).  
Ugyanígy a hőszigetelésnél. Adott vastagságú szigetelést rakhatunk több rétegben, 
egymástól eltolt illesztésekkel (ez vastagabb szigetelés esetében amúgy is célszerű lehet), de 
alkalmazhatunk akár nút-féderes átfedéssel kapcsolódó táblákat is.  
 
Tanulság #8.: Olyan épületszerkezeteknél, melyeket később eltakarunk, melyek későbbi 
javítása szinte lehetetlen (vagy iszonyatosan költséges), érdemes bolondbiztos, járulékos 
biztonságot jelentő megoldásokat alkalmazni. 
Tipikusan ilyen „veszélyeztetett” szerkezetnek számít a ház alapja. 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-2.-kotete-allnak-a-falak/
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A LEGYAKORIBB HIBA, AMIT A MAGYAR ÉPÍTKEZŐK ELKÖVETNEK 

  
 Azt gondolom, a magyar egyébként is a türelmetlen nemzetek közé tartozik, de az 
biztos, hogy ez lépten-nyomon tetten érhető az építkezések területén. 
Essünk túl gyorsan a tervezésen („a tervek úgyis csak az építési engedélyhez kellenek...”), 
aztán vágjunk bele, a többit majd menet közben kitaláljuk! (Gyakran még – fokozva a negatív 
példát – az az érv is megjelenik, hogy „majd közben kiderül, hogy mire lesz elegendő a 
pénzünk”.)  
Az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében (Az előkészítés) szerepel egy megtörtént 
(kellően elrettentő) eset.  
Egy délután felhívta az építészt egy építkező, hogy este átugrana, mert fel kellene skiccelni a 
házát. „Jöjjön holnap munkaidőben” – javasolta a tervező. „Az késő – szólt a válasz – mert 
reggel már ássák az alapot.”  
  
„Hoh-ó-ó, mégis jöjjön ide egy válaszfal!”, „Hohó-ó, mégis elég lesz öt centivel kevesebb 
hőszigetelés! (a szomszédnak is elég volt...)”, „Hohó-ó, mégis tegyünk egy billiárd asztalt a 
tetőtérbe”, „Hohó-ó, mégis jól jönne egy kandalló a nappaliba (ja, hogy ahhoz kémény is 
kellene?)”, „Hohó-ó, ne legyen mégis inkább pellet fűtésünk? (Ja, hogy hová kerül a kazán és 
a tároló?)” A sor a végtelenségig folytatható lenne...  
Kreatív(?) ötletek a kivitelezés során (mind a megrendelő, mind a kivitelező részéről...), ad 
hoc megoldások tömkelege – az eredmény pedig szerte az országban látható. 
 
Tanulság #9.: A házépítés két egyenrangú szakaszból áll: előkészítésből és kivitelezésből! 
(És a hangsúly itt az egyenrangú szón van!)  
 
  Fejlett országokban ennek a két szakasznak az aránya 50-50% körüli (nem a 
költségekről beszélek, inkább a belefektetett energiáról és időről), nálunk a legutolsó időkig 
valahol a 30-70% körül alakult. Ennek következtében a hazai építkezések nagy részénél a 
kivitelezésbe a kudarc volt belekódolva akkor, amikor elkezdték ásni az alapot. (Egy alaposan 
átgondolt és kidolgozott terv esetében a kivitelezésbe a siker van belekódolva ugyanebben 
az időpontban. Az ilyen terveket már „csak” realizálni kell, mindenféle ötletelés, egyéni 
értelmezés nélkül.) 
 
Az Építem a házam 1. kötetében (Az előkészítés) szerepel egy pozitív példa is. 
Jó néhány évvel ezelőtt egy házaspár építkezésbe kezdett Kelet-Magyarországon. Egy évet(!) 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
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töltöttek a tervek, az elképzelések tökéletesítgetésével, majd újabb fél évet a megfelelő 
fővállalkozó kiválasztásával. 
Amikor mindezzel megvoltak, akkor hirtelen a férj a kihagyhatatlan ajánlatot kapott a 
cégénél egy két éves külföldi munkára. 
Mindenki úgy gondolta, hogy akkor az építkezés most elhalasztódik, de ők másként 
gondolták. (Eszementnek is nézte őket mindenki!) Kiutazásuk előtt elindították a kivitelezést, 
mely így a távollétükben(!) zajlott. 
És lássanak csodát, a gondos és részletes tervekből a kivitelező megfelelő minőségben, 
határidőre, költségkereten belül megépítette a házat – egy éven belül!  
Mindez alapvetően a jó előkészítésnek volt köszönhető. 
 
Megjegyzés 1.: Azért az ellenőrzésről nem árt gondoskodni – erről lesz még szó! 
Megjegyzés 2.: Egy mai modern házat egy évnél rövidebb idő alatt is meg lehet építeni, de 
általában nem érdemes sietni. Főként akkor nem, ha a házban viszonylag sok „nedves 
technológia” (vakolat, habarcs, festék, stb.) kerül – a bevitt nedvességnek ugyanis érdemes 
elég időt hagyni az eltávozásra. (Régebben tipikusan két évig épült egy ház – a második 
nyáron csak száradt.)   

 Az előkészületek egy részére külön is fel szeretném hívni a figyelmet. 
Azt azért többnyire nyilvánvalónak veszi mindenki, hogy egy házat műszaki szempontból meg 
kell tervezni, de legalább ilyen fontos lenne, hogy készüljön pénzügyi terv is az építkezésre! 
Ezalatt azt értem, hogy előre gondoskodni kell arról, hogy az építkezés minden 
időpillanatában álljon rendelkezésre annyi pénz, amennyire akkor és ott szükség van! 
Ha nem így teszünk, akkor könnyen azzal találhatjuk szembe magunkat, hogy 
► leáll az építkezés (akár egy még igencsak alacsony készültségi fokon, ne adj Isten egy olyan 
szakaszban, amikor nem ártana a téli állagmegóvásról gondoskodni), 
► elhibázott műszaki kompromisszumokra kényszerülünk a pénzhiány okán. 

Napjainkban különösen nagy jelentőséghez jut a második pont, ugyanis az építkezés végén 
egy mára igencsak felértékelődött dolog jut szerephez: a gépészet.  
Ha a rosszul kalkulált pénzügyi tervek miatt eddigre elfogy a pénz, és emiatt csak a 
tervezetthez képest kevesebbet tudó gépészeti eszközöket tudunk beszerelni a házba, akkor 
lehet, hogy ezzel a korábbi, drága pénzen beépült szerkezeti megoldásaink sem fogják tudni 
„kifutni legjobb formájukat”. 

Nagyon látványos (de egyáltalán nem ritka) hibának számít a pénzügyi tervezés során, 
amikor valaki egy esetleges pályázaton elnyert pénzt 100%-os önerőnek könyvel el. 
Pedig a realitás az, hogy szinte minden pályázat utófinanszírozásos, azaz először a saját 
pénzünkből(!!) ki kell fizetni a munkákat, majd a végén(!), ha mindent rendben találtak, 
akkor átutalják az elnyert összeget. 

Tanulság #10.: A tervezési szakasznak fontos része a pénzügyi terv elkészítése is. 
 
Az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében (Az előkészítés) részletes sorvezetővel 
szolgálunk mindehhez!   

 

 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
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   Forrás.: IKZ Haustechnik 

 

AZ ELLENŐRZÉS FONTOSSÁGA 

 Azért az előző fejezetben felemlegetett gondos előkészítés és optimálishoz közelítő 
terv még nem garancia a sikerre. Sőt, még a jó kivitelező-választás sem az. 
Miután óriási értékekről van szó (nem csak pénzről, jövendő életterünkről is!), így nem 
érdemes teljesen a lovak közé dobni a gyeplőt. Amennyire lehet, gondoskodni kell arról is, 
hogy tényleg az valósuljon meg, ami a – sok munkával elkészült – terveken szerepel! 

Sokan úgy gondolják, hogy erre szolgál egy építkezésen a felelős műszaki vezető.  
Ez azonban csak részben igaz.  
Egy építkezésen valóban a felelős műszaki vezető felel a kivitelezésért, de a kivitelező cég 
embereként! Kell valaki az építkezésre, aki a „mi emberünkként” ellenőrzi az ott folyó 
munkát. Ez az ember a műszaki ellenőr. 

Nem kell feltétlenül rosszra gondolni, bár tény, hogy a szerződés aláírása után a kivitelező 
elsődleges önérdeke, hogy minél biztosabban kijöjjön a vállalási árból. 
Ettől függetlenül is igaz ugyanakkor, hogy sok minden nem látszik, amikor benne vagyunk 
egy folyamatban, és belülről tekintünk a történésekre. Sok minden csak kívülről tűnik fel – 
szerintem ezt szinte mindegyikünk tapasztalja a hétköznapi életben is. Időnként meg kellene 
állnunk, kilépni a taposómalomból, a rutinmegoldásokból három lépésnyire, és kapkodás 
nélkül, kívülről kellene rátekintenünk a dolgokra.  
Valószínűleg nem csak szerintem nehéz minderre időt és energiát szánni. 
Kicsit hasonló a szerepe a műszaki ellenőrnek is egy építkezésen: időről időre kívülről tekint 
rá a történésekre, az elkészült szerkezetekre, így olyan dolgokra is fel tudja hívni a figyelmet, 
ami belülről csak nehezen fedezhető fel. (Hasonló célokat szolgál a tervezés időszakában Az 
építő közösség egyik legnépszerűbb szolgáltatása, a Tervcafé is – de erről majd később!)    

 Egy (felkészült) műszaki ellenőr alkalmazása természetesen pénzbe kerül, de jó 
eséllyel bőven „megkeresi az árát”. 
Itt is lehet kisebb-nagyobb kompromisszumot kötni. Lehet, hogy azt várjuk el a műszaki 

http://www.epitemahazam.hu/tervcafe/
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ellenőrünktől, hogy minden nap jelenjen meg az építkezésen (nyilván ez a legdrágább), de 
szorítkozhatunk arra is, hogy vegye át a kritikus szerkezeti elemeket (például eltakarás 
előtt!), és/vagy végezze el az előző munkafázis ellenőrzését, mielőtt azt kifizetnénk a 
vállalkozónak (ez nyilván olcsóbb). 

Tanulság #11.: Egy építkezésen mindig célszerű gondoskodni az ellenőrzésről – és ehhez 
saját embert kell felfogadni. Legalább beépítés/eltakarás/fizetés előtt vetessük át a 
fontosabb szerkezeteket egy felkészült műszaki ellenőrrel! (Vagy éppen érje el, hogy 
javítsák ki a mesterek a nem megfelelő munkát továbblépés előtt!) 
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A ZSUGORI MARKETINGES TÖRTÉNETE – ÁTHALLÁSOKKAL 
  
 Egy házépítés további csapdája, hogy teljesen más gondolkodásmódot kíván, mint az 
átlagosnak mondható „hétköznapi” gondolkodásmód! 
A hétköznapokban 
► nem gondolkodunk nagyon hosszú távra előre (a maximum általában a következő évi 
családi nyaralás) – egy építkezésnél 15-20 évre kell (legalább) döntéseket hozni; 
► nem hozunk folyamatosan milliós téttel bíró döntéseket (kivéve a munkahelyükön vezető 
beosztásban levőket) – egy építkezésen ilyen stresszes helyzetekben is jó döntéseket kell 
hozni. 
És persze – mint arról már a bevezetőben esett szó – eleve nincsen tapasztalatunk az 
építkezés területén.  
És így elég sebezhetőkké válunk. 
   
„Minden olyan drága!” – panaszkodnak a házépítők, házfelújítók.  
„A megrendelőket csak az ár érdekli!” – panaszkodnak az építési szakemberek.  
Nem kétséges, hogy az ár az egyik legellentmondásosabb fogalom – az építkezés világában 
is. Mivel Az építő közösség nem titkolt célja a minőség és az ár komplex szemléletének 
népszerűsítése, ezért úgy gondoltam, ezen a helyen is megosztom egyik kedvenc 
történetemet – hátha örökérvényű tanulsággal szolgálhatok a házépítés előtt állóknak (is)!  
 
 Volt egyszer egy kollégám, aki szolgáltató partnereink réme volt: pofátlanul tudott 
alkudni. Nagyjából így zajlott egy párbeszéd, amikor egy rendezvényen a szállodai szobákról 
folyt az egyezkedés.  
Szállodamenedzser: „A listaárunk 10.000 Ft, arra gondoltam, kedves Péter, hogy ekkora 
létszámnál odaadjuk Önöknek a szobákat 7.000 Ft-ért.”  
Péter (a marketingesünk): „Én 3.000 Ft-ra gondoltam.”  
SZM: „Már így is 30% kedvezményt adtam, ennél több már tényleg lehetetlen. De jó, legyen 
6.500 Ft.” 
P: „3.000.” 
SZM: „Na jó, a legvégső ár 6.000 Ft.” 
P: „3.000.” 
 A végén megkaptuk a szobákat 3.700 Ft-os áron, de utánunk üzentek, hogy ha legközelebb 
még egyszer elhozzuk ezt az embert, akkor be sem engednek bennünket.  
Így ment ez újra és újra, a tulajdonosaink nagyon meg voltak elégedve a marketinges 

http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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munkájával, amikor egyszer beütött a krach. Éppen a legnagyobb partnereinknek tartottunk 
rendezvényt az egyik (akkoriban) előkelő szállóban. Kihozták a levest egy csészének alig 
nevezhető tárgyban, majd egy óriási tányéron szépen elrendezve érkezett egy, két kis húsból 
és pár szem köretből összeállított kompozíció. Mindenki várta a főételt, amikor kihoztak még 
két palacsintát, és megkérdezték, hogy ki kér kávét.  
„Nem baj, majd hazafelé eszünk egy jót az M3 mellett” – érkeztek a nem kicsit ironikus 
megjegyzések.  
Valahogy úgy képzelem, hogy ezen rendezvény előtt most másként játszódott le az alku. 
Valahogy így:  
Menedzser: „Az ebéd ára ekkora létszámra 4.000 Ft.” 
Péter: „2.000.”  
Menedzser: „Rendben.” 
Péter örül, miközben a menedzser kifelé menet egyeztet a konyhával: „Féladag!” 
  
 Javaslom, hogy mindenki idézze fel ezt a történetet, amikor olcsó árral találkozik.  
„Mi mennyi?” – idézhetném a régi Hofi-viccet. (Ha valaki nem ismeri, írjon, elküldöm!)  
Lehet örülni, hogy most kivételesen olcsó áron lehet építőanyaghoz jutni, de lehet, hogy 
éppen tegnap járt le a felhasználhatósági ideje.  
 
Figyelem! A „vegyi” építőanyagoknak (cement, habarcs, vakolat, ragasztó, festék, stb.) 
lejárati ideje van, éppen úgy, mint a boltokban kapható élelmiszereknek. Elvégre az 
eltarthatóságról ezeknél is csak ideig-óráig lehet gondoskodni. 
 
Lehet örülni annak, hogy olcsóbb a gáz – legfeljebb a fűtőértéke lesz annyi, hogy öt helyett 
tíz perc alatt fog felforrni a gázégőn a víz. Lehet örülni annak, hogy a mester számla nélkül, 
fusiban csinálja meg valamelyik szakipari munkát – csak legfeljebb számon kérni nehéz lesz 
rajta bármit is.  

Tanulság #12.: Mindig a lehető legpontosabban járjuk körül (és fektessük írásba!), hogy 
mikor és mit kell kapjunk a pénzünkért. (És mi történik, ha mégsem azt kapjuk?)  
Ha árajánlatokat hasonlítunk össze, akkor az almát mindig az almával hasonlítsuk össze! 
(Triviálisan hangzik? Sajnos naponta születnek az ellenpéldák…) 
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HOL LELHETŐK FEL A TUTI TIPPEK? 
 

 Amikor 2010-ben megjelent az Építem a házam könyvsorozat 1. kötete (Az 
előkészítés), akkor egy építőipari szakvásáron kezdtük először árusítani. Sokan jöttek arra, 
megnézték a könyvet és a legtipikusabb kérdések egyike ez volt: „És vannak-e benne tuti 
tippek?” Ilyenkor mindig kicsit provokatívan válaszoltam: „Nincsenek, és nem is lesznek.”  
Aztán pedig megpróbáltam elmagyarázni, hogy a könyv éppen arról (is) szól, hogy 
megmutassa, nincsenek tuti tippek!  
Egyrészt minden ember, minden család, minden építkező más és más. Más a gondolatvilága, 
mások az elvárásai, mások a lehetőségei, mások a céljai. Ami bejön az egyik családnak, 
egyáltalán nem biztos, hogy jó megoldás lesz a másiknak – legyen szó akár a szomszédról 
vagy éppen a legjobb barátunkról. Mindenkinek a saját optimális megoldását kell 
megtalálnia – na, ebben próbál segíteni Az építő közösség.  
Másrészt tudomásul kell venni, hogy nincsenek egyedül üdvözítő megoldások! A műszaki 
életben egy-egy problémára akár több egyenértékű megoldás is létezhet. Van, akinek ez jó 
hír, van, akinek nem. (Többször kimutatták már, hogy a nagy választék és az ebből adódó 
döntési kényszer komoly stresszhelyzet az emberek többsége számára!)  
Végül a harmadik ok, amiért nincsenek a könyveinkben ilyen „tuti tippek” az, hogy a kibicnek 
semmi sem drága. A jövendő otthonnal kapcsolatos döntéseket annak kell meghoznia, aki 
majdan lakni fogja a házat, a lakást, aki a saját pénzét adja ki rá! (Éppen ez a családi házat 
építők egyik nagy lehetősége: ők dönthetnek jövendő otthonuk akár minden részletéről – ezt 
a kész társasházi lakást vásárlók nem tehetik meg.) Persze célszerű felkészülten meghozni 
ezeket a döntéseket és ehhez kikérhetjük barátaink és szakemberek tanácsát is. 
(Remélhetőleg ilyen segítő közeg Az építő közösség is!)  
De jó tudni, hogy ha átengedjük a fontos döntések meghozatalát másoknak, akkor ők bizony 
saját gondolatviláguk és sokszor saját érdekeik mentén fognak dönteni! (A felkészültség 
része így az is, hogyan találjuk meg azokat a szakembereket, akik hajlandók és képesek a „mi 
fejünkkel gondolkodni”, és az is, hogy meg tudjuk ítélni, mely fontos(!) döntéseket kell 
nekünk meghozni, és mit célszerű rábízni a szakemberekre. Nem valószínű például, hogy 
valaha olyan szakmai tudással fogunk rendelkezni, hogy meg tudjuk ítélni egy adott ház-
csomópont konkrét részletes kialakítását.)  

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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Az Építem a házam könyvsorozat és Az építő közösség ehhez a felkészüléshez, az átgondolt 
és felelős döntésekhez szeretne segítséget nyújtani.  
 
 Hadd fokozzam még az eddig leírtakat! 
Mielőtt 2010-ben létrehoztam Az építő közösséget (hogy mi is ez a sokat emlegetett 
Közösség, és mi köze ehhez a kiadványhoz, a könyv végén röviden elmondom!), 
multinacionális építőanyag-gyártó cégek vezetőjeként dolgoztam, többek között a 
legnagyobb magyar téglagyártó cég kereskedelmi igazgatójaként. 
Amikor ez kiderül, sokan kapva kapnak a lehetőségen, hogy megkérdezzék: ha én ennyire 
otthon vagyok ezen a területen, akkor adjak már tanácsot: miből építsék a falakat? (Téglából, 
mészhomokból, pórusbetonból, betonból, könnyűszerkezetből, fából?– és még 
sorolhatnám.) 
Lehet, hogy kicsit kiábrándító, amit mondok, de én erre azt szoktam válaszolni, hogy talán 
furcsa, de nem ez a leglényegesebb kérdés. Az összes felsorolt anyagból lehet jó és rossz 
házat építeni! Az építkező dolga „csak” az, hogy meghúzzon egy minőségi határvonalat, és 
ami ez alá esik (legyen ez anyag, technológia, márka, bármi), azt felejtse el. (Valójában ennek 
a minőségi határvonalnak a meghúzásához szükséges némi alaptudás.) 
Ami pedig e fölé esik, azokból tulajdonképpen bármit ki lehet választani! Nyugodtan 
fogadjuk el, hogy jó eséllyel (itt is, mint az élet más területein…) egy érzelmi döntést fogunk 
hozni – lehet, hogy az alapján, hogy melyik cégnél, melyik boltban voltak velünk a 
legudvariasabbak. És ez egyáltalán nem baj! 
Jó hír tehát, hogy a falazat anyagának kiválasztásával nem tudjuk elbukni a csatát – rossz hír 
azonban, hogy még meg sem nyertük. 
Az igazán nagy kihívás az lesz, hogy aztán az egész házat ugyanazon filozófia mentén 
építsük fel, ahogyan a falaktól elindultunk, menjünk végig konzekvensen azon az úton, 
melyre ráléptünk! 
A legrosszabb, amit tehetünk, amikor innen is, onnan is beválogatunk műszaki 
megoldásokat, melyeknek valójában semmi köze az eredeti irányhoz. (Egy egyszerű példa: 
egy nagyobb tömegű téglaházba egészen más gépészeti rendszer való, mint egy 
könnyűszerkezetes házba.) 
Visszatértünk tehát oda, ahonnan elindultunk: a házat mindig egységes egészként kell 
tekinteni! 
 
Tanulság #13.: Ne keressük a gurukat, akik majd kétségek nélkül megmondják, mi a jó 
megoldás nekünk. (Sőt, akik ilyen sarkos, egyedüli igazságokat hirdetnek, azoktól 
meneküljünk!) Nincsenek általános tuti tippek az építkezés világában sem, csak személyre 
szabott alternatívák, melyek közül Önnek kell majd választani (elvégre az Ön háza, az Ön 
pénze)! 
  
  
  

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
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AZ AJÁNLATKÉRÉS ÉS AJÁNLATADÁS LÉLEKTANA 
– avagy ingyenes-e a házépítésre, házfelújításra kapott árajánlat? 

 

 Rengeteg érdekes és tanulságos dologról lehetne írni ebben a kis könyvben, de 
mindenre nem kerülhet sor. (Ha átböngészi Az építő közösség blogbejegyzéseit, akkor 
rengeteg érdekességre akadhat még rá!) 
A temérdek lehetőség közül én végül egy olyan írásunkat idézem ide, mely az építkezés egyik 
legizgalmasabb/legkényelmetlenebb/leginkább nem szeretett (mindenki vérmérséklete 
szerint választhat!) elemével foglalkozik – az ajánlatkéréssel, és az árajánlatok értékelésével. 
(A bejegyzés szerzője, Gulyás István, maga is gyakorló kivitelező.)  

Egy építkező számára ma már természetes kell legyen, hogy adott munkára, adott anyagra 
több helyről is árajánlatot kér. Érdemes azonban belegondolni abba, mi zajlik ezt követően a 
„másik oldal” fejében. 
Egy szakember számára komoly dilemma, hogy mit szerepeltessen az árajánlatban – sőt, 
egyáltalán mennyi munkát öljön bele! Elvégre a végén – csakúgy, mint a Hegylakóban – csak 
egy maradhat. A többiek fölöslegesen törték magukat. A vevő természetesen azt várná, hogy 
minél részletesebb ajánlatot kap, hiszen ezt tudná komolyan venni, ennek segítségével 
tudná valóban értékelni a kapottakat. 
A szakember azonban joggal gondolkodik úgy, hogy nehogy már ő legyen az a balek, aki 
dolgozik, megalapozott számokat prezentál, a megrendelő pedig az ő ajánlatát küldi tovább 
még számtalan másik helyre, és biztosan lesz néhány olyan szaktárs, aki egész egyszerűen – 
anélkül, hogy egyáltalán meggyőződne a leírtak valóságtartalmáról – pár százalékkal aláígér a 
végösszegnek. 
Tipikus csapdahelyzet a bizalom számára, amivel érdemes tisztában lenni. 
Megkértem tehát a „másik oldal” egyik képviselőjét, írja le gondolatait a (korrekt) 
árajánlatok témájában – a bizalomépítés jegyében. 

 
Mennyibe kerül az árajánlat? 

 Építészmérnökként, épület-energiahatékonysági szakértőként nagyon sok 
megkeresést kapok árajánlatadás, épületfelújítások témakörében. Ennek nagyon örülök, de 
nagyon nehéz különválasztani a komoly ajánlatkérőt attól, aki csak az információkra, a 
műszaki tudásra pályázik. 
Néhány évvel ezelőtt, az ajánlatadás során az volt a különlegesség, hogy ingyenessé tettem. 

http://www.epitemahazam.hu/blogok/
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Természetesen, ennek az volt a célja, hogy az a munka, mérnöki munkaóra, utazási költség 
stb. úgy térül majd meg, ha az ajánlatadás után a munkát meg is rendelik, ekkor nem volt 
hiába a befektetésem. Ezekben az ajánlatokban mindent pontosan kiszámoltam, minden 
mennyiséget megadtam, és azt vettem észre, hogy az ajánlatnak, a műszaki segítségnek 
nagyon örültek a tulajdonosok, de a munkát már más csinálta meg – ha a tulajdonos 
szerencsés volt, legalább olyan színvonalon, ahogyan én tettem volna. 
Mi is történt valójában? 
A tulajdonosok az egységáras (minden részletet, és mennyiséget tartalmazó) ajánlatot – 
amely már tartalmazott mérnöki munkát is – vagy egy az egyben, az általam adott árakkal 
együtt odaadták másnak is, akinek innentől kezdve nem volt nehéz dolga jobb, vagy akár 
más műszaki tartalommal ajánlatot adni… 
10-ből jó esetben 1 ajánlatra jött megrendelés… 
Nem értettem, hogy vajon miért nincs értéke a mérnöki munkának? Ennyire nincs már 
becsülete egy mérnöknek, mindent csak az ár határoz meg? 

A nőgyógyász példája 

 Nézzük meg egy kicsit másképpen. Egy mérnök barátom mesélte, hogy felesége már 
évek óta jár egy nőgyógyász professzorhoz, aki 3-4 havonta vizsgálja meg a párját. Az akkori 
tarifája ennek a vizsgálatnak 15-20 ezer forint körül mozgott, és a vizsgálat alig 15-20 percig 
tartott. Valahogy egyik alkalommal kiderült, hogy barátom mérnök, és a doktor úr segítséget 
kért tőle: mérnöki tanácsokat kért a saját épületének ügyében. Ez egy helyszíni személyes 
bejárás alkalmával meg is történt, kb.: 1-1,5 órában. 
Mit gondolnak a nőgyógyász doktor úr megkérdezte, hogy mivel tartozik? (Nem…) 
Miben más vajon egy orvos és egy mérnök esete? Mindkettő éveket tanul azért, hogy 
végezhesse a szakmáját, mégis, mi könnyebben és automatikusan fizetünk azért a tudatért, 
hogy „megvásároljuk” az egészségünket, mint azért az információért, ami megkönnyíti az 
életünket…??? 
Ezen felfedezésem után változtattam az ajánlatadási módszeremen. 
Az ajánlat felmérése, előkészítése továbbra is ingyenes maradt bizonyos esetekben, azonban 
az ajánlat nem tartalmaz egységáras és részletes mennyiségi kimutatásokat. Persze, minden 
szükséges műszaki információ az ajánlat része, egyszerűen, magánvevői nyelvre lefordítva, 
azonban a végén csak egy anyag+díj összérték szerepel. 
Ez is érdekes tapasztalatokat hozott. Azok, akik csak a tudásra, a műszaki anyagokra és 
mennyiségekre utaztak, azonnal követelték az ajánlat kibontását. 
Természetesen erre is lehetőséget adtam nekik, de volt egy önköltsége, amelyet 
kiszámoltam az egyes munkákra vetítve, azzal a kiegészítéssel, hogyha később mégis nálunk 
rendelik meg a munkát, akkor ezt az önköltséget a már kiadott és elfogadott árból jóváírjuk. 
Ezzel a módszerrel már sokkal eredményesebben tudtam dolgozni, már 10 esetből 3-an 
választottak bennünket. 
De sokan reklamáltak továbbra is. Volt egy érdekes eset: egy csillagos márkájú autóval 
érkező ügyfelem igen hangos volt a fentiek miatt, mire én megkérdeztem, hogy egyben 
vásárolta e meg a szép autóját, vagy azt kérte a kereskedésben, hogy az autóján ne legyenek 
kerekek és ne legyen benne ülés, mert ő azt jobban tudja beszerezni, olcsóbban venné meg 
máshol? 
Nem értette a kérdésemet, mert hiszen ő természetesnek tartotta, hogy az autó úgy van 
egyben, ahogy. Ennek pedig én örültem, hiszen ennek alapján végre sikerrel megértette, 
hogy az én ajánlatom is úgy van egyben, ahogy: egy mérnöki gondolatnak az adott épületre 
született koncepciója, árral megjelenítve. (Ahogy egy autó esetében, egy adott mérnöki 
megoldás esetében sem lehet cserélgetni az elemeket, ha éppen egy elem valahol olcsóbb…) 
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Az árajánlat, mint termék 

 Azonban az élet azt hozta, hogy arra jöttem rá, és azt értettem meg, hogy az a 
munka, amit én végzek, csak akkor lesz igazán értékes a megrendelőm számára, ha pénzbe 
kerül. Méghozzá úgy, hogy előre fizet. Rögtön találtunk megfelelő időpontokat a felmérésre 
és a műszaki tartalmak átbeszélésére, és könnyebben átmentek az információk is a 
megrendelőnél, hamarabb el tudta dönteni azt is, hogy igazából mit is szeretne. (Mert az egy 
külön bejegyzést érdemelne, hogy mennyire nem tudja egy-egy megrendelő, hogy mit is 
szeretne igazán. Sok mindent akar, mindenre kér árajánlatot, majd abból csak egyet rendel 
meg, és nem érti, hogy ebben az esetben miért kerül többe ez a kis rész, mintha mindent 
kért volna…) 
Ez az összeg természetesen szintén leírható a munka megvalósulási árából. 
Érdekes módon, ez a megoldás lett a leghatékonyabb, 10 esetből már 4-5 esetben rendelték 
meg a munkákat. Amit pedig a végén nem rendeltek meg, ott legalább az önköltségeink árát 
meg tudtuk keresni. 

 Nagyon reménykedem benne, hogy újra lesz becsülete a mérnöki munkának. 
Valamikor minden családnak volt egy saját építésze, vagy kőművese, akiben bízott, akinek 
kikérte a véleményét, aki csinált mindent a házon. Éppen úgy, ahogyan a mai napig biztosan 
mindenkinek megvan a maga kedvenc patikusa, zöldségese, újságosa… 
Kérem, hogy bízzanak a szakemberükben, értékeljék az ő munkáját is, mert sok-sok tudás és 
tanulás van mögötte, melynek értéke van! (Persze vannak kivételek, az is egy érdekes 
történet lehetne, hogy hogyan szűrjük ki azokat, akik nem teljesen tisztességes szándékkal 
érkeznek hozzánk…) 

Tanulság #14.: Az árajánlat is termék, és ennél a terméknél is óriási lehet a különbség az 
alternatívák között. Valaki órákat számol, kalkulál tudását és hosszú évek tapasztalatát 
felhasználva, más csak a hasára üt. Érdemes elfogadni, hogy egy árajánlatnak is van 
értéke – ne adj Isten ára! 
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     Forrás: Hegedűs Zsolt 

 
 

10 HIBA, AMIT ELKÖVETHET EGY KÖRNYEZETTUDATOS OTTHON 
ÉPÍTÉSE SORÁN 

– avagy az „ökoház” nem csak egy divatszó 
 
 
 
 A marketinges iskolákban mindenhol tanítják, hogy a „sorszámozott” jó tanácsok 
különösen jól megragadják az olvasók figyelmét. 
Mivel már mini útikalauzunk vége felé járunk, ezért én is élek ezzel az eszközzel a lankadó 
figyelem felcsigázására  
 
 Szerencsére egyre több építkezőnek fontos a környezettudatos, a fenntarthatóság 
jegyében végbevitt építkezés – és ugyanezeknek a szempontoknak az előtérbe helyezése a 
későbbi bentlakás során. (Őszintén remélem, hogy Ön is ezen építkezők táborát gyarapítja! 
 )  
Ezt az igényt felismerve az „öko” kifejezés lassan minden prospektus és reklám 
nélkülözhetetlen eleme lesz, de ha komolyan vesszük, akkor az öko fogalomnak sokkal 
tágabb hatóköre van, mint gondolnánk – az építkezés során is. 
Az alábbi lista ennek szellemében készült. 
  
 Ha környezettudatosan akar építkezni, akkor mindenben arra kell törekednie, hogy a 
környezetre gyakorolt káros hatásokat minimálisra csökkentse.  
Az ökoház sokkal több, mint egy építési mód!  
Egy olyan gondolkodásmód, ami (messze) túlmutat magán az építkezésen. Figyelembe veszi 
azt, ami az építkezés előtt volt, és „folytatódik” az építkezés után is, a házban folyó 
mindennapi élet során.  
Fontos, hogy minél kisebb legyen az épület ökológiai lábnyoma, és ne befolyásolja károsan a 
meglévő ökoszisztémát. Manapság már léteznek azok a technológiák, amelyekkel ezek a 
szabályok teljes mértékben betarthatóak. A freshome.com oldalon leltem rá egy jó kis 
összefoglalóra ebben a témában, és kicsit kiegészítettem, „magyarosítottam” az ott leírtakat 
Az építő közösség 7 éves tapasztalatai alapján.  
10 pontba szedtem össze azokat a hibákat, amiket egy ökoház építése során elkövethetünk. 
Házépítőknek és felújítóknak egyaránt ajánlott olvasmány! 
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1. hiba: Nagyobb házat építünk, mint amire szükségünk van  
Általános tapasztalat, hogy egy családi ház esetében sokkal nagyvonalúbban bánunk a 
négyzetméterekkel, mint például egy lakás vásárlásakor tennénk. Egy, a szükségesnél 
nagyobbra tervezett otthon tele van olyan terekkel (vagy akár csak sok apró felesleges 
négyzetméterrel!), amikre valójában nincs szükségünk, és nem is tudjuk kihasználni őket. 
Ezek csak az energiaszámlát terhelik, hiszen ugyanúgy ki kell fűteni, hűteni őket, mint a 
hasznos tereket, feleslegesen növelik az építési költségeket, ráadásul sok helyen (például 
mifelénk) még feleslegesen fizetünk utánuk területarányos ingatlanadót is. (Figyelem! Ezzel 
szemben tároló helyekből egy házban valahogy mindig kevés van!)  
 
2. hiba: Nem gondolkodunk előre  
Vajon mennyi ideig akarunk most tervezett házunkban élni? 10, 20, 30 évet? Vagy több 
generáción keresztül? Alapvető hiba az, hogy sokan a jelenbeli igényeikre alapozva, a 
jövőbeli életvitelüket figyelmen kívül hagyva tervezik meg az otthonukat. Mi lesz, ha tovább 
gyarapodik a család (vagy éppen kirepülnek a gyerekek!)? Ha magunkhoz veszünk egy 
idősebb nagyszülőt, vagy ha hirtelen otthonról kezdünk dolgozni? Ahogy egyre nagyobb 
időhorizontban gondolkodunk, egyre körültekintőbben kell megfogalmazni az 
elképzeléseinket, és inkább a jövőnkhöz kell igazítani a házterveket. Ezzel a témával 
bőségesen foglalkozunk az Építem a házam könyvsorozat 1. kötetében!  
 
3. hiba: Rosszul választunk építési telket  
Hihetetlenül nehéz feladat kiválasztani a megfelelő méretű és elhelyezkedésű telket – 
miközben azt is nehéz eldönteni, hogy a telekhez válasszunk házat vagy ház-
elképzeléseinkhez telket. Habár csodásan hangzik egy gyönyörű vidéki otthon az érintetlen 
természet lágy ölén, távol a zavaró szomszédoktól, messze az aszfaltos úttól az erdő szélén, 
vagy éppen a domb tetején, de egy ilyen telken épülő ház sokszor súlyosan károsíthatja az 
ökoszisztémát: megzavarja az ott élő állatvilágot, majd teljesen kiszorítja azt, mivel az 
építkezés magával vonzza az infrastruktúra ottani telepítését. Az építkezésre tartó nehéz 
teherautók komoly károkat okozhatnak egy nem ilyen terhelésre méretezett úthálózaton – 
és még sorolhatnám. (Csak egyetlen, ritkán felmerülő szempont: egy dombtetőre épült 
házhoz többnyire egy terepjáró-(szerűség) is dukál, mert enélkül a téli időszakban komoly 
gondok adódhatnak a megközelítéssel. Márpedig egy ilyen kocsi minden, csak nem öko...) A 
telekválasztás egyéb fontos szempontjairól bővebben az Építem a házam könyvsorozat 
építkezés előkészítéséről szóló 1. kötetében!  
 
4. hiba: Nem lesz elegendő napfény a házban  
Teljesen mindegy, hogy hol élünk, biztosítanunk kell, hogy elegendő napfény jusson be a 
házba. A fény energiával tölt fel bennünket, és egy délután sokáig napfényes otthonban 
kevesebbet kell égetni a lámpákat is. A ház építése során fontos, hogy a főbb helyiségek 
tájolása déli legyen. (Ennek lehetőségére persze már a telekválasztásnál jó odafigyelni.) Ezzel 
a tájolással „automatikusan” nagyjából 10%-al lehet csökkenteni az energiafogyasztást. A 
déli oldalra nagyobb ablakokat érdemes elhelyezni, de tanácsos azokat redőnyökkel vagy 
más árnyékolókkal felszerelni, melyek védenek a nyári napsugarak ellen, és velük saját 
elképzeléseink szerint szabályozhatjuk a szobákba bejutó fényt (és vele együtt a hőt).  
A nagyobb tömegű falszerkezetek nyáron késleltetik a meleg bejutását a lakásba, télen 
pedig – mint egy cserépkályha – a belső hő eltárolásában tudnak segíteni.  
Ültessen fákat a déli oldalra természetes árnyékolónak. A nyílászárók és árnyékolók 
kiválasztásában az Építem a házam 3. kötete nyújt széleskörű (és olvasmányos!) segítséget!  
 
 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-3.-kotete-mar-csak-a-teto-hianyzik/
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5. hiba: Nem nézünk a felszín alá  
Manapság divatos dolog környezetbarátnak beállítani szinte minden anyagot és 
technológiát. Érdemes azonban kicsit a reklámok, a szlogenek mögé nézni – bár ez 
kétségtelenül plusz időt és energiát igényel. Az építőanyagok és építési technológiák 
megítélésénél a teljes életciklust vegyük figyelembe: mennyi energiát emészt fel az illető 
anyag, termék előállítása, szállítása, beépítése – és majdani elbontása, hulladékként történő 
elhelyezése. Ezzel áll szemben, hogy az adott termék mennyi energiát képes megtakarítani 
beépítettsége közben. Egy környezettudatos otthon építése során érdemes törekedni 
vegyianyag-mentes, újrahasznosított vagy természetes anyagok használatára, az alapoktól 
kezdve az építkezés minden területén.  
  
6. hiba: Maga a kivitelezés nem környezettudatos  
Ha csökkenteni akarja az ökológiai lábnyomát, akkor arra is törekednie kell, hogy az 
építkezés során minél kevesebb felesleges hulladék keletkezzen. A drágán előállított 
építőanyagoknak minél nagyobb részét használjuk fel – ez egyben a pénztárcánkat is kíméli. 
Követeljük meg a mesterektől a pontos, precíz munkát. Minimalizálni kell az 
energiafelhasználást is az építkezés során, és gondoskodjunk az építési hulladék megfelelő 
kezeléséről. (A konténer drága – és a vegyi hulladékok többsége nem is pakolható bele! –, de 
ez ne csábítson arra, hogy mindenféle, ki tudja mennyire szennyező hulladékot ássunk el a 
telken, esetleg ilyet használjunk földfeltöltésre!) 
  
7. hiba: Rövidlátóan takarékoskodunk a szigeteléssel  
A legnagyobb energia megtakarítás (hő)szigeteléssel érhető el. Érdemes időt és pénzt szánni 
az optimális szigetelési vastagságok megtalálására, de jó iránymutatásul szolgálnak a 
szakmai szervezetek magyarországi ajánlásai is. (Ezeket az Építem a házam könyvsorozat 
valamennyi kötetében bemutatjuk!) A szigetelést egyszer kell jól megcsinálni, kellően nagy 
vastagságban elhelyezni, minden utólagos vastagság-bővítés jelentős plusz költséggel jár és 
számos hibaforrást rejt. Nagyon fontos, hogy a házat körbevevő szigetelés (az ún. termikus 
burok) folytonos és egyenértékű legyen. Ha valahol elvékonyodik, ott hőhidak jöhetnek 
létre. A folytonosságot az alaptól kezdve a lábazaton, a falakon, az ablakokon és az 
áthidalásokon keresztül a födémekig és a tetőig biztosítani kell.  
 
8. hiba: Rövidtávú megoldásokat választunk  
Óriási pazarlás és a környezetterhelés szempontjából is káros, ha egy frissen elkészült házhoz 
néhány éven belül komolyan hozzá kell nyúlni, mert kiderül, hogy egyik-másik választott 
szerkezeti megoldás nem vált be, már néhány éven belül elavult. Érdemes tehát elegendő 
időt szánni a felkészülésre a házépítés, házfelújítás előtt, hogy tisztában legyünk azzal, mit 
várhatunk el egy modern, környezettudatos háztól a XXI. század elején, és mit az azt 
létrehozó szakemberektől. Érdemes igénybe venni ehhez Az építő közösség szolgáltatásait – 
Építem a házam könyvsorozat, havi rendszerességű Tervcafék, blogok, szakemberajánló.  
 
9. hiba: Nem energiahatékony berendezéseket használunk  
Amióta egyre több (háztartási) berendezésen tüntetik fel a közérthetőség jegyében a 
betűjelzéses osztályba sorolást (van, ahol már az A++ kategóriánál tartanak!), már nincs 
mentség a magas energiafogyasztású berendezések használatára. A háztartási 
berendezéseken túl (mint amilyen a hűtőszekrény, a sütő, a mosógép, a mosogatógép) 
kiemelt jelentősége van az időjárásfüggő vezérléssel ellátott, minél nagyobb hatásfokkal 
működő fűtési rendszer kialakításának és az energiatakarékos világítótestek 
beszerelésének.  
A fűtési rendszer részét képező hőleadó eszközök kiválasztásánál érdemes tekintettel lenni 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg/
http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe/
http://www.epitemahazam.hu/blogok/
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arra, hogy egyes hőterjedési módok (például hősugárzás) esetében ugyanaz a hőérzet 
alacsonyabb fűtési hőmérséklettel elérhető. (A hőérzet összetevőiről is részletesen olvashat 
az Építem a házam 1. kötetében.) Mindenképpen érdemes megvizsgálni a megújuló energiák 
(napenergia, földhő, szél) használatának lehetőségeit.  
 
10. hiba: Nem környezetbarát módon élünk az otthonunkban  
Nem szabad elfelejteni, hogy a környezettudatos otthon fogalom egy borzasztóan összetett 
valami! Mivel egy mai, modern házon szinte minden mindennel összefügg, így a házat magát 
egységes egészként kell megtervezni és megépíteni! Ez elsősorban az építész felelőssége, 
de szükség van hozzá a felkészült megrendelőre is. A mindenki által egységesen 
értelmezhető kiviteli terv alapkövetelmény. A mégoly drága és jó, akár önmagában 
környezettudatosnak is számító részelemekből egyáltalán nem biztos, hogy összeáll egy jó 
ház! A környezettudatosságnak ki kell terjednie magára az építkezési folyamatra – és a 
későbbi bentlakásra is! A környezettudatos házat ugyanígy kell lakni is. A tisztántartáshoz 
törekedni kell például környezetbarát, minél inkább természetes anyagok használatára. 
Érdemes hasznosítani az esővizet és az ún. szürke szennyvizet, törekedni kell 
haszonnövények és kevesebb öntözést igénylő növények telepítésére a kertbe (a fű nem 
ilyen…), télen pedig érdemes inkább egy kicsit melegebben felöltözni odahaza, ahelyett, 
hogy feltekernénk a termosztátot. (A tippek – szerencsére – hosszan sorolhatók lennének.)  
 
Tanulság #15.: A környezettudatossághoz, a fenntartható építéshez is mindig a NAGY 
EGÉSZET kell nézni. Egy-egy építőanyag ilyen szempontok szerinti megítéléséhez a teljes 
életciklust kell vizsgálni (gyártástól a megsemmisítésig/újrahasznosításig), de magán a 
házon is törekedjünk a hosszú távú megoldásokra, és az új házban az életmódunk is 
tükrözze a környezettudatosságot, fenntarthatóságot. (Kissé leegyszerűsítve: minél 
kevesebbet pazaroljunk!)  
 
Akik ismernek, tudják, hogy nagyon lelkes tudok lenni akkor, amikor „tanítani” szeretnék 
másokat. Ilyen alapállásból most sem állom meg, hogy még egy apró kiegészítést fűzzek az 
előzőekhez. 
Az építkezés világa (is) tele van ellentmondásokkal, látszólag érthetetlen, furcsa dolgokkal – 
jobban belegondolva, nem igazán ésszerű leegyszerűsítésekkel. 
Ilyennek gondolom a természetes anyag kontra műanyag dilemmát. 
A legtöbb építkező (is) szeretné, ha mindig és mindenhol természetes anyagok vennék 
körbe. 
Ezzel párhuzamosan azonban élénk felháborodást vált ki, amikor fokozott fakitermeléssel 
szembesülünk, vagy éppen azt látják, hogy a kedvenc látképünket produkáló hegyünket 
elkezdik elbányászni mindenféle gonosz vállalatok. 
Sajnos tudomásul kell venni, hogy mindent nem lehet. A természetes anyagokat a 
természetből kell elvenni! 
Márpedig a világ jelenlegi igényszintjéhez a Föld összes természeti kincse nem lenne 
elegendő – műanyagokra tehát szükség van! (Apropó, erről a témáról is van bőségesen szó 
az Építem a házam könyvsorozat 3. kötetében (Már csak a tető hiányzik!)!  ) 
        

      

 

 

http://konyvaruhaz.epitemahazam.hu/epitem-a-hazam-konyvsorozat/epitem-a-hazam-1.-kotete-az-elokeszites/
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 Köszönöm, hogy végigolvasta mini útikalauzunkat, őszintén remélem, hogy jó néhány 
megszívlelendő tanácsot, gondolatot talált benne. (Nem tuti tippet!  ) 

Remélhetőleg az is kiderült, hogy  
► jó házat építeni ma Magyarországon sem reménytelen vállalkozás, 
► de ennek során sokkal több dologra kell odafigyelni (apróságokra is!), mint azt – 
tapasztalataim alapján – a legtöbb házépítő gondolja. 

Ha úgy érzi, jól jönne segítség a házépítés buktatókban és csapdákban bővelkedő 
folyamatában, akkor forduljon bizalommal Az építő közösséghez ezen kiadványon túl is. 

Talán már kiderült az eddigiek olvasása során is, hogy – a multinacionális cégek világából 
kikerülve – Az építő közösséget azért hoztam létre 2010-ben, hogy segítsek, segítsünk a 
magyarországi házépítőknek, házfelújítóknak a felkészült építkezésben, a megfontolt 
döntésekben, a legjobb ár-érték arányú megoldások, és a nekik legjobban megfelelő építési 
szakemberek megtalálásában.  

Nem a könnyebbik utat választottuk. Nem halat szeretnénk adni, hanem halászni szeretnénk 
megtanítani az építkezőket. 
Olyan alaptudással és szolgáltatásokkal szeretnénk segíteni Önt is, melynek segítségével 
sokkal nyugodtabban és sokkal költséghatékonyabban építkezhet – miközben egyenrangúan 
tud tárgyalni az építési szakemberekkel is. 
Mi nem egy kivitelező cég vagyunk, nem képviselünk egyetlen márkát sem. Amennyire lehet 
független fórumként működünk (bár természetesen nekünk is vannak együttműködő 
szakmai partnereink).  
Viszont 2010 óta már több ezer építkezőnek segítettünk, és ezeket a tapasztalatokat 
szívesen megosztjuk Önnel is. 

 

MIBEN SEGÍT ÖNNEK AZ ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG A NYUGODT ÉS 
KÖLTSÉGHATÉKONY ÉPÍTKEZÉSBEN? 

 

 Annál többet tudunk segíteni, minél hamarabb ellátogat hozzánk. 
Az alábbi ábra legteljesebb szolgáltatásunkat, a Fekete öves építkező csomagot mutatja, de 
annak egyes elemei is elérhetők önállóan természetesen. 
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 Az építkezés legelején egy személyes konzultáció keretében osztom meg Önnel is 
szívesen a tapasztalataimat arról, miként érdemes nekilátni az építkezésnek, mire kell 
odafigyelni az első lépéseknél, hogyan lehet elkerülni a leggyakoribb hibákat.  

 Az Építem a házam könyvsorozat ennek a rövid útikalauznak a részletes, mindenre 
kiterjedő verziója, melyben tényleg minden tudást összeszedtünk, amire az építkezés során 
szüksége lehet. (Sőt, egy kicsit még annál többet is.)  
Közérthetően megfogalmazott, gondosan csoportosított információk – a szakma elismert 
szakemberei által ellenőrizve. 
A könyvsorozat egyes köteteiről ide kattintva tudhat meg többet! 

 A Tervcafék egyedülálló lehetőséget nyújtanak az alakuló háztervek tökéletesítésére.  
Kellemes hangulatú, kötetlen esték keretében tud találkozni és konzultálni a legkülönbözőbb 
építési szakemberekkel (építészekkel, kivitelezőkkel, gépészekkel, villamos szakemberekkel, 
hőszigetelési szakemberekkel, lakberendezőkkel), így házterveit jó eséllyel már valamennyi 
szakma szempontrendszere szerint átnézik! Budapesten havonta, Győrben negyedévente. 
A Tervcafékról ide kattintva tudhat meg többet! 

 Az építő közösség rendszeres blogbejegyzéseiből pedig folyamatosan kap 
információkat az Önt érintő jogszabályi változásokról és az esetleges pályázati 
lehetőségekről. 

A teljes Fekete öves építkező csomagról ide kattintva tudhat meg többet! 

Örülünk, ha a későbbiekben is igénybe veszi segítségünket, de annak is örülünk, ha ezzel a 
rövid útikalauzzal hozzájárulhattunk házépítése sikeréhez! 

Építkezéséhez sok sikert kívánva, üdvözlettel 

 

Bodnár György 
Az építő közösség alapítója 
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