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Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, 
akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk 
helyének megtalálása: a telekválasztás.

De biztos, hogy tényleg ez a helyes sorrend?
Ha jól belegondolunk, valójában újabb dilemma, 

újabb döntés előtt állunk:
Az elképzeléseinkben élő házhoz keressünk telket, 

vagy „álmaink telkéhez” igazítsuk majdani házunkat?
Minden személyes és üzleti tanácsadó könyv azt java-

solja olvasóinak, hogy álmaikat, céljaikat minél inkább „vi-
zualizálják”, minél konkrétabban képzeljék maguk elé. 

Ilyenkor ugyanis agyunk tudattalanul is minden csele-

kedetünkkel és gondolatunkkal efelé a cél felé fog ve-

zérelni bennünket – segítve a célok megvalósulását.
Ha így van, akkor következő lépésként a családi ku-

paktanácsnak minél konkrétabban maga elé kellene 
képzelnie majdani otthonát. (Ennek a tervezési folya-

matnak könyvünkben külön fejezetet szentelünk – a 
következőt.) 

Majd pedig egy olyan tervező partnert kellene találni, 
aki „körülbelüli” tervformába önti a családi elképze-

lést.
Ha pedig mindez megvan, akkor neki lehetne állni (le-

hetőleg a tervező bevonásával) megkeresni a kitalált 
házhoz leginkább megfelelő telket.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a családi 
házra vágyók döntő többsége ezzel ellentétes utat vá-

laszt, és egy-egy telekbe „szeret bele” – ez is igazolja a 
korábban a házat körülvevő kert fontosságáról elmon-

dottakat. Majd ha már megvan a telek, akkor kezdődik 
csak a ház tervezési procedúrája.

Nem véletlenül használtuk előbb a „szeret bele” kife-

jezést: túlnyomó részt érzelmi döntésről van szó.
Ez természetesen nem baj, de fontos azt is tudni, 

hogy a telekválasztás már megszabja, bizonyos mér-
tékben korlátok közé szorítja a tervezési és építési fo-
lyamatot!

Ahhoz, hogy minél kevesebb ilyen korláttal kelljen 
szembenézni, minél kevesebb kompromisszumot kell-
jen kötni, érzelmeinken túl igen sok minden másra is 
érdemes odafigyelni a telekválasztásnál. Ehhez kívá-

nunk segítséget nyújtani ebben a fejezetben.

Még egyszer nyomatékosan hangsúlyozni szeret-

nénk, hogy a megfelelő telek kiválasztása a családi ház 
építésének szerves és nagyon fontos része – így nem 
szabad sajnálni a megtalálására szánt időt!

Természetesen a „megfelelő” szó igen sok szubjektív 
elemet is magában rejthet – például
● ne essen nagyon messze mostani lakóhelyünktől, 

mert szeretjük és megszoktuk azt a környéket,
● essen közel munkahelyünkhöz. (Ez azért elég kocká-

zatos választási szempont, hiszen nem biztos, hogy 
ugyanezen a munkahelyen fogunk egész életünkben 
tevékenykedni. Arról nem is beszélve, hogy az összes 
családtag valószínűleg nem egy adott sugarú körön 

belül dolgozik vagy tanul. Akkor már inkább egy volt 
kollégánk módszerét javasoljuk, aki egy körzővel 2 
kilométer sugarú kört rajzolt a lakóhelye köré és ott 
keresett munkát…)

● essen közel szüleinkhez. (Ha nem költözik össze a 
család, akkor ez egy praktikus szempont lehet, hi-
szen gyerekeinket könnyen rájuk tudjuk bízni egy 
buli vagy színházlátogatás esetén, no meg időről-idő-

re amúgy is illik meglátogatni a rokonokat. Persze mi 
van, ha egy házaspár két tagjának teljesen más vidé-

ken élnek a szülei? Egyébként erre a „taktikára” szok-

ták azt mondani, hogy olyan messze legyen a mama, 
hogy papucsban még éppen ne tudjon átjönni…)

2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva?

Bár könyvünk felépítése során mi magunk is a telekvá-

lasztás-háztervezés sorrendet követtük, mégis célszerű 

a telekválasztás előtt legalább nagyjából tisztában lenni 

a jövendő házzal kapcsolatos elvárásokkal – azaz min-

denképpen átolvasni a 3. fejezetet.

2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei

Ezen túl azonban viszonylag „objektíven” is felállítha-

tunk egy ellenőrző listát, amelynek alapján megítélhet-

jük a megvizsgált telek számunkra megjelenő értékét. 
Először vegyük számba ezeket csak címszavakban:
A telek nagysága illetve a helyi szabályozási és beépí-
tési előírások

● ezek együttesen megszabhatják a ház nagyságára 
vonatkozó lehetőségeinket; 

● a nagyobb teleknek értelemszerűen magasabb az 
ára;

● a telek nagysága befolyásolja, hogy mekkora kert-

tel rendelkezünk majd;

● az előírások korlátozhatják a fantáziánkat, meg-

szabhatják, hogy milyen típusú házat építhetünk.
Perspektívák

● milyen átalakítások és fejlesztések várhatók a jövő-

ben a környékén?
A telek határoló méretei 

● meghatározhatják, hogy van-e lehetőség elkép-

zeléseinknek megfelelő méretű ház ráépítésére, 
figyelembe véve az elő-, oldal- és hátsókert mére-

tére, valamint a benapozottságra és megközelíthe-

tőségre vonatkozó kritériumokat is.

2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei
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A telek terepviszonyai 
● egy lejtős telekről esetleg szép kilátás nyílik, de 

ugyanez komoly építészeti kihívást is jelenthet; 
● az is lehet, hogy egy dombtetőn álló ház kevésbé 

lesz szélvédett.
A telek talajviszonyai 

● megszabják, hogy milyen alapozási munkának né-

zünk elébe, de azt is, hogy milyen növények fognak 
jó eséllyel megélni a kertünkben;

● a talajvíz-viszonyok jelentős hatással lehetnek az 
építési költségekre.

A telek tájolása 
● lehetővé válik-e benapozott ház ráépítése (ami ener-

getikai szempontból mindenképpen kívánatos);
● lehetőleg ne északra nézzenek a legfontosabb la-

kóhelyiségek.
A telek közmű-ellátottsága 

● milyen közművek állnak rendelkezésre;
● már a telken belül találhatók vagy nekünk kell ki-

építeni őket?
A telken található növényzet

● nehezítheti az építkezést, de éveket nyerhetünk 
vele a kert kialakításakor.

A telek megközelíthetősége 
● a tömegközlekedés távolsága;
● gépjárműves megközelíthetőség sárban és télen;
● az útburkolat minősége, amely nemcsak a megkö-

zelíthetőség okán fontos, hanem előrevetíti, hogy 
mennyire lesz poros jövendő otthonunk;

● a telek és az utca kapcsolata égtáj szerint.
Infrastruktúra a környéken 

● milyen messze járhatnak gyermekeink iskolába? 
● hogyan tudnak eljutni majd oda és a különórákra? 
● hol tudunk majd bevásárolni?
● van-e szórakozási lehetőség?

A szomszédok 
● majdhogynem ők is „lakótársak” lesznek…

A telek tulajdonviszonyai 
● rendezettek-e, tehermentes-e a telek?

A telek ára 
● arányos-e? 
● megfelel-e a pénztárcánknak?

Most vizsgáljuk meg egyenként, hogy a telek egyes 
tulajdonságai hogyan és mennyiben befolyásolják a 
házépítést és a ház majdani használatát.

Mint arra már utaltunk, az első alapvető kérdés, hogy 
mennyire rendelkezünk konkrét elképzelésekkel arról, 
hogy milyen típusú, milyen jellegű családi házat szeret-
nénk építeni?

Ha határozott elképzeléseink vannak, akkor célszerű 
ezekhez keresni a telket. 

Elképzelhető például, hogy valaki mindenképpen 
egyszintes házat kíván magának, mert utálja a lépcső-

zést. Az egyszintes ház esetében azonban ugyanak-

kora lakótér lényegesen nagyobb ház-alapterületen 
helyezhető el, amelynek korlátokat szabhatnak a telek 
méretei vagy éppen a beépíthetőségi szabályok. Ezen 
túlmenően egyszintes ház igen nehezen valósítható 
meg lejtős építési telken.

Az is lehet, hogy valaki „mediterrán-stílusú” ház-

ban gondolkodik, de a helyi építési előírások csak 
földszint+tetőtér kialakítású házak építését teszik le-

hetővé, vagy az építménymagasság maximális értéke 
korlátozza ezt az elképzelésünket, esetleg a tető haj-
lásszögére vannak eltérő helyi előírások.

Azt viszont mindenképpen célszerű átgondolni már 
a telekválasztás előtt, hogy mekkora házat is szeret-
nénk. (Ehhez (is) kívánunk segítséget adni a következő 
fejezetben.)

A helyi szabályozási előírások ugyanis korlátozhatják 
majdani házunk méretét és elhelyezését a telken. Ha 
ilyen helyi „specialitások” nem léteznek, akkor ebben a 
témában (is) az „általános előírások” érvényesek, ame-

lyeket az ún. OTÉK tartalmaz. Ez az országos település-

rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) kormányrendelet, melynek legutóbbi válto-

zatát bárki megtalálhatja a www.magyarorszag.hu/
jogszabalyok internetes honlapon. (Figyelem: 2008-
ban és 2009-ben módosultak a korábbi előírások!)

A korlátozások érinthetik házunk alapterületét, szint-
területét, magasságát, a tető hajlásszögét és a ház tel-
ken belüli elhelyezkedését.

Az egyik legfontosabb fogalom ebben a témában a 
beépítettség. 

Ez azt írja elő, hogy a teleknek maximum hányad részét 
foglalhatja el házunk bruttó földszinti alapterülete. 

Az alapterületet a ház határoló falainak külső, vakolt 
vagy burkolt síkja zárja körül, abba bele kell érteni pél-
dául a fedett teraszt is. (A nyitott terasszal akkor nem 
kell számolni, ha az 1 méternél nem áll ki magasabban 
a földből). Fontos megemlíteni, hogy az alapterületbe 
például a garázs is beleszámít.

A maximális beépítettséget százalékban adják meg, 
ami a kertvárosi, illetve falusias használat szerinti 
OTÉK-besorolás alapján általában 30%. 

A települések azonban többnyire rendelkeznek helyi 
építési szabályzattal, amely ettől eltérő (de csak alacso-

nyabb) értéket is meghatározhat. Tehát előfordulhat, 
hogy a falusias övezetben csak 25 vagy 20%, míg a kert-

városi övezetben 15% lehet a maximális beépítettség.
Bár általában új parcellázások esetében a beépíthetőség 

nem szokott gondot okozni, de például városokban – ahol 
a drágább telkek eleve kisebbek – mindez komoly korlátot 
szabhat építési elképzeléseinknek. Ilyen esetben juthat sze-

rephez az, hogy milyen vastag falszerkezetet választunk. 

2.3.1. A telek nagysága és a helyi szabályozási előírások
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A szükséges lakótér kiszámításánál mindig a hasznos 
alapterülettel számolunk (hiszen ezt tudjuk élettér-

ként használni), maga a ház azonban ennél nagyobb 
helyet foglal el – pontosan a külső falszerkezet helyigé-

nyével nagyobbat.

Márpedig a beépítettség számításánál a külső hatá-
roló felület a meghatározó. Ilyenkor a falszerkezet kül-
ső síkját kell figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy a 
falazatra még rákerülő hőszigetelés, vakolat vagy más 
burkolat 2–20 cm-rel „kijjebb tolja” a külső falsíkot.  

Hogy az arányokat érzékeljük, tekintsük példa-

ként az előbbi 220 m2-es alapterületű házunkat. 
Egyszerűsített alaprajzzal könnyen kikalkulálható, 
hogy egy 47 cm-es falszerkezettel a hasznos alap-
terület 192 m2 lesz (28 m2-rel lesz kisebb az alapte-

rületnél!), míg ha ugyanezt 40 cm-ben sikerül meg-

oldani, akkor ezek a számok 196 m2-re változnak.  

A különbség 4 m2. Azonos beépí tettségi korlát 
mellett ennyivel nagyobb hasznos alapterületű 
házat építhetünk egy vékonyabb falszerkezettel. 
(Persze a helyzet nem ennyire egyszerű: a falszer-

kezet vastagsága komoly befolyással van az épület 
hőtechnikai jellemzőire is – mint azt majd később 
látni fogjuk.)

Ha például földszintes házban gondolkodunk és 
egy négytagú család számára 190–220 m2 bruttó 
alapterülettel számolunk (150–180 m2 lakótér + kb. 
40 m2 garázs), akkor ilyen elképzeléseinkhez 30%-
os beépítettségi korlát mellett legalább 650–750 
m2-es telket kell választanunk. (Egy 750 m2-es te-

lek esetében a beépítettség 220/750=0,29, azaz  

29%-os lesz, amely még nem éri el a 30%-os határt.)
Egy többszintes házelrendezés esetén a lakóterü-

let eloszlik a szintek között. A földszint bruttó alap-

területe így kisebb lehet, miáltal ugyanakkora össz-
alapterületű ház azonos beépítettségi korlát mellett 
kisebb telken is elhelyezhetővé válik (ez a többszin-

tes házak egyik előnye).

2.1. ábra 
A beépítettségi korlát a föld-
szinti alapterületre vonatkozik. 
Ha az összes alapterületet több 
szintre osztjuk el, akkor adott 
beépítettségi korlát mellett kisebb 
telken is létrehozhatjuk a nekünk 
szükséges lakóterületet. (Vagy 
megfordítva: többszintes épülettel 
ugyanakkora telken nagyobb lakó-
területet hozhatunk létre.) 

2.2. ábra 
A bruttó és a hasznos alapterület 
jelentősen különbözhet egymástól 

attól függően, hogy milyen vastag 

falszerkezetet alkalmazunk.
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(Ezzel a felvetéssel már az 1.3. ábra kapcsán is foglal-
koztunk, csak ott költség-megközelítéssel.)

Amennyiben a telken bőségesen van hely a ház elhe-

lyezésére, akkor ezzel a korláttal természetesen nem 
kell szembenéznünk. A gondolatmenetet persze meg 
is fordíthatjuk: ha vastagabb falakban gondolkodunk, 
akkor érdemes a telekméret kiválasztásánál ezt is fi-

gyelembe venni (nem a beépíthetőségi határra válasz-

tani telekméretet).
Nem nehéz belátni, hogy a beépítettségi korlátozás 

célja, hogy megmaradjon a családi házas településré-

szek szellős, kertvárosi jellege, ne „egymás hegyére-
hátára” épüljenek a házak.

Egy másik fontos fogalom a szintterületi mutató, 
amelyet szintén az egyes települések helyi építési sza-

bályzata határoz meg. A szintterületi mutató az összes 
beépített szint (a pinceszintet nem számítjuk!) bruttó 
alapterületének és a telek területének hányadosa. 

Ennek két- vagy többszintes épületek esetén van je-

lentősége, hiszen ettől függ, hogy a földszint fölé egy 
ugyanakkora alapterületű tetőteret/emeletet vagy 
csak egy jóval kisebb felső szintet alakíthatunk ki. 
(Hogy ez emelet vagy csak tetőtér lehet, az építmény-

magasság is korlátozza!)   
A hatóságok részben korlátozzák a telek többi részé-

nek használatát is a kevésbé ismert zöldterületi mu-
tató mértékének előírásával. Ez azt szabja meg, hogy 
telkünk hány százalékának kell az építkezés után is 
zöldterületnek maradnia. 

Ez annyiban különbözik a beépíthetőségtől, hogy a 
zöldterületet nem csak házunk alapterülete csökkenti, 
hanem egyéb építmények is – egy-egy fedetlen terasz, 
garázsbeálló, telken belüli közlekedő járdák, szalonna-

sütő, kerti medence, stb.
Az OTÉK előírásai szerint a kertvárosi övezetben ez 

minimum 50%, míg falusias övezetben minimum 40% 
kell legyen. Természetesen a helyi építési szabályzatok 
megállapíthatnak ennél szigorúbb előírásokat is. Így 
előfordulhat, hogy egy településen a falusias övezet-

ben 65%, míg ugyanott a kertvárosi övezetben 75% a 
minimális zöldterületi mutató. 

A területrendezési tervek értelemszerűen szabá-

lyozzák az adott területen épülő házak egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedését is (csak így biztosítható 
viszonylag egységes településkép, de csak ezek figye-

lembe vételével érhető el az egymás közelében álló 
házak megfelelő benapozottsága és szél általi szellő-

zése). Ezért az OTÉK vagy a helyi építési előírások azt 
is megszabják, hogy az adott telken belül hová nem 
építhető a házunk. Az így adódó építési határvonalak 

az elő-, oldal- és hátsókert minimális méretének meg-

határozásával kijelölik házunk lehetséges helyét.

2.3. ábra 
A hatósági előírásokban meghatározott építési határvonalak 

kijelölik azt a területet, ahová felépíthetjük a házunkat.

Az ilyen „apróságok” néha meglepően komoly következményekkel járhatnak – akár évek múltán is. 

A mi házunk – egy téglalap alakú telken – egyik oldalával az előírt építési határvonalra épült. Mivel a legújabb OTÉK sze-

rint a falra felhelyezett külső szigetelés immáron a fal „szerves részét” képezi (azaz ez szabja meg a fal külső síkját), így 

elméletileg házunk ezen oldalát, ha akarnánk sem tudnánk utólag hőszigetelni – hiszen ezzel túllépnénk az előírt oldal-

távolságot!

Az OTÉK erre vonatkozó szakasza alapján csak a 2002. március 15. előtt épült házak utólagos hőszigetelése csökkentheti 

az elő-, oldal és hátsókert méretét maximum 10 cm-rel (tehát ezen épületekre még maximum 10 cm hőszigetelés felvihe-

tő akkor is, ha korábban az építési határvonalra épültek), de a beépítettség előírt mértékét a megnövelt alapterülettel 

számolva sem lehet túllépni. Oldalhatáron (azaz a telekhatáron) álló épület esetében az oldalhatáron levő homlokzat 

nem szigetelhető utólag még régi házak esetében sem.  

A ma készülő épületekre ezek a könnyítések már nem vonatkoznak.

A későbbi szabadság megtartása miatt célszerű tehát 
● ahol lehet, rátartással kezelni az építési határvonalak szabta korlátokat (hátha például utóbb szeretnénk új külső 

 burkolatot vagy vastagabb hőszigetelést);
● vagy már eleve „évekre előremutató” szerkezetet beépíteni.
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Ezekből az előírásokból az is kiderül, hogy az adott 
telken milyen beépítési mód valósítható meg. Bár a 
családi házas övezetben általában szabadonálló be-
építés lehetséges, de előfordulhat oldalhatáron álló 
beépítési, ikres beépítési és zártsorú beépítési előírás 
is (2.4. ábra). 

Mindez például akkor is érdekes lehet, ha egy lejtős, 
szép kilátású telken mi esetleg a telek felső részébe kép-

zeljük a házunkat, az előírások azonban az előkert konk-

rét meghatározásával az alsó utcában kialakult építési 
vonalhoz való „igazodást” követelnek. (Azaz például 
megszabják, hogy házunknak – példánknál maradva – 
az alsó utcafronttól 10 méterre kell elhelyezkednie.)

2.4. ábra 
A különböző beépítési módok szemléltetése.

Bár ennek a témának a kapcsán szinte mindenhol 
azt hangsúlyozzák, hogy a telek mérete és a beépít-
hetőségi előírások alapvetően a házunk nagyságát 
szab(hat)ják meg, de azért ne feledkezzünk el arról 
sem, hogy a telek nagysága és rajta az adott nagy-

ságú házunk együtt megszabják azt is, hogy hol 
és mennyi hely marad majd a kertünkre. Mivel már 
korábban megfogalmaztuk azt a véleményünket, 
hogy a kert a családi ház egyik legvonzóbb része, 
így lehet, hogy házépítési döntésünkben ez is sze-

repet kapott. Annál nagyobb lesz csalódásunk, ha 
azt tapasztaljuk házunk megépülése után, hogy 
alig maradt hely az elképzelésünk, álmaink szerinti 
„kerti élet” kialakítására.
Ezért bármennyire illuzórikusan hangzik is, a telek-
vásárlás előtt érdemes nagyjából tisztába jöjjünk 
azzal, hogy mekkora és milyen célú, nagyjából ho-

gyan felépített kertet szeretnénk magunknak. (Ar-
ról se feledkezzünk meg, hogy tényleg szükségünk 
van-e az álmainkban szereplő hatalmas kertre – el-
végre azt majdan gondozni is kell!)

2.5. ábra 
Az építménymagasság (H) „építé-
szeti” definíciója igen bonyolult 

– jobb, ha az építészre bízzuk a ki-
számítását…

A következő korlát az építménymagasság. 
Ez nyilvánvalóan azt szabályozza, hogy milyen magas le-

het majdani házunk (ez is érthető az előbb említett egysé-

ges településkép és a szomszédok érdekeinek figyelembe 
vétele alapján). 

Az építménymagasság előírás szerinti kiszámítá-

sa nem egyszerű feladat (ez a tervező dolga és az  
engedélyes terveken be is kell mutatni), de ökölsza-

bályként elfogadhatjuk azt a kalkulációt, hogy:
Építménymagasság ≈ a homlokzati fal magassága az épü-

let melletti rendezett terepszinttől (például a járdától) a 
tető külső, héjazattal fedett külső síkjáig, vagy egy másik 
ökölszabály szerint:

Építménymagasság ≈ a homlokzati fal magassága  talaj-
szinttől a tető alsó síkjáig + 30 cm (2.5. ábra).
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A beépíthetőség és a szintterületi mutató korlátozhat-
ja házunk alapterületét, az előírt építménymagasság és 
a szintterületi mutató pedig azt, hogy hány szintet húz-
hatunk fel. Az sem mindegy, hogy teljes belmagasságú 
szintekről beszélünk vagy tetőtér-beépítésről. 

A beépítettségi korlát és az építménymagasság 
együtt már megszabhatják, hogy az általunk elképzelt 

alapterület milyen felépítésű házban valósítható meg 
(földszintes? emeletes? tetőtér-beépítéses?). Jó tudni, 
hogy tetőtér-beépítés esetében minden, a tetősíkból 
kiálló „szerkezet” növeli az építménymagasságot – 
ilyenek például a kedveltnek számító „kutyaólak” – 
amelyek egyébként energetikai szempontból sem ne-

vezhetők ideálisnak) (2.6. ábra).

A helyi építési előírásokról a település Polgármesteri Hivatalának Építési Osztályán lehet tájékozódni. Ma 
már sok helyen ezek az előírások fellelhetők az interneten is, de ha már konkrét elképzeléseink vannak a 
telekvásárlást illetően, akkor mindenképpen érdemesebb a személyes tájékozódást választani, hiszen lehet, 
hogy egyidejűleg sok egyéb – a későbbiekben vázolt – információhoz is hozzájuthatunk például a település-

rész fejlesztését érintő elképzelésekről vagy például esetleges talajmechanikai problémákról.

2.6. ábra 
Egy kutyaólas tetőteres ház képe.

Ezek voltak a hatósági előírások. 
Minden más szempont már a telek (és a majdan rá 

épülő ház) használhatóságát fogja befolyásolni, illet-

ve azt fogja megszabni, hogy az adott telken milyen 
anyagi ráfordítással hozható létre az általunk elképzelt 
otthon.

Az építménymagasság pontos definíciója – csak 

hogy jobban becsüljük az építési szakembereket:

„Az építménymagasság az építmény valamennyi 

külső kontúrvonalára állított függőleges felület-

re vetített homlokzati vetületi felület összegének 

(F) valamennyi, ezen felületek vízszintesen mért  

hosszának összegével (L) [ez praktikusan a ház 

teljes kerületét jelenti] való osztásából eredő F/L 

érték. A függőleges felületek az épület mel-

letti rendezett terepszinttől (pl.: járda) a tető  

külső héjazattal fedett síkjának felső felületéig tar-

tanak.”
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Egy ilyen házból valószínűleg gyönyörű kilátás nyílik 
a környező tájra, és ezt a kilátást a későbbiekben sem 
fogja semmi jelentősen korlátozni. Ennek azonban saj-
nos többnyire ára van.

Az épület kialakítása nem lehet tetszőleges, azt alap-

vetően illeszteni kell majd a terepviszonyokhoz.
Az építési előírások szerint lakóhelyiség nem kerül-

het 70 cm-nél mélyebben a terepszint alá, a terepen 
jelen levő szinteltolódás így szükségszerűen áttevő-

dik a lakóépületen belülre is: az eredmény igen sok 
lépcsőzés. (2.8. ábra)

Ilyen terepen is kialakítható gyönyörű kert, de na-

gyobb, összefüggő, társasági életre alkalmas területek 
csak nagy nehézségek árán hozhatók létre – pillant-

sunk az előző képre!
Ezen túl még az is előfordulhat, hogy környezeti vé-

dettség híján házunk folyamatosan ki lesz téve a szél-

2.3.2. A telek terepviszonyai

2.7. ábra 
Egy tipikusan meredek telken 
épült ház képe. 
Forrás: Földes és Társai 
Építésziroda Kft. 
www.foldesarchitects.hu
Fotó: Bujnovszky Tamás

2.8. ábra 
A lejtős terepre épült ház speciális 

építészeti kialakítást igényel. Mivel 
lakóhelyiség nem kerülhet lényege-
sen a terepszint alá, ezért a szint-
eltolás a legáltalánosabb megoldás 
(vagy a talajszint alatt pinceszintet 

alakítunk ki).

Megint egy apró megjegyzés. Életem egy részét egy bel-
városi lift nélküli házban töltöttem, ahol a harmadik szint 
egy panelház ötödik emeleti magasságának felelt meg.  

A házban igen sok idős ember élt – többnyire remek kondí-
cióban – amihez meggyőződésem szerint komolyan hoz-

zájárult az egy életen át naponta végrehajtott lépcsőzés. 
Ezzel együtt, amikor építkezünk, akkor gondoljunk arra is, 
hogy az épületbe (vagy éppen a kertbe) tervezett lépcső 
lehet, hogy ma semmilyen gondot nem okoz nekünk, de 
ha néhány tíz év múlva ugyanebben a házban éljük idős 
korunkat is – akkor lehet, hogy ugyanezek a lépcsők már 
komoly erőpróbát fognak jelenteni.
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lökéseknek (ezért célszerű tájékozódni az uralkodó 
szélirányról is!), sőt még az is előfordulhat, hogy a villá-

mok is könnyebben „megtalálják”.
Ami pedig az anyagiakat illeti: a földmunkák a legdrá-

gábbak közül valók egy-egy építkezésen. 
A 2.7. ábrán bemutatott családi ház építéséhez az 

alábbi földmunka tételekre volt szükség:
● földkiemelés:  160 m3

● földfeltöltés:  120 m3

● kavicsfeltöltés: 26 m3

● humusz leszedés: 38 m3

 Mivel ilyen szintkülönbségnél ráadásul leomlás ellen 
megtámasztással is védekezni kell, így csak a földmun-
kák elvégzésének költsége 0,5 – 1 millió Ft nagyság-

rendbe adódik. 

Ráadásul a kitermelt földet még el is kell helyezni va-

lahová, a speciális alapkialakításról pedig ne is beszél-
jünk!

Ha nem rendelkezünk a magasságkülönbségre vo-

natkozó megbízható információval, akkor minden-

képpen érdemes geodéziai felmérést végeztetni 
(geodéta szakemberre egyébként is szükségünk 
lesz még!). Egy ilyen felmérés ára nagyságrendileg 
30–50 000 Ft. 
A hatályos jogszabályok egyébként kötelezővé is 
teszik az ilyen felmérést, amennyiben a telek lej-
tése nagyobb mint 10%. Ez az építési engedélyhez 
szükséges tervdokumentáció részét kell képezze.

Sokan azt gondolják, hogy lejtős terepnek csak az 
előbb példaként felhozott szélsőséges eset tekinthe-

tő. Ez azonban koránt sincs így! 
Vegyünk példaként egy 40 x 20 = 800 m2-es telket, 

amelyre egy 15 x 12 = 180 m2-es házat kívánunk elhe-

lyezni. Legyen a telek lejtése 5% – ezt szabad szemmel 
gyakorlatilag nem is észleljük, a terepet „szinte” víz-

szintesnek látjuk. 
Az alábbi ábra jól mutatja, hogy egy látszólag vízszin-

tes terepen a házunk helyére „eső” szintkülönbség 
75 centiméter, azaz közel 1 méter! (Egy ilyen terepen 
tehát harmadszintnyi (!!) magasságkülönbséget kell 
majd kezelnie a tervezőnek – vagy/és majd nekünk 
földmunkák formájában!)

2.9. ábra 
Egy látszólag vízszintes (5% lejté-
sű) telken is könnyen létrejöhet 

egyharmad épületszintnyi magas-
ságkülönbség egy átlagos ház két 
végpontja között. 

Ezt követően többször is megkísérelünk majd vala-

miféle költségbecslési támpontot nyújtani bizonyos 
munkafázisokról.

Ehhez egy nagyon hasznos kiadványból szemezge-

tünk, amelynek megvásárlását Önöknek is ajánljuk – 
ennek segítségével meg tudják ítélni az egyes szakem-

berek ajánlatainak realitását.
Az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. (ÉTK Kft.) 

által évente kiadott Építőipari Költségbecslési Segéd-
letről van szó – mi a 2008. évi kiadást használtuk.

Eszerint
1.2.2.5. Földkiemelés géppel munkagödörből közmű-

vesített telken 1600–2600 Ft/m3

1.3.1.1. Munkagödrök megtámasztása hézagos vagy 
résszerű pallózással 1800–2500 Ft/m2

Ha egy-egy telek lejtését nehezen tudjuk megbecsül-
ni, akkor mit mondjunk arról, amit nem is látunk: a ta-
lajszerkezetről?

A talaj összetétele természetesen fontos lesz majd 
később kertünk kialakításakor is, döntő fontossága 
azonban az építkezés során van.

Nem mindegy, hogy milyen mélyen helyezkedik el a 
teherbíró, alapozásra alkalmas altalaj. (2.10. ábra)

Megfelelő teherbírással a kavicsos, a homokos és 
agyagos talajok (illetve ezek kombinációja) rendel-
kezik – azt mondhatjuk, ahogy ezeknek megfelelő a 
függőleges és vízszintes komponensű erőkkel szem-

2.3.3. A telek talajviszonyai


