
 
 

 

  

  
 Válogatás Az építő közösség 

blogbejegyzéseiből (2010-2014) 

Az építő közösséget azért hoztuk létre, 

hogy az első gondolat megszületésétől 

kezdve, az előkészítésen és a kivitelezésen 

keresztül, egészen az elkészült otthon 

fenntartásáig segítsünk a családi házat 

építőknek és felújítóknak. 

www.epitemahazam.hu 

  

 



1 
 

Tartalomjegyzék 
 

MIELŐTT ÉPÍTENI KEZDÜNK ............................................................................ 2 

A HÁZ RÉSZEI ................................................................................................. 16 

FELÚJÍTÁS ...................................................................................................... 22 

A családi ház felújítása – mint befektetés...................................................... 22 

LAKBERENDEZÉS ............................................................................................ 25 

Gizella története (I. rész) ............................................................................... 34 

AZ ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG ...................................................................................... 46 

PÉNZÜGYEK ÉS JOGSZABÁLYOK SŰRŰJÉBEN ................................................. 55 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Niki/Desktop/blogkönyvecske_új.docx%23_Toc407015304
file:///C:/Users/Niki/Desktop/blogkönyvecske_új.docx%23_Toc407015305


2 
 

 

Szerző: Bodnár György, 2010. 07. 07. 

Mik a családi ház alternatívái és miben különbözik a családi ház, mint 

lakhatási forma, ezektől az alternatív megoldásoktól? A fejezetet 

végigolvasva átgondoltan és pontosabban tudják meghatározni 

otthonukkal kapcsolatos vágyaikat és szükségleteiket, könnyebben 

megtalálva az ezekhez legjobban illő lakhatási formát. Részletesen 

megvizsgáljuk a közkeletű általánosítások igazságtartalmát. 

 

 

Úgy, mint: 

• Ha családi házat építek, akkor az olyan lesz, amilyet én akarok (míg egy lakást készen kapok)?  

• A családi ház építése jóval többe kerül, mint egy új lakás megvásárlása?  

• Azért kell családi házba költözni, mert a család már nem fér el egy kis/közepes lakásban?  

• A családi ház egy életre szóló befektetés?   

• Egy családi házas övezetben minden más?  

Részlet a fejezetből, amely arra világít rá, hogy egy családi házat nem egy adott élethelyzetre, hanem 

a család életét hosszú távon végiggondolva kell megtervezni. A házméret kapcsán azonban nem árt 

egy kicsit elgondolkozni. Általános hibának mondható, hogy a jövendő ház méretének 

meghatározásánál az építtetők kizárólag a jelenből indulnak ki. Márpedig - és erről még sokszor fog 

szó esni - családi házat évtizedekre előre építünk. Egy építkezés a jövőnek szóló beruházás. Az elkészült 

otthonnak ki kell szolgálnia bennünket 5, 10, 20, sőt akár 50 év múlva is. Lehet, hogy a gyermekeink 

is itt fognak családot alapítani? Ekkor akár még növelhető is az időtáv. (Maguk a szerkezetek általában 

gond nélkül lehetővé tesznek 100 évesnél hosszabb élettartamot is). Márpedig húsz-ötven év nagyon 

nagy idő. A mai felgyorsult világban rengeteg változás történhet ennyi idő alatt.  Régebben ez kevésbé 

volt érdekes. A családi házakban általában három generáció lakott együtt, és ez így ment 

évtizedeken, évszázadokon át. Csak a szereplők cserélődtek. A nagyszülők helyére a gyerekek, a 

gyerekek helyére az unokák, az ő helyükre pedig az ő gyerekeik léptek. És mivel még nem tárult fel a 

világ, a család élete is többnyire helyben, az adott városban vagy faluban zajlott. Mára ez az életstílus 

jelentősen megváltozott, és ehhez bizony jövendő otthonunknak is célszerű alkalmazkodni. A jövendő 

házunk tervezésekor egy egész életpályát kell figyelembe venni! Remek alkalom, hogy a család hosszú 

estéket töltsön el saját céljai és saját jövőképe megalkotásával! Arról, hogy milyen szempontokat 

érdemes figyelembe venni otthonunk hosszú távú tervezésénél az "Építem a házam" című könyvben 

olvashatnak. 

 

MIELŐTT ÉPÍTENI KEZDÜNK  

 

Biztos, hogy családi ház? A családi ház előnyei  

 

http://epitemahazam.hu/cimkek/csaladi-haz
http://epitemahazam.hu/cimkek/gyerekek
http://epitemahazam.hu/cimkek/gyerekek
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Szerző: Bodnár György, 2010. 07. 12. 

Könyvünk ezen fejezetében azokat a szempontokat vesszük részletesen szemügyre, amelyek 

együttesen befolyásolják a jó telekválasztást, és ezek száma lényegesen több, mint az első pillantásra 

nyilvánvaló lenne. 

Az „Építem a házam” című könyv második fejezete! 

 Mire és hol építkezzünk? 

 A jó telekválasztás ismérvei? 

 Hogyan befolyásolják a telek méretei, terepviszonyai, tájolása a rá építhető ház jellemzőit? 

 Melyek a legjellemzőbb hatósági előírások az építkezéssel kapcsolatban?  

 Mit kell tudni a közművekről?  

 Milyen hatással vannak az építkezés költségeire a talajviszonyok?  

 Jó-e vagy rossz, ha sok növényzet található a telken?  

 Milyen tennivalóink vannak a telekvásárlást követően?  

A megfelelő telek szubjektív ismérvei lehet: 

• ne essen nagyon messze mostani lakóhelyünktől;  

• essen közel munkahelyünkhöz; 

• essen közel szüleinkhez. 

A megfelelő telek objektív ismérvei lehet: 

• telek nagysága, beépítési szabályai;  

• a telek határoló méretei;  

• a telek terepviszonyai;  

• a telek talajviszonyai;  

• a telek tájolása;  

• a telek közmű-ellátottsága;  

• a telken található növényzet;  

• a telek megközelíthetősége;  

• infrastruktúra a környéken;  

• a szomszédok;  

• a telek tulajdonviszonyai;  

• a telek ára.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Építési telek választása családi ház-építéshez  
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Szerző Bodnár György, 2010. 08. 03. 

Természetesen az építészé - vágják rá sokan.   

Akik elolvassák az Építem a házam könyvsorozat I. kötetét, azok már tudják, hogy rajta kívül még a 

statikusé, a gépész- és villamos tervezőé - hogy a belsőépítészről, a kerttervezőről és sok más 

szakemberről most ne is ejtsünk szót. 

De még ebből a felsorolásból is kimaradt az egyik legfontosabb szereplője a tervezési folyamatnak: 

maga az építtető! Sokan félreértik ezt a „szerepet”: úgy gondolják, hogy nekik kell kockás papíron 

megrajzolniuk majdani házuk precíz helyiség-elosztását - az építész dolga pedig nem más, mint 

átültetni mindezt „műszaki rajz formátumba?. Valójában az építtető szerepe más, mondhatni sokkal 

nehezebb a családi ház tervezésekor: neki a család jelenét és jövőjét kell átgondolnia! A felszínességet 

jócskán meghaladva kell feltérképeznie - 10-20 éves távlatokban! - a közös jövőképet, átgondolni a 

család (és egyes tagjainak) életvitelét és igényeit, nem is beszélve a hosszú távú anyagi lehetőségekről 

(ez utóbbinál gondolni lehet/kell az esteleges kölcsön törlesztő-részleteire ugyanúgy, mint ahogy a ház 

fenntartási költségeire).  

A jó építész ezekből az információkból fogja tudni megtervezni azokat a tereket és a hozzájuk 

kapcsolódó szerkezeteket, amelyek aztán hosszú évekre ideális élettérül fognak szolgálni a család 

számára.  

Ehhez az előzetes átgondolási folyamathoz szeretnénk segítséget nyújtani az Építem a házam 

könyvsorozat I. kötetének 3. fejezetében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinek a dolga a családi ház tervezése  

 

http://epitemahazam.hu/cimkek/csaladi-haz-tervezes
http://epitemahazam.hu/cimkek/csaladi-haz-tervezes
http://epitemahazam.hu/cimkek/epitesz
http://epitemahazam.hu/cimkek/epitesz


5 
 

 
Szerző: Bodnár György, 2010. 08. 03. 

 

- Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a körzeti orvost, aki így szól: 

- Jöjjön, üljön le ide, és mondja el, hogy mi a baja! 

- Erre az állatorvos: 

- Ja, hát így könnyű! 

Még mindig a konferencia lenyűgöző előadásai foglalkoztatnak. Jött egy világhírű francia építész, akit 

a budapesti szaksajtó így konferált fel: „Eduard François, az experimentális építészet poétája 

Budapesten”, „Budapesten a francia építészet fenegyereke ,Eduard François”, meg „Eduard François 

párizsi építészt emelném ki, aki… hát egy őrült.” Jól hangzik, nem? 

Én persze most nem meghökkentően zseniális házaival akarok foglalkozni, azok is érdekesek, akit 

érdekel, pillanatok alatt megtalálja a neten: a sokteraszos házat, a bambuszerdős házat, meg a 

kifordított házat is. Bennem az a mondata motoszkál, amit többször is elmondott, amikor azt 

magyarázta, hogy miért ilyen házakat tervezett: speciális stratégia az építész és a megbízó között. Jó, 

hát ő egy világsztár, aki többek között sok lakóházat is tervezett, megengedheti magának, hogy ő 

diktáljon, a megbízó hamar beadta a derekát mindegyik elmesélt, levetített házánál.  

 

És hogy van ez a családi ház építésnél? Magyarországon ugyan valószínűleg kevesen engedhetik meg 

maguknak, hogy François-val terveztessék meg álmaik házát, lehet azonban, hogy ők hamarosan 

François álmainak házával szembesülnének. Hozzátéve, hogy még akkor is jó épületet kapnának és, 

hogy a ház piaci értéke naponta duplázódna meg, mégiscsak álljunk meg egy pillanatra.  

 

Be kell látnunk, hogy ez bár első pillanatban kézenfekvőnek tűnő ám mégiscsak egy rosszindulatú 

feltételezés. És nagyon-nagyon laikus gondolat. Hiszen nem az jellemzi-e az igazán jó építészt, és nem 

csak a François-hoz hasonló zseniket, hogy megérzik, feldolgozzák és jó irányba alakítják a megbízó 

nyilvánvaló okokból szakszerűtlenül artikulált elképzeléseit. Lehet, hogy amikor a beruházó 

felpanaszolta, hogy csak úgy lehet eladni a lakásokat, ha tartozik hozzájuk terasz, akkor nem François 

erőltette rá meghökkentően kialakított teraszait a megbízóra, hanem az történt, hogy tökéletesen 

megértette és továbbgondolta a feladatot. Lehet, hogy az a jó építész, aki állatorvosi képességekkel 

rendelkezik?  

 

 

 

Milyen a jó építész?  

 

http://epitemahazam.hu/cimkek/csaladi-haz-epites
http://epitemahazam.hu/cimkek/csaladi-haz-epites
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Szerző: Bodnár György, 2011. 09. 11. 

- avagy érdekességek a legutóbbi Tervcaféról (3. rész) 

 
Mi a jó házterv titka?   

A jó építész - hangzik a nyilvánvalónak tűnő válasz.   

És noha a kijelentés igazságtartalmával nehéz lenne vitába 

szállni, fontos leszögezni, hogy ez „szükséges, de nem 

elégséges” feltétel. Legalább ilyen fontos tényező a 

megrendelő és az építész közötti kapcsolat és 

kommunikáció minősége. És ebben bizony jóval több 

buktató rejlik, mint gondolnánk.  

 Nemrégen egy volt osztálytársnőm keresett meg azzal a 

kéréssel, hogy segítsek nekik olyan tervezőt találni, aki 

valóban otthon van a passzívházak területén, akinek valódi 

tapasztalatai vannak ezen a téren. Előrelátása, óvatossága teljesen megalapozott volt: 

általánosságban is igaz, hogy csak jó háztervekből születhet jó családi ház, de ez a kijelentés 

sokszorosan igaz a passzívházak esetében.   

 

Ugyanez igaz az anyagokra és a kivitelezés minőségére is! Egyszer hallottam egy előadást arról, hogy 

egy szigorú (energetikai) elvek alapján tervezett, átlagosan kivitelezett családi ház jó eséllyel gyengébb 

végterméknek fog bizonyulni, mint egy átlagos tervekből készült, ugyanígy átlagosan megépített ház. 

Az ok az, hogy egy passzívház felé közelítő házban minden apró kivitelezési hiba (például egy 

„aprócska” hőhíd) jelentősége felnagyítódik. Kulcskérdés, hogy minden egyes kritikus csomópont 

alaposan átgondolt legyen!  

A passzívházak, az alacsony energiafogyasztású házak egyik gyenge pontja hazánkban az, hogy kevés 

még a tapasztalat, kevés a valódi tapasztalattal bíró szakember. Aki ilyen családi ház építését tervezi, 

- érdemes az átlagosnál is több időt szánnia a hozzáértő tervező megtalálására,  

- semmiképpen nem szabad beérnie a hazánkban szokásos „engedélyes terv” mélységgel!  

Nem véletlen, hogy a júniusi, kimondottan az alacsony energiafogyasztású házakkal foglalkozó 

Tervcafé-n is sok szó esett a jó építkező-tervező viszonyról. Röviden összegezek néhány fontos 

tanulságot, az ott elhangzottak alapján.  

- Kulcskérdés a megrendelői igények megfogalmazása!   

Jó módszer lehet, hogy a házaspár beszélje meg az igényeket, ütköztessék a véleményeket, a vitában 

fogalmazzák meg azokat minél pontosabban.  

Megbízható variációk arra, hogyan rontsuk el házterveinket 

már az első lépésben 

 

 

http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
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S ami a legfontosabb: a végén írják le azt, amiben megegyeztek, és ezt adják át a tervezőnek. 

(Tapasztalok alapján csak és kizárólag az írás jelenti gondolataink letisztult formáját!)  

- Az elején pontosan állapodjunk meg a tervezővel: mit kapunk mennyi pénzért? 

Megállapodhatunk például abban, hogy a leírt igényekre kérünk első lépcsőben 3 darab vázlattervet. 

Ha ezek elkészültek, akkor ezen a ponton döntsük el, hogy vele akarunk-e dolgozni.   

Nagyon gyakori hiba, hogy a megrendelő ötletei(!) alapján az építész elkezdi gyártani a vázlatokat, 

amelyeknek aztán se vége, se hossza. Nincs tisztázva a „mit-mennyi pénzért?”, a tervező utólag már 

nem mer követelésekkel élni (de egyre kényszeredettebben dolgozik), miközben a megrendelőnek is 

egyre nagyobb a lelkiismeret-furdalása. Lehet, hogy a sokadik vázlat sem tetszik neki, de már kínosnak 

érezné kiszállni a közös munkából, kompromisszumot köt - és elkezdődik (immár valószínűleg definiált 

összegért) a végleges tervek elkészítése egy optimálisnak korántsem nevezhető skiccből. Ha azonban 

definiáltuk a vázlattervek elkészítésének költségét, akkor ez megkönnyíthet egy korai elválást is, mert 

egyik félnek sem lesz lelkiismeret furdalása. Inkább bukjunk 100.000 Ft-ot, mint hogy egy 

kompromisszumban éljünk.  

- Orientációul: a vázlatterv kb. 15%-a az engedélyes tervnek.  

- Szerencsés (bár nem „kötelező?), hogy egy ember csinálja az engedélyes és kiviteli tervet. A 

lelkiismeretes tervező már az engedélyezési tervbe is beleképzel konkrét csomópontokat - csak még 

nem rajzolja le. De a terv (csak) ezekkel a csomópontokkal lesz olyan, mint amit elképzeltek! Ezekről 

az új tervező nem fog tudni, és lehet, hogy egészen más úton halad tovább.  

- Ne legyen olyan prekoncepciónk (pláne tudás nélkül), amelytől nem engedjük, hogy eltántorítson 

bennünket egy valódi szakember! Egy jó tervezési folyamat nyílt eszmecsere, nyílt lapokkal folyó 

játék.  

- Nem érdemes eltitkolni motivációinkat a tervező elől. Jó példa erre annak a házaspárnak az esete, 

akik egy oszlopot képzeltek a nagyméretű konyha-étkező közepére. Kiderült, emögött 

tulajdonképpen az a félelmük jelent meg, hogy nehogy leszakadjon a födém. Erre a problémára 

persze léteznek biztonságos megoldások?  

Az Építem a házam I. kötetében több fejezetet is szenteltünk annak, hogy mitől is lesznek jó terveink, 

mik a különbségek az egyes tervfajták között, és hogyan találjuk meg „álmaink építészét?! Jó szívvel 

ajánljuk minden építkezés előtt álló család figyelmébe!  

Mint ahogy ajánljuk figyelmükbe Az építő közösség díjmentes szolgáltatását, a Tervcafét is, amely 

szeptemberben újra megnyitja kapuit. Várunk minden építkezőt, aki a lehető legjobb tervekkel 

szeretne belevágni a kivitelezésbe!  

 

 

 

http://epitemahazam.hu/k%C3%B6nyv
http://epitemahazam.hu/k%C3%B6nyv
http://epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
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Szerző: Bodnár György, 2012. 03. 16. 

- Hogyan építkezzünk bolondbiztosan?  

 

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 kellet volna 

olcsóbb/drágább anyagokat vennünk?  

Csak néhány önmarcangoló kérdés a lehetséges sok közül. Egy tipp ahhoz, hogyan lehet 

nyugodtabban építkezni! 

Már többször dicsekedtem azzal, hogy március 21-én megjelenik az Építem a házam könyvsorozat II. 

kötete. Sokat gondolkoztam azon, mit csemegézzek ki belőle, amivel kedvet csinálok hozzá, de egyben 

egy fontos témát is érintek ebben a blogban.  

Végül úgy döntöttem, hogy a „bolondbiztosság” témáját emelem ki, ami szerintem a II. kötet egyik 

legfontosabb tanulsága.  

 

 

 

 

 

Az emberi tényezőben rejlő bizonytalanság  

 

Az Építem a házam II. kötete nagyrészt két olyan házszerkezeti elemről szól, amiknek 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? Három válasz:  

- Tudjuk, hogy mire kell odafigyelni - és odafigyelünk (ez a tudás szerezhető meg a könyvből! :-D).  

- Jó anyagokat használunk (mind funkcióban, mind minőségben).  

- Gondoskodunk arról, hogy ezeket az anyagokat jól építsék be.  

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! 

Biztonság a bizonytalanságban  
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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 a kritikus pontok?  

 

Amikor a ház alapozásáról szóló első fejezetet írtam, 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 vízszigetelő tekercseket ragasztanak fel 

(például a pincefalra). Nem nehéz elképzelni, hogy ezen lemezek közötti legkisebb(!!) illesztési hézag 

máris szabad utat enged a talajnedvességnek/talajvíznek! Éppen ezért a vízszigetelő tekercseket 

átfedéssel ragasztják. De 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!  

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 résen 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?)  

 

Bolondbiztosság - mi is az?  

 

A legtöbb épületszerkezet esetében - egy kis többletköltség mellett - igenis van lehetőség az emberi 

bizonytalansági faktor csökkentésére vagy kiküszöbölésére! Az ilyen módszereket neveztük el 

könyvünkben bolondbiztosnak.  

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.  
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Szerző: Bodnár György, 2012. 09. 17. 

- Örömteli és elszomorító történet a magyar építési szakemberekről - tanulsággal és tanácsokkal  

 

Ugye ön is egyetért azzal, hogy a házépítők előtt álló egyik legnagyobb kihívás az, hogyan válasszanak 
ki jó építési szakembert? 
Egy építési vállalkozó meglepő módszert talált ki. Az eredmény akár még sikertörténetnek is 
nevezhető. Vajon Önnél is beválna valami hasonló? 
 
Hogyan találjunk ígéretes mesterembert? 

 

 
A becsületes és korrekt építési fővállalkozók ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint a házépítést, 

házfelújítást egyedül szervező építkezők: hogyan találjanak olyan mesterembereket, akikből 

tisztességesen dolgozó brigád alakítható. Csodák (sajnos) többnyire nincsenek, de tanulságos lehet az 

a történet, amit múlt héten hallottam egy régóta a szakmában dolgozó építési szakember szájából.  

Két hirdetés története  

 

Mivel az építőiparban sajnos meglehetősen nagy a fluktuáció, ezért elég gyakran kell hirdetést 

feladnom, különböző mesterembereket keresve. Egy-egy ilyen hirdetésre általában nagyjából 300(!) 

ember jelentkezik. Ezeket több lépcsőben szűröm, általában 10-20 olyan marad közülük, akik 

alkalmasnak tűnnek, végül aztán átlagosan 2-3 válik be. Nemrégen taktikát változtattam.   

Nem arra helyeztem a hangsúlyt a hirdetésben, hogy például „szakképzett, gyakorlott kőművest 

keresek”, hanem úgy kezdtem, hogy: „TISZTESSÉG ÉS KIVÁLÓSÁG.  

Ilyen tulajdonságokkal rendelkező kőműveseket keresek”! Nagyjából 40-en jelentkeztek, a fele 

alkalmasnak bizonyult, 6-8 pedig végérvényesen bevált. Úgy látszik, azért mégis van önkritikája a 

magyar mesteremberek jelentős részének.  

Szóval hogyan találjunk jó kivitelezőt? (Azaz a tanulságok)  

 

Első (elrémisztő) tanulság: Jó mesterembert iszonyatosan nehéz találni - elég ránézni az előző 

arányokra. (Ezek az arányok ráadásul jó eséllyel még romolhatnak is, mert egyre több ismerősöm 

meséli, hogy a hazai építőipari válság hatására az eladható tudással és hozzáállással rendelkező 

szakembereknek egyre nagyobb része távozik külföldre - csak erről kevesebbet írnak az újságok?)  

Második tanulság: Ha mi magunk keresünk szakembert, akkor talán érdemes nagyobb figyelmet 

fordítani a hozzáállás felmérésére. Ezt egy laikus is jobban meg tudja ítélni, a szakmai felkészültséget 

annál kevésbé.  

Tisztesség és kiválóság  
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Harmadik tanulság: Talán jobb a sokféle mesterember kiválasztását, összeszervezését profira, azaz egy 

fővállalkozóra bízni. Ekkor „leegyszerűsíthetjük” a kiválasztást egyetlen személy/cég megtalálására.  

És hogyan lelhetünk rá erre a bizonyos cégre, személyre?  

Rengeteg utánjárással, amitől azonban nem szabad sajnálni az időt. Elvégre meglehetősen nagy 

pénzek forognak kockán.  

Egy-két tipp:  

Látogassunk el (ne előre bejelentetten!) a tesztelt vállalkozás valamely folyamatban levő építkezésére. 

Ha elcsábítunk magunkkal egy szakmabeli ismerőst, akkor bizonyos mértékig még a munka 

szakszerűségét is megítélhetjük, de enélkül is sok benyomást szerezhetünk.  

Mekkora a rend az építkezésen? Milyen szorgalmasan dolgoznak az emberek? Látunk-e sörösüvegeket 

szerteszét? Ha korábban megtudtuk, mikor kezdődik a munkaidő, akkor „leellenőrizhetjük”, hogy 

ehhez képest mikor kezdenek neki a munkának.  

 

Anélkül sétálgathatunk-e az idegen építkezésen, hogy valaki (udvariasan) megkérdezné, mit is 

akarunk? Van-e rendes munkaruhájuk az embereknek? Ha több építkezésre is ellátogatunk, akkor 

mekkora különbséget tapasztalunk ezek között? Tetten érhető-e valamiféle cégkultúra?  

Még sok hasonló jó tanácsot találnak, az Építem a házam könyvsorozat házépítés előkészítéséről szóló 

I.kötetében! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
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Szerző: Bodnár György, 2014. 03. 10. 

 

- Megjelent a „híres” 7/2006 TNM rendelet módosítása  

„Az Európai Unió területén 2020 után már csak „közel nulla” energiaigényű épületek épülhetnek.”   

Erről az elvárásról sokat (de talán még mindig nem eleget) lehet hallani, olvasni.   

Kérdés azonban, hogy mi is az a „közel nulla”? (A kérdést ráadásul az EU sem határozza meg 

egyértelműen, azt a tagországok hatáskörébe utalja.) Egy ilyen helyzetben fontos igazodási pontot 

jelenthetnek a jogszabályok, a „hivatalos elvárások”.   

 

Magyarországon utoljára 2006-ban született minden építkezőre kötelező rendelet ebben a témában, 

ami – érthetően – mára igencsak elavulttá vált. (Ez a címben jelzett 7/2006 TNM rendelet.) Hosszas 

vajúdás, hosszas szakmai viták után még tavaly tavasszal született egy kormányhatározat az új építési 

követelményekre vonatkozóan, ami azonban csak mostanra öltött végrehajtási rendeletformát és a 

napokban jelent meg Magyar Közlönyben. Az új bűvszó: 20/2014 (III.7.) BM rendelet.   

Az előzmények  

 

Ahhoz, hogy építési engedélyt kapjunk, újonnan épülő házunknak meg kell felelnie egy sor 

követelménynek, jogszabálynak – ezek egyike az az elvárás, hogy házunk legalább egy minimálisan 

elvárt energiahatékonyságú legyen. (Az energiafogyasztás nem (csak) magánügy. Az ország 

energiafogyasztásában majd 40%(!) az épületek részesedése – és ez így nemzeti ügy is, ha az 

energiafüggőségre vagy éppen a károsanyag-kibocsátásra gondolunk.)  

Az épületekre (természetesen nem csak családi házakra) vonatkozó előírások, egy három lépcsős 

elvárásrendszerben öltenek testet. Aminek logikáját részletesen bemutatjuk az Építem a házam I. 

kötetének 4. fejezetében.  

A lényeg, hogy   

- konkrét elvárások jelennek meg minden egyes fő épületszerkezetre nézve (falak, nyílászárók, 

tető, zárófödémek, stb.) - egy minimálisan elvárt hőátbocsátási tényező (U-érték) formájában. Ez az, 

amit egy laikus építkező is viszonylag könnyen értelmezhet;  

- elvárások fogalmazódnak meg arra nézve, hogy a teljes határoló szerkezeten keresztül 

mekkora lehet a maximális hőveszteség. Ebbe már sok egyéb szempont is belejátszik (pl. a hőhidak), 

ezt már csak szakember tudja kiszámítani.  

- a legmagasabb szinten már megjelennek gépészeti szempontok is, azaz azt is figyelembe 

veszik, hogy mekkora hatásfokkal állítjuk elő a fűtéshez/hűtéshez szükséges energiát, mennyi megújuló 

energiát termelünk, mennyire használjuk ki a passzív energiaforrásokat (gyakorlatilag a Napot).  

Véglegessé vált! (És minden házépítőt, házfelújítót érint!)  

 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
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A végeredmény egyetlen mérőszám, az összesített energetikai jellemző (kWh/m2/év-ben mérik), ez 

jellemzi az épület fajlagos primer energiaigényét. Erre is vannak elvárások és ez képezi az 

energiatanúsítás során megállapított osztályba sorolás (A+, A, B, stb.) alapját is.  

Ezeket az elvárásokat először a 7/2006 TNM rendeletben fogalmazták meg – ami egészen a múlt hétig 

érvényes volt. Az építőipari szakma nagy része már régen követelte a rendelet szigorítását, mert az 

időközben Európa egyik legmegengedőbb szabályozásává vált. Ez még nem lett volna baj, de aki csak 

ennek akart megfelelni az utóbbi években építkezve, felújítva, annak azzal kell szembenéznie, hogy új 

háza néhány éven belül(!) jócskán elavulttá válik.  

Ennek oka, hogy óriási szakadék tátong az említett rendeletben megfogalmazott célrendszer és aközött 

az elvárás között, miszerint az Európai Unió területén néhány éven belül(!), 2020-tól már csak közel 

nulla energiafogyasztású házak épülhetnek.  

A szakma évekkel ezelőtt meg is fogalmazta a maga javaslatát, hogyan lehetne előremutató új 

rendeletet alkotni, az intézkedés (alapvetően politikai okokból) azonban késett – mígnem a tavaly 

megtört a jég. Megszületett a módosításról szóló kormányhatározat. – ami most lépett érvénybe 

végrehajtási rendelet formájában. 

 

Mi változik és mikortól?  

És mi az a „közel nulla” energiaigényű épület?  

 

A rendeletmódosítás új energetikai, hőszigetelési elvárásokat határoz meg, amelyek minden új 

épületre vonatkoznak. Az elvárások egy kicsivel kevésbé szigorúak, mint az építőipari szakma 

(nemzetközi kitekintés alapján készült) javaslata volt, de így is komoly szigorításról beszélhetünk.  

Nézzük hát, hogy mit érdemes tudni dióhéjban erről a minden építkezőt és felújítót érintő új 

rendeletről, rendeletmódosításról.  

- Kicsit rejtett módon két lépcső fogalmazódik meg a rendeletben. (Bevallom, ez számomra is 

csak akkor lett világos, amikor a rendelet egyik megalkotójával egyeztettem).  

Az első, egy ún. költség-optimalizált szinthez tartozó követelményrendszer - ennek számszerűsítése 

olvasható ki a mostani rendeletből. (Ez egyfajta átlagnak tekinthető: az épületek átlagánál ezek mellett 

az elvárások mellett lesz optimális 30 év alatt a megtérülés/befektetett összköltség 

(beruházás+fenntartás) arány.)   

Ezeket a rendeletben megfogalmazott elvárásokat minden olyan épületnél alkalmazni kell a amelyekre 

2018.  

december 31-t követően kérnek építési engedélyt, vagy már korábban kértek, de az építkezést eddig 

az időpontig még nem kezdték meg.  

- Ezzel párhuzamosan egy másik követelményszint „ígérete” is megjelenik a mostani rendeletben 

– a „közel nulla” energiaigényű épületeké. Ez a most még nem konkretizált elvárás-rendszer 2020. 

december 31-ét követően lép életbe – utolsó pillanatban megfelelve az EU már említett elvárásának.  
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Most még csak egy homályos megfogalmazás utal erre a követelményszintre a mostani rendeletben: 

„Közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál energiahatékonyabb 

épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló 

energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben 

előállított.”  

Mostani információk szerint a végleges követelményrendszer akkor alakul ki, amikor véglegesül a 

Magyar Épületenergetikai Stratégia (ez is húzódik), de az épületszerkezetekre vonatkozó elvárások jó 

eséllyel valahol ott lesznek, ahová letölthető anyagunkban a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) javasolt 

követelményei teszik őket. (Megjegyzés: a „közel nulla” elvárások középületekre várhatóan két évvel 

korábban lépnek életbe.)  

- Ha viszont valaki pályázati pénzből szeretne építkezni, felújítani, akkor már 2015. január 1-jét 

követően az új elvárásokat kell alkalmaznia!   

 

A mi javaslatunk roppant egyszerű. Függetlenül attól, hogy a rendelet hatálya még nem terjed ki egy 

most épülő házra, de mindenképpen érdemes már most az új határértékeknek megfelelően 

terveztetni, építtetni és felújíttatni!   

 

Sőt, talán még szerencsésebb az ennél kicsit szigorúbb szakmai ajánlásokat támpontul 

tekinteni!(Ezeket a  

Magyar Mérnöki Kamara foglalta össze - és szintén olvashatók az alábbi anyagban.) Érdemes ízlelgetni 

az egyes épületszerkezetekre vonatkozó U-értékeket és érdemes hosszabban konzultálni az építésszel 

minderről. Az Építem a házam III .kötetének mellékletében már összefoglaltuk ezeket az (akkor még 

csak várható) változásokat – ezeket most itt is közzétesszük. Kattintson ide a főbb változások 

elolvasásához! Akit mélyebben is érdekel a rendelet-módosítás teljes szövege, azok számára - a 

módosításra került rendelet például itt olvasható. A módosítás pedig itt olvasható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-iii.-koetet-mar-csak-a-tet-hianyzik.html
http://epitemahazam/melleklet%20kulon.pdf
http://epitemahazam/melleklet%20kulon.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM
http://epitemahazam/14.03.10.%20TNM%20rendelet%20modositasa.pdf
http://epitemahazam/14.03.10.%20TNM%20rendelet%20modositasa.pdf
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Mennyiben érinti ez a felújítókat?  

 

Már az eredeti rendelet is úgy fogalmazott (6.§), hogy „meglévő épület energia megtakarítási célú 

felújításakor az építési-szerelési munkával érintett épületelemeknek meg kell felelniük az 1. melléklet 

I. és V. részében meghatározott követelményeknek” – azaz a megújított szerkezeteknek és gépészeti 

eszközöknek ki kell elégíteniük a rendelet előírásait.   

- Ha valaki tehát csak egyes épületszerkezetekhez illetve gépészeti berendezésekhez nyúl hozzá, akkor 

neki csak az erre az „elemre” vonatkozó elvárásokat kell betartania – hatályát tekintve ugyanazokkal 

a határidőkkel, mint amit az új építőknél felsoroltunk. (Ezt nevezik részleges felújításnak.)  

- Ha viszont valaki ún. jelentős felújításra kerít sort, akkor teljes mértékben követnie kell az imént az új 

építésekre megfogalmazott követelményeket! (Jelenleg jelentős felújításnak számít, ha abban a külső 

épületburok több mint 25%-a érintett. A mostani rendelet külön definiálja, hogy nem számít 

ugyanakkor jelentős felújításnak földszintes épület pince- és padlásszigetelése.) A szigetelések és 

nyílászáró-cserék kerülhetnek ebbe a körbe.  

- Ellenvethető lenne, hogy az ilyen jellegű felújítások egy jelentős része nem is engedélyköteles. Fontos 

azonban tudni, hogy az érvényes rendelet betartása ilyenkor is kötelező – bár az építési engedély 

visszatartása ilyenkor nem lehet szankció, de például az Építésfelügyelet büntethet! Arról nem is 

beszélve, hogy a nagyon remélt felújítási pályázatokon sem lehet majd gyengébb felújítási 

elképzelésekkel indulni.   

Utóirat: Jómagam több órát töltöttem a rendeletmódosítás böngészésével és megértésével – mint 

kiderült, csak fél sikerrel. Ez utóbbi akkor derült ki, amikor néhány részletkérdés tisztázására felhívtam 

a rendelet alkotóját…   

Persze még így is lehet, hogy valami pontatlan maradt. Várom az esetleges észrevételeket, kérdéseket!  
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Szerző: Rácz József, 2011. 03. 24. 

Emlékeznek még Gizella történetére? Az utolsó részben elhangzott egy, a kondenzációs kazánokra 
vonatkozó állítás. Akkor azt ígértem, erre még visszatérünk. Most jött el a pillanat. 
A gépész szakma egyik elismert szakembere, Rácz József, egy néhány fejezetből álló rövid sorozatot írt 
az alacsony hőfokú fűtések kapcsán. A következő napokban ezt olvashatják. 
 
Hogyan is szólt az ominózus kijelentés?  

„Én mindenesetre azt szűrtem ki a magyarázatukból, hogy a kondenzációs kazánok által leadott 

vízhőmérséklet alacsonyabb, elsősorban fal- és padlófűtéshez javasolt, ha pedig hagyományos 

radiátorhoz kapcsolom, akkor hosszabbra van szükség, mert az alacsonyabb hőfokhoz nagyobb 

hőleadó felület tartozik. Márpedig nekem nem volt helyem hosszabb fűtőtestekhez (a csere részét 

képezte természetesen az is, hogy a konvektorok helyett radiátorok lettek!), padlófűtést nem akartam 

- így maradtam a „turbós” kazánnál. „ 

Mitől más egy kondenzációs kazán, mint egy hagyományos?  

 

Az alapok 

Általában akkor beszélhetünk kellemes hőről, ha egy szobában kiegyenlített helyiséghőmérséklet 

uralkodik, csak kissé mozog a levegő és a környezetünkben található felületek hőmérséklete majdnem 

azonos. Az érzékelt hőmérséklet azonban a tulajdonképpeni helyiséglevegő hőmérséklet és a 

környezetünkben található felületek átlagos hőmérséklete közötti középérték.  Rossz hőszigetelésű 

külső falakkal, vagy hőszigetelő üveg nélküli ablakokkal rendelkező régi házakban gyakran előfordul, 

hogy romlik a kényelemérzet. Tudta-e, hogy a fűtőtesteket mindig a külső falra kell felszerelni? Így a 

belső és a külső fal közötti hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődik. 

 A fűtőtestek nagyrészt konvekció útján - a fűtőtesthez áramlás közben hozzáérő levegő felmelegszik 

és felszálló áramlásként hat -- adják le a hőjüket. Ha hiányzik ez a felszálló áramlás, akkor a hideg levegő 

nagy sebességgel esik lefelé a padló irányába és kellemetlen léghuzattá válik.  

Korábban a fűtőtestek nagyon magas előremenő hőmérsékletűek voltak. A következmény: túl száraz 

helyiséghőmérséklet és porfelverődések zavarták a kellemes közérzetet. Az alacsonyabb előremenő-

hőmérsékleteknek köszönhetően ez ma már nem okoz panaszokat. Aki tehát korszerű fűtési rendszer 

segítségével "helyesen fűt", az kellemes körülmények között lakhat - a korszerű alacsony hőmérsékletű 

vagy kondenzációs rendszerekre jellemző csökkentett felületi veszteségeknek, a nagyobb 

kihasználtsági foknak és a csökkentett tüzelőanyag-költségeknek köszönhetően.  

 

A HÁZ RÉSZEI  

 

Mitől más egy kondenzációs kazán, mint egy hagyományos? 

– Az alapok  
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Mitől más egy kondenzációs kazán, mint egy hagyományos? - II. rész  
Szerző: Rácz József, 2011.04.22.  

- tényleg hosszabb radiátor kell egy kondenzációs kazánhoz? 

 

Egy kis szünet után folytatjuk "mini tanfolyamunkat" a kondenzációs kazánok 

témájában. Talán még emlékeznek rá, az apropót Gizella története adta, 

Gizellának azt mondták a szakkereskedésben, hogy a kondenzációs kazánokhoz 

- az általuk előállított alacsonyabb hőmérsékletű fűtőfolyadék miatt - nagyobb 

radiátorok szükségesek. Igazat mondtak, vagy mindez csak egy széleskörűen 

elterjedt hiedelem? 

Rácz József sorozatának II. részéből kiderül a válasz. 
A sorozat első részét ide kattintva olvashatják! Milyen a lakás komfortja? Valóban fontos kérdés - de 

közelítsük meg ezt a kérdést abból az irányból, ahogy a lakáskorszerűsítésre vállalkozó teszi: csak a 

kazánt cserélve, mi fog történni? Ha a lakás fűtési rendszere valamikor elkészült, akkor a méretezést 

végző tervezőmérnök figyelembe vette a nyílászárókat, a falakat, azok hőtechnikai jellemzőit, s ennek 

megfelelően állapította meg a hőleadó felületek nagyságát. A tapasztalatok szerint a ténylegesen 

beépítésre kerülő felületek elegendőek, biztonsággal teljesítik a fűtési feladatokat, a lakó elvárásait.  

Az adott nagyságú fűtőtest által leadott hőteljesítmény attól függ, hogy mennyit kíván a helyiség. A 

lakás tulajdonosa beállított a szoba termosztáton egy olyan hőmérsékletértéket, mely számára 

kedvező közérzetet biztosít. A kazán mindaddig melegíti a kazánszivattyú által szállított fűtővizet, amíg 

a fűtőtesten keresztül hőt kell leadni. Amikor a kívánt hőmérséklet előállt, akkor a kazán működésére 

nincs szükség. De ezen állapot előtt a kazán már fokozatosan csökkenteni tudja teljesítményét! Tehát 

csökken a fogyasztás és vele csökken az emisszió is. A fűtővíz adott, ezáltal a fajhő is adott. Az átvitt 

hőenergia tehát csak a fűtővíz térfogatáramától és attól a különbségtől függ, ami a fűtőtestbe belépő 

és a fűtőtestből kilépő fűtővíz hőmérséklete között van. A szükséges különbséget ill. a szükséges 

térfogatáramot (a szoba termosztát jele alapján) a korszerű kazán - folyamatos szabályzással - könnyen 

állítja elő. Másképp fogalmazva, a kazán annyi hőt fog termelni, amennyi a meglévő hőleadó 

felületekkel szükséges a helyiség komfortjához.Itt jön azonban a lényeg: a hőleadó felületeknek a 

nagyon hideg napokon is helyt kell állniuk, erre történt a méretezés. Ezek a nagyon hideg napok pedig 

nincsenek sokan? Ezeken a napokon a kondenzációs kazán magasabb hőmérsékletű előremenőt kell 

előállítson, mint azt kondenzációs üzemben tenné. Tehát ellátja a fűtőüzemet - bár nem kondenzációs 

üzemben. Úgy működik, mint egy nem kondenzációs kazán: a füstgáz magasabb hőmérsékletű lesz - 

ezt a kondenzációs kazán füstgázelvezető rendszere elviseli. Ám a többi fűtési napon nincs szükség 

magas előremenő hőmérsékletre! Vajon tényleg a legfontosabb kérdés a radiátor hossza? Garantáltan 

megéri a kondenzációs technika meglévő fűtési rendszernél történő alkalmazása, de csak ha  

- a kazán igazi kondenzációs kazán,  

- a kazán széles szabályozhatóságú,  

- a kazán fokozatmentes teljesítményállítást tud (tehát nem ki/bekapcsolós készülék, mert az 

energiapocsékolás!),  

- a kazánhoz korszerű, tanúsítással rendelkező füstgáz/levegő rendszer csatlakozik (mert az biztonságot 

is ad!).  

http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-iv-befejezo-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-iv-befejezo-resz
http://epitemahazam.hu/blog/mitol-mas-egy-kondenzacios-kazan-mint-egy-hagyomanyos-az-alapok
http://epitemahazam.hu/blog/mitol-mas-egy-kondenzacios-kazan-mint-egy-hagyomanyos-az-alapok
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Roló, roletta, reluxa, lamella vagy lapfüggöny?  

 

   - árnyékolási lehetőségek a házon belül 

A lakberendezési munkák során a hagyományos függönyözés helyett, 
vagy annak kiegészítőjeként, gyakran használjuk ezeket a szintén igen 
hasznos és legalább ennyire dekoratív árnyékolási megoldásokat. 
De mit is takarnak ezek a hasonlónak tűnő és könnyen összekeverhető 
kifejezések, és miért célszerű az alkalmazásuk? 

 Az árnyékolás jelentősége - kívül és belül 

Amint beköszönt az igazi nyár nemcsak erősödik a napsugárzás, hanem 
változik is a napsugarak beesési szöge. Az erős napfény és UV sugárzás nemcsak a bőrünknek árthat, 
hanem a lakásunk padlójának, a bútoroknak, műszaki cikkeknek és a különféle textilből készült – vagy 
kárpitozott berendezési tárgyainknak. 

 

 Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a megfelelő árnyékolás a lakásunk, házunk másodlagos 
„hőszigetelője” lehet, nem is beszélve arról, hogy megfelelő „szűrő” hiányában az erős napsütés 
zavarhatja a napközbeni TV- nézést vagy a számítógépes munkát. Különösen nagy a kihívás, ha 
tetőtérben élünk, hiszen nem minden megoldás alkalmazható ferde síkban elhelyezkedő nyílászárók 
esetében, viszont jó hír, hogy maguk a tetőablak-gyártók egyre szélesebb kínálattal igyekeznek 
ellensúlyozni ezt a „helyzetet”. 

 

Az újabb lakóépületeken az energiatudatosság jegyében (1 m3 levegő lehűtéséhez több energiára van 
szükség, mint ugyanennyi levegő felfűtéséhez!) gyakran láthatunk úgynevezett külső árnyékolókat, 
amelyek a házak szerves részét képezik, és a tervezők előrelátását, praktikus gondolkodását dicsérik. 
Az ilyen épületben lakók feladata talán valamivel egyszerűbb.  
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A lakáson belül kialakított árnyékolás viszont mindenképpen hasznos, és általában igencsak 
szükséges. Ahhoz, hogy felmérjük, hogy az egyes helyiségekbe milyen megoldást „telepítsünk”, fontos 
figyelembe vennünk a szoba tájolását, funkcióját, és azt is, hogy a nap melyik szakában tartózkodunk 
ott?  
Gondoljuk végig, hogy az ott végzett tevékenységünk milyen fényigénnyel jár! Például, ha északi 
fekvésű hálószobánk van, nem kell tartanunk attól, hogy reggel a hasunkra süt a nap… Tehát elegendő, 
hogy – ízlésünktől, és „alvókánktól” függően – válasszunk teljes sötétséget biztosító ún. black-out, vagy 
kissé fényáteresztő függönyökből, vagy ilyen anyagból készült árnyékolókból! Íme, néhány megoldás – 
amelyek akár önmagukban, akár a hagyományos függönyözési rendszerekkel kombinálva, kiváló 
lehetőséget nyújtanak a nem kívánt napsütés megzabolázásához, valamint az otthonunk lakájosabbá 
varázsolásához: 

Roletta  

A roletta az egyik legrégibb árnyékoló. Funkcióját és esztétikai megjelenését elsősorban az alkalmazott 
textília határozza meg (amely általában a felhasználás céljának megfelelően - eredetileg felületkezelt 
poliészter). Függőleges síkú és ferde síkú felületek árnyékolására egyaránt alkalmas – így kedvelt 
megoldás a tetőablakok esetében. Ha nehezen megközelíthető a tetőablak, nagyon hasznos a motoros 
működtetés, ez utóbbi megoldással az úgynevezett intelligens házak illetve lakások esetében is 
találkozhatunk. Mozgatása lehet rugós, gyöngyláncos, tekerőkaros, vagy motoros. Akár egyedileg 
készíttetjük, akár készen vásároljuk – széles színválasztékban kapható! 

 

Reluxa – mint a filmeken 

A vízszintesen elhelyezkedő, általában 16-25 mm széles lamellák elfordításával szabályozható a 
beáramló fény mennyisége, illetve a kilátás mértéke. (Például a filmeken a Főhős a lamellákat 
„szétpöccintve” szokott kilesni a ház előtt parkoló autóra – ahonnan  persze  őt is figyelik…) A lamellák 
legtöbbször fából, műanyagból vagy festett alumíniumból készülnek. Nagyon markáns dísze a 
helyiségnek, így válasszunk az enteriőr stílusához illő modellt! 
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Szalagfüggöny – otthon? 

Általában irodákban és rendelőkben találkozhatunk a szalagfüggönyökkel. De nem kell 
idegenkednünk tőle az otthonunkban sem, hiszen a szín- és mintaválasztéka már nem korlátozódik az 
egyszerű (és steril hatású) fehérre. A szalagfüggönyök alkalmazása ideális hatalmas ablakfelületek 
esetében. Ha pedig meguntuk a meglévőt, akkor a lamellákat egyenként egyszerűen lecserélhetjük - 
így frissíthető a látvány!  
A lamellák készülhetnek textilből, illetve pvc-ből, és igény szerint mennyezetre vagy oldalfalra 
szerelhetők. Ferdesíkú ablakok árnyékolására is alkalmas. 

 

Pliszéroló – a sokoldalú 

A hagyományos “helyzeteken” kívül a tetőterek és télikertek vízszintes vagy döntött üvegfelületeinél, 
illetve különleges alakú ablakoknál egyaránt alkalmazható. Mivel nem olyan “vaskos”, mint a reluxa, 
szinte belesimul az üvegfelületbe. 
Dupla pliszérolós megoldással a nap bármely szakában csak annyi fényt engedünk be, amennyi 
nekünk tetszik. Mi a titka? Két pliszéroló egy ablakon. Az egyiket alulról felfelé húzzuk, a másikat 
pedig fordítva. A kettő között maradhat „fedetlen” üvegrész, ahol szabadon áramolhat be a fény. 
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Lapfüggöny – másnéven: Panelfüggöny 

Egyre szélesebb körben elterjedt megoldás, főként a modern és minimál stílusú otthonokban kerül 
kialakításra ez a sínrendszerre erősített megoldás, amely nem azonos a szalagfüggönnyel! A 
szerkezetre tépőzárral erősített paneleket oldalirányban lehet elhúzni, sőt - a többszörös 
sínrendszernek köszönhetően – többet is egymás elé. Nagyon szépen érvényesül a befogatott anyag 
mintázata, és az összhatás könnyed hatást kelt. Igazán egyszerű a kezelése! 

De nem csak a technika (sínrendszer, mozgatás, célirányos alapanyag felhasználás, stb.) a lényeg! A 
tervezők és gyártók együttműködésének köszönhetően a fenti termékek nemcsak az árnyékolásban, 
hanem az esztétikum terén is megállják a helyüket. Ezt vegyük mi is figyelembe! A kiválasztott 
modellek illeszkedjenek mindig az enteriőrbe – a környezetbe illő anyag- és színvilág nagyon fontos, és 
a választék is óriási! 

Szabó-Vedress Krisztina (cristalinteriors.hu) 

A képek forrásai: wohnidee, velux.hu, rollstar.hu, in.all.biz., karniscentrum.hu, anastasiablinds.com 
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 FELÚJÍTÁS 
 

 

A családi ház felújítása – mint befektetés 
Szerző: Bodnár György, 2010.08.03 

Különösen régi családi házak esetében érdemes egy-egy értékteremtő felújításra úgy gondolni, mint 

egyfajta befektetésre. Vegyünk egy könnyen érthető példát! Tegyük fel, hogy az adott (régebbi) 

családi ház éves rezsiköltsége 600.000 Ft. Ezt a költséget egy 2-3 millió forintos felújítással 

(alapvetően a homlokzat hőszigetelésére és néhány „kritikus” nyílászáró cseréjére gondolunk) közel 

felére lehet csökkenteni. Ez 25.000 Ft megtakarítást jelent havonta... Tegyük fel, hogy a 2.000.000 

forintosfelújítástteljes egészében banki hitelből szeretnénk megvalósítani. Találomra ráböktem az 

Internet egyik hitel kalkulátorára: ilyen összegű, 10 év futamidejű, szabad felhasználású, támogatás 

nélküli hitel körülbelüli havi törlesztő-részlete 27.000 Ft (kb. 10% THM).  

Azaz a felújítást követően a család havi terhei gyakorlatilag nem nőnek - csak a szóban forgó 25.000 

Ft-ot nem a gázszolgáltató, hanem a bank kapja.  

Viszont:  

- már másnaptól kellemesebb élni a házban (például nem fognak 

„húzni a falak?) - 10 év után a megtakarítás már „tiszta haszonként” 

jelentkezik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/cimkek/felujitas
http://epitemahazam.hu/cimkek/felujitas
http://epitemahazam.hu/cimkek/felujitas
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Jó múltkorában írtam egy cikket arról, hogy milyen 
nehéz annak a dolga, aki építőanyagot választ 
magának. Mivel az építkezőknek személyes 
tapasztalatai nincsenek az anyaggal kapcsolatban, 
ezért bíznia kell abban a cégben, melynek a termékét 
megvásárolja. A cikkben arra a konklúzióra jutottam, 
hogy a jó hírnév, a hazai gyártóbázis, a minőség, a 
termékfejlesztés, a folyamatos minőség-ellenőrzés és 
az alkalmazástechnika megléte növeli a bizalmat a cég 
iránt.  
Bízni muszáj! - írja Megyeri Zsuzsanna a Focus 

márciusi számában.  

A bizalom az alapja minden együttműködésnek, és így a társadalom működésének 

elengedhetetlen feltétele.  

De miért higgyünk valakinek, aki az interneten „osztja az észt”? Sajnos, elég sok a rossz tapasztalat. 

Fórumokon, blogokon név nélküli nickek mondják meg a tutit, és sokan abban bízva, hogy a beírt 

szövegek mögött valós tapasztalatok vannak, inkább elfogadják ezeket a függetlennek gondolt 

véleményeket, mint a gyártó, tervező, kivitelező szakemberek szavát. Tudjuk, hogy a szentek keze 

merre hajlik, de azért a nevet szerzett szakemberek nem fogják hírnevüket kockára tenni, ezért az 

ő útmutatásaikat érdemes figyelembe venni. Ha tehát a szakértők egy fórumon névvel, címmel 

vállalják az álláspontjukat, és azt készek megvédeni is, ki tudják alakítani azt a hitelességet, amire 

szüksége van a mi szakmánknak (is).  

Ez lenne itt is a feladat. Az alaptéma a hőszigetelés, és ennek kapcsán szóba fog kerülni az 

energiatakarékosság, az épületek állagvédelme, de a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 

is. Beszélünk tervezési, kivitelezési kérdésekről, anyag tulajdonságokról, anyagválasztásról, jó és 

rossz megoldásokról egyaránt. Széles a témakör, és nem nagyon találhatunk ennél aktuálisabbat.  

 

 

 

 

 

 

Szigetelés a családi házban  

Szerző:  Kruchina Sándor, 2010.09.30.  
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Sírjunk vagy nevessünk? (A legeslegpofátlanabb ablakos esete)  

Szerző: Bodnár György, 2013.09.01.  

- Megtörtént, tanulságos esetek a családiház-építés és - felújítás világából (3. rész)  

 

Egy jogász ismerősünk úgy döntött, korszerűbbre, energiatakarékosabbra cseréli ablakait..  

A nyílászáró csere előtt hosszasan böngészte a netet, árajánlatot kért több helyről is, messziről 

elkerülte az „olcsójánosokat”, de azért szeretett volna jó minőséget kapni elfogadható áron.  

Végül kikötött egy ablakos cég mellett. Ragaszkodott hozzá, hogy az illető cég szakemberei jöjjenek 

ki és ők mérjék fel a jövendő ablakok helyét. (Tökéletes, mondhatnánk, hiszen így egyértelmű lesz 

a felelősség!)  

A mesterek ki is autóztak, felmérték a méreteket – és rögzítették azokat az írásos 

szerződésben(megrendelésben). (Mert bizony ilyen is köttetett!)  

Eltelt néhány hét és a vállalás szerint megérkeztek az ablakok. A gyártó szakemberei nekiálltak 

beszerelni őket – csakhogy néhány ablak nem fért be a helyére… (Őszintén szólva azt nem tudom 

megmondani, hogy túl kicsik, vagy túl nagyok lettek.)  

- Sajnos ezeket újra kell csinálni – állapította meg a mester.  

Ez nem volt kétséges, annál inkább megdöbbentő volt, ami ezután következett.  

- Ennyi és ennyi lesz pótköltség – tette még hozzá – és az összeg bizony nem volt kicsi.  

- De hát önök hibáztak, önök mérték fel rosszul a rendelkezésre álló helyet! – vetette ellen elhűlve 

jogász barátunk.  

- Nézze, mi azt gyártottuk le, amit ön megrendelt.  

És a mester előhúzta az ominózus szerződést – amin ott szerepelt az ügyfél aláírása a (rosszul 

felmért) méretek alatt…  

Ez a történet végül mégis happy enddel zárult, mert a jogász képes volt egy-két hatásos jogi 

fenyegetéssel jobb belátásra bírni az ablakos céget – akik okosabbnak látták nem feszíteni a húrt. 

De vajon tíz hasonló esetből hányban nyer az ügyfél és hányban a simlis szaki?  

Ilyen nincs!  –  Tátottam el a számat, amikor egyik ismerősünk  
elmesélte jogász barátja építési történetét.   
     
Ezt a konfliktust ugyanis akkor is nehéz lett volna elkerülni, ha valaki  
történetesen mindenben az  Építem a házam könyvsorozat   tanácsai  
szer int jár el!   
 
Éppen ezért nemsokára újabb segítséggel, újabb szolgáltatással  
jelentkezünk, ami talán segít abban, hogy egyre kevesebb építkező  
kerüljön a mostani történethez hasonló helyzetbe.  
De vajon mivel érdemelte ki „hősünk” a legeslegpofátlanabb jelz őt?  

  

A legeslegpofátlanabb ablakos esete  

http://www.epitemahazam.hu/megrendeles1
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LAKBERENDEZÉS 
 

  Feng shui a háztervekben (I.rész) 

   Szerző: Enczmann Éva, 2011.01.07 

   Emlékeznek még? Nem is olyan régen egy "titokzatos negyedik szempontról" írtunk a 

háztervezés kapcsán (ide kattintva újra olvasható!). Szerencsés, ha gondolkodásmódunk, 

világlátásunk is visszatükröződik majdani otthonunk terveiben.  

Ezúttal egy ilyen lehetséges "negyedik szempontról" olvashatnak részletesebben. Mi is az a sokat 

emlegetett, már-már divatszóvá vált  "feng shui" és hogyan használható a házunk tervezésénél? 

Örömömre szolgál, hogy ismét egy új blogolót köszönthetünk! 

- építsünk házat a feng shui segítségével egy harmonikusabb életért 

 

Mi is az a feng shui? 

 

A feng shui jelentése: „szél és víz?. Ez annyit tesz, mint összhangban élni a bennünket körülvevő 

világgal. Az ókori kínaiak úgy tartották, hogy a világban rend és egyensúly uralkodik, és bizonyos 

tettek végrehajtásával az egyén a szerencse kegyeltjévé teheti saját magát. Ha összhangban élünk 

a Föld szeleivel és vizeivel, szerencse kísér, és boldogulunk az életben. Amikor összhangban 

működünk a Mindenséggel, természetszerűleg bekerülünk a dolgok 

egészséges áramába. Boldognak, elégedettnek és gazdagnak tudhatjuk 

magunkat. Erről szól a feng shui. Ez az elgondolás nyugaton még 

viszonylag új, ám keleten évezredek óta élnek e szerint.  

A feng shui eredete, a távoli múltba tehető. Legalább 3000 évvel ezelőtt 

Kínában a hivatalok és a császári paloták a feng shui szellemében épültek.  

Az építészek világszerte mindinkább a feng shui hatása alá kerülnek. 

Korábban a feng shui használata eredetieskedésnek számított, mára viszont elfogadott építészeti 

irányzattá vált.  

Domborzati viszonyok 

Amikor a feng shui elvei szerint építünk házat, először a külső domborzattal, a táj elrendezésével 

és látványával kell foglalkoznunk . Ezek a szempontok az úgynevezett Forma Iskola által 

meghatározott paraméterek, melyeknek jó ha megfelel a ház melyet építünk. Ezen túl az időjárási 

viszonyokat is meg kell vizsgálnunk. Az ősi kínaiak szerint, minden domborzati forma alatt egy-egy 

mennyei lény lakozik. Azok Csi-je, energiája befolyásolja az ott élők szerencséjét. A négy mennyei 

lény: a Zöld Sárkány, a Vörös Főnix, a Fehér Tigris, a Fekete Teknősbéka. Ezeknek a lényeknek 

szakrális erőt tulajdonítottak és a szerencse különböző aspektusait személyesítik meg. A ház 

legmegfelelőbb elhelyezésével a ház lakóit a környezet jó energiái az élet minden területén segítik.  

http://epitemahazam.hu/blog/titokzatos-negyedik-szempont
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Érdemes domb oldalába építenünk házunkat, hogy védelmet, szimbolikusan egy úgynevezett 

Fekete Teknőst adjunk a házunknak. Ezek a dombok, hegyek védelmezik otthonunkat. 

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy ültethetünk olyan fákat melyek majd magasabbra nőnek, 

mint házunk. Ezzel szimbolikusan kialakítva a Fekete Teknőst. A házból kifele nézve balról a Zöld 

Sárkány, jobbról a fehér tigris dombjai veszik közre. A Zöld Sárkány magasabb, mint a Fehér Tigris. 

Amennyiben a környezeti adottságok nem teszik ezt lehetővé, ugyancsak ültethetünk a Fehér 

Tigrist szimbolizálva alacsonyabb bokrokat, a Zöld Sárkányt szimbolizálva magasabbra növő fákat, 

így kialakítva az arányokat. A ház előtt nagy tágas tér legyen, és előtte lassú sodrású folyó lenne a 

leg ideálisabb, mely a Fekete Kígyót (ez nem mennyei lény) szimbolizálja. Mivel ez keveseknek 

adatik meg ez a lehetőség, így egy kanyargó út szimbolizálhatja a folyót. A látótérben amire a 

házból rápillantunk egy kisebb, lágy ívű alacsonyabb domb a leg ideálisabb. Ez a Vörös Főnix, mely 

szerencsével halmozza el az ott lakókat.  

A feng shui segít összehangolni az ember belső energiáját a Földből származó Isteni energiával. 

Ennél fogva a Feng Shui Iránytű módszerével az egyén számára legkedvezőbb térelrendezések és 

irányok meghatározásához a kínai asztrológia bolygóállásait, a bagua térképet, a lo su bűvös 

négyzetet és a lo-pan iránytűt használja. A feng shui segítségével összhangban élhetünk a világgal 

és benne minden létezővel.   

A csi-élet energia 

Az ókori tudósok szerint kezdetben a világon egyetlen elvont őserő létezett az ún. csi. Ez a 

láthatatlan energia ott kering mindenütt, ám bizonyos helyeken felhalmozódik. A csi boldogságot, 

bőséget hosszú életet hoz. A csi valamennyi lény életereje. Ha valaki beteg, vagy levert, akkor a csi 

energia híján van. Jótékony csi-re van szükségünk ahhoz, hogy mozgékonyak és egészségesek 

maradjunk. A csi elmélkedéssel, kapcsolatok ápolásával, egészséges életvitellel és jó feng shui-val 

fokozható. A feng shui művelése során olyan helyeket keresünk, ahol csi gyűlik össze vagy 

keletkezik, mivel ilyen közegben lehet az ember boldog, gazdag és sikeres. Nagyon jó az a terület 

mely körül lassú vizű patak csordogál, és dimbes-dombos táj fogja fel a szelet.  

JIN és JANG 

A kínai felfogás szerint jin és jang együttműködése biztosítja a mindenség egyensúlyát és 

összhangját. Az ókori bölcsek „a világ szüntelen változásának két ős okát” fogalmazták meg. Jin és 

Jang a csi energia, az egyetemes életerő két megnyilvánulása. Ezek egymásnak nem ellentétei, 

nem jók vagy rosszak, csak egyszerűen léteznek. Ezek egymást kiegészítő ellentétes töltésű 

energiák, és egyikük sem létezhet a másik nélkül. A feng shuiban a hegyek a dombok és más 

kiemelkedések a jang energiát jelképezik, a völgyek, a folyók és a patakok pedig jint. A teljesen sík 

vidékeken sok a jin. A víz vagy növényzet nélküli kopár hegyeken a kelleténél több a jang. A 

dimbesdombos táj jin és jang egészséges egyensúlyát mutatja. A feng shui által egyensúlyt 

teremthetünk jin és jang között. A sik terület egyhangúságát növények, sziklák vagy épületek 

elhelyezésével törhetjük meg. Arra figyelni kell, hogy a facsemeték később nagyobb fákká 

terebélyesednek, és át alakítják az adott hely feng shuiját.  
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Az öt őselem 

A kínaiak felfogásában minden földi dolgot az öt őselem - tűz, föld, fém, víz és fa - valamelyike ural. 

Az öt őselem, a csi energia öt különböző megnyilvánulása, minden tettünkre kihat, életünk egész 

menetét befolyásolja.  

SÁK 

Mind lakhelyünk megválasztásánál, mind a belső kialakításnál oda kell figyelnünk a SÁK-ra, azaz 

„mérgező nyilakra?. Sok minden működhet sáként, azaz veszélyes energiaterelőként, a mérgező 

egyenesektől az éles sarkokig, melyek bajt, szerencsétlenséget és más negatív hatásokat 

válthatnak ki életünkben. Az elektromos vezetékek, vasúti sínek, falak, folyók és utak egyaránt 

lehetnek „mérgező nyilak” amennyiben pályájuk egyenes. Sák lehetnek, és ezeket érdemes 

elkerülni, amikor valamelyik szomszédos ház sarka nyílként mutat otthonunkra, vagy a száguldó 

forgalom egyenesen a házunknak tart. Az egyik legrosszabb helyzet, ha a sá egyenesen a bejárati 

ajtót célozza meg. Nem előnyös két utca kereszteződésében épült házban, vagy kanyarban lakni. 

A zsákutca legutolsó házában lakni ugyancsak kedvezőtlen. A jótékony csit elnyelik az utca elején 

álló házak. Így az utolsó épület alig részesül energiában.  

Ugyancsak káros hatást eredményez, ha házunkat temetővel, börtönnel, kórházzal, 

játékkaszinóval vagy rendőrörssel szemben építjük. Ezeken a helyeken pusztító energiák 

összpontosulnak, vibrálásuk káros hatást gyakorol a szemközti házak lakóira. Ez érvényes 

üzlethelyiségekre is. Esetlegesen eredményezheti, hogy üzletünk forgalma nem tesz eleget az 

elvárásoknak. A sák hatástalanítására egyik legjobb módszer, ha fákat ültetünk házunk elé, de ne 

közvetlenül a bejárat elé.  
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Feng shui a háztervekben (II. rész) 

Szerző: Bodnár György, 2011.01.15 

 

Akik elolvasták a "Feng shui a háztervekben" című blog első részét, 

biztosan kíváncsiak a folytatásra! 

Nem kell tovább várni, itt a feng shui "alaptanfolyam" II. része. 

Aki fel szeretné eleveníteni az előzményeket, ide kattintva 

megteheti. 

 

        A telek kiválasztása 

Telek kiválasztása ugyancsak nem elhanyagolható. A telek formája fontos szempont. Az ideális 

házhelynégyszögletes. A ház a telek közepén álljon, hogy az előkert és a hátsó udvar mérete 

nagyjából egyezzen.  

Életterületek 

A feng shui bármely módszerét alkalmazzuk, az égtájak figyelembe vételével 9 életterületet 

határozunk meg, mely mindegyikéhez egy-egy elem kapcsolódik az öt elem közül. A lakás, ház 

közepét meghatározva és kiinduló pontként használva, tortacikk szerűen 8 részre osztjuk fel az 

alaprajzot. A 9-ik rész a lakás közepe, melyet mindig szabadon kell hagyni. A föld elem kapcsolódik 

ehhez. Az egyes életterületek elhelyezkedése nyomósan befolyásolja mindennapi életünket.  

Az Északi a Karrier, az Emberi kapcsolatok területe - víz elemű. Az eredményes munka és a siker 

kapcsolódik ehhez a területhez. Sokunk életében a legnagyobbkihívás, hogyan találjunk olyan 

munkát, amit szeretünk. Nemegyszer úgy érezzük, megfeneklett az életünk. Ilyenkor felmerül 

bennünk: „Hogyan tovább?”  

Erre a kérdésre is nehéz választ adnunk. Életünk egyik legnagyobb kihívása, hogy a keresés során 

ne térjünk le a helyes útról. Hogy ezt elérjük, alázatosnak kell lennünk, bízni az ismeretlenben, és 

ismerni önmagunkat. Ha úgy érezzük alkalmasak vagyunk elérni a kitűzött célt, akkor éreznünk kell 

az új lendületet ami segít minden energiánkat munkára fordítani. Ezt a területet „utazásnak” is 

szokták nevezni, hiszen az egész életünk egy nagy utazás, mondhatjuk életútnak is.  

Észak-kelet az Önművelés és tudás területe, mely föld elemű. Az igazi tudás jóval több az 

ismeretek többékevésbé rendezett halmazánál. Az igazi tudás valójában a bölcsesség csírája, ami 

csak tanulással és elmélkedéssel eltöltött évek után szökken szárba. Mély belső felismerések, 

intuíció, bölcsesség. Tanulási képességeink fejlesztése. Spirituális világgal való kapcsolat tartozik 

ehhez a területhez.  

Kelet az Egészség, és Család területe, mely fa elemű. Ez a terület jelöli családunkhoz, 

gyerekeinkhez, szüleinkhez, barátainkhoz, valamint munkahelyünkön feletteseinkhez és 

munkatársainkhoz fűződő kapcsolatunkat. Fontos ennek a területnek a karbantartása, mivel a jó 

egészség és a család, egyéni boldogságunk megalapozásában játszik fontos szerepet.  

http://epitemahazam.hu/blog/feng-shui-haztervekben-i-resz
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Ha egészségesek vagyunk sportolhatunk, utazhatunk, bármilyen szakmát választhatunk. Ugyanígy 

minél jobbak családi, baráti kapcsolataink, annál jobbak az esélyeink, hiszen ezek mindig szilárd 

érzelmi hátteret jelentenek.  

Dél-kelet, a Gazdagság, a Siker területe, mely fa elemű. Ehhez a területhez tartoznak a gazdagító 

és boldogító események, anyagi jólét és bőség, szerencsés és sikeres élet.   

Dél a Hír és Hírnév területe, mely tűz elemű. Ha törődünk a jó hírünkkel, sok barátunk lesz, ami 

számos kedvező lehetőséggel jár. Sok helyzetben csak akkor tehetünk bármit is, ha mindkét félben 

kellő bizalom él a másik iránt. Ha fölégetjük magunk mögött a hidakat, és nem törődünk azzal, mit 

tartanak rólunk a munkahelyünkön és baráti körünkben, magányosak leszünk, és nemigen 

várhatunk másoktól segítséget. Fontos a jó hírünk, hiszen a hír mindig előttünk jár!  

Dél-nyugat a Szerelem és Házasság területe, föld elemű terület. Ez a terület szimbolizálja az ideális 

állapotot, melyben a kapcsolatok fejlődnek. Ez érvényes házastársi, partneri, családi ill. szakmai 

kapcsolatra is.  

Nyugat, az Alkotókészség és a Gyerek területe, mely fém elemű. Ez a terület gyermekeinket, a 

velük való kapcsolatot, szeretet adást-kapást szimbolizálja. Valamint szimbolizálja a kreatív 

tervezést, jó ötleteket és ihletet.  

Észak-nyugat, a Segítőkész emberek és utazás területe, mely ugyancsak fém elemű. Ha jó úton 

járunk, akkor lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy az emberek angyalként viselkednek, a földi lét 

pedig maga a mennyország. Ha lépteinket az egyidejűség irányítja, az emberek és a helyek 

megannyi jelet hagynak számunkra, amelyek segítenek megtalálni a helyes irányt, és ez által 

sorsunkat kiteljesíthetjük. Amikor az egyidejűség szellemében cselekszünk, úgy érezzük, a 

megfelelő pillanatban a megfelelő helyen állunk, és valamilyen égi hatalom irányít bennünket. A 

támogatás, a segítség, segítőkész barátok és emberek, a védelem és a védőangyalok tartoznak ide, 

akik megóvnak minket. Az utazások területe is egyben. A humán gondolkodás része.  

A belső tér kialakítása 

Jó, ha házunkat négyszögletes, vagy téglalap alakúra építjük. Az esetleges kiszögellések, hiányok 

különböző problémákhoz vezethetnek.  

A ház ablakainak megválasztásánál is érdemes figyelembe venni a feng shui alapelveit. Az ablakok 

legyenek szögletesek és kifele nyíljanak. Így a csi könnyen beáramolhat, és szerencsét hoz az ott 

lakókra. A szobák mérete legyen arányos a ház egészével. A helyiségek alakja legyen szabályos, a 

mennyezet ne legyen se túl magas, se túl alacsony. Az ablakok és ajtók záródjanak jól. A nappali 

legyen nagyobb, mint a hálószoba. A nappali ne legyen magasabban az ebédlő vagy a konyha 

szintjénél. Az egyszintes lakásokban jóval több csi jön létre és áramlik, mint az osztott szintűekben. 

A bejárat energiája igen fontos, hisz a bejárati ajtó a „csi kapuja?. Rossz elhelyezése a ház összes 

előnyét tönkre teszi. Az ajtó legyen arányos a ház többi részével. Így biztosított a jin és jang közötti 

egyensúly. A bejárati ajtó legyen széles és nyíljon világos, derűs helyiségbe. Az ajtó ne nyíljon 

szemközt egyetlen ablakkal sem, mivel az ablakon kiszökik az éltető energia még mielőtt az egész 

házat végigjárta volna. Soha ne helyezzünk tükröt a bejárattal szembe!  
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Visszaveri a beáramló pozitív élet energiát. Jó, ha a háznak van hátsó kijárata is. Ahol a bejárat és 

kijárat egy, ott könnyen megreked a csi, és elnyomja a jólétet, az egészséget és a boldogságot. A 

házon belül minden ajtó legyen egyforma nagyságú. Nem jó ha három, vagy több ajtó esik egy 

vonalba. Ez az elrendezés a csit becsalogatja, de gyorsan ki is kergeti.  

Gerendák 

A gerendáknak különös figyelmet kell szentelni. A szabadon álló gerendák „ellen-energiát” 

sugároznak. Hátráltatják az anyagi előrelépést és feszültséget, stresszt okoznak. Az alá helyezett 

ágy, az itt alvónak okozhat fejfájást, kudarc balszerencse érheti. Óvatosnak kell lenni ezért ha, 

asztalt vagy széket állítunk a gerenda alá.  

Lépcsők 

A lépcső lehetőleg hömpölyögjön lágyan és legyen tág tere. Maguk a lépcsőfokok legyenek 

szélesek és lekerekített szélűek. A csigalépcső különösen akkor előnytelen, ha a ház 

középpontjában kanyarog. Ne legyen közvetlenül a bejárattal szemközt. Ebben az esetben a csi 

kiszökik.  

A lépcső legyen tömör. Ha fokai különállók, a pénz könnyen kicsúszik a rajta járók markából. 

Világítsuk meg jól a lépcsőt, hogy a csi áramlása ne akadozzon.  

Mosdók 

A mellékhelyiségeket a bejárati ajtóból, a nappaliból vagy a dolgozó szobából ne lehessen látni. Ha 

a bejárati ajtóval szemben van, elnyeli a házba jutó összes csit. Ez megtörténhet akkor is, ha a 

mellékhelyiség hosszú folyosó végében van. Mindig zárjuk az ajtaját, és hajtsuk le a WC tetőt. Arra 

nagyon kell figyelni, hogy melyik életterületre esik a mellékhelyiség, mivel azzal az életterülettel, 

amelyikre esik, adódhatnak problémáink, melyek a mindennapi életvitelünkben, és 

eseményekben mutatkozik meg.  

Konyha 

A konyha legyen minél közelebb az ebédlőhöz. Gondok adódhatnak a család életében, ha túl nagy 

a távolság a két helyiség között. A konyha legyen világos és szellős. Az ablakok, a friss levegő, az 

élénk színek és a fény egyaránt jó hatással van a csi-re. Igen fontos hova kerül a tűzhely, illetve 

mely irányban néznek a gombjai, mivel ettől is függ az itt élők egészségi állapota és jóléte. Ezt a jó 

irányt általában a családfenntartó születési idejéből határozzuk meg. Soha ne nézzen a tűzhely a 

ház bejárata fele. Ez a pozíció megrendítheti a család egészségét és anyagi jólétét.  

Ebédlő 

Az ebédlő legyen tágas. Inkább kerek mintsem négyszögletes. Helyezhetünk a falra tükröt, mely 

megsokszorozza az asztalon levő étel mennyiségét, mely a jólét és bőség érzetét kelti.  
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Hálószoba 

Ne helyezzük a hálószobákat a folyosó mentén egy sorba. Ez esetben káros energia termelődik. A 

hosszú előtér, lévén egyenes, megváltoztatja a csi töltését, a folyosóra nyíló ajtók sora pedig 

kibékíthetetlen ellentéteket szítanak.  

 

Ezen feng shui alap elveket érdemes mindenképpen figyelembe venni egy ház építésénél. A feng 

shui a már megépített házak, lakások egyensúlyának megteremtésére is ad megoldást, hogy egy 

boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet tudjunk élni.  

 

Szépnek születni nem olyan fontos mint szerencsés csillagzat alatt születni. Szerencsés csillagzat 

alatt születni nem olyan fontos, mint jószívűnek lenni. Jószívűnek lenni nem olyan fontos, mint jó 

csivel rendelkezni. - (Ősi kínai mondás)  
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- avagy mire is jó a lakberendező?  

Amikor arról volt szó, megírom az első blogbejegyzésemet Az Építő 

Közösség számára, felmerült, hogy milyen remek lenne, ha 

kezdésként mindjárt egy „ütős” enteriőrfotót mutatnék be és 

veséznék ki alaposan…  

…aztán eszembe jutott, hogy kezdésként hasznosabb volna arról 

írni, hogy miért célszerű a lakberendező bevonása már a tervezési 

folyamat során, illetve miért nem luxus-, hanem megtérülő 

befektetés - lakberendezővel dolgoz(tat)ni, valamint, hogy hogyan 

is dolgozik egy lakberendező – dióhéjban.  

 

A lakberendezés a tervezési folyamat része  

 

Ha egy frissen épülő ház berendezésével bíznak meg a Tulajdonosok, mindig az a kérésem, hogy 

minél előbb kezdjünk el együtt gondolkozni. Ezalatt azt értem, hogy megkérem őket, meséljenek 

a mindennapi rutinjukról és arról, hogy milyen álmaik, elképzeléseik vannak az új otthonukkal 

kapcsolatban. Amikor még csak a tervezés folyik, igaz, hogy nagyon távoli a tapéta vagy 

függönyvásárlás. De valójában, a túl későn kezdett lakberendezési tervezésnek legtöbbször 

megvan a maga ára.  

Miért? Hadd említsek néhány gyakori példát. Előfordul, hogy a szükséges illetve kiválasztott bútor 

elhelyezéséhez csupán néhány cm hiányzik. Ha tudjuk előre, hogy pl. a számunkra legmegfelelőbb 

gardróbszekrény mekkora és hová kerül, tudjuk, hogy az adott válaszfalat már eleve hová 

tervezzük – szükség esetén már papíron áthelyezzük. Így megelőzhető egy utólagos falbontás, vagy 

az, hogy a hiányzó néhány cm miatt később csak egyedi bútort (drágább), vagy a célnak nem 

teljesen megfelelő bútort (kompromisszum) lehessen elhelyezni. Vagy: végre valóra válhatna a 

Tulajdonosok egy régi álma pl. egy szauna, gőzkabin „személyében”, de pont nem stimmelnek a 

méretek, mert pont útban van egy ablak, vagy a fürdőszobaajtó…  

Hasonló a helyzet például a konyhai gépészeti kiállásokkal és az elektromos kiállásokkal. Nagyon 

bosszantó és költséges lehet, ha egy frissen festett falat kell végigvésni például egy konnektor 

elhelyezése vagy egy könyvespolc rejtett világítása miatt – amely egyébként hatásában óriási, de 

ehhez képest kis befektetés – ha előrelátóan tervezünk.  

Ha van egy minden szempontból jó, és részletesen kidolgozott lakberendezési koncepció, 

elkerülhetőek az úgynevezett ötletszerű beszerzések is. Már csak azzal nagyon sok pénzt tudunk 

megtakarítani, ha célirányosan vásárolunk.  

Mit terveztethetünk és mennyiért?  

Nem lehet elég korán kezdeni...  

Szerző: Szabó - Vedre ss Krisztina, 2013.04.16.  

http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
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Lakberendező segítségét lehet kérni a teljes lakberendezés tervezéséhez, vagy csak kisebb 

konzultációk erejéig illetve résztervezésekhez (pl. konyha- vagy fürdőszobaterv, vagy csak 1-1- 

helyiség). A díjszabás is természetesen ennek megfelelően alakul. (A teljeskörű tervezés díja 

általában nettó 3.500 Ft/nm-től kezdődik – szakembertől függően.)  

Teljeskörű tervezés esetén az első találkozás és konzultáció után vázlattervek készülnek, majd a 

legjobb megoldás kerül „kidolgozásra” egészen a szakipari kivitelezési tervekig, látványtervekkel, 

színtervekkel, bútortervekkel, konszignációval (kb. komplett bevásárló listával), művezetéssel. Sőt 

nagyon gyakran a beszerzésben is hasznos a lakberendező segítsége. (Mivel mindezek gyakran 

több hónapig tartó közös munkát jelentenek – szeretném felhívni a figyelmet a személyes 

szimpátia jelentőségére!)  

Fontos, hogy mindig a Tulajdonosok ízlését, preferenciáit szem előtt tartva tudja a lakberendező a 

saját stílusát a munkába vinni, nem fordulhat a tervezés „öncélú alkotásba”. Hiszen a cél az, hogy 

a Megbízók, a Tulajdonosok számára szülessen igazi Otthon az együttműködés eredményeként.  
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Gizella története (I. rész) 
Szerző: Bodnár György, 2010.11.25.  

 Egy sikersztori - tanulságokkal 

Egy családiház-felújítás történetét szeretném elmesélni 

Önöknek. Egy olyan építkezését, amely nagyon sok 

izgalmat, nagyon sok (kellemes!) meglepetést és sok-sok 

tanulságot hozott nekem.  

Talán Önök is erőt meríthetnek az elbeszélésemből, ha 

még vívódnak azon, belevágjanak-e régi családi házuk 

felújításába. A történet arról szól, hogyan lett teljesen 

átlagosnak mondható otthonom - az én legnagyobb 

meglepetésemre - „F” osztályba soroltból „A+” kategóriás 

- úgy, hogy ez nekem még egy millió forintomba sem 

került! 

Néhány éve költöztem ide, ebbe a Pesthez közeli városkába - özvegyként, nyugdíjasként, egyedül, azért 

hogy közel lehessek a lányomékhoz és az unokáimhoz. Igazából édesanyámmal jöttünk volna, aki 

azonban sajnos nem élte ezt meg - nekem, egymagamnak kicsit nagynak is bizonyul az amúgy 

egyáltalán nem hatalmas 70 m2. Annak idején, előző lakásomban cirkós fűtésem volt, így kicsit 

idegenkedtem a vásárlás előtt az itteni konvektoros fűtéstől - de végül a lányomék meggyőztek: az 

anyósáéknál nagyon jól funkcionál ez a fűtési forma.  

Nálam azonban nem vált be: rossz érzés volt, hogy ha végigmegyek kívül az udvaron, azt érzem, 

hogy tűzmeleg a fal. Hát ezért fizetem a drága gázt, hogy az udvart fűtsem? Arról nem is beszélve, 

hogy ugyanannyi volt a gázszámlám, mint korábban 120 m2-en - mégis hűvösnek éreztem a benti 

klímát.  

Nincs mit tenni - gondoltam, - rászánok 6-800.000 forintot, s rendbe teszem a fűtést. 

De annyi apróság volt a ház körül, hogy folyton halogattam és halogattam a 

dolgot. Mígnem egy napon érdekes hír jutott a fülembe..."  

 

Itt - pont amikor érdekessé kezd válni... - mindjárt meg is szakítjuk kicsit Gizella sikertörténetét.  

Gizella helyzete ugyanis elég tipikusnak mondható, hiszen a régebbi építésű családi házakba igen 

gyakran építettek be - ma már korszerűtlennek mondott - konvektoros fűtést. (Tudják ez az a fűtési 

fajta, ahol a külső falon, többnyire az ablakok alatt "éktelenkednek" a gázkonvektorok szélvédő 

kosarai).  

De tényleg a fűtési rendszer változtatása a leggazdaságosabb megoldás egy ilyen házban, s ha igen, 

akkor milyen fűtési módra érdemes váltani?  
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Gizella megoldását legközelebb olvashatják, gondolatébresztőként azonban álljon itt egy táblázat 

a különböző (gázos) fűtési alternatívák összehasonlítására. Önök mit olvasnak ki belőle? Ami 

nagyon fontos a táblázat értelmezésénél: a gépészeti berendezések (ebben az esetben kazánok és 

műs fűtőeszközök) jellemzésére a gyártók előszeretettel használják a hatásfokot. A hatásfok 

azonban névleges vagy csökkentett terhelésen szabvány szerint mért érték, amely egy, már beállt 

(hő)egyensúlyi állapoton jellemzi a befektetett és a hasznos hő arányát. Nem tartalmazza viszont 

a felfűtési, a készenléti (stand-by) vagy éppen az üzemszünetek alatti „veszteségeket”,, de a 

technológia miatti egyéb óhatatlan veszteségeket sem! (Ez utóbbira jó példát jelentenek a nyílt 

égésterű, hagyományos (gravitációs) kéményekbe kötött kazánok, melyek kb. 20% veszteséget 

könyvelhetnek el a lakás biztonsági okból szükséges igen jelentős légcseréje miatt.)  

 

 

 

 

A felhasználók számára sokkal fontosabb mutató (lenne) a hatékonyság: ez azt mutatja meg, hogy 

az épület fűtésére fordított egységnyi gázfelhasználáshoz - a teljes fűtési ciklust figyelembe véve! 

- mekkora tényleges gázfelhasználás (azaz elszámolt fogyasztás) tartozik. Értelemszerűen, míg a 

hatásfoknál a minél nagyobb érték a kívánatos, addig a hatékonyságnál a minél kisebb.  
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Hagyományos gáz fűtőberendezések Hatásfok Hatékonyság 

Régi, gravitációs kéménybe kötött nyílt 

égésterű fali gázkazán (cirkó)  
82-86%  1,33  

Modern, gravitációs kéménybe kötött fali gázkazán (cirkó)  82-88%  1,3  

Régi konvektor  75-82%  1,35  

Új konvektor  88-95%  1,3  

Gáz-levegő arányszabályozást 

megvalósító  legmodernebb konvektor  
93-95%  1,15  

Régi, gravitációs kéménybe kötött nyílt  

égésterű  álló gázkazán  
80-86%  1,45  

Modern, gravitációs kéménybe kötött nyílt 

égésterű  fali gázkazán  
84-86%  1,35  

Ventillátoros, nem kondenzációs gázkazán a 

fűtött téren belül  
92%  1,15  

Kondenzációs gázkazán gáz-levegő arányszabályozással, 

33% néveleges alatti, csökkentett hőterheléssel, a fűtött 

téren belül, külső hőmérséklet-érzékelővel, megfelelő 

hőleadóval  

105-109%  1,01  

  

 A táblázat elkészítéséért köszönet Fazakas Miklósnak, a Gázkészülékek Műszaki Bizottság 

elnökének! A lehetséges tanulságokról a következő részben!  
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- erőleves jövendő építkezőknek 

Gizella történetét afféle „erőlevesnek” szánom mindazoknak, akik még azon morfondíroznak, bele 

merjenek-e vágni egy házfelújításba a jelenlegi gazdasági helyzetben.  

Egy valós történet arról, hogyan vált egy átlagos, „F” energetikai kategóriába sorolt, vidéki 

családi házból kevesebb, mint egy millió forint önerővel „A+” „csúcskategória?! A történet 

I. részét ide kattintva eleveníthetik fel. Legutóbb ott fejeztem be, hogy rendbe szerettem volna 

tenni az „örökölt” konvektoros fűtésemet, mert 70%nyi alapterületen, ugyanannyi 

gázszámlát fizettem, mint a régi lakásunkban, az ottani cirkófűtésnél - ráadásul még 

rendszeresen fáztam is. Ide is cirkót szerettem volna beépíteni. Azzal persze én is tisztában 

voltam, hogy ha nem szigetelem le a házat, akkor nem sokat ér a fűtési rendszer javítgatása.  

Én már csak olyan ember vagyok, aki nyitott szemmel jár az utcán - és kérdez. Ahol megláttam, 

hogy egy házat éppen szigetelnek a mesteremberek, odamentem hozzájuk, és megkérdeztem, 

hogy milyen anyagot használnak, miért, miért oda teszik a ragasztó-pogácsákat? - és így tovább. 

Persze a férfiemberek úgy néztek rám, mint egy ufóra, de azért többnyire ledarálták a műszaki 

tudnivalókat, melyeket én aztán gondosan feljegyeztem. Gyűlt, gyűlt az információ, s úgy 

gondoltam, ezt akár én is meg tudom csinálni. Neki is álltam, s az első évben leszigeteltem körbe 

a lábazatot és belekezdtem a hátsó, északi fal szigetelésének. 5 centis „hungarocell” szigetelést 

használtam (a lábazatra másmilyent, mint felülre), mert a mesterek ezt javasolták. Később aztán 

utána is olvastam a dolognak, s arra jutottam, hogy az 5 centi kevés: utólag feltettem még 5 centit, 

a későbbiekben pedig már eleve 10 centis anyagot használtam - a saját kezemmel.  

Amikor éppen belevágtam volna a fűtési felújításba (ekkor 2009 nyarát írtuk), fülembe jutott, hogy 

erre a célra lehetne támogatást is igényelni. Sajnos amire hazajöttem a nyaralásból, kiderült, hogy 

noha a pályázat még év végéig „nyitva van?, de a pénz már elfogyott mögüle. „De nem sokára jön 

a következő pályázat” - mondták. Ha nem is az ígértek szerint, de 2009 decemberében valóban 

kiírásra került egy új pályázat.   

 

Legalább egy energetikai osztályt kellett javítani a házon, s ezért 20-30%-os támogatásra lehetett 

pályázni. Persze én is láttam, hogy elért „B” „A” vagy „A+” kategóriák esetén ez a támogatási 

hányad 10-10%-al növekedhet, de álmomban nem jutott eszembe, hogy az én kis beruházásom 

erre elég lehet. Ám minél többet gondolkodtam, annál jobban piszkált a dolog: az erre a célra 

félretett pénzem adva volt (maximum 800ezer forint), de hogy ha el tudnék érni akár 40%-os 

támogatást, akkor ugyanennyi pénzből még az ablakokat is kicseréltethetném - talán.  

 

Sőt, nem is az ablakok voltak az elsők, amik eszembe jutottak. Van egy kis hátsó szobám, amin egy 

ablak néz a hátsó kertre. A kert akkor még építési törmelékkel volt tele, de én a lelki szemeimmel 

egy kis mediterrán kertet képzeltem ide.  

Gizella története (II. rész)  

Szerző: Bodnár György,  2011.01.05.  

http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
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Igen ám, de ide csak a házat megkerülve lehetett eljutni. Arra gondoltam, az ablak helyére egy 

ajtót vágatok. Utánanéztem, árajánlatokat kértem, és arra a szomorú eredményre jutottam, hogy 

ez az egyetlen ajtó 60-70ezer forintba kerülne. Mindig úgy szoktam kalkulálni, hogy ugyanannyi a 

munkadíj, mint az anyagköltség - 120-140ezer forint plusz pénzt viszont nem akartam erre a célra 

költeni.  

 

Most, amikor a támogatással megvalósítható ablakcsere lehetősége felmerült, újra elővettem a 

hátsó ajtó gondolatát is. Autóba ültem és végigjártam a környék összes nyílászáró-értékesítőjét. 

Telefonálhattam is volna, de én világéletemben a személyes kontaktusok híve voltam. A 

telefonban - már csak anyagi megfontolásból - nem beszél túl sokat az ember, ráadásul, ha a 

telefonban egyszer elhangzik egy „nem?, akkor - én legalábbis így érzem - az sokkal inkább 

végleges, mint egy személyes beszélgetésnél. Ezeken a személyes találkozókon aztán még egy 

csomó plusz információhoz is hozzájutottam. Jó sok benzint elautóztam, de végül a legolcsóbb és 

a legdrágább árajánlat között 150ezer forint (!) árkülönbség volt!  

Eredetileg csak a három szobai nagyablakot akartam kicserélni, de hogy jött a pályázati lehetőség, 

belevettem az erkélyajtót és az ugyancsak lerobbant állapotú kis konyha-, WC- és fürdőszobai 

ablakokat is. Ekkorra a beszélgetéseken már tisztáztam az elvárásokat, most elkezdtem immáron 

konkrétan a legkedvezőbb árakat keresni. És lett csoda: két helységgel távolabb találtam egy 

kereskedőt, akitől 40+3%(!!) kedvezménnyel megkaptam az összes nyílászárót! Azt hiszem jókor 

voltam jó helyen, mert ez valami szezonon kívüli akció volt - februárban. Általában is 

elmondhatom, hogy én nem panaszkodok azokra a szakemberekre, akikkel találkoztam az 

építkezés kapcsán. Ebben a családi vállalkozásban is nagyon kedvesek és szolgálatkészek voltak, 

látszott, hogy régóta csinálják, „flottul” ment minden, látszott, hogy értenek hozzá. 

 Rugalmasak is voltak, segítettek kitölteni a pályázati űrlap vonatkozó részét (hatalmas táblázatba 

egyenként kell megnevezni valamennyi ablakot méretükkel és műszaki paramétereikkel együtt!), 

odaadták szállítólevélre is az ablakokat. (A pályázat befogadása előtt nem lehet elkezdeni az 

építkezést: nem lehet ezen időpont ellőttre szóló számla vagy szerződés!) Belegondoltam: „első 

blikkre” 120-140ezer forint lett volna csak az erkélyajtó, most pedig ez, meg még az összes 

nyílászáró kijött 300ezer forintból! (Van egy barátnőm, kétszobás panelben lakik, nincs több 

ablaka, mint nekem. A panelfelújításkor közel 500ezer forintot számoltak fel neki az ablakokért.) 

Az is fontos volt, hogy ők, a szakemberek építették be megvásárolt terméket: a pályázatnál 

igazolni kell a hozzáértő általi beépítést és az ebből fakadó szavatosságot. (Van egy jó kőműves 

ismerősünk, ha ő építette volna be az ablakokat, akkor azt például nem fogadták volna el!) 

Valójában csak ezen a pontos kerestem egy energetikust, aki elvégzi a pályázat beadásához 

szükséges számításokat.   

 

Megjegyzés: Gizella az ún. ZBR-pályázatról (Zöld Beruházási Rendszer) beszél, amely jelenleg nem 

„él”. De nagy annak a valószínűsége, hogy a legközelebb kiírásra kerülő energiahatékonysági 

pályázat hasonló elveket fog követni - talán kevesebb bürokratikus vonással.  
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Gizella története (III. rész)  

Szerző: Bodnár György, 2011.01.23.  

- minimális pénzzel "F" kategóriából "A+”-ba! 

Megint azzal kezdem: Gizella (valós!) történetét azért adom közre, 

hogy biztatást adjak azoknak, akik a mostani gazdasági helyzetben 

még hezitálnak, bele merjenek-e vágni házuk felújításába. Az 

energikus nyugdíjas hölgy példája bizonyítja, hogy az akadályoktól 

nem megrémülni kell - hanem megoldani őket. És ha így teszünk, 

akkor még az is előfordulhat, hogy a vége valóban „happy end” lesz! 

A történet első részét ide kattintva olvashatják (újra)! A második 

részhez kattintsanak ide! 

 

 

Legutóbb ott fejeztem be, hogy kellett keresnem egy energetikust, ugyanis a pályázatban szakértő 

által, előírt formában kellett bizonyítani, hogy a házam energiahatékonysága a felújításnak 

köszönhetően jelentősen javult (mint legutóbb említettem: legalább egy energiaosztállyal).  

A pályázatban meg volt adva, hogy hol találom meg az „akkreditált” energetikusokat. Először kicsit 

megijedtem, mert csak az Interneten volt elérhető a lista, én pedig elég gyengén internetezek. De 

végül is ezzel sem lett gond: bementem a helyi könyvtárba és segítséget kértem. Az ott dolgozó 

hölgyek tényleg nagyom segítőkészek voltak, megkeresték, kinyomtatták nekem a listát, sőt, 

később még drukkoltak s folyamatosan érdeklődtek is! Egyébként is elmondhatom, hogy nekem 

szerencsém(?) volt: talán a sok személyes utánjárás miatt mindig találtam olyan a partnert, 

akivel nagyon jó, majdhogynem fél baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. Harmadik 

telefonálásra most is ráakadtam egy környékbeli építészmérnök hölgyre, aki elvállalta a munkát. 

Ő elkezdte számolgatni a hőtechnikát, én pedig a pénzemet.   

Mi lenne, ha megcsináltatnám a padlás hőszigetelését is? Lehet, hogy egy kicsit többe kerülne, de 

akkor hátha ugorhatnánk még egy osztályt - s így még több lenne az állami támogatás?   

A padlástér nálunk nincs beépítve, de arra gondoltam, esetleg lehetne oda egy „rajcsúrozó” 

területet kialakítani az unokáknak. Kihívtam egy statikust, hogy egyáltalán lehetséges lenne-e.   

A padláson elég elszomorító kép fogadott bennünket: egy agyonjárt, összegyötört üveggyapot-

maradvány, ráterítve egy nejlon fólia (mindjárt javasolták, hogy ez utóbbit azonnal szedjem le!). A 

statikus azt mondta, hogy teherbírás szempontjából nem lesz probléma - még ugrált is egy kicsit a 

födémen. Így szóltam az építész hölgynek, hogy vegye bele a számításba a födémszigetelést is.  

Eltelt pár nap, s egyszer csak csöngött a telefon: „Gizi néni, képzelje, „A+”-osok leszünk!”.  

- Ne mondjon már ilyet Beácska, én ezt nem hiszem el!  

http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-ii-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-ii-resz
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De ő megnyugtatott: van egy hivatalos számító program, amit ő letöltött a netről és még a saját 

módszerével is ellenőrizte: ugyanaz jött ki. Teljesen belelkesedtem: ez azt jelenti, hogy nem csak 

50%, hanem akár 60% állami támogatással is számolhatok!  

Meg kell jegyeznem, hogy a külső homlokzati hőszigetelés (mivel már megkezdtem) nem tudott 

bekerülni a pályázatba - de a számításba igen. Támogatást tehát nem kapok hozzá, de az „A+” 

kategória elérésébe beleszámít. (Éppen ezért kell még befejeznem amilyen gyorsan csak lehet, 

hogy kész legyen, mikor a kifizetés előtt esetleg ellenőriznek)  

A födémre végül 15 cm táblás ásványgyapot szigetelést terveztünk, melyet bedeszkázunk, hogy 

járható legyen a felület. Eredetileg OSB-lapokat gondoltam oda, mivel azok olcsóbbak, és a 

számításban egy 0,44-es szigetelés szerepelt. De azért én folyamatosan bújtam az újságokat és 

egyszer csak találtam egy akciót, ahol ugyanazért az árért jobb, 0,37-es  szigetelést lehetett kapni, 

amiből vékonyabb rétegben is kijött ugyanaz a szigetelőképesség. Az így megtakarított pénzből 

aztán kiválthattuk az OSB-lapokat „rendes” fára, hosszabb élettartammal. Megint sikerült egy kis 

odafigyeléssel elérni, hogy ugyanannyi pénzből végül egy kicsit jobb műszaki megoldást 

építsünk be! 

 

Persze plusz, előre nem látható költségekkel mindig számolni kell egy felújításnál.  Nálunk a födém 

feltárásánál derült ki, hogy nem mindegyik gerenda egyforma: a „rendes” acélgerendák 

közönséges vasúti sínekkel vannak keverve! (Itt akkoriban bontották el a vasútvonalat, gondolom 

mindenki igyekezett hozzájutni a sínekhez, hogy felhasználja az építkezéséhez). Ezek egyrészt 

alacsonyabbak, mint az acélgerendák (tehát nem lehetett egyszerűen rájuk építeni a járófelületet), 

másrészt a senkinek fogalma sincsen arról, hogy tartószerkezeti szempontból milyen műszaki 

paraméterekkel bírnak. Így a statikus azt javasolta, hogy építsünk be melléjük acélgerendákat, 

melyeket kössünk össze a sínekkel - ez növeli a biztonságot és megoldja a szintezési problémát is. 

De hát: plusz 150.000 Ft? A pályázatot, így visszagondolva, nem érzem annyira bonyolultnak, mint 

első látásra. Eleinte még a szóhasználatot is meg kellett értsem: „Mire gondolhatnak, amikor ezt 

írják?”. Maga a pályázati kiírás 95 oldalas volt - amikor olvastam, akkor mindig kiemelő filccel 

bejelöltem a fontosnak vélt, vagy számomra nem egyértelmű dolgokat, hogy aztán később 

könnyebb legyen megtalálni őket. A kitöltögetést én magam csináltam. Három blokkot kellett 

kitölteni, melyekben elég sok volt az átfedés, az ismétlődés. Eleinte eléggé megrémültem, mert a 

szöveg tele volt fenyegetésekkel: „Ha ezt és ezt nem csinálom meg rendesen, akkor nem fogadják 

el a pályázatot?. Utóbb kiderült, hogy ehhez képest sokkal rendesebbek voltak: ha valamit rosszul 

csináltam, akkor visszaküldték hiánypótlásra, nem játszották a dühös embert. Az viszont igaz, hogy 

a kérdések megválaszolására, a hiánypótlásokra nem sok időt hagytak (pláne ahhoz képest, hogy 

náluk mennyi ideig volt az anyag?). Nagyon kellett figyelni, hogy a határidő 15 nap, vagy 15 

munkanap! Nekem például a hiánypótláshoz gyakorlatilag minden érintettet, minden partnert 

meg kellett mozgatni – éppen hogy belefértem a két hétbe?  

Viszont szép lassan gömbölyödött a dolog - én egyedül elkezdtem a szigetelést, akkor jött a 

fűtéskorszerűsítés igénye, majd a pályázat kapcsán belefogtam az ablakokba, s akkor már jött a 

tetőtér is - s a végén a (csak a) fűtésre szánt saját pénzből és a(az”A+”-hoz járó) 60% pályázati 

pénzből meglesz mindez!  
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Legközelebb (befejezésül) azt mesélem még el, hogyan korszerűsítettük végül a konvektoros 

fűtést!?  

Utószó: Gizella történetét úgy szerettem volna időzíteni, hogy a végére beszámolhassak az idei 

pályázati lehetőségekről. Gőzerővel igyekszünk utánanézni annak, hogy az Új Széchenyi Terv mit 

kínál ténylegesen az építkezőknek, felújítóknak!  

 

Gizella története (IV., befejező rész)  

Szerző: Bodnár György, 2011.01.29.  

Gizella története a végéhez érkezik. Beavat bennünket még a 

fűtési rendszerének korszerűsítésébe és a nyílászáró-cserébe.  

Bevallom, azt reméltem, hogy esete mintaként szolgálhat, erőt 

adhat mindazoknak, akik még hezitálnak, belevágjanak-e házuk 

felújításába. (És ez remélem így is lett!)  

Nos, egyelőre olyan segítséget nem kaphatnak az államtól, mint 

Gizella kapott - de talán annak is eljön az ideje. (Erről ide kattintva 

olvashatnak.) Amíg így lesz, addig Az építő közösségen belül 

igyekszünk segíteni minden házfelújítóknak!  

 

Gizella története I. rész 

Gizella története II. rész 

Gizella története III. rész 

Talán még emlékeznek: az egész felújítás tulajdonképpen a fűtéskorszerűsítéssel kezdődött - az új 

házban talált konvektoros fűtést szerettem volna lecserélni a régi lakásomban megszokott 

cirkófűtésre. De ha már volt ez a pályázat, akkor már szerettem volna ide is a legjobb, 

legtakarékosabb technológiát beépíteni. Most is jártam kereskedőről kereskedőre, s azt 

tapasztaltam, hogy vannak a 103-104%-os hatásfokkal hirdetett kondenzációs kazánok és a 93-

94%-os turbós kazánok fele áron - a kereskedők pedig az elsőre akartak rábeszélni. Én 

mindenesetre azt szűrtem ki a magyarázatukból, hogy a kondenzációs kazánok által leadott 

vízhőmérséklet alacsonyabb, elsősorban fal- és padlófűtéshez javasolt, ha pedig hagyományos 

radiátorhoz kapcsolom, akkor hosszabbra van szükség, mert az alacsonyabb hőfokhoz nagyobb 

hőleadó felület tartozik. Márpedig nekem nem volt helyem hosszabb fűtőtestekhez (a csere részét 

képezte természetesen az is, hogy a konvektorok helyett radiátorok lettek!), padlófűtést nem 

akartam - így maradtam a „turbós” kazánnál. (Megjegyzés: arra, hogy Gizella helyesen okoskodott-

e, egy későbbi blogban még visszatérünk!)  

 

 

http://epitemahazam.hu/blog/jon-e-jo-vilag-az-epitkezokre-megvan-valasz-nem
http://epitemahazam.hu/blog/jon-e-jo-vilag-az-epitkezokre-megvan-valasz-nem
http://epitemahazam.hu/blog/de-mi-az-%E2%80%9Eaz-epito-kozosseg%E2%80%9D
http://epitemahazam.hu/blog/de-mi-az-%E2%80%9Eaz-epito-kozosseg%E2%80%9D
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-i-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-ii-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-ii-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-iii-resz
http://epitemahazam.hu/blog/gizella-tortenete-iii-resz
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Szerencsére ez a kereskedő, akinél a fűtési rendszer elemit vettük, sem csak eladott, hanem 

értette is a szakmát. Egyébként is az a véleményem, hogy egy helyi kereskedő nem engedheti meg 

magának azt, hogy rosszat adjon el, mert ő ott lesz szem előtt egy év múlva is - ellentétben egy 

nagyáruházzal. Egyébként itt is nagyon rugalmasak voltak, kiadták az árut szállítólevélre, a számlát 

pedig csak később állították ki (azt hiszem már mondtam, hogy vigyázni kell: számla, szerződés 

nem lehet a pályázat befogadása előtt, előleget viszont lehet fizetni!) Közben kicserélték az 

ablakaimat is: két nap alatt megvoltak vele, a második napra igazából már csak az ékek kivétele és 

a PUR-habozás maradt. Az egész projektben igazából a nyílászárók jelentették a legnagyobb 

kockázatot, mert abba öltem azt a pénzt, amit eredetileg nem terveztem. A teraszajtómat végül 

lehúzták, mert csak cserélni lehet a pályázaton belül, nagyobbítani nem (tán még emlékeznek: én 

egy ablak helyére akartam teraszajtót)  

Végül 1,5 millió forintba került a projekt, ebből 900ezer forint a támogatás. Persze ezt is meg 

kellett előlegeznem, s ha mindent rendben találnak, akkor kapom meg (vissza) a pénzemet. Ebben 

nincs benne a szigetelés (anyagköltség 130ezer forint - ezt ugye én magam raktam, illetve még 

rakom fel a falra, s nem lett elszámolható, mert már belekezdtem a pályázat beadása előtt) és a 

lábazat költsége (kb. ugyanennyi, ez is megvolt már korábban - ennek a festését csináltattam 

szakemberrel). Ami még marad, az a homlokzat. a ragasztó, a háló és a festés majd valamikor 

jövőre, amikor megkapom a támogatást, mert erre már nincs saját pénzem.  Nem volt 

elszámolható a pályázatban a gázzal kapcsolatos engedélyeztetés, a bekötés és az ezzel, valamint 

az ablakbeépítéssel kapcsolatos helyreállítás (igaz, ez utóbbira nem is nagyon volt szükség)  

Hát ez volt az én egyszerű és átlagos történetem. Azért büszke vagyok arra, hogy egymagam, 

nyugdíjasként véghezvittem mindezt, és egy „F” kategóriájú házból „A+” kategóriájút sikerült 

létrehoznom. Nemcsak kevesebb a rezsiköltség, de ráadásul a ház értéke is rendeződött - nem 

csökken, hanem talán éppen nő. Én is jobban érzem magamat benne, és egyébként is, ki tudja 

hogyan alakul a jövőben a nyugdíjak reálértéke: én mégsem fogok megfagyni, s ki fogom tudni 

fizetni a fűtést. És ha egyszer el kell menni, akkor a gyerekeim jobban fogják tudni majd 

értékesíteni. Ilyen értelemben előtakarékosság egy ilyen felújítás a gyerekeknek is.  Én is sokat 

gondolkoztam, hogy nem kellene-e elutazni ezt a pénzt. De aztán elindultam, s adta magát a 

lehetőség - egyik a másik után.  Egyetlen probléma maradt: a padlózat. De majd meleg papucsban 

járok.  Viszont ha befejezem a szigetelést, akkor nekiállok végre álmaim hátsó kertjének!?  

Hangsúlyozom, Gizella története valós történet, háza pedig egy átlagos vidéki családi háznak 

mondható.  

Szívesen várom észrevételeiket, kérdéseiket is!  

Ha kíváncsi, milyen segítséget kínál az építő közösség a felújítóknak, akkor kattintson ide! 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/blog/legyen-egy-exkluziv-klub-elso-vendegeinek-egyike-uj-ingyenes-szolgaltatas
http://epitemahazam.hu/blog/legyen-egy-exkluziv-klub-elso-vendegeinek-egyike-uj-ingyenes-szolgaltatas
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Segítség,fű! 

Szerző: Bodnár György, 2012.01.10  

- újabb példa arra, hogy egy családi házban semmi nem az, aminek látszik 

 

Ajánlom ezt a blogot vitaébresztőnek mindenki számára, 

aki most tervezgeti családi háza kertjét! 

Amikor évekkel ezelőtt telket kerestünk, azt az 

elvárást 

fogalmaztam meg, hogy legalább 900 m2-es építési 

telekre van szükségünk, elvégre a családi ház 

lényege (mint azt már ezen a fórumon is többször 

megírtam):a kert.  

Mi "kertészi segédlettel" bokrokat és tujákat telepítettünk a kerítések mellé, öntözőrendszert 

fektettünk, végül jöhetett az üresen maradó rész füvesítése! 

Óriási öröm volt látni, hogy - nem kevés locsolás áldásos hatására - még tél előtt kibújtak az első zöld 

hajtások! A következő évben aztán gyönyörű zöldbe borult az egész kert. Most, öt évvel később, azon 

gondolkodunk, hogyan lehetne minél több fűmentes területet kialakítani a kertünkben? Amikor ezt 

elmesélem, először mindenki arra gyanakszik, hogy elegem lett az állandó fűnyírásból.  Hát, egyáltalán 

nem erről van szó! De azt javaslom, menjünk szépen sorjában!  

A fű szép, a fű jó  

 

Szerintem sok ember számára (aki életét egy nagyvárosi lakásban éli) a vágyott kert egyik 

szinonimája a fű. A ház elkészülte után nekünk is első dolgunk volt a füvesítés (és a hozzá tartozó 

öntözőrendszer elkészítése - napjaink száraz nyarai mellett egy kézi locsolásra szoruló kert 

ugyanolyan nyaralásgyilkosnak bizonyulhat, mint egy kutya...)   

Ahol nincs fű, ott a mi kis agyagos beütésű talajunk pillanatok alatt repedezettre szárad, amikor 

viszont esik, pillanatok alatt áll a sár.  

Más növényekhez hasonlóan a fű is elnyeli a szén-dioxidot és cserébe éltető oxigént állít elő. Egy 

60 m2-es gyep annyi oxigént termel, mint amennyi egy ember napi oxigén-szükséglete.  

A fű hűt is! Egy meleg nyári napon felületi hőmérséklete közel 8 oC-al lehet alacsonyabb, mint a 

csupasz földé, és akár 16 oC-al, mint egy sötétebb térburkolaté. (Ezek az érdekességek a 

www.gyepszonyegpark.huhonlapról valók!).  

No és persze a szépen gondozott gyep önmagában is szemet gyönyörködtető látvány.  

 

 

http://www.gyepszonyegpark.hu/
http://www.gyepszonyegpark.hu/
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Az a bizonyos másik oldal  

 

A fű az egyik legvízigényesebb növény. Vízigénye 15 oC-ban 1-2 liter/m2, de a nyári melegben ez 

felmehet 6-7 liter/m2-re. (Adatok: www.parksystem.hu.)  

Ez azt jelenti, hogy egy nem is igazán nagy, 400 m2-es füves terület öntözése kb. 3 m3 vizet 

igényel naponta a nyári hónapokban, ez pedig 300 Ft/m3-es vízdíjjal számolva napi 900 Ft 

költség (ha nincs külön vízóránk a locsolásra, akkor kétszer ennyi). Havonta akár 27.000 Ft.  

 

 

Mivel a fű gyorsan nő, ráadásul egyszerre csak a szálak max. 30%-át javasolják levágni, így elég 

gyakran kell elővenni a fűnyírót. (A talajlazításról, szellőztetésről ne is beszéljünk? Egyszer 

kipróbáltunk egy kölcsönkért elektromos talajszellőztető gépet - elég hamar feladta az 

agyagos talajon? Közel 100.000 Ft-tól indulva nem gondolkoztunk el egy benzines változatán?)  

De ami talán a legfontosabb - és ide szerettem volna kilyukadni: a fű nem haszonnövény!  

Veteményes a kertünkben  

 

Lássuk be, fejlett világunk az utóbbi években eljutott oda, hogy pénzünk nagy részét teljesen 

felesleges dolgokra költöttük. Létszükségletünktől (a maslow-i piramison) eljutottunk a szép, 

kényelmes, trendi termékekig. Múltkor hallottam a rádióban, hogy egy faluban(!) az 

önkormányzat a frissen betelepülők nyomására megtiltotta, hogy a helység belterületén 

állatokat tenyésszenek (az ugyanis zavarta a család iházas övezet lakóit).  

Lássuk be, a fű helyén mi is termeszthetnénk saját zöldségeket, fűszernövényeket. (A díszfák 

helyett pedig ültethetnénk akár gyümölcsfákat is.) Mekkora előny egy kerttulajdonos számára 

(a jogos büszkeségről nem is beszélve!), hogy nem csak a piacról szerezheti be a hétvégi menü 

hozzávalóinak egy részét!   

"Egy személyre körülbelül 50 m2 nagyságú veteményeskertet kell számolni, valamint további 25 

m2-t kell hagyni a krumplinak. Így egész évben lesz zöldségünk a kertünkből." (Fieke Hoogvelt: A 

kert)  

 

Függetlenedjünk!  

 

Érdemes elgondolkodni a most megosztott tapasztalatokon még a kerttervezés fázisában. 

Most, hogy tényleg szűkíteni szeretnénk a füves területünk nagyságát, bele sem merek 

gondolni, mennyi pénzt öltünk az évek folyamán már a nemsokára felásandó területbe...  

Van azonban egy másik aktualitása is ennek a gondolatnak.   

http://www.parksystem.hu/
http://www.parksystem.hu/
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Szerintem egyre többen döbbennek rá napjainkban, hogy mennyire kiszolgáltatottak lettünk mára 

a mindennapokban is. Mindent készen kapunk, mindent természetesnek veszünk - aztán elég volt 

néhány éve egy orosz-ukrán gázvita, és máris nem tűnt biztosnak, hogy a vezetékből mindig fog 

érkezni a fűtéshez szükséges energiaforrás. (És mi van, ha olyan drága lesz, hogy nem tudjuk 

megfizetni?)   

A családi házban lakók egyrészt mindig is a legkiszolgáltatottabbak közé fognak 

tartozni(egyedileg mindent drágább előállítani, mint csoportosan), másrészt olyan 

lehetőségekkel bírnak a függetlenség megteremtésére vonatkozóan, amivel a lakásban lakók 

nem rendelkeznek (egy-egy beruházást nem tömegekkel egyeztetni).  

Ezen a kettősségen minden házépítőnek, házfelújítónak érdemes elgondolkoznia! (Egyébként erről 

szólt a legutóbbi blogbejegyzés is...) Szavaim alátámasztására egy olyan levelet osztok meg 

legvégül, amelyet az erdélyi árvaházairól (el)ismert Böjte Csaba, ferences szerzetes írt még a múlt 

évben. Ajánlom gondolatébresztőként mindenkinek! (Idekattintva olvasható!)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epitemahazam.hu/blog/hug-me-esvagy-csaladi-haz
http://www.epitemahazam.hu/blog/hug-me-esvagy-csaladi-haz
http://polusonline.blogspot.com/2010/09/gyermekeink-neveleset-felelosen-vallalo.html
http://polusonline.blogspot.com/2010/09/gyermekeink-neveleset-felelosen-vallalo.html
http://polusonline.blogspot.com/2010/09/gyermekeink-neveleset-felelosen-vallalo.html
http://polusonline.blogspot.com/2010/09/gyermekeink-neveleset-felelosen-vallalo.html
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AZ ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG  
 

Családi házasok, rajtatok a világ szeme!  

Szerző: Bodnár György, 2012.02.23.  

 - Az építő közösség és a legfrissebb lakásépítési statisztika  

Önpusztító magyar lelkek már biztosan nagyon várták a KSH szokásos 

éves lakásépítési statisztikájának megjelenését - és nem kellett 

csalódniuk... A tavalyi évet a statisztika vezetése óta nem látott negatív 

számok jellemezték az építőiparban. Nyugodtan kijelenthető, hogy a 

családi házas építkezők viszik vállukon ezt a nemzetgazdaságilag oly 

fontos iparágat. Érdemes kicsit elidőzni a sorok között - és akár még egy 

apró pozitívumot is felfedezhetünk.  

 

 

A rideg tények  

 

A KSH adatai szerint tavaly 12.655 lakást adtak át Magyarországon és 12.488-ra adtak ki építési 

engedélyt. (A felújításokról sajnos a mai napig nincs statisztika.) Ez közel 40(!) illetve 28%-os 

csökkenés az előző, már szintén katasztrofális válságévhez képest.   

Talán sokan emlékeznek, néhány éve még valamennyi(!) politikai párt zászlóján ott díszelgett a 

„40.000 új lakást évente” szlogen. (Ennek logikája viszonylag egyszerű: nagyjából 4.000.000 lakás van 

hazánkban, s ha 100 éves amortizációval számolunk, akkor ebből kiadódik az évi 40ezres pótlási 

kényszer.) Az érdekesség: családi házra továbbra is szükség van!  

 

Szembeötlő ugyanakkor a lakossági szektor térnyerése. A kiadott építési engedélyekből 5.756 

vonatkozik családi házakra (és ebben nincsenek benne a sor- és ikerházak!). Ez az összes lakás 46%-a, 

míg egy évvel korábban ugyanez az arány még csak 34% volt.   

A családi házas piacon ráadásul a visszaesés sem olyan drasztikus, noha a bázis nem mondható túl 

magasnak: mindössze 1,5%-al adtak ki kevesebb építési engedélyt erre az építménytípusra tavaly, mint 

egy évvel korábban!  

Más megközelítésben jelentősen nőtt a lakosság építési szerepvállalása a vállalkozók rovására. Az 

összes lakás 63%-át magánszemélyek építtetik (egy évvel korábban ez még csak 50% volt), és ugyanezt 

igazolja vissza egy másik mutató is: a lakások 60%-a saját használatra épül (egy éve még csak 47%).  

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/lak/lak21112.pdf
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Hogy jön ide Az építő közösség?  

 

Az itt leírtakba elég nehéz pozitívumot belemagyarázni - én mégis 

megkísérlem :-)  A negatív következtetésre nem vesztegetnék sok szót, 

annyira nyilvánvaló.  

Egy iparág csődje, sok-sok munka nélkül maradt kétkezi munkás, a legjobb szakemberek elvándorlása 

ebből az országból, a magyar gazdaság további függése két-három autógyártó eladási lehetőségeitől. 

Ugyanakkor még soha nem volt akkora az esélye annak, hogy Magyarországon jó minőségű lakások 

épüljenek, mint most! (Na jó, ez egy kicsit cinikus megjegyzés volt?) Elvégre a lakások 60%-a saját 

célra épül! Az az ember, az a család szervezi az építkezést (ő a beruházó), aki majdan lakni fogja az 

adott otthont! Kinek építene jó házat, a jövő otthonát, ha nem magának?! Már csak egy dologra van 

szükség ahhoz, hogy mindez így is legyen: arra, hogy az építkezők tisztában legyenek azzal, mit is 

várhatnak el jövendő családi házuktól (így a XXI. század elején), és mit megépítésben részt vevő 

szakemberektől!  

És éppen ezt a célt tűzte zászlójára annak idején Az építő közösség. Ennek a blognak a folytatásában 

arról szeretnék elmélkedni, hogy miért végtelenül magányos a magyar építkező, ha új családi házat 

szeretne építeni, vagy éppen meglevő családi házát szeretné felújítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
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Hogyan használja Az építő közösséget? (1. rész)  

Szerző: Bodnár György, 2014.01.04 13:25  

- és hogyan takarítson meg súlyos százezreket, netán milliókat?!  

 

A múlt év végén egy tréningen vettem részt, ahol az egyik 

feladat az volt, hogy fogalmazzam meg egyetlen 

mondatban, mivel is foglalkozok.  Sok-sok átírás, rövidítés 

és javítás után a végső verzió valahogy így néz ki: „Bodnár 

György vagyok, házépítőknek és felújítóknak segítek 

abban, hogy felkészülten, a lehető legjobb ár-érték 

aránnyal építkezhessenek és ehhez megbízható 

szakembereket találjanak.”   

Ne keressük a „hogyan?”-t, amíg nem tudjuk a „miért?”-et!  

 

„Akkoriban ismertem fel, hogy, miért küszködtem annyit a matekkal és a hasonló tárgyakkal, és 

kezdtem átlátni, hogyan függtek össze ezek a problémák az összes többivel. Visszaemlékezve úgy tűnt, 

, némelyik osztálytársam csak egy pillantást vetett a szabályokra, és máris magától értetődően látta 

teljes képet, magyarán azt, hogy miért.  

Úgy látszott, ők magasabb szinten értették meg a matekot és a számvitelt, míg a hozzám hasonló 

diákok olyan mélyre süllyedtek az ingoványba, hogy amikor megpróbálták megérteni a hogyant, 

háttérbe szorult a miért. 

Meg tudtuk írni a dolgozatokat, és jó jegyeket szereztünk, de ezt a magolásnak köszönhettük, nem 

pedig annak, hogy valóban megértettük volna az anyagot. Minél többet gondolkodtam, annál 

tisztábban láttam a megoldást: egyedi módon kell közelítenem az új gondolatokhoz. Először a teljes 

képet kell látnom, a részletek alapját. A számvitel megértéséhez először az üzleti élet alapjait kellett 

felfognom. A matematika megértéséhez először a matematikai gondolkodást kellett megismernem.  

Előbb az erdőt kellett látnom a fák helyett.”  

Amikor néhány hónappal ezelőtt kezembe került Lee Lefever, „A magyarázás művészete” című remek 

könyve, és elolvastam a most idézett részt, úgy éreztem, végre valaki pontosan megfogalmazta azt, 

miért is kezdtem bele immáron négy éve Az építő közösségbe. Hogy miért tartottam fontosnak megírni 

az Építem a házam könyvsorozatot.Valószínűleg ez az egyik fő oka ugyanis, hogy Magyarországon a 

múltban annyi rossz, drágán fenntartható, nyögvenyelősen lakható ház, lakás épült – ráadásul 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
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feleslegesen drágán.  Az építkezők felkészületlensége.  Hogy nem tudják, mit is várhatnak el valójában 

jövendő otthonuktól (így a XXI. század derekán), és mit várhatnak el (teljesen jogosan!) az azt létrehozó 

szakemberektől.  Ennek megfogalmazása persze egyáltalán nem egyszerű feladat,  

hiszen   

- egy ház (pláne egy mai, modern ház) nagyon bonyolult, összetett szerkezet,   

- a legtöbb ember egyszer, jó esetben kétszer építkezik életében (így nincs lehetősége tapasztalatokat 

szerezni),  - az építkezéshez szükséges pénz nagyságrendje sokszor hat sokkolóan (és így könnyű a 

rosszul értelmezett spórolás csapdájába esni).   

Na de hogyan lehet Önből felkészült, megfontolt döntésekre képes építkező?  

 

Rossz kérdésekre rossz válaszok  

 

Építsek-e passzívházat magamnak?   

Legyen-e hőszivattyú a házban?   

Hány centis szigetelést tegyek a falra?   

Milyen vízszigetelést használjak majd az építkezésen?   

A telekhez válasszak házat vagy a házhoz telket?   

Milyen anyagból legyenek a falak?   

Fa vagy műanyag ablakot építsek a házba?  

 

Íme néhány tipikusan rossz kérdés, aminek a megválaszolásáért az építkezők sokszor hosszú heteken 

keresztül bújják az Internetet – pedig önmagában ezeknek a részletkérdéseknek a megválaszolásával 

még nem fognak sokkal előbbre jutni. Ezek részletkérdések, amikre megfontolt válasz csak a „Nagy 

Egész”átlátásával adható. Kár a telekválasztás kérdésével foglalkozni, amíg nem vagyunk biztosak 

benne, hogy valódi igényeinkre tényleg egy új családi ház a megoldás. Kár a hőszigetelési vastagságon 

törni a fejünket, amíg nem vagyunk biztosak, hogy valóban a fal szigetelésével érdemes kezdeni a 

házfelújítást. (Ez utóbbi kérdésről egy korábbi blogbejegyzés is szól –érdemes elolvasni!) 

Sietek megnyugtatni mindenkit: természetesen az előbb felsorolt kérdések nem rosszak – csak nem 

ezekkel kell kezdeni az építkezést. Először a családi ház, a családi ház építés lényegét, 

gondolkodásmódját, nagy szavakkal „filozófiáját” érdemes megérteni, átlátni (a „miért?”-et) – és csak 

utána foglalkozni a részletekkel (a „hogyanok?”-kal).  Na de hogyan rakható össze a rengeteg apró 

információmorzsából a házra vonatkozó teljes kép?  

Első lépés: Építem a házam könyvsorozat  

 

http://epitemahazam.hu/blog/10-centi-vagy-15-centi
http://epitemahazam.hu/blog/10-centi-vagy-15-centi
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Joggal vethető ellen, hogy nem lehet minden, bennünket érintő témában, problémában laikusként 

elmerülni, mert erre nincs energiánk.  Ez így igaz, a családi ház építést vagy éppen a házfelújítást mégis 

érdemes azonban a kivételek közé sorolni.  Egyrészt, mert egyik legnagyobb kiadás lehet életünk 

során. Egy házépítésnél 1% megtakarítás is több százezer forintot jelenthet.  Másrészt az 

elkészült/felújított házban mi fogunk élni – egyáltalán nem mindegy tehát hogy mennyire lesz 

komfortos, mennyibe fog kerülni a fenntartása, mennyire fogja tartani az értékét. (Éppen ez a családi 

háztulajdonosok egyik nagy lehetősége: kizárólag maguk lehetnek felelősek azért, hogy milyen otthont 

teremtenek maguknak.)  Érdemes tehát időt szánni a felkészülésre – már a háztervek kialakítása előtt.  

Erre a célra lehet ideális eszköz az immáron három kötetes Építem a házam könyvsorozat, amiben 

megpróbáltuk közérthetően, olvasmányosan és a lehető legteljeskörűbben összefoglalni mindazt a 

tudást, amire egy házépítőnek, házfelújítónak szüksége lehet.  Érdemes először átolvasni, átfutni a 

teljes anyagot – ebből már össze fog állni egy átfogó kép, egy gondolkodásmód az építkezés egészéről. 

Aztán újra elő lehet venni az egyes témákat, és jobban elmélyedni bennük akkor, amikor időszerűvé 

válnak az építkezés folyamatában.   

Ha valaki sokallja elsőre a jó vaskos három kötetet (vagy egyszerűen szeretne megbizonyosodni arról, 

hogy megéri-e egyáltalán pénzt kiadnia ezekre a könyvekre) – számára az I. kötetet (Az előkészítés) 

javaslom, amiben összefoglaltuk  mi mindent kell átgondolni, eldönteni, elintézni és megtanulni még 

a kivitelezés megkezdése előtt.   

Ha pedig már felkészült, akkor elkezdődhet a munka első, létfontosságú szakasza, a háztervek 

elkészítése. Hogy ebben milyen segítségre számíthat Az építő közösségtől – erről legközelebb lesz szó!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://epitemahazam.hu/epito-kozosseg
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Hogyan használja Az építő közösséget? (2. rész)  

Szerző: Bodnár György, 2014.01.25.  

- útban az ideális háztervek felé  

 

Aki legalább egyszer átfutotta azÉpítem a 

házamkönyvsorozatot(kivált az építkezés 

előkészítéséről szóló I.részét), már kellően átfogó 

képpel rendelkezik a házépítés, házfelújítás egészéről, 

és azt is tudja, hogyan, mi mindenre figyelve fogalmazza 

meg viszonylag pontosan elképzeléseit, elvárásait 

jövendő otthonával szemben.   

Ideje megkeresni az „ideális építészt”, és vele 

közösen elkészíteni az „ideális házterveket”.  Mit 

tud ebben segíteniAz építő közösség? 

Az előző rész tartalmából  

 

Egy sikeres házépítéshez, de még egy házfelújításhoz is a hétköznapitól lényegesen eltérő 

gondolkodásmódra van szükség.   

A nehézség három dologban áll:   

 

- Egy ház (különösen egy mai modern ház) nagyon komplex valami, amin – nem nagy túlzással – 

minden mindennel összefügg. Meg kell tanulni meglátni ezeket az összefüggéseket.   

- Egy házépítés (de még egy házfelújítás is) nagyon költséges. Folyamatosan akkora összegekről kell 

döntéseket hozni az építkezés folyamán, ami a legtöbb építkező számára nem mindennapi gyakorlat, 

sőt, sokszor egyenesen elrémisztő. Ebből következő veszély a rosszul értelmezett takarékosság.  

- Egy házépítéshez, házfelújításhoz hosszú távú gondolkodásmódra van szükség.   

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
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A hétköznapi életben (nagyon praktikusan) többnyire rövid távú döntéseket hozunk. Jó ha a következő 

nyári nyaralásig ellátunk. Ezzel a gondolkodásmóddal életveszélyes építkezésbe fogni, hiszen itt 

minden döntésnek több évtizedre szóló hatása van.  

 

Az Építem a házam könyvsorozata házépítéshez, házfelújításhoz szükséges gondolkodásmód 

kialakításához nyújt segítséget – ezért érdemes még a tervezgetés megkezdése előtt átfutni. (Aztán 

majd újra elő lehet venni a könyveket, amikor egy-egy műszaki kérdés vagy probléma aktuálissá válik!)  

 

 

 

Tervcafé – ahol a tervek, az elképzelések tökéletesednek  

 

Amikor már megvannak az első elképzelések a jövendő otthonra vonatkozóan, akkor érdemes először 

eljönni egy Tervcaféra. 

(Aki még nem tudná, a Tervcafé egy jó hangulatú este, ahol akár egy kellemes kávézás közben lehet 

beszélgetni, eszmét cserélni a legkülönbözőbb szakemberekkel. Egy hely, ahol mindenki azon 

dolgozik, hogy Ön minél tökéletesebb tervekkel vágjon bele az építkezés kiviteli szakaszába. Havonta, 

Budapesten, még mindig díjmentesen!)   

Érdemes belehallgatni a beszélgetésekbe, szóba elegyedni más építkezőkkel, de akár már most bátran 

kérdezni a jelen levő építészektől, gépészektől, kivitelezőktől, pénzügyi szakemberektől, 

lakberendezőktől – és az estéről estére változó speciális (például nyílászárós) szekértőktől.   

Megnyugtatásul: többen mondták már utólag, hogy kicsit félve jöttek el, mert nem tudták, hogyan 

fogják feltalálni magukat, mennyire fogják feszélyezve érezni magukat attól, hogy esetleg „buta” 

kérdést tesznek fel. De aztán örömmel mesélték, hogy a kötetlen hangulat és a segítőkészség minden 

aggályukat eloszlatta. (Meg egyébként sincs buta kérdés. Sokkal nagyobb butaság nem kérdezni és 

ezért valamit rosszul/drágán megcsinálni…)   

Ha valaki igényli, a Tervcafékon még megbízható építészt és kivitelezőt is tudunk ajánlani.   

 

Hogyan válasszunk építészt?  

 

A magyar ember leggyakrabban úgy áll neki az építkezésnek, hogy különböző minőségű skicceken 

("kockás papíron") lerajzolja, hogyan is képzeli majdani háza alaprajzát + mutat egy-két házat 

(újságokból, saját maga készítette fotókon), ami tetszene neki kinézetileg.   

Az eddigi Tervcafékés építészekkel folytatott beszélgetések tapasztalatai alapján meg merem 

kockáztatni, nem biztos, hogy ez a legcélravezetőbb mód.   

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
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Hogy mit javaslok ehelyett?  

Erről egy teljes korábbi blogbejegyzés szól – amiide kattintva olvasható el! (Az ott leírtakat cáfolja, 

hogy a Tervcaféktörténetében - már a 30. felé közeledünk! - nem egy olyan magánépítkezői 

tervvázlattal találkoztunk, amibe egyik építész kollégánk sem tudott „belekötni”, jobbak voltak, mint 

a magyar tervek jelentős hányada. De ez azért nem mondható tipikusnak. Tudomásul kell venni, hogy 

a térképzés, a térkapcsolatok kialakítása művészet (vagy tudomány – nézőpont kérdése), tudás, érzék 

és tapasztalat szükséges hozzá. Ettől külön szakma. Az építészé.)  

 

 

 

 

Második (és harmadik, negyedik…) látogatás a Tervcafén  

 

Legközelebb aztán akkor érdemes visszatérni a Tervcaféra, amikor már elkészültek az első 

tervvariációk.  Joggal merül fel a kérdés, minek van erre szükség, ha az ember már egyszer rátalált egy 

jó építészre?  

A válasz – szerintem – két okot tartalmaz:   

- Érdemes időnként külső szakértő szemmel is megvizsgáltatni a készülő terveket. Saját példámmal 

tudom megerősíteni, hogy milyen gyakori, amikor megrendelő és építész nagy lendülettel vetik bele 

magukat a munkába, miközben csak maguk elé nézve haladnak az elején közösen kijelölt irányba. Egy 

idő után aztán belülről szinte lehetetlenné (vagy legalábbis nagyon nehézzé) válik időnként megállni, 

és kicsit kívülről rátekinteni, hol is tartanak. Lehet hogy kiderül, észre sem vették, de eltértek az ideális 

iránytól…   

Kívülről mindezt sokkal könnyebb észrevenni (legalábbis egy szakértő szemnek). Egy Tervcafén a jelen 

levő szakemberek előítéletek és érdekek nélkül tudnak rákérdezni például a miértekre.   

Miért lett ez a helyiség ide tervezve, miért lett ilyen a tető kialakítása, nem lehetne-e egyszerűbben 

megoldani ezt és ezt a funkciót? Ha a kérdésre nincs megnyugtató válasz, akkor érdemes visszatérni a 

kérdésre a saját szakemberrel. (Vagy éppen megvitatni vele a Tervcafén hallott javaslatokat.)   

Nagyon fontos: a Tervcafén nem az a cél, hogy a – jelen nem levő – szakembert kritizálja valaki, hanem 

hogy ötletekkel, kérdésekkel segítsünk a háztervek elkészítésében! H  

Ha nagyon anyagiasra akarjuk venni a megközelítést, akkor ki merem jelenteni, hogy úgy még senki 

nem ment haza egy Tervcaféról sem, hogy ne spórolt volna legalább 100-200.000 Ft-ot (de akár több 

millió forintot is)!  - Gyakori hiba a magyar építkezéseken az is, hogy maga a tervezés és a kivitelezés 

is „sorosan” zajlik. Egyik szakág, egyik mesterember befejezi a tevékenységét, elmegy, majd jön a 

folyamatban következő. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy egészen a közelmúltig az ún. kiviteli 

tervek (amik teljes mélységben visszaadnák az építész elképzeléseit, amikből igazán egyértelműen 

lehetne kivitelezni), ritkák voltak, mint a fehér holló.  Voltak helyettük az ún. engedélyes tervek. Egy 

mai, modern és komplex házat ezzel a technikával gyakorlatilag lehetetlen jól felépíteni. 

http://www.epitemahazam.hu/blog/csaladihaz-epites-idealis-folyamata-1-resz
http://www.epitemahazam.hu/blog/csaladihaz-epites-idealis-folyamata-1-resz
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
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Megrendelőnek és szakembernek egyaránt házban (és nem egyes szerkezeti elemekben, pláne nem 

anyagokban) kell gondolkodnia!   

A Tervcaféezt a gondolkodásmódot erősíti azzal, hogy már a tervezés fázisában lehet találkozni 

„későbbi” építési szakemberekkel – például gépészekkel, de akár lakberendezővel is!   

Velük is lehet véleményeztetni a terveket, az elképzeléseket.   

Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy egy, a Tervcafén építkezőként részt vevő belsőépítész elmesélte, 

hogy amikor őt az építkezés végén megbízzák, addigra a házak, lakások 60-70%-a már csak 

kompromisszumokkal berendezhető. Bezzeg ha már korábban kikérték volna a véleményét!   

Na, ez utóbbira (is) jó a Tervcafé. Érdemes tehát többször is ellátogatni hozzánk – a köztes időben 

pedig emészteni, megvalósítani a rengeteg hallott információt és tippet!   

Bevallom, akkor örülök a legjobban, amikor párok érkeznek hozzánk – elvégre egy családi ház és annak 

építése, felújítása – a nevében is benne van! – családi vállalkozás! Legközelebb azt szeretném 

bemutatni, miben tud segíteni Az építő közösség az építkezés kivitelezési szakaszában – azaz a sok 

szöveg és elmélet után mi a helyzet a gyakorlattal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/tervcafe
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
http://www.epitemahazam.hu/epito-kozosseg
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PÉNZÜGYEK ÉS JOGSZABÁLYOK SŰRŰJÉBEN 
 

 

A családi házakra sokszor tekintünk úgy, mint egyfajta befektetésre. Ilyenkor arra gondolunk, hogy a 

megépített házunk értéke az évek folyamán folyamatosan emelkedik - miközben egyszersmind 

otthonunkul is szolgál. (Hogy ez mennyire reális feltételezés, azzal foglalkozunk az Építem a házam 

könyvsorozat I. kötetének 1. fejezetében.) Ritkán gondolunk azonban arra, hogy egy jól megépített 

vagy gondosan felújított családi ház más szempontból is a jövőnek szóló befektetésnek tekinthető. 

Befektetésnek ebben az esetben is az az összeg vehető figyelembe, amelyért felépítjük, illetve 

felújítjuk a házunkat. A hozam azonban nem okvetlenül csak egy több évvel későbbi eladáskor 

realizálódik, hanem akár már másnaptól folyamatosan - a fenntartási költségekben!  

Egy-egy építkezést az előkészítéskor érdemes ilyen szempontból is vizsgálni: az adott szerkezetbe, 

építőanyagokba fektetett plusz pénz milyen hozamot (azaz költségmegtakarítást) eredményezhet 

évente. Bár az ilyen befektetés hasznát akár azonnal élvezhetjük, de tekinthetünk rá úgy is, mint 

egyfajta nyugdíjelőtakarékosságra: egy jól megépített/felújított házban aktív éveinket követően sem 

kell szorongva várni a havi közüzemi számlákat vagy éppen rettegni az aktuális áremeléseket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minőségi családi ház ,  mint nyugdíj előtakarékosság  

Szerző: B  odnár György, 2010.08.03.  

http://epitemahazam.hu/cimkek/epitkezes
http://epitemahazam.hu/cimkek/epitkezes
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Véglegessé vált! (És minden házépítőt, házfelújítót érint!) 

Szerző: Bodnár György, 2014.03.10  

- Megjelent a „híres” 7/2006 TNM rendelet módosítása 

 

„Az Európai Unió területén 2020 után már csak „közel 

nulla” energiaigényű épületek épülhetnek.”  

Erről az elvárásról sokat (de talán még mindig nem 

eleget) lehet hallani, olvasni.  

Kérdés azonban, hogy mi is az a „közel nulla”?  (A kérdést 

ráadásul az EU sem határozza meg egyértelműen, azt a 

tagországok hatáskörébe utalja.) Egy ilyen helyzetben 

fontos igazodási pontot jelenthetnek a jogszabályok, a 

„hivatalos elvárások”. Magyarországon utoljára 2006-ban 

született minden építkezőre kötelező rendelet ebben a 

témában, ami – érthetően – mára igencsak elavulttá vált. 

 (Ez a címben jelzett 7/2006 TNM rendelet.) 

Hosszas vajúdás, hosszas szakmai viták után még tavaly tavasszal született egy kormányhatározat az 

új építési követelményekre vonatkozóan, ami azonban csak mostanra öltött végrehajtási rendelet 

formát és a napokban jelent meg Magyar Közlönyben. Az új bűvszó: 20/2014 (III.7.) BM rendelet.  

  

Az előzmények 

Ahhoz, hogy építési engedélyt kapjunk, újonnan épülő házunknak meg kell felelnie egy sor 

követelménynek, jogszabálynak – ezek egyike az az elvárás, hogy házunk legalább egy minimálisan 

elvárt energiahatékonyságú legyen.  (Az energiafogyasztás nem (csak) magánügy. Az ország 

energiafogyasztásában majd 40%(!) az épületek részesedése – és ez így nemzeti ügy is, ha az 

energiafüggőségre vagy éppen a károsanyag-kibocsátásra gondolunk.) 

Az épületekre (természetesen nem csak családi házakra) vonatkozó  előírások  egy három lépcsős 

elvárásrendszerben öltenek testet, aminek logikáját  részletesen bemutatjuk az Építem a házam I. 

kötetének 4. fejezetében. A lényeg az, hogy  

- konkrét elvárások jelennek meg minden egyes fő épületszerkezetre nézve (falak, nyílászárók, tető, 

zárófödémek, stb.) - egy minimálisan elvárt hőátbocsátási tényező (U-érték) formájában. Ez az, amit 

egy laikus építkező is viszonylag könnyen értelmezhet; 

- elvárások fogalmazódnak meg arra nézve, hogy a teljes határoló szerkezeten keresztül mekkora 

lehet a maximális hőveszteség. Ebbe már sok egyéb szempont is belejátszik (pl.  a hőhidak), ezt már 

csak szakember tudja kiszámítani. 

- a legmagasabb szinten már megjelennek gépészeti szempontok is, azaz azt is figyelembe veszik, 

hogy mekkora hatásfokkal állítjuk elő a fűtéshez/hűtéshez szükséges energiát, mennyi megújuló 

energiát termelünk, mennyire használjuk ki a passzív energiaforrásokat (gyakorlatilag a Napot). 

 

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-1-kotet-az-elokeszites.html
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A végeredmény egyetlen mérőszám, az összesített energetikai jellemző (kWh/m2/év-ben mérik), ez 

jellemzi az épület fajlagos primer energiaigényét. Erre is vannak elvárások és ez képezi az 

energiatanúsítás során megállapított osztálybasorolás (A+, A, B, stb.) alapját is. 

 

 

Ezeket az elvárásokat először a 7/2006 TNM rendeletben fogalmazták meg – ami egészen a 

múlt hétig érvényes volt. Az építőipari szakma nagy része már régen követelte a rendelet 

szigorítását, mert az időközben Európa egyik legmegengedőbb szabályozásává vált. Ez még 

nem lett volna baj, de aki csak ennek akart megfelelni az utóbbi években építkezve, felújítva, 

annak azzal kell szembenéznie, hogy új háza néhány éven belül(!) jócskán elavulttá válik. 

Ennek oka, hogy óriási szakadék tátong az említett rendeletben megfogalmazott célrendszer 

és aközött az elvárás között, miszerint az Európai Unió területén néhány éven belül(!), 2020-

tól már csak közel nulla energiafogyasztású házak épülhetnek. 

 

A szakma évekkel ezelőtt meg is fogalmazta a maga javaslatát, hogyan lehetne előremutató új 

rendeletet alkotni, az intézkedés (alapvetően politikai okokból) azonban késett – mígnem a 

tavaly megtört a jég. Megszületett a módosításról szóló kormányhatározat. – ami most lépett 

érvénybe végrehajtási rendelet formájában. 

Mi változik és mikortól? 

És mi az a „közel nulla” energiaigényű épület? 

A rendeletmódosítás új energetikai, hőszigetelési elvárásokat határoz meg, amelyek minden új 

épületre vonatkoznak. Az elvárások egy kicsivel kevésbé szigorúak, mint az építőipari szakma 

(nemzetközi kitekintés alapján készült) javaslata volt, de így is komoly szigorításról beszélhetünk. 

Nézzük hát, hogy mit érdemes tudni dióhéjban erről a minden építkezőt és felújítót érintő új 

rendeletről, rendeletmódosításról. 

- Kicsit rejtett módon két lépcső fogalmazódik meg a rendeletben. (Bevallom, ez számomra is csak 

akkor lett világos, amikor a rendelet egyik megalkotójával egyeztettem). 

Az első, egy ún. költségoptimalizált szinthez tartozó követelményrendszer  - ennek számszerűsítése 

olvasható ki a mostani rendeletből.  (Ez egyfajta átlagnak tekinthető: az épületek átlagánál ezek 

mellett az elvárások mellett lesz optimális 30 év alatt a megtérülés/befektetett összköltség 

(beruházás+fenntartás) arány.)  

Ezeket a rendeletben megfogalmazott elvárásokat  minden olyan épületnél alkalmazni kell a 

amelyekre 2018. december 31-t  követően kérnek építési engedélyt, vagy már korábban kértek, de 

az építkezést eddig az időpontig még nem kezdték meg. 

- Ezzel párhuzamosan egy másik követelményszint „ígérete” is megjelenik a mostani 

rendeletben – a „közel nulla” energiaigényű épületeké. Ez a most még nem konkretizált 

elvárásrendszer 2020. december 31-ét követően lép életbe – utolsó pillanatban megfelelve az 

EU már említett elvárásának. 
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Most még csak egy homályos megfogalmazás utal erre a követelményszintre a mostani 

rendeletben: 

„Közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál 

energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény 

legalább 25%-át olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, 

az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.” 

Mostani információk szerint a végleges követelményrendszer akkor alakul ki, amikor 

véglegesül a Magyar Épületenergetikai Stratégia (ez is húzódik), de az épületszerkezetekre 

vonatkozó elvárások jó eséllyel valahol ott lesznek, ahová  letölthető anyagunkban a Magyar 

Mérnöki Kamara (MMK) javasolt követelményei teszik őket. (Megjegyzés: a „közel nulla” 

elvárások középületekre  várhatóan két évvel korábban lépnek életbe.) 

- Ha viszont valaki pályázati pénzből szeretne építkezni, felújítani, akkor már 2015. január 

1-jét követően az új elvárásokat kell alkalmaznia!  

    

A mi javaslatunk roppant egyszerű. Függetlenül attól, hogy a rendelet hatálya még nem 

terjed ki egy most épülő házra, de mindenképpen érdemes már most az új 

határértékeknek megfelelően terveztetni, építtetni és felújíttatni!  

 

Sőt, talán még szerencsésebb az ennél kicsit szigorúbb szakmai ajánlásokat támpontul 

tekinteni! (Ezeket a Magyar Mérnöki Kamara foglalta össze - és szintén olvashatók az alábbi 

anyagban.) 

Érdemes ízlelgetni az egyes épületszerkezetekre vonatkozó U-értékeket és érdemes 

hosszabban konzultálni az építésszel minderről. 

Az Építem a házam III .kötetének mellékletében már összefoglaltuk ezeket az (akkor még 

csak várható) változásokat – ezeket most itt is közzétesszük.  

Kattintson ide a főbb változások elolvasásához! 

Akit mélyebben is érdekel a rendelet-módosítás teljes szövege, azok számára 

- a módosításra került rendelet például  itt olvasható, 

- a módosítás itt olvasható. 

Mennyiben érinti ez a felújítókat? 

Már az eredeti rendelet is úgy fogalmazott (6.§), hogy „meglévő épület energia megtakarítási célú 

felújításakor az építési-szerelési munkával érintett épületelemeknek meg kell felelniük az 1. melléklet 

I. és V. részében meghatározott követelményeknek” – azaz a megújított szerkezeteknek és gépészeti 

eszközöknek ki kell elégíteniük a rendelet előírásait.  

- Ha valaki tehát csak egyes épületszerkezetekhez illetve gépészeti berendezésekhez nyúl hozzá, 

akkor neki csak az erre az „elemre” vonatkozó elvárásokat kell betartania – hatályát tekintve 

ugyanazokkal a határidőkkel, mint amit az új építőknél felsoroltunk. (Ezt nevezik részleges 

felújításnak.) 

 - Ha viszont valaki ún. jelentős felújításra kerít sort, akkor teljes mértékben követnie kell az imént az 

új építésekre megfogalmazott követelményeket! (Jelenleg jelentős felújításnak számít, ha abban a 

külső épületburok több mint 25%-a érintett.   

http://epitemahazam.hu/konyvaruhaz/epitem-a-hazam-iii.-koetet-mar-csak-a-tet-hianyzik.html
http://epitemahazam/melleklet%20kulon.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM
http://epitemahazam/14.03.10.%20TNM%20rendelet%20modositasa.pdf


59 
 

A mostani rendelet külön definiálja, hogy nem számít ugyanakkor jelentős felújításnak földszintes 

épület pince- és padlásszigetelése.) A szigetelések és nyílászáró-cserék kerülhetnek ebbe a körbe. 

- Ellenvethető lenne, hogy az ilyen jellegű felújítások egy jelentős része nem is engedélyköteles. 

Fontos azonban tudni, hogy az érvényes rendelet betartása ilyenkor is kötelező – bár az építési 

engedély visszatartása ilyenkor nem lehet szankció, de például az Építésfelügyelet büntethet! Arról 

nem is beszélve, hogy a nagyon remélt felújítási pályázatokon sem lehet majd gyengébb felújítási 

elképzelésekkel indulni. 

Utóirat: Jómagam több órát töltöttem a rendeletmódosítás böngészésével és megértésével – mint 

kiderült, csak fél sikerrel.  Ez utóbbi akkor derült ki, amikor néhány részletkérdés tisztázására 

felhívtam a rendelet alkotóját…  

Persze még így is lehet, hogy valami pontatlan maradt. Várom az esetleges észrevételeket, 

kérdéseket! Kellemes böngészést, s egyben sikeres építkezést kívánok!    
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Legyen tagja Az építő közösségnek, 

és a sok-sok hasznos információ 

mellett minden rendezvényünkről, 

minden újdonságunkról értesülni 

fog! 

http://www.epitemahazam.hu/epitokozosseg 

http://www.facebook.com/epitokozosseg 

 

http://www.epitemahazam.hu/epitokozosseg
http://www.facebook.com/epitokozosseg

