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IngatlanpIaC 
Az adós cégeknek is tartoznak
már állandósulni látszik a szakemberhiány az építôipari ágazatban

Hozzávetôlegesen 2500 
építôipari vállalkozás szün-
tette be tevékenységét az 
elmúlt egy évben. 
leginkább a közép- és kis-
vállalkozásokat sújtja 
pénzügyi nehézség;  
könnyen bekerülnek  
a körbetartozási láncba,  
ha nekik tartoznak, ôk is 
adóssá válnak.

Az Országgyûlés nemrégi
ben tárgyalta a leginkább az 
építõipari cégek körében el
harapódzott körbetartozás 
megfékezésére kidolgozott 
javaslatokat. Az Építési Vállal
kozók Országos Szövetsége 
(ÉVOSZ) hiányosnak tartja a 
parlament elé került anyagot, 
szerinte ugyanis a fizetési mo
rál javítására irányuló két leg
fontosabb tétel kimaradt be
lõle, noha az ÉVOSZ munka
bizottsága ezeket az elemeket 
kiemelten kezelte szakmai ja
vaslatában. Az egyik a kötele
zõ fedezetigazolás a közbe
szerzéseknél, melyek beveze
tése kulcsfontosságú lenne a 
szövetség szerint, hiszen a 
pénzügyi átvilágítás garantál
ná, hogy az induló ingatlanfej
lesztésekre, beruházásokra 
van elegendõ fedezete a meg
rendelõknek, s a kivitelezési 
munkálatok során nem lép fel 
súlyos – körbetartozási láncot 
indukáló – fizetési nehézség. 
A másik javaslat, ami a T. Ház 
elé került anyagból az ÉVOSZ 
szerint kimaradt, a már fenn
álló tartozás esetére adna 
megoldást: a szövetség szor
galmazza, hogy a ki nem fize
tett számlák értékével arányo
san lehessen jelzáloggal ter
helni az adós ingatlanát. 

– A fedezetigazolás beve
zetésérõl szóló javaslattéte
lünket tudomásom szerint az 
államháztartási törvény vo
natkozó szabályozására hivat
kozva törölték az anyagból – 
nyilatkozta lapunknak Nagy 
János, az ÉVOSZ igazgatója. 
A lánctartozás pusztán a köz
beszerzésekrõl szóló törvény 
néhány paragrafusának mó
dosításával nem szüntethetõ 
meg – tette hozzá –, több jog
szabály módosítására lenne 
szükség.

Az igazgatónak tudomása 
van olyan sárospataki kivite
lezõ cégrõl, melynek 180 mil

lió forinttal tartoznak a meg
bízók, és ez nem egyedi eset. 
Gyakori a 60, 90, sõt még a 
180 napot meghaladó tartozás 
is az ágazatban. A nemfizetési 
lavina egyik legnagyobb gene
rálója maga az állam, hiszen 
sokszor az állami megbízások 
pénzügyi háttere is bizonyta

ségnek már látszanak az ered
ményei – mondja Nagy János. 
A tavaly életbe lépett Építõ
ipari Ágazati Kollektív Szer
zõdés rögzíti a munkaviszony
ból eredõ jogokat és kötele
zettségeket, így a munkaerõ 
illegális foglalkoztatásával 
szembeni fellépést is. A beve

A nemfizetési lavina
egyik legnagyobb generálója 

maga az állam

sodornak a csõd szélére. 
Az illegális foglalkoztatás, 

a szakmunkáshiány, a munka
védelmi hiányosságok és az 
építési technológiák eseten
ként kifogásolható minõsége 
továbbra is jellemzõ problé
mák az építõiparban.

A feketemunka visszaszo
rításáért folytatott tevékeny

zetett bértarifatáblázat is 
megnyugtatóan rendezi az 
ágazatban dolgozók helyze
tét, jelentõsen emelkedtek a 
korábban kifejezetten ala
csony építõipari bérek. 

Kõmûvesbõl, ácsból, bur
kolóból, vasszerelõbõl nagy a 
szakmunkáshiány, egyes mun
kák elvégzésénél már tapasz

talhatók fennakadások. A 
szakma egyelõre nem látja a 
megoldást az utánpótlásra, 
kevés a szakmunkástanuló. 

Az építés minõségével is 
adódnak problémák. Az 
ÉVOSZ és az Építésügyi Mi
nõségellenõrzõ Innovációs 
Kht. (ÉMI) összefogásának 

munkát valósított meg, amely 
összehasonlító árszinten 3,3 
százalékkal haladta meg az 
elõzõ év azonos idõszakának 
termelését. 

Az idei növekedést alapve
tõen a híd és útépítéssel fog
lalkozó, 50 fõnél nagyobb lét
számot alkalmazó szerveze
tek termelésének bõvülése 
eredményezte. 

Továbbra is az ötvennél ki
sebb létszámú vállalkozások 
töltenek be domináns szere
pet, a kisszervezetek adják az 
építõipari termelés 63,4 szá
zalékát. Az épületek építésé
re kötött új szerzõdések 13 
százalékkal csökkentek, az 
egyéb építmények szerzõdé
seinek értéke pedig egyhar
mada az egy évvel korábbi
nak. Nehéz felmérni, hogy a 
hanyatlás végigkísérie az idei 
esztendõt, mindenesetre az 
ágazat bizakodó: a beruházás
ösztönzõ uniós források 
elõbbutóbb megérkeznek.

lan – vélekedik az 
ÉVOSZ ügyvezetõje. 
A kiélezett verseny 
miatt a tisztességte
len piaci magatartás
tól sem riadnak visz
sza egyes vállalko
zók, noha tisztessé
ges alvállalkozókat 

eredményeként a 
vállalkozók minõsí
tett vállalkozói cí
met kérhetnek. 
Egyelõre 12 cég vett 
részt a szakmai mi
nõsítõ átvilágításon, 
a várakozások sze
rint a közeli jövõben 

több százra emelkedhet a szá
muk. A minõsített cégek listá
ját folyamatosan közzéteszik 
a www.evosz.hu és a www.emi.
hu weboldalakon.

Ami az idei I. negyedévi 
teljesítményt illeti: az építõ
ipar az év elsõ három hónap
jában 374,2 milliárd forint 
összegû építési–szerelési 

az építészek nemzetközi 
szövetsége megújuló 
energiák az épített 
környezetben a 
Fenntartható Fejlôdésért 
(továbbiakban: megújuló 
energiák) munkacsoportjá-
nak áprilisban megalakult 
hazai tagozata is vélemé-
nyezte a nemzeti 
Fenntartható Fejlôdési 
stratégia tervezetét, az 
alábbiakban ennek fôbb 
elemeit ismertetem.

Az épített környezet fele
lõs a légköri széndioxidkibo
csátás közel feléért, ez az ér
ték magasabb, mint az ipar és 
közlekedés együttvéve. Ezen 
belül is túlnyomó részben az 
épületek üzemeltetése jár je
lentõs széndioxidkibocsátás
sal. Nem elhanyagolható ará
nyú az építõanyagok gyártása 
és az épületek megépítése so
rán felhasznált energia sem, 
de az igazán jelentõs tartalé
kok az üzemeltetésben van
nak. El kellene érni – megfe
lelõ szabályozókkal és ösztön
zésekkel –, hogy az újonnan 
épülõ épületek széndioxidki
bocsátása a nulla felé közelít
sen, a meglévõ épületállo
mány energiatudatos módon 
legyen felújítva. Ez hosszú tá
vú stratégiát igényel, mely 
több évtizedet is igénybe ve
het. Szükséges a hazai adott
ságokat figyelembe vevõ pasz
szívházszabvány kidolgozása, 
ennek érdekében módosítani 
kell az országos építési elõírá
sokat, beleértve a hõtechni
kai, épületminõsítési elõírá
sokat is. Fontos tudatosítani, 
hogy hosszú távú, 30–50 éves 
idõszak fejlõdési modelljét 
kell elõkészíteni, amely füg
getlen a politikai ciklusoktól. 

Szerte a világon energiapa
zarló épületek létesültek és 
létesülnek jelenleg is. Az év
századok során kicsiszolt ha
gyományok veszítettek jelen
tõségükbõl, a feltörekvõ or
szágok másolják a rossz min
tákat. Épített környezetünk 
energiahatékonyság, autonó
mia, fenntarthatóság, környe
zetszennyezés szempontjából 
katasztrofális állapotban van. 

Az energiahatékonyság és 
környezetvédelem állami koor
dinációt igénylõ feladat. A 

döntéshozóknak jogi szabá
lyozással, szabványokkal és 
adórendszerrel kell hozzájá
rulniuk a pazarlás megállítá
sához, az új technológiák fej
lõdéséhez. Nem lehet elvárni, 
hogy az állampolgárok önerõ
bõl, hathatós kormányzati és 
közösségi támogatás nélkül 
oldják meg ezt a feladatot. Az 
építészeti szabványokban meg 
kellene jelenjen a törekvés az 
energiatakarékos megoldá
sok támogatására, a hatékony 
energiafelhasználást a lehet
séges eszközökkel – pénzügyi, 
adó és építésszabályozási esz
közökkel is – támogatni kelle
ne. 

A Magyar Építõmûvészek 
Szövetsége keretein belül mû
ködõ Megújuló Energiák 
munkacsoport szerint adó
kedvezményekkel kellene tá
mogatni az energiahatékony
ságot eredményezõ lakossági 
beruházásokat. 

Elégtelennek tartjuk az ed
dig meghozott hazai intézke
déseket. Az egészséges kör
nyezet, a széndioxidkibocsá
tás, az energiapazarlás – ezál
tal az energiafüggõség – csök
kentése, az üzemeltetési ki
adások visszaszorítása a la
kosság egészének érdekeit 
szolgálja, s mint ilyen, közügy
nek tekinthetõ, ezért ágazati 
és kormányprogramokra van 
szükség. Magyarországon je
lenleg mintegy 4 millió 200 
ezer lakást tartanak nyilván. 
El kellene érni, hogy 2030ra 
a lakásállomány 75 százaléka 
a jelenleginél 50 százalékkal 
jobb energiahatékonyságú le
gyen.

Ezt a célkitûzést jóval köny
nyebben lehetne teljesíteni, 
ha az évente felépülõ mintegy 
35–40 ezer új lakás korszerû 
elvek szerint létesülne, s hoz
závetõlegesen ennek kétsze
resét, azaz 70–80 ezer lakást 
energiahatékonyan korszerû
sítenének. 

Ehhez a mostani elõirány
zatok elenyészõen kevésnek 
bizonyulnak. A jelenlegi tá
mogatás mértékéhez képest 
nagyságrenddel magasabb 
összeget kellene erre a célra 
fordítani, emellett indokolt az 
összes lehetséges kedvezmény 
bevonása, amely ugyancsak 
ösztönzõleg hatna.
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Kômûvesbôl, ácsból, burkolóból, vasszerelôbôl nagy a szakmunkáshiány, egyes munkák elvégzésénél már tapasztalhatók is a fennakadások

szekér lászló építész

Energia és környezet

A SZAKÉRTÔ VÁLASZOL

a Fészekrakók címet kapta 
az a különleges szórakozta-
tó-ismeretterjesztô 105 
perces film, amely egy kü-
lönleges családi ház építé-
sének történetét meséli el a 
tervezéstôl a beköltözésig.

Mihály György producer 
régi álmát valósította meg, 
mikor a Pilisbe költözve olyan 
házat és filmet alkotott, mely
nek révén megmutatja: a gaz
daságos építkezés, a környe
zet védelme és az energiata
karékosság együtt él csodála
tos, lakható, egészséges és 
pénztárcánk számára is elfo
gadható lakásmegoldások
ban. A Duna–Ipoly Nemzeti 
Park területén álló passzív 
ház tervezése és építése során 
a legfõbb cél az olcsó, ener
giatakarékos üzemeltetés és a 
környezet védelme volt. 
Elérhetõ alternatíva lett, hogy 
nem kell aktív fûtésrendszer, 
hogy a szellõzõrendszer folya
matosan friss levegõt biztosít, 
nincs por, télennyáron jó a 
klíma. A ház ablakai télen be

engedik és benn tartják a nap 
melegét, nyáron viszont véde
nek a meleg ellen, de mindig 
kinn rekesztik a káros sugara
kat. A család használati meleg 
vizét a Föld energiája adja. 
Nem szükséges sem csatorna, 
sem pedig emésztõgödör, a 
vegyszerekkel telített szenny
vizet megtisztítják, az így 
nyert „szürke víz” pedig az 
esõvízzel együtt újra bekerül a 
ház vízháztartásába, részben 
pedig a növényzet gyökérzó
nás öntözésére használják.

Az építkezés másfél évét 
folyamatosan rögzítõ kép
anyagból egy mûfajában és 
jellegében egyedülálló szóra
koztatóismeretterjesztõ film 
született. A filmben olyan mo
dern környezetbarát techno
lógiákat és ötleteket ismer
hetnek meg a nézõk, melyek 
az egyre dráguló energiaárak 
mellett pénztárcánkat, épülõ 
otthonunk értékállóságát is 
védik.

Megszûnt az 
elôvásárlási jog

A bírósági végrehajtási tör
vénybe foglalt, ingatlanokkal 
kapcsolatos önkormányzati 
elõvásárlási jog túllép a lakás
maffia áldozatainak védel
mén, ezért az elõvásárlási jog
ra vonatkozó részt kivette a 
törvénybõl az Alkotmánybíró
ság – az errõl szóló határozat 
a legújabb Magyar Közlöny
ben jelent meg.

A testület arra hivatkozva 
törölte a passzust, hogy az ön
kormányzatok elõvásárlási jo
ga nem megfelelõen került be 
a törvény rendszerébe. Tud
valevõ, hogy végrehajtás útján 
a piaci árnál jóval olcsóbban 
lehet lakáshoz jutni. Az elõvá
sárlási joggal kiegészített vég
rehajtási törvény azt próbálta 
megakadályozni, hogy ne nyer
jen teret a lakásmaffia. A helyi 
önkormányzatok harminc na
pot kaptak annak eldöntésére, 
hogy élneke elõvásárlási jo
gukkal, így olcsón juthattak la
káshoz, melyeket aztán hasz
nosíthattak vagy – a bérlakás
hiányt enyhítendõ – akár bér
lakássá is minõsíthettek.

a lakáshitelekhez kapcso-
lódó életbiztosítási termé-
kek esetenként bonyolult 
konstrukciók is lehetnek. a 
pénzügyi szervezetek 
Állami Felügyelete honlap-
ján (www.pszaf.hu) ismer-
teti e termékeket, s ezek 
esetleges kockázatait.

A felügyelet fogyasztóvé
delmi akciója keretében vála
szol a leggyakrabban felmerü
lõ kérdésekre, weboldalán a 
naprakész összehasonlító táb
lák is megtalálhatók. 

A legtöbb jelzáloghitelt 
nyújtó pénzügyi intézmény a 
hitel biztosítékaként, fedeze
teként a megvásárolt ingat
lanra, vagy más, a hitelfelvevõ 
által felajánlott ingatlanra jel
zálogjogot jegyeztet be. 

– A hitelintézetek kockáza
taik csökkentésére az életbiz
tosításokat mint másodlagos 
fedezeteket is bevonták a köl
csönnyújtásba. Az ügyfél így 
két szolgáltatóval köt szerzõ
dést, ezért körültekintõen, tu
datosan választva kell dönté

seit meghoznia – hívja fel a fi
gyelmet Déri Éva, a PSZÁF 
ügyvezetõ igazgatóhelyettese.

A hitel és biztosítási ter
mékek összekapcsolására al
kalmazott tipikus megoldás a 
lakáshitel és életbiztosítási 
szerzõdés együttes kötése, 
vagy a lakáshitel felvétele már 
fennálló életbiztosításhoz, il
letve a halasztott tõketörlesz
téses hitelkonstrukcióba be
kapcsolt életbiztosítás. Va
lamennyi konstrukció jellem
zõje, hogy a biztosítási szerzõ
dés kedvezményezettje a hi
telnyújtó bank, így a biztosítá
si esemény bekövetkezésekor 
a bankot illeti a felhalmozott 
biztosítási összeg, és csak a hi
tel teljes törlesztését követõ
en fennmaradt összegre tart
hat igényt maga a szerzõdõ 
vagy a szerzõdésben nevesí
tett eredeti kedvezményezett, 
azok hiányában az örökösök. 
A bank kedvezményezetti po
zíciója nem törölhetõ, és egy 
életbiztosítás csak egy köl
csönszerzõdéshez kapcsolha
tó. 

Fészekrakók másfél éve
Hogyan építsünk környezetbarát házat?

Lakáshitel életbiztosítással
Bonyolult, megfontolandó konstrukció

Az oldalt összeállította:
Mesterházy Mónika
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Balatonfőkajáron kis családi ház
sűrgősen, ár alatt eladó. Érdeklődni:
20/580-5069

Veszprém, Lóczy, Paál L. utcai 4+ nappa-
lis szélső sorház eladó. 20/583-9362.

Veszprémi 5 szobás sorházrész eladó. Iár:
24,5 millió. Érd.: 06/70/289-7995.

Veszprémben várpanorámás, több
generációs, amerikai konyhás családi
ház eladó. 58 M Ft. Olcsóbb lakást
beszámı́tok. 06/20/3429-419.

Családi ház eladó Vanyolán, 3 szoba
összkomfortos. 06/70/263-2784.

Pápán közös udvarban családi ház
eladó. 06/70/629-2343.

Pápán gazdálkodásra alkalmas családi
ház eladó. 06/70/629-2343.

Nemesvámoson nagy kertes családi ház
garázzsal, melléképületekkel eladó.
Tel.: 30/662-40-77

Alsóörsön balatoni panorámás telek,
pince, présház, tetőtér beépı́tve, 3541
négyzetméter területen eladó. Érd.:
06/20/805-2724.

Balatonfüreden üzlethelyiség kiadó koz-
metikus, pedikűrös, női-férfi fodrász
részére. 06/70/562-5923, este.

Veszprémben 200 m2-es belvárosi ele-
gánsan berendezett iroda 1700 Ft/m2

áron július 1-től kiadó. Tel.: 30/9474-
433. Képek: www.baueringatlan.atw.-
hu

Tés Csőszpusztán 600 négyzetméteres
épület kiadó. Érd.: 06/30/402-28-81.

Német, osztrák ügyfeleink részére eladó
ingatlanokat keresünk! 06/1/210-4904.

CSALÁDI HÁZ

TELEK

LAKÁS

INGATLAN

Alkalmi vétel! Balatonfüred Arácsi ré-
szén új épı́tésű lakóparkban 51 négy-
zetméteres lakás 16,5 négyzetméteres
terasszal, kocsibeállóval eladó. Előszo-
ba, 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
külön WC. Ár: 5 millió készpénz+ a fenn-
maradó banki finanszı́rozásból. Tel.:
06/70/205-9328.

Veszprémben, Stadion utcában I. eme-
leti 2,5 szobás, kéterkélyes, egyedi
fűtésű lakás pincével eladó. 06/30/
566-3421.

ÜZLET-IRODA

Kiadó 1,5 szobás Halle utcai bútorozat-
lan lakás. 30/420-3704, este.

Veszprémi bebútorozott garzonlakást
keresek. Telefonszám: 06/30/641-3391.

Balatonfüreden albérletet keresek 5 fő
részére júnis 20. - augusztus 20. közti
időszakra. Tel.: 70/336-3029.

Új épı́tésű, alacsony rezsiköltségű,
erkélyes garzonlakás eladó. Tel.: 30/
662-40-77

Veszprém, Stadion utcában kétszobás,
erkélyes lakás eladó. 8,9 millió. 88/405-
835.

Veszprém, egyedi fűtéses, négyszobás
téglalakás garázzsal eladó. 88/405-
835.

Haszkovó út 18-ban, 5. emeleti, 54 négy-
zetméteres, kétszoba, erkélyes lakás jó
állapotban, akár bútorral is, azonnali
beköltözéssel eladó. 88/415-227, 06/
20/488-6928.
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