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Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja

Új esztendei köszöntõ!
A 2005-ös évet magunk mögött tudva óhatatlanul is számvetést kell tennünk. Mozgalmas év
volt az elmúlt esztendõ a lakásszövetkezetek, de
a társasházak számára is. A lakásszövetkezetek
történetében elsõ alkalommal önálló törvény lépett hatályba és ez alapvetõen meghatározta az
elmúlt év feladatait. A társasházak esetében
ugyanakkor nem az új törvény alkalmazása, hanem annak tapasztalatai összegyûjtése tekintetében voltak feladatok. A két ágazati törvény
mind az érdekképviseleti oldalról, mind a házkezelõ szervezetek részérõl nagy várakozást,
számos új elem hatását értékelve érzékeny változást eredményezett. Összefoglalva mindenképpen megállapítható az, hogy a törvények a
lakásszövetkezetek, társasházak mûködését rangossá tette és reményt keltõnek tekinthetõ az is,
hogy a törvények mûködési hatását a közeljövõ
is pozitívan csatolja vissza. A társasházi törvény
tapasztalatai mindenképpen arról szólnak, hogy
elkerülhetetlen lesz rövidtávon a módosítás elsõsorban a nyilvántartás, felügyelet, valamint a
mûködõképesség hatékonyabbá tétele érdekében. A lakásszövetkezeti törvény tapasztalatainak értékelésére még nem áll kellõ idõ rendelkezésre, de tényként könyvelhetjük el, hogy az
alapszabály-módosítás cégbírósági visszajelzé-

sei megjelölik azt az utat, ahol a beavatkozás
szükséges lesz.
Ha az elmúlt idõszakról indokolt a számvetés, akkor szükséges lehet egy elõrenézés is az
idei esztendõre. 2006 évi tervekrõl, elképzelésekrõl viszont csak úgy tudunk reális elõirányzatot készíteni, ha egyidejûleg megvizsgáljuk,
mely területeken nem voltunk sikeresek, vagy
elképzeléseink miért nem valósultak meg.
Mindezt azzal a tudattal kell ellátni, hogy a
2006-os esztendõ a választások éve lesz. Már
tapasztaltuk azt, hogy megkezdõdött a választási kampány és érzékelhetõ az is, hogy rövid
idõn belül még magasabb sebességfokozatra
kapcsolnak a pártok. Megkezdõdött és folytatódni fog a jó szándékú, de nem egy esetben a
sanda ígérgetés hullám is és mindezeket figyelve nem lehet közömbös, hogy számunkra milyen jövõkép bontakozhat ki. A választási
kampány a pártok programjai nem lesznek
mellékesek, de mégis azt kell mondanunk,
hogy a meghatározó feladat a saját házunk táján jelentkezik, annak megoldásában külsõ se-

Együttmûködés az IPOSZ-szal
Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elõkészítésében
megállapodás aláírására került sor
2005. december 8-án a LOSZ, a
LÉTÉSZ és a Magyar Társasházkezelõk Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) között. Az
együttmûködési megállapodás
elõirányozza, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak az IPOSZ érdekkörébe tartozó minõsített
egyéni és családi vállalkozásokat
milyen szempontok szerint kérjék
fel felújítási, karbantartási feladataik teljesítéséhez, továbbá a 280
ipartestületbe tömörült mintegy
15-20 ezer mikrovállalkozás hogyan kaphat jelentõsebb szerepet a panelfelújítási program végrehajtásában. Az együttmûködõ felek a minõséget, a megbízhatóságot, a fogyasztóvédelmet helyezték a házkezelõ szervezetek vállalkozói kiválasztási szempontjai közül az elsõ helyre. A fenti
szempontokon túl az olcsó kivitelezõi ár, a gyorsaság is lényeges elem lesz és a mindezek ellenére
mégis elõforduló hibás teljesítés esetén a felek elsõsorban az IPOSZ fogyasztóvédelmi fórumához
fordulnak közvetítõ jogorvoslati eljárás lefolytatásával. A megállapodás a már elhangzottakon túl
foglalkozik az ágazati szabályozásban történõ összehangolt fellépéssel, területi, szakmai ankétok,
információs rendezvények létrehozásával, a pályázati rendszerek korszerûsítési igényével, a továbbképzés szervezettebb lebonyolításával és elõirányozza a megállapodás egy közösen létrehozandó építési, fenntartási tájékoztató iroda létrehozását is. Az elsõ közös szakmai rendezvényt az
MTOSZSZ 2006. áprilisában szervezi meg.
Farkas Tamás

gítségre ahogyan a múltban, úgy a jövõben
sem nagyon számíthatunk. Érdekképviseleti
szempontból az elmúlt évek jog és törvényalkotása területén kiemelkedõ volt a két ágazati
törvény, így a jövõben ilyen nagy horderejû, az
egész ágazatot alapjaiban érintõ jogalkotásra
számítani nem kell. Az EU-hoz való csatlakozás azonban jogharmonizációs szempontból
további törvényeket, szabványokat hoz, így
ezek alkalmazása, beépítése a hétköznapi gyakorlatba elkerülhetetlenné válik. Az említett és
várható törvények közül kiemelkedik az építés
igazgatásról és a nem lakás célú helyiségek
bérletérõl szóló törvények elfogadása és számos az építés, fenntartás minõségét befolyásoló jogszabály, mint például az épületenergetikai tanúsítvány bevezetése. A 2005-ös év a
nemzeti civil alaptörvény pályázati lehetõségeit ismerve sok reményt nem ígér 2006-ra. Mégis az az elképzelésünk, hogy mind a mûködés,
mind a célirányos pályázati lehetõségekkel élni
kell és bízunk abban, hogy pályázataink rendre
eredményt fognak hozni.
A LOSZ számára a mûködés, a gazdálkodás évrõl-évre nagyobb erõfeszítéseket kíván
elsõsorban a mûködés forrás oldalának elõteremtése tekintetében. Az elmúlt év(ek) takarékossági intézkedései kimerültek, új lehetõségek keresése mellett erõteljesebben kell a tagság felé fordulni. Ennek egyik módja lehet a
tagtoborzás növelése, az érdekképviseleti tevékenységek közül a fogyasztóvédelem oldalának erõsítése és az információs szolgáltatás fejlesztése. Ezen a téren a 2006. januárja rögtön
egy kézzel fogható út elsõ lépését is mutatja,
hisz az Otthonunk 2006. januári száma mind a
hagyományos formájában, mind pedig az Uniós Társasházi Háztartás keretén belül minta és
mutatványszámként is megjelenik. Még nem
tudjuk e lap olvasásakor, hogy marad az Otthonunk hagyományos külalakja és formája, vagy
2006. márciusától új formában az Uniós Társasházi Háztartással együttmûködve lesz olvasható a havilapunk. Ennek eldöntésében számítunk tagjaink visszajelzésére és nem utolsó
sorban a 2006. január közepén a Tatai Edzõtáborban megrendezendõ tapasztalatcsere találkozó résztvevõinek véleményalkotására. Fontos feladat számunkra, hogy folytassuk az elmúlt évben megkezdett társadalmi és civil
szervezetekkel, illetve a Kormánnyal megkötött megállapodások érvényre juttatását. Egy
együttmûködés vagy megállapodás létrehozása jó szándékú és szorgalmas elõkészítés után
gyakorlatilag könnyûszerrel megvalósítható,
azonban annak tartalommal való kitöltése ennél jóval nehezebb feladatot jelent. A társadalmi és civil szervezetek velünk együtt együttmûködve azonos célért küzdenek, azaz tagjaik
mûködésének, tevékenységének javítása. A
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Kormánnyal kötött megállapodás azonban ennél többet jelent, hisz itt az érdekvédelem, az
érdekkörbe tartozó házkezelõ szervezetek mûködése, gazdálkodása elõsegítésén túl konkrét
társadalmi célok elérését is feladatul tûzik, melyek konszenzusos meghatározása, finanszírozása – a múlt tapasztalataira alapozva – nem
megy olyan egyszerûen. Ettõl a megállapodástól várjuk a társasházi kör nyilvántartásának
megoldását, szakmai kiadványok finanszírozását és kétoldalú tapasztalatcsere, párbeszéd
megvalósulását.

A fenti rövid összegzés korántsem teljes,
hisz nem szóltunk a tagi kapcsolatrendszerünk
helyzetérõl, fejlõdési irányairól, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintõ közmûves vízdíjelszámolás megoldásának évek óta húzódó
vitájáról, a LOSZ nemzetközi kapcsolatainak
gondokkal övezett nehézségeinek megoldásáról
és még számos lakásszövetkezeteket, társasházakat érintõ hétköznapi dologról. Tény azonban,
hogy a jövõben is az a szándékunk, hogy figyelembe vegyük a tagsági elvárások megvalósítását legjobb tudásunk szerint segítsük érdekkörünkbe tartozó házkezelõ szervezetek gondjai-

nak orvoslását és szoros együttmûködésben a
területi szakmai érdekképviseletekkel elérjük,
hogy munkánkat továbbra is elismerjék, segítsék és újabb kihívások megoldásában támogatásukról biztosítsanak. Ha több feladat megoldását nem is, de ezeket mindenképpen vállaljuk,
amihez biztos hátteret nyújt az elmúlt idõszak
tapasztalata és elért eredmények, sikerek és
gondok összekovácsoló ereje.
Ezen gondolatok és remények tudatában kívánunk valamennyi lakásszövetkezeti, társasházi tisztségviselõnek jó munkát, sikereket, eredményeket és jó egészséget a 2006-os esztendõ
feladatainak teljesítéséhez.
LOSZ Elnöksége

Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) – Lakásszövetkezetek és Társasházak
Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ) – Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos
Szövetsége (LOSZ) – Magyar Társasházkezelõk Országos Szakmai Szövetsége (MTOSzSz)

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészt az Ipartestületek
Országos Szövetsége (IPOSZ),
másrészrõl a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ), a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (ILOSZ), valamint a Magyar Társasházkezelõk Országos
Szakmai Szövetsége (MTOSzSz) között, az
alábbi tartalommal:
1. Együttmûködõ felek egyetértenek abban,
hogy szükséges a magyarországi lakásgazdaság döntõ hányadát képezõ, és egyre dinamikusabban fejlõdõ két ágazata a lakásszövetkezetek és társasházak lakástulajdonosai, a lakások kezelõi, és a karbantartást, felújítást végzõ
szakiparosok fenntartási és felújítási feladataiból adódó tevékenységek biztosítása és koordinálása beleértve ebbe a szakmai felkészítése
közös feladatait is.
A lakásépítés, felújítás és karbantartás elõkészítésének és e feladatok végrehajtásának
színvonalas, szakszerû ellátására, valamint az
építés- és lakásüggyel kapcsolatos szakmai és
jogi szabályozási tevékenység felkészült hátterének megteremtésére kinyilvánítják kölcsönös együttmûködési szándékukat.
2. Az 1. pontban meghatározott célkitûzés
megvalósítása érdekében együttmûködõ felek
vállalják, hogy a szakterület fejlesztésével
összefüggõ koncepciók, átfogó szabályozási

elgondolások kialakítása során elõzetesen kikérik egymás véleményét, szakmai álláspontját, illetõleg a már kidolgozott ilyen tartalmú
tervezeteket – véleményezésre – megküldik
egymásnak.
3. Az együttmûködési megállapodás keretében az IPOSZ vállalja, hogy területi és szakmai szervezeteinek különbözõ rendezvényein
lehetõséget biztosít arra, hogy az aláíró felek
megbízottai, szakértõi azok keretében ismertessék szakmai elképzeléseiket, javaslataikat
a lakásépítés és fenntartás általuk javasolt fejlesztési irányairól és adjanak rendszeres tájékoztatást az e területeken lehetséges kivitelezõi együttmûködésrõl.
4. Együttmûködõ felek elhatározzák, hogy
a fentiekben leírtakon túlmenõen közös országos rendezvényt is tartanak, ugyanakkor segítik egymást saját rendezvényeik látogatottságának bitósításában. E segélynyújtás során
esetenként pénzügyileg pl. szervezéssel, sajtójuk igénybevételével és egyéb marketing
eszközökkel is támogatják egymás szakmai
rendezvényeit.
5. Az együttmûködõ felek vállalják, hogy
közérdekû rendezvényeik (konferenciák, ankétok stb.) programjának meghatározása során, valamint saját és területi szervezeteik
munkaprogramjának kialakításakor az egymás javaslatait figyelembe veszik, olymódon
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is, hogy rendezvényeiknek a szakmai témákra
vonatkozó tematikus programjairól egymást
tájékoztatják és azokat éves rendezvény tervbe foglalják.
6. Közösen együttmûködnek abban, hogy
a magyarországi pályázati rendszer kiírásai a
lakásépítés, fenntartás és üzemeltetés területeinek fejlesztését kiemelten támogassák, ennek
érdekében felajánlják közremûködésüket országos és regionális fejlesztési tervek, pályázatok kimunkálásában és elbírálásában, megbízás esetén vállalják a pályázatokkal összefüggõ szervezést, koordinációt és a lebonyolításban történõ közremûködést.
7. Együttmûködõk vállalják az építés és
felújítás színvonalasabb ellátása érdekében
szakmai továbbképzések, tanfolyamok megszervezését és lebonyolítását.
8. IPOSZ meghatározott idõközönként a
szerzõdõ partnerek (LOSZ, LÉTÉSZ,
MTOSzSz) rendelkezésére bocsátja a szakmailag megfelelõ referenciával rendelkezõ
vállalkozók címjegyzékét, melyet a szerzõdõ
felek a megrendelõi szféra (lakásszövetkezetek, társasházak) részére propagálnak.
9. Jelen Megállapodásban rögzített közös
célok operatív megvalósítása érdekében a
szerzõdõ partnerek megvizsgálják egy, az építõ kisiparosok, kisvállalkozások és a lakosság
érdekeit egyaránt szolgáló – lakásépítési tájékoztató iroda (központ) illetve; lakás centrum
– létrehozásának szakmai és finanszírozási lehetõségeit és arról a késõbbiekben közösen
döntene.
10. Az „Együttmûködési megállapodás”-t
évente egyszer a partnerszervezetek együttes
ülés keretében kiértékelik.
11. A megállapodás meghatározatlan idõre
szól, és bármely fél részérõl 30 napos határidõvel egyoldalúan felmondható.
Budapest, 2005. október hó 24. napján.
Szücs György
(IPOSZ)

Farkas Tamás
(LOSZ)

Ujj Attila
(LÉTÉSZ)

Langer Iván
(MTOSzSz)
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Gyurcsány Ferenc szerint
új társadalmi szerzõdés kell
Gyurcsány Ferenc szerint ideje lenne új társadalmis szerzõdést
kötni. A miniszterelnök tizenkét pontban foglalta össze ezzel
kapcsolatos javaslatait a Gazdasági és Szociális Tanácsnak.
Új társadalmi szerzõdésre van szükség, mivel
az utolsó, a rendszerváltás megállapodása
mára erejét vesztette – mondta tegnap
Gyurcsány Ferenc a tavaly augusztusban
megalakult Gazdasági és Szociális Tanács
(GSZT) rendkívüli plenáris ülésén. A miniszterelnök szerint azért is szükséges az új
szerzõdés, mert 1997. óta lelassultak a reformfolyamatok Magyarországon.
A kormányfõ a tanács tagjainak átadta tizenkét pontból álló, Megegyezés a köztársaságról címû javaslatát. Összefoglalta azokat a

közös célokat, amelyekrõl a tanácsban résztvevõk, vagyis a hatalmi elit, az érdekképviseletek, a civilek és a tudósok új társadalmi
egyezséget köthetnének. Több nyugati országban kötöttek már hasonló szerzõdést,
olyan közös stratégiai célokat fogalmaztak
meg, amelyekben társadalmi konszenzust lehet elérni.
A miniszterelnök az államháztartás és a
költségvetés politika területén azt javasolja,
hogy 2008-ra teljesítsük az euró zónához történõ csatlakozásunkhoz szükséges feltétele-

ket. A csatlakozás gazdaságpolitikai programját szerinte törvénybe kellene foglalni, s
kormányzati vagy ellenzéki pozíciójától függetlenül egyetlen parlamenti párt se fogadjon
el ezzel ellentétes költségvetési törvényt. A
kormányfõ azt is szorgalmazza, hogy a legfontosabb lakossági szolgáltatások (elektromos áram, gáz, víz és csatorna, távfûtés, telefon és Internet) körében 2006. végéig szociális tarifát vezessenek be az átlag alatti jövedelmûek terheinek csökkentése érdekében.
Szerinte törvényben kellene hosszú távra biztosítani a nyugdíjak emelkedését is.
Az európai bérfelzárkóztatási program is
szerepel a javaslatban, amelynek alapelve,
hogy a reálbérek az ország gazdasági teljesítményének javulásával egyezõ ütemben
emelkedjenek. A javaslatban szó van még
adócsökkentésrõl, az egészségügy rendbetételérõl, a kis- és közepes vállalkozások és az
agrárium támogatásáról, ám ezek a pontok
sem sok konkrétumot tartalmaznak.

„Van érdekképviseletük a társasházaknak
és a lakásszövetkezeteknek.”
A társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek az elmúlt két évben a törvényi szabályozások következtében egyik legfontosabb feladatuk volt,
hogy a megváltozott jogszabályi környezethez igazítsák szervezeti és
gazdálkodási tevékenységüket. E tekintetben a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetsége, valamint annak 24 regionális területi
szakmai érdekképviselete több formában és módon nyújtott segítséget.
Mindkét törvény gyakorlati alkalmazásához az országos szövetség szakmai kiadványt jelentetett meg, melyek alapvetõen és tételesen sorra vették a lakásszövetkezetekrõl, illetve társasházakról szóló törvények egyes
bekezdéseit és mindazokon a helyeken, ahol szükség volt alapító okiratot, alapszabályt, vagy szmsz-t módosítani, azokra részletesen kitért, továbbá megoldási mintákat is javasolt. A szakmai kézikönyv mellett helyi
regionális tájékoztató megbeszélésekre is sor került, így történt ez a megyékben is 2004-ben és 2005-ben is. Amint a fentiekbõl látható az érdekképviselet a maga szerény lehetõségein és eszközrendszerén keresztül
megtett mindent annak érdekében, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak szakmailag megalapozott és megfelelõ segítséget kapjanak a rájuk
vonatkozó törvények alkalmazásához. A gond az, hogy ezek a hírek nem
jutottak vagy nem juthattak el valamennyi érintett területen lévõ házkezelõ szervezethez. Az országos szövetség, illetve a megyei lakásszövetkezeti szövetségek tagjainak ez a tájékoztatás a szövetség havilapja és
közvetlen megkeresés útján nyilvánvalóan egyszerûbb volt és közmegelégedésre sikeresnek is mondható. A nem tag házkezelõ szervezetek
kérdése ennél sokkal súlyosabb, miután az érdekképviseletet többnyire
csak akkor keresik, amikor mûködésük, gazdálkodásuk területén gondok
lépnek fel és csak gondjaik megoldására kérnek segítséget, tagdíjat, tagsági viszonyt létrehozni nem akarnak.
A közelmúltban több sajtóorgánum cikkében szóba került a felújítás
kérdése és a felújítási alapképzés lehetõsége, annak mértéke. Érthetetlen
és tendenciózusnak minõsíthetõ a cikkben szereplõ megjegyzés, miszerint a lakásszövetkezeti épületekben a fenntartási hozzájárulás alacsonyabb, mint a társasházak esetében. Az országos szövetség információi és
adatai alapján ennek pont az ellenkezõje tapasztalható, továbbá az is,
hogy a lakásszövetkezeti lakóingatlanok fenntartása, felújítása szervezettebben és szakmailag megalapozottabban történik. Természetesen számos helyen találunk jól szervezett és körültekintõ házkezelést folytató társasházat is, ezt örvendetesnek is tartjuk. A cikkben megszólaló társasházkezelõ szakember a tulajdonosok és képviselõjük közötti szorosabb kapcsolatot emeli ki a társasházak esetében, jóllehet a társasházi törvény a közös képviselõ-tulajdonos kapcsolatát, a lakásszövetkezeti törvény az igazgatóság(elnök vagy ügyvezetõ igazgató)-szövetkezeti tag kapcsolatát,

testületi és önkormányzati szervezetei szabályozását azonos módon kezeli. E két törvény megalkotásánál éppen az a szándék volt meghatározó,
hogy ahol csak lehet, ott a két házkezelõ szervezet szabályozásában közös
alapelvek érvényesüljenek. A lakásszövetkezetek által kezelt társasházak
házkezelési tevékenységét a jogszabályok teljesen egyértelmûen határozzák meg és azoknál a lakásszövetkezeteknél, ahol a lakásszövetkezet keretén belül társasházak szinte azonos módon kerültek a házkezelési tevékenység szempontjából elbírálásra, a 2005. január 1-je utáni lakásszövetkezeti jogszabályváltozások szerint ma dönthetnek arról, hogy önálló (kiválási eljárás nélkül) házkezelési tevékenységet folytatnak vagy a társasház házkezelési feladatait a lakásszövetkezet útján kívánják megoldani.
Ezt a döntést a társasháznak saját magának kell meghoznia és e döntésnek
megfelelõen kell a jövõbeni mûködését megszerveznie. Miután a társasház a korábbi idõszakban is társasházként volt az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezve, a lakásszövetkezetnél képzõdött vagyonból értelemszerûen
nem részesülhet.
Végezetül megjegyezném, hogy a jövõben célszerûnek tartanánk azt
is, ha lakásszövetkezetekrõl, társasházakról cikkeket jelentetnek meg
sajtóorgánumok, akkor megkeresnék az érdekképviselet(ek) vezetõjét is,
hogy pártatlan és szakmailag is megalapozott tartalmú információk jelenjenek meg.
Farkas Tamás

Regisztrált mérlegképes
könyvelõ, adószakértõ
Lakásszövetkezetek, Társasházak
könyvelését vállalja
teljes körû ADÓ és TB
ügyintézéssel.
Elmaradást is feldolgozunk.
T.: 06-30-456-6958

4

2005. szeptember

Támogatott takarékosság:
csak magánszemélyeknek
Újraéled a nemzeti energiatakarékossági
program (NEP). Egy év szünet után jövõre ismét lehet támogatást igényelni lakások fûtésének korszerûsítésére, hõszigetelésére, nyílászárók cseréjére vagy akár napkollektorok
felszerelésére. Információink szerint megduplázzák, hatszázmillió forintról 1,2 milliárd forintra emelik a támogatási keretet. Szûkítik viszont az igénylõk körét: az önkormányzatok
és a kisvállalkozások elõtt becsukódik a NEP
kapuja: jövõre csak magánszemélyek pályázhatnak a tervezett beruházás maximum harminc százalékát jelentõ ötszázezer forintos
vissza nem térítendõ felsõ határig. Az igénylõknek 25 százalék saját forrással kel rendel-

kezniük. Értesülésünket megerõsítették az
Energia Központ Kht-nál is, hozzátéve: a gazdasági tárca költségvetésének elfogadásáig
változhat még a támogatási keret.
A NEP létrehozását az 1960-as, 70-es
években készült lakótelepi, illetve családi házak rendkívül magas energiafelhasználása tette szükségessé. A támogatás révén több ezer
lakásban álltak át a távhõrõl egyedi fûtésre,
harminc-negyven százalékos energia (és
pénz) megtakarítást érve ezzel. Hasonlóan jó
befektetésnek bizonyult a huzatos ablakok, ajtók cseréje is.
A program sikere ellenére 2005-ben a gazdasági tárca nem hirdette meg az energiataka-

rékossági pályázatot, igaz, a 2004-ben megítélt
támogatások nem kis része áthúzódott erre az
évre. A NEP hiányában idén a panelprogram
keretében lehetett csak energiatakarékossági
beruházásokra támogatást igényelni, így ettõl a
lehetõségtõl 2005-ben elestek a családi, illetve
téglaházakban élõk. A NEP újraindítását a növekvõ lakossági igény mellett a beruházások
megtérülésérõl készült számítások is indokolják. Nyíregyházán például negyven százalékkal csökkent a korszerûsített kazánnal mûködõ
iskolák, lakóházak fûtésszámlája.
Ennél is nagyobb, megközelítõleg hatvanszázalékos haszonnal járt a más forrásokból
finanszírozott világításkorszerûsítési program. Ilyen célra várhatóan jövõre sem lehet
felhasználni a NEP keretét, megújuló energiákra, napelemek, szélkerekek felszerelésére
viszont 2006-ban minden bizonnyal igényelhetõ lesz a támogatás. (MTI)

Másfélszer több pályázat érkezett a Regionális Fejlesztési Operatív Program
turisztikai szálláshelyek fejlesztésére kiírt pályázataira, mint tavaly
Magyarország másfél évvel ezelõtt csatlakozott az Európai Unióhoz,
melynek teljes jogú tagjaként részesül a közösség területfejlesztésre fordítható forrásaiból. A Nemzeti Fejlesztési Terv négy operatív programja
mellé integrált Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (röviden ROP IH) az Országos Területfejlesztési Hivatal struktúrájában kapott helyet.
A ROP 2005. harmadik negyedéves mutatói szerint az összes folyamatban lévõ intézkedés a meglévõ források több, mint 85%-át év végéig
leköti. További jelentõs támogatási összegek lekötése várható a
Döntéselõkészítõ Bizottság e havi ülése után is.
A jelenlegi tervezési struktúrában Magyarország 2008-ig hívhat le
közel 112 milliárd forint értékû forrást a régiók fejlesztése érdekében, a
következõ költségvetési idõszak 2007-2013-ig tart. A források megszerzéséhez jó fejlesztési koncepciók és professzionálisan elkészített pályázatok kellenek, illetve olyan átfogó, közép- és hosszútávra is kidolgozott
terv, amely egy-egy régió fejlõdését stabilan biztosítja.
Turizmusfejlesztés, a régiók fejlesztésének egyik fontos eszköze
A ROP-on keresztül Magyarországra érkezõ pénzek egyik kulcsterülete a turisztika, amely területen két intézkedés került meghirdetésre. Az
egyik a turisztikai vonzerõk fejlesztését teszi lehetõvé, erre a forrásra elsõsorban önkormányzatok és civil, non-profit szervezetek pályázhattak.
Ezek a projektek a széles közvélemény által ismertek: kastélyok, várak
felújításáról, nemzeti parkok, múzeumok, kerékpárutak fejlesztésérõl
szólnak. Az ilyen célok elérését lehetõvé tevõ források megjelenése régi
kulturális, mûemlékvédelmi adósságok rendezését teszi lehetõvé, amit a

Napjaink fõ kihívásait – a környezettudatosságot és a megújuló energiaforrások hatékony,
költségkímélõ felhasználását – szem elõtt tartva
terveznek építészek egyre több helyen úgynevezett passzívházakat.Ez a kifejezés egy, majdnem teljesen energiamentes házat takar, amely
gyakorlatilag magától hozza létre a megfelelõ
körülményeket a lakásban – a hagyományos fûtési rendszer minimális használatával.
A trend egyre inkább az alacsony energiafogyasztású házak irányába tolódott, ahol a tervezés során figyelmet fordítottak arra, hogy a falak, a tetõszerkezet és a nyílászárók minél jobban megfeleljenek annak a követelménynek,
hogy a ház minél kevesebb energiával, hatékonyan mûködhessen. Mindezt a megfelelõ anyagok kiválasztása mellett megfelelõ szigeteléssel
és profi kivitelezéssel oldották meg.

beérkezõ pályázatok rendkívül magas száma is mutat. A másik uniós intézkedés a turisztikai szálláshelyek bõvítését segíti elõ. Ez a pályázati ablak tipikusan a versenyszféra számára tesz elérhetõvé plusz forrásokat.
Utóbbi intézkedést a ROP IH 2005. májusában hirdette meg másodszor és alig három hónap alatt, mintegy 300 pályázat született. A beérkezett pályázatok összes forrásigénye a 17 milliárd forintot is meghaladja,
az elbírálás folyamatos. A kiemelt fontosságú intézkedés két jól elkülöníthetõ komponensbõl áll: az egyik kifejezetten a szálláshelyek bõvítését, vagy új szálláshelyek kialakítását célozza. A másik komponens révén a turisztikai vonzerõhöz kapcsolódó szolgáltatás – fejlesztések finanszírozhatóak.
A különbözõ régiókban szerzett tapasztalatokat elemezve az operatív
program pályázati feltételrendszere is rugalmasan illeszkedik az igényekhez. A 2005-ös pályázatok esetében a hátrányos helyzetû régiókban
megvalósuló projektek támogatási aránya 50%-ra emelkedett, a likviditási gondok áthidalására a nyertes pályázó a támogatás 20%-át elõlegként igényelheti a megvalósítás elsõ szakaszában.
Az idei évben földrajzilag kijelöl jogosultak köre kis mértékben módosult, a támogatható tevékenységek köre a felmerült igényekhez igazodva bõvült, illetve több szervezet mentesült a biztosíték kötelezettség
alól.
Az intézkedés tapasztalatai, az egyes komponensekre beadott pályázatok száma és az igényelt forrás mértéke arra utalnak, hogy Magyarországon még mindig a megfelelõ számú és minõségû szálláshely kialakítása az egyik legfontosabb turisztikai fejlesztési feladat.

Energiatudatos építkezés

A passzívház
Ezt a gondolatiságot továbbfejlesztve született meg a passzívház fogalma, amelynél a ház
üzemeltetéséhez szükséges energia az „épületen
belül” keletkezik. Vagyis olyan a megújuló
energiaforrások felhasználását lehetõvé tévõ berendezésekkel hozzák létre az energiát, amelyeket már a tervezés során beépítenek a házba.
Ilyenek például a nap- és szélenergiát hasznosító készülékek.
Nyugat-Európában egyre inkább elterjedt
az energiatudatos fogyasztói hozzáállás, ez is
jól látszik csupán abból a ténybõl is, hogy az
elmúlt egy-két évben már több mint ezer

passzívház épült Németországban, és Ausztriában is egyre többen igyekeznek megfelelni a
Passzívház Tanúsítvány követelményeinek.
Az igazolás megszerzéséhez komoly követelményrendszert állítottak fel az osztrákok: meghatározzák az égési hõ és az eredeti energia –
melegvíz és áram – felhasználásának maximumát (15kWh/m2, illetve 120 kWh/m2), valamint a légnyomás értékének is kisebbnek kell
lennie 0,6 h-1-nél.
Passzívház építésénél igen nagy szerepet játszik a nyílászárók helyes megválasztása is, hiszen a megfelelõ hõszigeteléssel minimálisra
csökkenhetõ a hõveszteség. A jó hõszigetelésû
ablakok segítségével a tetõtérben megszüntethetõ annak a veszélye, hogy a meleg kiszökjön a
beltérbõl, és a hõhidak kialakulásának esélye is
megszûnik.
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Kimeríthetetlen energiaforrás
Húsz perc alatt a nap annyi energiát sugároz a
földre, amennyi az emberiség éves energiaszükséglete, és ez a forrás szinte kimeríthetetlen. A mai energiahordozó nyersanyagok – a
szén, az olaj és a földgáz – csak korlátozottan
állnak rendelkezésre, ebbõl adódóan a jövõben
egyre drágábbá és nehezebben hozzáférhetõvé
válnak majd.
Annak ellenére, hogy a nap adja az egyik
legjobban kihasználható alternatív energiaforrást, ma Magyarországon csupán a villamos
energia 2–3%-át állítják elõ megújuló energiaforrásból. Pedig az Európai Parlament határozata alapján 2010-re az alternatív energiaforrások arányának minden tagországban el kellene érni átlagosan a 12%-ot. Ezt az értéket Németországban már sikerült is elérni, vagyis a
villamos energia több mint 10%-át hozzák létre bioenergiával. Ez 57 millió tonna CO2 kibocsátástól kíméli meg a környezetet.
A szolárrendszerek tökéletes technikai

megoldást nyújtanak az energiafelhasználás
csökkentésére. Nem véletlenül, a tetõablak
üzletágon belül fejlesztették ki ezeket az újításokat, hiszen a napkollektorok legalkalmasabb telepítési helyszíne természetesen a tetõ:
itt biztosítható legkönnyebben a megfelelõ tájolás és dõlésszög, valamint a teljes árnyékmentesség.
A szolárrendszer lényege, hogy a tetõ síkjába integrált napkollektorok összegyûjtik a nap
sugarait, és felmelegítik a zárt rendszerben keringõ szolárfolyadékot, amely ezután felmelegíti a tartályban lévõ használati vizet. Ennek
segítségével egy hatfõs háztartás éves melegvíz-felhasználásának 65–75%-a fedezhetõ, ráadásul ezzel egy idõben a fûtési energia egy része is kiváltható.
A berendezések továbbfejlesztésével már
áram is termelhetõ a napfény közremûködésével. Tetõbe építhetõ modulok segítségével a
beesõ napsugarak elõször egyenárammá, majd

TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest fõváros lakáskoncepciója
elfogadásáról
A Budapest Fõváros Közgyûlése a közelmúltban elfogadta a Budapest hosszú távú lakáskoncepcióját és középtávú lakásprogramját.
A fõváros lakhatóságának növelése érdekében olyan lakásállománnyal kell rendelkeznie, amely térben, mennyiségben és minõségben széles választékot nyújt az átalakuló, fejlõdõ lakásigények kielégítésére – derül ki a dokumentumból. Az egyik változás 7-9 év múlva várható, amikor az elmúlt évek óta fokozott
ütemben épülõ kis lakásokba költözõ „fészekrakó” egyedülálló
fiatalok, fiatal párok, a gyermekek megérkezését követõen nagyobb lakásokba szeretnének költözni. Ez a tendencia – a hazai és
az európai kutatások szerint – egybeesik a zöldövezeti, kertkapcsolattal rendelkezõ lakásigény megjelenésével, és ebbõl a lakásfajtából viszonylag Budapesten szerény a kínálat. Ezért – elejét
véve a kényszerû szuburbanizáció növekedésének, egyúttal csökkentve az elmúlt évtizedben kialakult „szuburbanizációs körfolyamatot” – a következõ évtizedben a jelenleginél lényegesen

több 80-100 négyzetméteres, zöldövezeti lakást kell építeni.
Ugyanakkor várhatóan a lakásukat kinövõ „fészekrakók” jelentõs
részének jövedelmi viszonyai nem teszik majd lehetõvé az egyszerû minõségi lakáscserét, számukra jelenthet megoldást a színvonalas magán-bérlakásépítés megjelenése. Ennek következtében javulni fog a lakásbérlés ma még inkább kényszerként jelentkezõ társadalmi megítélése, illetve a jelenlegi mintegy 10 százaléknyi bérlakás-állomány 20-25 százalékra nõ majd.
A történelmi városrészek kiszélesedõ rehabilitációján belül
épülõ lakások mellett növekvõ szerepet kapnak a „rozsdaövezetekben” létesülõ új lakónegyedek, az ilyen lakások aránya a jelenlegi 24 százalékról mintegy 40 százalékra növekszik majd. A lakótelep-rehabilitáció kapcsán megépülõ – és mennyiségében várhatóan csak kisebb szerepet játszó – lakások mellett jelentõs hányadot tesznek ki a kertvárosias lakóterületekhez csatlakozóan,
zöldmezõs beruházásként megvalósuló társasházas zöldövezeti
lakásépítési projektek, amelyek a távolabbra költözés alternatívájaként ökológiai és városüzemeltetési szempontból is lényeges
szerepet töltenek be.
Ujj Attila
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége elnöke

Lakásépítés Budapesten
A 2004. év országos lakásépítési adatainak
vizsgálatából kiderül, hogy a lakásépítések
meghatározó lendületét a budapesti építkezések adták, így:
100 új lakásból 23 a fõvárosban épült,
majd ez v elsõ negyedévének adatai alapján
ez az arány tovább nõtt. Az újonnan kiadott
építési engedélyek száma Budapesten 2003ról 2004-re 21 százalékkal nõtt. Javult a komfortfokozatuk is: 90 százalékuk összkomfortos. A fõvárosban épülõ lakások átlagos alapterülete tavaly 71 négyzetméter volt. A lakást
vásárlók inkább a kisebb lakásokat keresik, a
nagyobb lakások kevésbé kelendõek. Ezt a jelenséget tapasztalták a XX. kerületi Mediterrán lakópark beruházói is, akiknek nemrégiben módosítani kellett a négy évvel ezelõtt
készült terveket, ugyanis a nagyobb alapterü-

egy ehhez szükséges eszköz segítségével már
váltóárammá alakíthatók. A szolarrendszereket
gyártó cégek folyamatosan tökéletesítik szolárrendszereiket, az elmúlt idõszak legjelentõsebb
továbblépése, hogy a multikristályos napelemekrõl áttértek monokristályosra.
Az egyik legnagyobb elõnye a rendszereknek, hogy igény szerint össze lehet építeni õket
a telep kandallóval vagy biomassza kazánnal
is, vagy bármilyen más alternatív energiával
üzemelõ rendszerrel.
Három érv a szolárrendszerek mellett
1. Kifizetõdõ befektetés: egyszeri beruházást igényelnek, de segítségükkel késõbb szinte ingyen, számottevõ üzemeltetési költség
nélkül fedezhetõ az energiaszükséglet jelentõs
része.
2. Hozzáadott érték: a ház értékét jelentõsen
növeljük, ráadásul a napkollektorok élettartama több mint 20 év.
3. Környezettudatos életmód: a kibocsátott
káros anyagok csökkentésével egyszerûen járulhatunk hozzá a környezetszennyezés elleni
harchoz is.

letû lakásokra egyszerûen nem találtak vevõt.
Amint az önkormányzat illetékesétõl megtudtuk, emiatt a lakóparkba jóval többen költöznek az elkövetkezõ idõszakban, ugyanis a tervezett 850 lakás helyett több mint 1100-at alakítanak ki.
A 2000 és 2004 között épült magánerõs lakások ötöde a XIII. kerületben található (6550
db), míg a III. kerületben (4805 db) és a XVI.
kerületben (4360 db) is magas a magánerõs
építkezések száma. Budapesten átlagosan közel háromszor annyi lakás épült tavaly, mint
2000-ben. A legkisebb lakások többsége a XIII. kerületben (2780), illetve a IX. kerületben
(1189) található. A 91 négyzetméteres vagy
annál nagyobb ingatlanok közel ötöde a XV.
kerületben (300), illetve a XVII. kerületben
(379) épült.

Az elmúlt öt évben Budapesten 58 748 építési engedélyt adtak ki, a legtöbbet a XIII. és a
XIV. kerületben, összesen 7847-et, illetve
7182-t.
A vizsgált idõszakban 1102 önkormányzati
lakás épült a fõvárosban. A legtöbb, 288 darab
a IV. kerületben, ezt követi a XIII. kerület 163
lakással, míg a dobogó harmadik fokán a XI.
kerület áll 142 lakással. Az önkormányzatok a
lakások egyharmadát szociális alapon adják
bérbe. A magánerõs lakásépítések lendülete a
közeljövõben bizonyosan folytatódik, hiszen
2004 decemberében 2 lakás híján 20 ezer építése volt még folyamatban. A statisztikák szerint az elkövetkezõ két évben összesen 20 537
lakás válik beköltözhetõvé Budapesten.
Ujj Attila
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége
Elnöke

(Folytatás a 6. oldalon)
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A MULTI ALARM FELVONÓ
TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSA
Cégünk, a MULTI ALARM Rt. 1991 óta van jelen a magyar biztonságtechnikai piacon. A vagyonvédelmi eszközök telepítése mellett
kiépítettük az ország legnagyobb számítógépes távfelügyeletét,
amelynek segítségével a nap 24 órájában folyamatosan felügyeljük a
rendszerünkhöz kapcsolt közel 25 ezer ügyfelünk objektumait. Biztonsági szolgálatunk – a beérkezett jelzést követõen – bármely napszakban, szerzõdésben vállalt idõn belül a helyszínre érkezik és intézkedik.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen tevékenységünk folyamatosan bõvült és ma már a távfelügyeletben betöltött piacvezetõ
szerepünk mellett jelentõs súlyt képviselünk a behatolásjelzõ-, tûzjelzõ-, video- és térfigyelõ rendszerek telepítésében is.
A piaci igényeknek megfelelõen, a mindennapi élet fontos tartozékának tekinthetõ liftek távfelügyeletét is el tudjuk látni saját fejlesztésû GSM-alapú vészjelzõ berendezésünk segítségével. A liftfelügyeleti szolgáltatásunkat már igénybevevõ, több mint 700 lift utasai nyugodtan utaznak, mert kivonuló szolgálatunk munkatársai az ügyeletünkre érkezõ vészjelzést követõen 15 percen belül a helyszínre érkeznek és megkezdik a liftben rekedt személyek kimentését. A felvonók üzemeltetõi is biztonságban érzik magukat, hiszen õk már tudják,
azzal, hogy cégünket bízták meg a liftfelügyelet ellátásával, egy minden korábbi megoldásnál gazdaságosabb, a nap 24 órájában rendelkezésre álló szolgáltatást választottak.
A vészjelzõ készüléket a lakóknak nem kell megvásárolniuk, azt
egyszeri rendszerbelépési díj ellenében átadjuk az üzemeltetõnek. Ez
a konstrukció az üzemeltetõ számára egyben örökös garanciát is jelent.

A GSM-alapú vészjelzõ egyszeri belépési díja:
60 000 Ft+ÁFA/lift
Egyszeri beszerelési költsége : 10 000 Ft+ÁFA/lift
Vészvilágítás / ha szükséges) a kabinban:
10 000 Ft+ÁFA/lift
A vészjelzõ 24 órás távfelügyelete kivonulással:
8500 Ft+ÁFA/lift/hó.
Több vészjelzõ egyidejû megrendelése esetén Társaságunk
az eszköz egyszeri belépési- és a távfelügyelet havi díjából is –
a megrendelt mennyiségtõl függõen – kedvezményt tud adni!
Szaktanácsadóink szívesen bemutatják Önöknek a készüléket, amit módjukban áll ki is próbálni, hogy meggyõzõdhessenek annak mûködésérõl, egyszerû kezelhetõségérõl.
Felvonó távfelügyeleti szolgáltatásunkkal kapcsolatban az
alábbi telefonszámokon adunk bõvebb felvilágosítást:
Budapest: 1/666-21-48 30/650-72-23
Vidék: 72/513-662 30/247-61-65
További szolgáltatásainkról ügyfélszolgálataink készséggel
tájékoztatják:
1106 Budapest, Fátyolka u. 4. 1/666-21-60
1092 Budapest, Bakáts tér 2. 1/666-22-90
7621 Pécs, Perczel M. utca 15. 72/513-110
8230 Balatonfüred, Petõfi S. utca 37. 87/483-049
MULTI ALARM ZRT.
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Szemétdíj csökkentésének lehetõsége lakóközösségeknél
az univerzális tömörítõprés alkalmazásával
Az EU 94/62 sz. ajánlása elõírja hazánk
számára a csomagolási hulladékok 50%ban történõ kötelezõ hasznosítási arányát.
Magyarországon a csomagolásokat legnagyobb arányban, az úgynevezett PET palackos, nem újra felhasználható (ásványvíz, üdítõ) csomagolás teszi ki, 2005 évben
ez a mennyiség mintegy 1.2 milliárd darabot jelent. Szakemberek véleménye és értékelése szerint, belátható idõn belül ezen
csomagolási mód nem fog csökkenni, ezért
fontos ezen palackok szelektív gyûjtése és
az újrafelhasználási körbe történõ bekapcsolása. Az elmúlt idõszakban látványos
eredményeket sikerült elérni a szelektív
gyûjtés területén, hiszen mindenki tapasztalhatja, hogy jellemzõen a nagyvárosokban, gombamód szaporodnak a gyûjtõszigetek és hulladékudvarok.
A hulladékszigetek üzemeltetõinek nyilatkozataiból kiderült, hogy a magyar lakosság azon része, mely használja a hulladékszigeteket, európai átlagot meghaladó
találati arányban használja szelektív gyûjtésre a színes konténereket, vagyis magas
százalékban megfelelõ helyre kerül a bedobott, újrahasznosításra alkalmas hulladék.
Azon tény is nyilvánvaló azonban, hogy

a hulladékszigeteket nem mindenki tudja
vagy akarja használni, és így továbbra is
meghatározó az a helyi közösségeknél keletkezõ csomagolási hulladék mennyisége,
mely tömörítés és szelektálás nélkül kerül a
kommunális szemétbe.
Felmérések szerint a háztartásokban keletkezõ mûanyag (PET) palackok térfogata
a teljes hulladékmennyiség térfogatáshoz
viszonyítva 0-30% intervallumban mozog.
(A jelzett százalékos eloszlást természetesen több tényezõ is befolyásolja, mint például a jövedelmi viszonyok, a fogyasztási
szokások, korosztály, lakóhely, város vidék, üdülõövezet stb.)
Összességében kimutatható, hogy a
PET csomagolású palackok túlnyomó része családi háztartásba kerül, célszerû tehát
a helyben történõ tömörítést és szelektálást
itt kezdeni. Ezen feladatot leggazdaságosabban és legcélravezetõbben akkor lehet
megoldani, ha a helyi közösségek tagjai
minél nagyobb számban tömörítik majd
szelektálják, a keletkezõ csomagolási hulladékot.
A szövetkezeti és társasházak közösségei részére lett kifejlesztve az a magyar,
ipari mintaoltalommal védett találmány,

mely a lakóházak, közösségek hulladéktárolóiba kerülhet felszerelésre. Használatával a helyi közösség, már szervezetten tudja tömöríteni és szelektálva gyûjteni a mûanyag palackokat, alumínium és tetrapak
dobozokat.
A lakóházakban például az univerzális
tömörítõ készülék alkalmazásával, a szelektíven és tömörítve rendszeresen összegyûjtött csomagolási hulladék elszállíttatása megszervezhetõ, sõt a lakóközösség a
hulladék ellenértékeként még bevételhez is
juthat.
A helyi közösségek, amennyiben használják az univerzális kézi prést, abban az
esetben a keletkezõ hulladék össztérfogatánál mintegy 10-15% csökkenéssel
számolhatnak. A tömörített mûanyag palack szelektív gyûjtése és elszállítása esetén, a hulladék térfogatmennyisége akár
30%-kal is csökkenthetõ, és ez által lehetõség nyílik a szemétdíj arányos csökkentésére is.
Minden további információ elérhetõ:
www.pet-press.uw.hu honlapon, valamint
a 06-1-4054367 és a 06 20/9664445 telefonszámokon.
Bangha Tibor

Animal X Wildlife Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Cím: Székesfehérvár, Bártfai út. 10.
Tel: 06-20-9-549-161, 06-20-4-101-351
E-mail: animalxbt@freemail.hu
Web: http://animalxwildlife.fw.hu)

Galamb élvebefogás lakóépületeken, padlásokon, ipari- és közterületeken.

Galamb távoltartó tüskesor többféle kivitelben.
A termék hatékonysága garantált és bármilyen felületen alkalmazható.
Cégünk vállalja az egyéb állatok befogását és az általuk okozott károk elhárítását is:
madár, denevér, macska, kutya, nyest, stb.
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Az idei lakáspolitika fontosabb lépései,
eredményei és tapasztalatai
A lakáspiac és a támogatások
fontosabb mutatói
Az elmúlt években jelentõsen nõtt az új lakások építése. Míg 1999-ben a használatba adott
lakások száma épphogy meghaladta a 19 ezret, az új lakások száma 2001-ben 28 ezer,
2004-ben közel 44 ezer volt. A növekedés az
épített lakások mutatóiban is jelentõs változásokat hozott:
– jelentõsen nõtt a vállalkozások által, értékesítési céllal épített lakások aránya (1999:
11,4, 2004: 36,6 százalék),
– az építések egyre inkább a fõváros és
környékére, illetve a nagyvárosokra koncentrálódtak,
– csökken az épített lakások átlagos alapterülete. 1999-ben ez az érték 100 m2 volt,
2004-ben 93 m2. Radikálisan nõ a kis alapterületû lakások aránya,
– nagyságrenddel emelkedett az új építésû
lakások ára.
Radikálisan nõttek az állam lakáscélú támogatásai is. Miközben 2001-ben – az akkor
a GM által kezelt – lakáscélú elõirányzat 60
milliárd forint nagyságrendet képviselt, ez a
sor a 2005. évi költségvetésben kb. 215 milliárd Ft-ot tett ki.
Ez utóbbi értékelésénél tudnunk kell, hogy
az összeg nagy részét azon „kumulálódó” kötelezettségek fedik le, amelyek az elmúlt
években felvett támogatott lakáshitelek adott

évre esõ állami kamattámogatásainak kifizetésébõl, valamint az egyéb „determinációkból” tevõdik össze.
Az elsõ háromnegyedév jellemzõi:
– a használatba vett lakások száma az elsõ
háromnegyedévben 4 százalékkal nõtt, a kiadott építési engedélyek száma 9 százalékkal
csökkent. A 2004. és 2005. évek harmadik negyedévét tekintve mindkét mutatóban csökkenés látható,
– a hitelszerzõdések száma és értéke
nagyságrendben hasonló az elõzõ évéhez,
ezen belül azonban jelentõsen nõtt a deviza
alapú hitelek aránya,
– a vizsgált idõszakban a keresleti piac kínálativá alakult.
A korábbi lakáshiánnyal szemben ma azt
látjuk, hogy az új építésû lakások tömegesen
keresik vevõjüket: az eladatlan új lakások számát a fejlesztõk 8-12 ezer darabra becsülik.
Ez a szám – figyelembe véve, hogy a vállalkozói építések aránya a már említett 36,6 százalék – meglehetõsen ijesztõnek tûnik.
A jelenségek felvetik az állam a lakásépítéssel kapcsolatos feladati újragondolásának kérdését.

Fészekrakó program elemei
A Fészekrakó programot a kormány 2005.
februárjában hirdette meg. A cél az volt,
hogy a korábbi lakástámogatási rendszer
negatív hatásainak visszaszorítását követõ-

en az állami támogatások a ténylegesen rászorultak, illetve a célzott rétegek lakáshoz jutását segítsék.
A fészekrakó program a következõ négy
elemet tartalmazta:
– jelentõsen emelkedtek a „szocpol” kedvezmény juttatásai. Egy három gyermekes
család esetében például a 2005. február elõtti
3,2 millió Ft-ról 3,8 millió Ft-ra emelkedett
(ez a támogatás 2002-ben 2,2 millió Ft volt),
– új elemként lépett be a fiatalok hitelfelvételét segítõ állami kezességvállalás rendszere, amelyben a 30 év alatti házaspárok,
élettársak, valamint gyermeküket egyedül nevelõk számára az állam kezességet vállal abban az esetben, ha a saját erejük eléri a 10 százalékot (ezt a szocpol kedvezmény is fedezheti). A kezességvállalás új és használt lakás
vásárlására, illetve forint és deviza alapú hitel
felvétele esetén egyaránt igénybe vehetõ,
– a Fiatalok Otthonteremtési Támogatása
(FOT) a 35 év alattiak használt lakás vásárlását segíti a „félszocpol”, azaz a szocpol 50
százaléka felvételének lehetõségével,

A Magyar Közlönyben megjelent
lakásszövetkezetekre vonatkozó
jogszabályok
(2005. november 21-tõl
2005. november 30-ig)
2005: CXIX. tv. MK 150. szám
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról
2005: CXX. tv. MK 150. szám
Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról
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248/2005. (XI.15.) Korm. r. MK 150. szám
Az okmányirodák által történõ tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól
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– az üresen álló magántulajdonban lévõ
lakások bérbeadásának ösztönzését célozta a
lakbér-támogatási pályázat, amelyet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 2005. áprilisában hirdetett meg szeptember 30-i határidõvel. A családonként 7000 Ft/hónap nagyságú támogatást önkormányzatok pályázhatták, amennyiben vállalták további 7000 Ft/hónap kifizetését.

A fészekrakó program
eredményei, tapasztalatai
A Fészekrakó program az eltelt idõ rövidsége
miatt még nem értékelhetõ átfogóan, ugyanakkor megfogalmazhatók olyan tapasztalatok,
amelyek – olykor már meghozott döntések
formájában is – mutatják azok hatását, hasznosságát.
a) A szociálpolitikai kedvezmények emelése segíti a családokat az új lakások építésében, illetve vásárlásában. A kedvezményt
2005. novemberéig mintegy 21 ezer család
vette igénybe.
b) Az állami kezességvállalás lehetõségével közel 6 ezer lakásvásárló élt. A kormány –
a program indításakor tett ígéretének megfelelõen – a program elsõ féléve tapasztalatainak összegzését követõen a támogatás igénybevételének korhatárát októberben 30 évrõl
35 évre emelte. A támogatást ilyen módon
olyan korosztályra terjed ki, amely napjainkban a legnagyobb valószínûséggel kerül
szembe a családalapítás, illetve az önálló lakásszerzés problémakörével.
c) Nagy az érdeklõdés a FOT-ra vonatkozóan is. A kormány a 2005. évi költségvetésben meghatározott 7 milliárd Ft összeget két
lépésben 16 milliárd Ft-ra emelte, ugyanakkor
szigorítani kellett az igénybevétel feltételeit.
A lehetõséggel eddig mintegy 10 ezer család
élt, akik összesen mintegy 12 milliárd Ft támogatásban részesültek. A szigorításokat az
önkormányzatok és pénzintézetek által is jelzett jelenségek tették szükségessé, amelyek
szerint nagy számban veszik igénybe a támogatást komfort nélküli, túlértékelt vételáron
történõ vásárlásokhoz is.
d) A lakbér-támogatási pályázat – a jelenlegi feltételek mellett – nem hozott áttörést a
bérlakáshiány
megoldása,
illetve
a
bérlakáspiac „kifehérítése” területén. A tapasztalat azt mutatja, hogy az összesen 14
ezer Ft támogatás ugyan nem lenne alacsony,
a tulajdonos bevételét terhelõ, 20 százalékról
25 százalékra emelt forrásadó-fizetési kötelezettség mellett nem jelent igazi vonzerõt.

Az iparosított technológiájú
épületek energiatakarékos
felújításának pályázata
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítását célzó pályázat
finanszírozására a költségvetés közel 8 milliárd Ft elõirányzatot tartalmaz. A korábbi pályázatok eredményeként a 2004-ben beérkezett pályázatokkal bezáróan – összesen 49500
lakás kapott támogatást, mintegy 6,1 milliárd
Ft értékben.
A pályázat tapasztalatai azt mutatják, hogy
a szükséges lakossági, illetve önkormányzati
saját erõ hiánya sok helyen akadályozza a pá-

lyázaton való részvételt. A saját erõ megteremtését segíti a Panel Plusz hitelprogram,
amelyet a Magyar Fejlesztési Bank nyújt a kereskedelmi bankok közremûködésével.
A Panel Plusz hitel bevezetése és a december 30-ig meghosszabbított beadási határidõ
hatására rendkívül megnõtt a pályázat iránti
érdeklõdés. Az eredeti határidõre készülõ önkormányzatok közel 5 milliárd Ft támogatási
igényt nyújtottak be, ami az év végéig óvatos
becslés alapján is megduplázódhat.
A legfontosabb tapasztalatok a következõk:
– növekszik az egy lakásra átlagosan igényelt támogatás, nõ a beruházások értéke. A
felújítások a komplexitás irányába mozdultak, amibõl az energiahatékonyság emelkedése is következik,
– áttörés tapasztalható a fõvárosi kerületeknél. Miközben a korábbi években Budapest részvétele elenyészõ volt, a határidõ
meghosszabbítását kihasználva sok kerület
meghirdette helyi pályázatát, és így bekapcsolódik a programba.
A megnövekedett érdeklõdés ugyanakkor
felveti azt a kérdést, hogy van-e megfelelõ
színvonalú és garanciákkal, referenciákkal
rendelkezõ kapacitás a felújítási feladatok elvégzésére, hogyan tudják a társasházak laikus
képviselõi lebonyolítani a napi tevékenységüktõl idegen, sokszor több tíz-, vagy százmilliós beruházásokat. A vállalkozók kiválasztásának könnyítésére alakította ki az
ÉPMI Kht. – együttmûködve az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatallal és a hazai szakmai szervezetekkel – az Építési Vállalkozók
Minõsítési rendszerét, amelyet a www.emi.hu
honlapon tesz közzé. A rendszerbe azok a vállalkozások kerülhetnek be, amelyek megfelelnek a tevékenységet, felkészültséget, a pénzügyi helyzetet, a szervezeti stabilitást, a referenciákat egyaránt vizsgáló követelményeknek.
Az ÉMI az iparosított technológiával épült
lakóépületek felújítására vonatkozó tudnivalókat tartalmazó kézikönyv megjelentetésével
is segíti a társasházak döntéshozatalát, illetve
a projektek megvalósítását.

A lakástámogatási rendszer
továbblépésének lehetõségei és
feladatai
Az építõiparban és a lakáspiacon kialakult
helyzet és a 2007-2013. közötti idõszak fejlesztéseit megfogalmazó Nemzeti Fejlesztési
Terv vállalásainak megvalósítása egyaránt
megköveteli egy átfogó építésügyi politika kialakítását – függetlenül annak intézményi
megvalósulási kereteitõl. Az építésügyi politika a gazdaságpolitika részeként alkalmas
olyan kérdések kezelésére, mint amilyen az új
lakások túlkínálata, a „körbetartozások” problémaköre, vagy a lakáspolitika, a szociálpolitika és a regionális fejlõdés összehangolása.
Mindezek mellett konszenzus látszik kialakulni abban, hogy a jelenlegi, 2001. óta
mûködõ állami lakástámogatások rendszerét
meg kell õrizni, és folytatni kell a „panel”
programot – a hatékonyság növelése mellett.
A rendszer stabilitása biztonságot adna a piac
szereplõinek: családoknak és vállalkozóknak,

az önálló lakás megszerzésére törekvõknek és
a régi lakásukat felújítani kívánóknak.
Csider László
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