KÖNNYÛSZERKEZETES KANADAI HÁZAK
OLCSÓ ÁR - GYORSASÁG - MAGAS MINÕSÉG!
A móri kistérségben még ritkán találkoz
hatunk a legmagasabb építéstechnológiai,
esztétikai és kényelmi igényeket is kielégí
tõ fa
vázszerkezetes építési módszerrel,
mely ma Kanadában és az USA-ban a leg

el
terj
edtebb.
Parajdi Gábor úr, a kanadai típusú fa
szer
ke
zetes házak
kivitelezésével foglakozó MAGUS-HOUSE Kft. kizárólagos
Fejér megyei képviselõje szerint legalább öt komoly ok is
van arra, hogy a mai házépítõk ezt a techno
ló
giát
vá
lasszák: Elsõ a gyorsaság, amely a szerzõ
dés
kö
tés
tõl
számítva 4 hónapos kulcs
rakész átadási idõt jelent,
garantált áron és elõre kiszámítható költségek mellett. Ez
különösen akkor fontos, ha újabb otthon építésérõl van
szó és az ingatlan értékesítõjének ha
táridõre kell új
lakásába kiköltöznie. A második komoly elõny az olcsóság,
hiszen az építtetõ kettõs költségmegtakarítást érhet el. Az
építési költség kb. 20 %-kal kisebb, mint a hagyományos
épí
té
si mó
dok esetén, a korszerû technológiának és
szigetelõanyagoknak köszönhetõen pedig e házak
hõszigetelési képessége minimum kétszerese a
téglaépületeknek, így a fûtésük akár 50 %-kal is keveseb
be kerülhet. A szerzõ
déses biztonság érdekében a cég
ügyfeleivel ügyvéd közremûködésével köt kivitelezési szer
zõdést, amelyben részletes költségvetés és árgarancia van
a munkára vonatkozóan. A fizetésre az építés ideje alatt 9
ütemben kerül sor szakaszos átadás-átvételek mellett, ami
különösen a hitelfelvevõk számára lehet fontos. Lényeges
az egyedi igényeknek meg
felelõ, esz
tétikus kivitelezés,
ezek a házak ugyanis külsõ megjelenésükben mindenben
megfelelnek a mai kor igényeinek, belsõ téri kia
la
kításuknak pedig csak a fantázia szabhat határt. Feltételenül
meg kell még említenünk az elkészült épületek hosszú
élettarta
mát, amely leg
ke
ve
sebb 100-120 év, a favázas
szerkezetre pedig a MAGUS-HOUSE Kft. 50 évre (!) vállal
garanciát. A faszerkezetes házépítési technológiát ma már
a magyar tervezõk is jól ismerik és természetesen az ilyen
típusú házak építése során is igénybevehetõ minden ismert
államilag meghirdetett hi
tel
lehetõség és tá
mogatás. A
Magyarországon eddig elkészült referenciaházak elõzetes
egyeztetés alapján
személyesen
is
megtekinthetõk. A
cég személyre szóló
tanácsadással várja
minden építtetõ ér
deklõdését.

Telefon:
06/30/9593-913

FHL BJÖRN RADIÁTOROK MÓRRÓL
CSÚCSMINÕSÉG A FÛTÉSTECHNIKÁBAN!

A már elkészült otthonok berendezése, felújítása
során egy
re fontosabb szerephez jut a korszerû
fûtéstechnika, mivel nemcsak kényelmi és esztétikai, hanem
gazdaságossági szempontból is kihatással van a bentlakók
életkörülményeire. Móron, a Velegi úton rendezkedett be az
FHL BJÖRN Hungary Kft., amely formatervezett csõradiátorok
gyártásával és forgalmazásával elégíti ki a növekvõ fogyasz
tói igényeket. Az FHL radiátorcsalád tagjai a modern belsõ
épí
té
szeti igényeknek is megfelelõ fûtéstechnikai be
ren
dezések, ame
lyek többféle típusban (Theodora, Laguna,
Mistral, Neptunus, Saturnus), ívelt, szimmetrikus és asszim
metrikus formában készülnek. Külsõ megjelenésében a kar
csú és esztétikus formák mellett a rendelhetõ színek széles
skálája biztosítja e radiátorok harmonikus megjelenését
bármely helyiség szín- és berendezésvilágában. Felszerelé
sükkel kivételesen barátságos, harmonikus és higiénikus
környezetet teremthetünk a lakóházakban, de akár szállo
dákban, sport - és egészségügyi létesítményekben is. A radi
á

torok egy vagy két
csöves, alsó és fel
sõ elosz
tá
sú fûtési
rendszerekben egyaránt alkalmazhatók. Különlegességük,
hogy elektromos fûtõbetéttel is mûködtethetõk, amely a köz
ponti fûtési rendszer szünetelése esetén is biztosítja a lakás
egyes helyiségeinek elkülönült melegen tartását. Az FHL
BJÖRN csõradiátorok 12-15 féle típusméretben készülnek,
de a megrendelõ kívánságára egyes típu
sokból a standard kiviteltõl eltérõ egyedi
méretek
gyártását
is vállaljuk. A termékkel és a forgalmazás
sal kapcsolatban további információ a
www.fhl.hu honlapunkon található.
FHL BJÖRN Hungary Kft.,
8060 Mór, Velegi u. 5-7. Tel.: 22/407111, 06/20/3680-813, Fax: 22/562-217
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Helyi ingatlanpiaci áttekintés

A móri kistérség összesített lakásállománya közel
13.000 családi ház és lakás, egy lakóingatlanban
átlagosan 3 fô lakik. A lakások, családi házak nagy
része a XX. század második felében épült és döntõ
többségük ma már magántulajdonban van. Szinte
mindegyik térségi települési önkormányzatnak van
szociális jellegû bérlakása, de ezek aránya az ösz
szes lakásállományon belül minimális (0,5-3 %
közötti) és e lakások jellemzõen alacsony komfortfo
kozatúak. Ahol korábban tanácsi, önkormányzati
bérlakások nagyobb számban voltak, azokat
többségében értékesítették a bentlakó bérlõk
számára, mivel az önkormányzatoknak nem voltak
forrásaik a lakások állagának karbantartására,
korszerûsítésére.
A térség családi ház és lakásállományának mintegy
har
mada az 1970-es, 80-as években, a „kádá
ri
konszolidáció” idején önerõbõl jött létre, amikor az
állam a lakásépítést kiemelt szociális célnak tekintet
te és alacsony hi
telkamattal támogatta. Ebben az
idõszakban a szintén államilag támogatott, és így
ala
csonyan tartott víz-, villany-, és fûtõanyagárak
miatt sem az üzemeltetési költségeknek, sem pedig
az energiatakarékosságnak nem tulajdonítottak
meghatározó jelentõséget, ezért az építkezõk jellem
zõen nagy lakóterû és magas fajlagos fenntartási
költ
ségû ingatlanokat építettek. Móron szintén az
1970-es években épült meg az a panellakás állo
mány, amely ma több mint 1.100 családnak biztosít
összkomfortos lakóhelyet, és mára az ingatlanmobi
li
zációban ki
e
melt szerepet tölt be. 1990. után a
rendszerváltással együtt járó gazdasági és foglal
koztatási problémák, és a lakossági reáljövedelmek
csökkenése a móri térségben is visszavetette a lakás
építést. Nem kedvezett az építkezõknek, az új ingat
lant vásárlóknak az sem, hogy az állami hiteltámo
gatási rend
szer átalakult és jelentõsen meg
drá
gultak az új otthon építéséhez igénybevehetõ hitel
fel
vé
te
li lehetõségek. Az 1990-es évek közepétõl
ezért élénkült meg az akkor még viszonylag ala
csony áron elérhetõ hasz
nált lakások, ingatlanok
adás-vétele, és a piaci kereslet kiszolgálására meg
jelentek az elsõ ingatlanközvetítõ irodák is. A hasz
nált lakások iránti növekvõ kereslet miatt a másod
lagos forgalmazást a lakásárak állandó és bizonyos
idõ
szakokban ugrásszerû növekedése jellemezte,
így jó befektetés volt az ingatlan vásárlás. Az 1990es években az új lakások építése során jelentõsen
megnövekedett kommunális költségek miatt egyre
inkább elõtérbe került a modern építési technológi
ák alkalmazása, az épületek optimális mérettervezé
se és a fajlagosan alacsony fenntartási üzemeltetési
költségû épületgépészeti berendezések felszerelése.
A lakosság ezzel párhuzamosan egyre többet költött
meglevõ ingatlanjai modernizálására, korsze
rûsítésre is. A növekvõ minõségi igényeket teljes
egészében kiszolgálták az újonnan létrejött keres
kedelmi és szolgáltató vállalkozások, de az új laká
sok épí
té
sé
ben a forráshiány miatt nem történt
je
len
tõs át
tö
rés. A legutóbbi években a hitelezési
rendszer pozitív irányú változásának köszönhetõen
a legtöbb településen újra megnôtt a lakosság épí
tési kedve, és lassan, de folyamatosan bõvül, kor
szerûsödik a lakásállomány. 1997-tõl a móri kistér
ség
ben is so
kan kötöttek szerzõdést az ak
kor lét
rehozott lakástakarékpénztárak valamelyikével,
amelyek viszonylag rövid felhalmozási idõ után
ala
csony kamatú kölcsönnyújtással segítik az ott
honteremtést. Ezek a megtakarítások és kölcsönök
elsõ ízben 2002. évben jelennek meg a helyi lakás
piacon. Új lökést adott ennek a folyamatnak a pol
gári kor
mány
zat által az ezredfordulón bevezetett
állami hiteltámogatási rendszer, amely elõször csak
a tehetõsebb rétegeknek volt igazán kedvezõ, ma
viszont már az átlagjövedelmûek számára is egyre
inkább elérhetõvé teszi az építkezések, vásárlások
hi
tel
for
rá
sait. 2002-tõl ezt egészíti ki a tõke- és
kamattörlesztések után igénybe vehetõ kiemelkedõen
ma
gas adó
kedvez
mény, amely vélhetõen szintén
elõmozdítja a hitelfelvételi kedvet. Az új évezred elsõ
éveiben sem megoldott azonban még a szociálisan
leszakadók, a legalacsonyabb jövedelmûek lakás
problémája, akik önerõbõl képtelenek az otthonte
remtésre. Számukra csak a lakásbérlet jöhet szóba
megoldásként. Ezt felsimerve a móri önkormányzat

Idén már negyedik alkalommal jelentetjük meg a Ezerszó újság exkluzív kivitelû évvégi különszámát, amelyben a móri kistérséget érintô egy-egy kiemelt témával foglalkozunk. 2002. évi különszámunk témája - az
aktuális igényeket kielégítve - az ingatlanok építése, forgalmazása és az ehhez kapcsolódó hitel- és forrás
lehetôségek bemutatása.

18 db összkomfortos bérlakás felépítésére nyújtott
be a Széchenyi terv keretében pályázatot, amelyhez
2002. és 2003. évekre 33 millió Ft saját erõt különí
tett el.

Ingatlanpiaci hitellehetõségek
2001-ben kb. 30.000 új lakás épült Magyarorszá
gon. A 2002-re és 2003-ra kiadott építkezési enge
délyek alapján megbecsülhetõ, hogy legalább évi
40.000 körüli lesz az új otthonok száma. Míg
1990-ben egy négyzetméter új lakás átlagos építési
költsége 22 ezer Ft volt, addig ez a szám 1995-ben
már 73 ezer Ft-ra nõtt és 1999-ben már átlépte a
100 ezer Ft-os határt. 2001-ben minimum 120 ezer
Ft-ra volt szükség négyzetméterenként egy átlagos
felszereltségû új ingatlan felépítéséhez. A 1990-es
években a tõkeerõs lakossági építettõk már megé
pí
tet
ték ingatlanjaikat, ezért a jövõben várhatóan
nagyobb számban a kisebb tõkével rendelkezõ csa
lá
dok vágnak bele az építkezésbe. Számukra az
ott
hon
terem
tés csak úgy valósítható meg, hogy
annak költségeit nagyobb részben valamilyen hitel
forrás se
gítségével finan
szírozzák. Ugyanezt el
mondhatjuk a használt ingatlanok vásárlóiról is,
akik számára szintén nagy segítséget jelentenek a
különbözõ támogatott hitellehetõségek. 2000-tõl az
állam is elérkezettnek látta az idõt a segítségnyúj
tásra, amely el
sõsorban a vis
sza nem téríten
dõ
állami támogatásban, és a banki lakáshitelek
kamattámogatásában valósul meg. Rövid összeállí
tásunkban a fõbb hitel és támogatási lehetõségekrõl
nyújtunk áttekintést.

Kiegészítõ állami kamattámogatású hitelek

A közvetlen állami kamattámogatású hitelek jelen
tet
tek igazi áttörést a lakásépítések elõmozdí
tá
sá
ban, mivel ezek a hitelek 2001. végére már 3 %
alatti kamatmérték mellett is elérhetõk azok számá
ra, akiket az állam kiemelten kívánt támogatni.
Igénybevételére jogosultak a 35 év alatti fiatal
házasok elsõ közös, önálló lakásuk megszerzéséhez,
továbbá a három és többgyermekes családok, vala
mint azon kétgyermekesek, akik vállalják a harma
dik gyermek megszületését a szerzõdéstõl számított
há
rom éven be
lül. Az egyéb feltételek teljesítése
esetén jogosultak azok a házastársak is a kiemelt
kamatkedvezményre, akik külön-külön már rendel
keznek, vagy rendelkeztek saját otthonnal, de közös
la
k á
s uk
még
nem
volt.
A kölcsön futamideje minimum 5 évtõl maximum 35
évig terjedhet és a ka
mat
támogatást az állam a
folyósítástól számítva már 20 évre vállalja. A kérhetõ
hitelösszeg felsõ határa legfeljebb 10 millió forint
lehet. A kiemelt kamattámogatású hitelek minden
esetben a méltányolható lakásigényhez kötöttek.
A vonatkozó jogszabály alapján a méltányolható
lakásigény az új otthon szobaszámától, vételárától,
te
lek
ár nél
küli építési költség nagy
sá
gától, és az
együtt élõ család
ta
gok számától függ és azt a
lakóhely szerinti jegyzõnek kell igazolnia. Ez két sze
mély esetén egy-három lakószoba, három személy
esetén másfél-három és fél lakószoba, négy személy
esetén kettõ-négy lakószoba. Minden további sze
mély ese
tén fél szobával nõ a méltányolható
lakásigény mértékének felsõ határa. (Félszoba az a
lakószoba, amelynek alapterülete nem haladja meg
a 12 m2-t). Ez a hitellehetõség csak saját erõ meg
léte mellett igényelhetõ, melynek minimuma a folyó
sító banktól függõen 20%-tól 30%-ig terjedhet. Saját
erõnek elsõsorban a készpénz, a számlával igazolt
építõanyagok és befektetett munkák, a gyermekek
után járó lakásépítési kedvezmény, lakásbõvítési
kedvez
mény és az önkormányzati támogatások
számítanak.

llami kamattámogatásos
lakáscélú jelzáloghitelek

A jelzáloghitel a bankok számára az egyik legke
vésbé kockázatos kölcsön, ugyanis az adós mulasz

tása esetén a hitel fedezeteként felajánlott igatlanra
bejegyzett jelzálogjog alapján bármikor érvényesít
hetik követelésüket. Az így elért biztonság miatt e
hitelek ára jóval alacsonyabb, mint a tisztán piaci
tí
pu
sú hiteleké. Jelzáloghitelezéssel a jel
zá
logbankok mellett ma már a hagyományos pén
zintézetek is foglalkoznak. A jezálogbankokra külön
törvény vonatkozik, közülük legismertebb az állami
tulajdonú Föld
hitel és Jelzálogbank Rt. E bankok
hiteleinek forrása az általuk kibocsátott és a befek
tetõk által meg
vásárolt jelzáloglevél, az ál
taluk
folyósított köl
cs
ön biztosítéka pedig maga a
meghitelezett ingatlan. A jelzáloghitel konstruk
ciónak szerves része a bank által végzett érték
becslés, melynek során a bank felméri, hogy milyen
piaci értéke van vagy lesz a hitelbiztosítéknak. A
folyósított hitelösszeg általában a meglevõ vagy a
megépíteni kívánt ingatlan piaci értékének 50-70
%-áig terjedhet. Az állami otthonteremtési
támogatási rendszer új eleme a jelzáloglevél old
aláról támogatott kedvezményes lakáshitel. Az ilyen
hitelek forrásául szolgáló jelzáloglevél kamataihoz
az állam 2001. végétõl már 7% támogatást nyújt,
és ezért elõírja, hogy a hitelek kamatát a támogatás
idõtartama alatt a forrásul szol
gá
ló jelzáloglevél
ka
m ata
nem
haladhatja
meg.
A szakértõk szerint az ilyen típusú hitelek kamata a
kö
zeljövõben 9-10 % körül várható a megnövelt
állami támogatásnak köszönhetõen. Ezek a hitel
konstrukciók a Földhitel és Jelzálogbankkal együtt
mûködési szerzõdést kötött kereskedelmi bankoknál
és más értékesítési partnereknél érhetõk el fõként
azok számára, akik a kiegészítõ állami kamat
támogatású hi
te
lek felvételére nem jogosultak. A
hitel lakásfelújítás kivételével minden lakáscélra használt és új la
kás vásárlására, lakás építésére,
bõvítésére, korszerûsítésére - is felhasználható, és
igényléséhez a legtöbb esetben már a minimálbér
rel megegyezõ jövedelem igazolása is elégséges.
Hitelfolyósítás 5 év és 35 év közötti idõtartamra
kérhetõ, az igényelt hitelösszeg legfeljebb 30 millió
Ft lehet.

Kombinált hitellehetõségek

a/ Életbiztosítással kombinált jelzáloghitelek
Újabban már a biztosítók is kínálnak életbiztosítás
sal kombinált jelzáloghiteleket. Ezekben a konstruk
ciókban a kölcsön futamideje alatt a hitelfelvevõk
csak az esedékes kamatokat fizetik a hitelezõ pénz
intézetnek, és a futamidõ alatt rendszeresen befizetik
a fedezetül szolgáló tõkefelhalmozásos életbiztosí
tásuk ha
vi díját a biztosítónak. A biztosítási díjak
összege a futamidõ végén fedezi a kölcsön tõketar
tozását, melynek törlesztése egy összegben történik
a biztosító által kifizetendõ elérési összeg terhére. Ez
a szerzõdéses kombináció a minden eshetõségre
felkészült ügyfelek ré
szé
re nyújt nagyobb biz
ton

ságot.
b/ Lakástakarékpénztári megtakarítással
kombinált jelzáloghitelek
A lakáshitelek széles kínálatában várhatóan már
2002. elején megjelennek a lakástakarékpénztári
szer
zõdéssel kombinált jelzáloghitelek, amelyek
többszörösen is kihasználják az állami támogatások
nyújtotta elõnyöket. A lakástakarékpénztárak és a
jelzálogbankok közös konstrukciója azzal kecsegtet,
hogy a két intézménynél külön-külön elérhetõ, az
elõtakarékossághoz és a jelzáloghitelek felvételéhez
kapcsolódó támogatásoknak köszönhetõen
jelentõsen csökkenthetõ a törlesztési terhek összege.
Ehhez az ügyfélnek egyidõben kell a jelzálogbank
kal hitelnyújtásra és a lakástakarékpénztárral elõta
ka
rékosságra szerzõdést kötnie. A lakásta
ka
rék
pénz
tári elõtakarékossági szerzõdésben foglalt
összeg erejéig a jelzálogbank azonnal hitelt folyósít
a szer
zõ
dõnek, akinek így nem kell kivárnia az
elõtakarékossági idõszak végét. Az így felvett hitel
fedezetéül a lakástakarékpénztári megtakarítás és
az erre felvehetõ kölcsön szolgál. A futamidõ alatt a
jelzálogbank felé csak kamatot és kezelési költséget
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kell törleszteni, a tõkerészt pedig a lakástakarék
pénztár ál
tal kifizetett szer
zõ
déses összegbõl kell
visszafizetni. A bankok számításai szerint például
egy 3 millió Ft összegû hitel esetében több mint 1
millió Ft-tal kisebb a tõke és kamatteher együttes
összege ahhoz képest, mintha csak a jelzáloghitelt
venné az ügyfél igénybe.

Lakástakarékpénztári hitellehetõségek

A lakástakarékpénztárakkal kö
tött szerzõdések
alap
ján a megtakarítást vállaló ma
gán
személyek
legalább 4 éves folyamatos betétgyûjtés után vehet
nek igénybe viszonylag alacsony ka
mattal já
ró
hi
tel
le
hetõséget. Az ilyen típusú megtakarításokat
az állam évente 30 %-os, de maximum 36 ezer Ft
közvetlen támogatással honorálja. A felvehetõ hitel
öszszege megegyezik a befizetések, azok hozama
és a jóváírt állami támogatás együttes összegével.
A lakástakarékpénztári megtakarítások általában
új lakás építéséhez nem elegendõek, de - különö
sen a fiatalok esetében - jól kiegészítik a kedvezõ
ka
matozású, illetve támogatott hiteleket. Ebbõl a
megtakarítási és hitelformá
ból használt lakások
vásárlása, felújítása, korszerûsítése is finanszírozha
tó. Kétéves megtakarítási idõ eltelte után a lakásta
karékpénztárak áthidaló kölcsönt is folyósítanak a
késõbbi kifizetések terhére.

A lakásszerzéshez kapcsolódó
egyéb állami támogatások
Lakásépítési kedvezmény (szoc.pol. támogatás)

A méltányolható lakásigényt kielégítõ lakásépítés-,
bõvítés, valamint új lakásvásárlás esetén a magán
személyt az általa eltartott, vele közös háztartásban
élõ gyermekek és egyéb eltartott családtagok után
az építési költség vagy vételár megfizetéséhez vissza
nem térítendõ lakásépítési támogatás illeti meg.
A támogatás mértéke az elsõ gyermek után 200
ezer Ft, a második és harmadik gyermek után gyer
mekenként 1 millió Ft és minden további gyermek
megszületését követõen további 200 ezer Ft. A ked
vezmény összege más eltartott családtag után sze
mélyenként 30 ezer Ft lehet. A kedvezmény összege
nem haladhatja meg vételár, illetõleg saját beruhá
zá
sú lakásépítés, -bõvítés ese
tén a számlákkal
igazolt tényleges pénzkiadások 65%-át. Olyan
lakásbõvítés esetén, melynek során a már meglévõ
lakóingatlan legalább egy lakószobával bõvül legfeljebb a méltányolható lakásigény mértékéig - a
kedvezmény összege a fentiekben meghatározott
öszszegek fele. A kedvezmény a törlesztési idõ alatt
született gyermek után is igényelhetõ a még fen
nálló tartozások csökkentésére, de ezt az összeget
nem lehet megelõlegezni.

Adóvisszatérítési támogatás

A méltányolható lakásigény mértékén belül az épít
kezõket és az új lakást vásárlókat az építési költség,
illetõleg vételár megfizetéséhez adóvisszatérítési
támogatás illeti meg. Az adóvisszatérítés összege az
épít
kezéshez felhasznált vásárolt anyagokról és
szol
gáltatásokról kiállított számlák, illetve az új
lakás megvásárlásáról kiállított számla szerint meg
fizetett általános forgalmi adó /ÁFA/ 60%-a, de
legfeljebb 400 ezer Ft lakásonként. Ha a ked
vezmény igénybevételével épített, vásárolt lakást 10
éven belül eladják, elcserélik, lebontják, illetve ha
ajándékozási vagy életjáradéki szerzõdéssel elide
genítik, az igénybevett ÁFA-támogatást vissza kell
fizetni az igénybevevõnek.

Adókedvezmény

Az új lakások építése, új vagy használt lakások
vásárlása vagy bõvítése céljára felvett hitelintézeti
kölcsön esetén 2002. január 01-tõl az éves törlesz
tés 40%-ának megfelelõ, de legfeljebb 240.000 Ft
kedvezmény vonható le a személyi jöve
delemadóból.

Akadálymentesítési támogatás

A súlyosan mozgássérült személy részére mûszakilag
akadálymentes lakás kialakításának többlet
költségeire állami támogatás vehetõ igénybe. Ha az
épít
tetõ vagy vásárló a mozgássérült, akkor a
támogatás mértéke új lakás építéséhez, vásárlásához
250 ezer Ft, meglévõ lakás akadálymentesítéséhez
150 ezer Ft. Ha az építtetõ vagy vá
sárló közeli
hozzátartozója a mozgássérült, a tá
mogatás
mértéke új és meglevõ lakásra egyaránt 100 ezer
Ft. A támogatást a mozgássérült személy vagy az
elhelyezésérõl gondoskodó közeli hozzátartozója
igényelheti azon mozgásában súlyosan korlátozott,
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztett
személy után, akinek állapotában lényeges javulás
nem várható. Egy személyre a támogatás csak egy
alkalommal vehetõ igénybe.

Hasznos tanácsok építkezõknek
Az ingatlanépítéshez szükséges összeg takarékos
kodás vagy hitelfelvétel útján történt elõteremtése
után megkerülhetetlen a kérdés, kinek adjunk meg
bízást nehezen megszerzett tõkénk felhasználásra,
vagyis hõn áhított ingatlanunk felépítésére? (Kivéve,
ha mi nem vagyunk mindenhez értõ mes
teremberek.) Bár a rendszerváltás utáni kezdeti
kusza piaci állapotok után mára már konszo
lidálódott a lakásépítõ-kivitelezõ vállalkozások
köre, még mindig jelentõs kockázattal jár és nagy
körültekintést igényel a megfelelõ partner kiválasz
tá
sa. Dönteni kell egyrészt a ki
vá
lasz
tott építési
technológiát illetõen és természetesen ki-ki pénztár
cája szerint fel kell mérje azt is, hogy milyen minõ
ségi igényszintet kíván elérni a kivitelezés során. Ma
már egyre kevésbé lehet „kalákában” vagy családi
összefogással otthont építeni, ezért a technológiától
függetlenül szükséges az építési vállalkozók szolgál
tatásainak igénybevétele. Nem fel
tét
le
nül igaz,
hogy csak az évtizedes múlttal rendelkezõ „nagy”
cégekkel, vállalkozókkal érdemes szerzõdést kötni,
mert esetükben ugyan na
gyobb a biz
tonság, de
viszonylag magasabb a kivi
te
lezés költ
sége. A
kisebb cégek általában rugalmasabbak és könny
ebb alkuba bocsátkozni velük a részkérdéseket ille
tõen. Bármilyen építési módszert és kivitelezõ céget,
vállalkozót válasszunk is, minden esetben ajánlatos
ügyelni a következõ alapszabályok betartására.
Csak olyan céggel szerzõdjünk, amely a ma
ga
fizikai valóságában is be tudja mutatni nekünk a
már elkészült referenciamunkáit. Ezeket sze
mé
lyesen nézzük meg, és tulajdonosaiktól közvetlenül
érdeklõdjünk tapasztalataikról. A számunkra még
ismeretlen ajánlattevõ kivitelezõkrõl a cégbíróságo
kon csekély díj megfizetése ellenében szerezhetünk
nyilvános céginformációt, sõt megtekinthetõk itt
ko
rábbi gazdálkodási adataik is. Nagy össze
gû
építési munkákra csak írásos szerzõdésben adjunk
megbízást, amely pontosan tartalmazza a szerzõdõ
felek kötelezettségeit és vállalásait. Soha ne írjunk
alá látatlanban építési-kivitelezési szer
zõ
dést.
Bármilyen apró betûvel készüljenek ezek, szánjunk
elég idõt és energiát áttanulmányozásukra, és ne
szé
gyelljük igénybe venni pártatlan mûszaki vagy
jogi szakértõ segítségét, ha valami nem világos
számunkra. Ügyel
jünk arra, hogy kifizetéseink
legyenek összhangban a kivitelezési munkák
állásával, azaz ne mi finanszírozzuk elõre az épít
kezést. Pénzt a kivitelezõnek csak szabályos átvételi
elismervény, illetve számla ellenében adjunk át,
lehetõleg tanúk jelenlétében. A kivitelezés során
észrevételeinket, esetleges kifogásainkat foglaljuk
írásba, ad
juk át a vállalkozónak vagy képviselõ
jének, és õrizzük meg ennek egy átvételt igazoló
példányát. Új otthonunk vég
leges birtokbavétele
elõtt a kivitelezõ és általunk felkért mûszaki szakértõ
jelenlétében
készíttessünk
átadás-átvételi
jegyzõkönyvet, amely tartalmazza az átvett mûszaki
állapotot és az esetlegesen észlelt hiányosságokat.
Bár százszáz
alé
kos garancia nincs a hibák elk
erülésére, ne feledjük, hogy az építkezéssel kapcso
latos döntéseink valószínûleg hosszú évtizedekre
szólnak, és ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat,
mûszaki-kivitelezési problémák esetén késõbb már
csak magunknak tehetünk szemrehányást.

ERSTE BANK RT. MÓRI FIÓKJA
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 23/A
Telefon: 06/22/407-617, 06/22/407-841
Fax: 06/22/407-828
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL
GYORS ÜGYINTÉZÉSSEL!
- A hitel bármilyen célra szabadon felhasználható
- Jövedelemtõl függetlenül akár 10 millió Ft-ig
igényelhetõ
- A fedezetként felajánlott ingatlan beszámítási
értékének akár 50 %-áig is felvehetõ
Kamatláb: 17,9 %

Törlesztés összege *
5 éves futamidô 10 éves futamidõ
12.670,- Ft
8.977,-Ft
500.000,- Ft
25.339,- Ft
17.954,-Ft
1.000.000,-Ft
50.678,- Ft
35.908,-Ft
2.000.000,- Ft
Igényelt
hitelösszeg:

+ kezelési költség

THM: 20,68 % - 22,56 %

A hitelbírálatot akár 1 hét alatt is elvégezzük, ha
Tisztelt Ügyfelünk hiánytalanul benyújtja a
szükséges dokumentumokat!
* Jelen hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlattételnek
A kölcsönigénylés elfogadása a bank által végzett hitelbírálattól függ

8060 Mór, Velegi u. 1/A
Telefon/fax: 22/562-006

BEMUTATKOZIK A MESTERKÉZ 2001 KFT
2001-ben alakult cégünk székhelyéül azért választottuk
Mór városát, mivel úgy gondoltuk, hogy tudásunkat és
szakértelmünket a gyorsan és látványosan fejlõdõ város,
az itt élõ lakosság és a vállakozások is hasznosítani tudják.
Tevé
keny
ségünk röviden összefoglalva az építõipari
generál kivitelezés. A Kft. tagjai több évtizedes hazai és
külföldi kivitelezési gyakorlat során szerezték meg és fej
lesztették tudásukat, szakmai tapasztalatukat. Mindezeket
hasznosítva ügyfeleink részére komplex építõipari szolgáltatást nyújtunk a tervezéstõl a kulcsrakész átadásig.
Vállalkozunk építõipari tervezési feladatokra, kalkulációk
készítésére, költségbecslés és költségvetés összeállítására,
a kivitelezési munkák mûszaki irányítására és teljeskörû
lebonyolí
tá
sá
ra. Jelentõs referenciákkal rendelkezünk az
épület és lakáskorszerûsítések, felújítások és átalakítások
terén. Szigorúan ügyelünk arra, hogy a vállalt határidõket
mindig be
tartsuk és legfõbb törekvésünk, hogy csak
minõségi munka kerüljön ki a kezeink közül. Megbízóink
elégedettségét munkánk
elismerésének tekintjük.
Tisztelettel várjuk az új
ingatlant építtetõ vagy
régi otthonát felújítani,
átalakítani kívánó ügy
felek jelentkezését.
			
Mesterkéz 2001. Kft.
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