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Minősített cégek a lakásépítésben
Ha minden a tervek szerint ha
lad, jövőre már minősített építők 
által készített lakásokat vásárol
hatunk. Nem az adott lakás, ha
nem a cég kap minőségi tanúsít
ványt.

NÉMETH GÉZA

A köztudatba m ár bekerült az a 
tény, hogy az Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal szeretné elérni, 
hogy a vevők minősített lakásokat 
vásároljanak. Jelenleg mindösz- 
sze egy tanulmány foglalja össze a 
majdani rendszert. Ebből két dolog 
világlik ki: a minősítés önkéntes 
lesz, és nem a konkrét lakás, ha
nem annak építője (előállítója) kap 
minősítést.

Ha belegondolunk, egy konk
rét lakás minőségét meghatározni 
úgy, hogy a helyszínen megjelenik 
egy hozzáértő bizottság, vizsgá
lódik, majd kiállít egy bizonyít
ványt, eléggé fából vaskarika. Sok 
mindent elfed a fal és a burkolat, 
más dolog -  például a fűtés -  mi
lyensége pedig csak a használatkor 
derül ki. Az autógyárban a gyártó
sor végén sem minősitenek minden 
kocsit mindenre kiterjedően, úgy 
történik azonban a gyártás, hogy 
csak jó minőségű termék készül
het. Valami hasonló lesz a lakások
nál is.

A gyártónak -  építési vállalko
zónak -  három oldaláról is bizonyí
tania kell, hogy megfelel az elvárá
soknak. Az egyik a gazdálkodása, a 
másik a műszaki felkészültsége, a 
harm adik pedig a műszaki szemé
lyi állománya. Ami az elsőt illeti: 
az alap- és forgótőkéje el kell, hogy 
érje a kívánt nagyságot, illetve nem 
állhat sem csőd-, sem felszámolási 
eljárás, sem pedig végelszámolás 
(ez az önkéntes cégmegszüntetés) 
alatt. Ennek, a minősítés megléte 
alatt mindvégig fenn kell állnia, 
sőt ha közben a bíróság olyan do
logért marasztalja el, amely két
ségbe vonja a megfelelő minőségű 
lakás előállítását, akkor is meg 
kell vonni a tanúsítványt. A máso
dik kritériumba a műszaki dolgok 
tartoznak. Az építés valamennyi 
fázisát vizsgálja majd a minősitő

A kivitelező referenciái, munkatársai és felszereltsége adja a m inőséget FOTÖ: HEGEDŰS MÁRTA

bizottság, mégpedig három korábbi 
projekten. Ha ezek is megfelelők, 
akkor já r a „minősített lakásépítő 
vállalkozás” tanúsítvány. A műsza
ki vezetők száma pedig a cég nagy
ságához kötött.

A cégek nagyságban és felszerelt
ségben is különböznek egymástól, 
így vannak nagy és kis lakásépítők, 
valamint olyanok, amelyek alig al
kalmaznak alvállalkozókat, illetve 
olyanok, amelyek a munkák több
ségét alvállalkozókkal végeztetik. A 
nagyság szerint A-tól G-ig katego
rizálnák a vállalkozásokat. Az első 
a legkisebb, ez legfeljebb évi tízmil
lió forintig épít lakást. A G minősé
gű viszont négymilliárd felett telje
sít. A kategóriákhoz szakmunkás 
és műszaki alkalmazotti létszám 
is tartozik. A legkisebbnél elég két 
szakmunkás és egy műszaki, mig 
a legnagyobbnál a szakmunkások 
száma legalább 75, a műszakiaké 
pedig több m int hat fő.

Az alvállalkozók -  akik egy-egy' 
részfeladatot végeznek -  szintén

minősíttethetik magukat, sőt a 
kör bezárásához ez elengedhetet
len. Van még egy külön probléma: 
a minősített épületszerkezetet elő
állítók és az azokat beépítők viszo
nya. A gyártók és a felhasználók 
(beépítők) együttműködése elen
gedhetetlen, mivel a termék (pél
dául egy homlokzati hőszigetelés) 
minősége csak így biztosítható. Mi
után a gyártók rendszerint betanít

ják a kivitelezőket, így a képbe az ő 
„tanúsítványuk” is belép.

A tanúsítványt egy arra feljogo- 
sitott szervezet adja ki, de előtte 
egy bizottság végzi el a vizsgálatot. 
Ebben benne lesznek a kivitelezők 
képviselői is, de a saját ügyében 
senki sem járhat el. A tanúsítvány 
határozatlan időre szól, évente fe
lülvizsgálják, a nagy revízió pedig 
ötévente esedékes. ■

A lakásépítők osztályozása
Kategória Szerződési 

érték 
(millió Ft)

Átlagos 
építőipari 
forgalom 

3 évben 
(millió Ft)

Három 
referencia 

értéke 
az elmúlt 

5 évben 
(millió Ft)

Szakmunkás 
átlag 

létszám 
az elmúlt 
3 évben 

munkafajták 
szerint (fő)

Műszaki 
vezetői 
létszám 

az elmúlt 
3 évben (fő)

A 0-10 0-10 10 2 i
B 0-50 10-50 50 4 1
C 0-200 50-200 200 8 2
D 0-500 200-500 500 12 2
E 0-1000 500-1000 1000 18 3
F 0-4000 1000-4000 4000 38 6
G 4000 felett 4000 felett 5000 75 6 felett
FORRÁS: KUTATÁSI JELENTÉS

Budapesten az európai készházépítők
Mint már annyiszor, most is a feke
temunka elleni fellépés szükséges
ségét hangoztatták a készházépítők 
azon a tájékoztatón, amelyet az Eu
rópai Készházépítő Szövetség kö
zelgő budapesti éves konferenciája 
alkalmából tartottak.

Az állam nem az egyik vagy a 
másik építési módot (technológi
át) támogatja, hanem a minőséget 
-  mondta Leitner József, az Orszá
gos Lakás- és Építésügyi Hivatal 
(OLÉH) alelnöke. Miután a minő
sített készházak állandó és jó mi
nőségűek, így a maga eszközeivel a 
hivatal is melléjük áll. Megemlítette 
még, hogy Németországban ez idő 
szerint pang a lakásépítés, de az új 
készházak száma évről évre nő.

A minőségért a hazai gyártók és 
forgalmazók is sokat tesznek -  fűz
te tovább a gondolatot Fazekas Pé
ter, az Építési Vállalkozók Országos

Típusigazolványt kapnak a készhá
zak októbertől fotő: hegedűs Márta

Szakszövetsége (ÉVOSZ) keretében 
működő könnyűszerkezet-építő 
szakmai tagozat elnöke. Tagjaik 
csak az ÉMI Kht. által minősített 
szerkezetekből építenek házakat. 
A minőséget pedig a tagozat által 
évente odaítélt (meghosszabbított) 
Makész védjegy garantálja. A meg
rendelők további kiszolgálására 
október 1-jétől bevezetik a típusiga
zolványt. Ez a dokumentum tartal
mazza az adott ház helyszínadatai 
és a kivitelező megnevezése mellett 
az épület főbb műszaki paraméte
reit is. így például a falak, födémek 
rétegrendjét (anyagait), az ajtók, 
ablakok gyártóját, típusát. Az iga
zolványhoz karbantartási útmutató, 
valamint garanciajegy is tartozik. 
A típusigazolványokat az ÉVOSZ 
regisztrálja, így mindig naprakészen 
lehet tudni, hogy melyik cég hol és 
milyen házat épített. NG

Elismerések
ingatlanosoknak
A múlt hét végén megrendezett első 
ingatlanosok napján Borsi László, 
az Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivatal elnöke öt kategóriában osz
to tt ki elnöki elismerő oklevelet. El
ismerésben részesült többek között 
Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge’s 
márkanév alapítója. Ingatlanfej
lesztő kategóriában az angyalföldi 
rehabilitációban nevet szerzett AL 
Holdingot vezető Illy Péter tevé
kenységét díjazták. Ingatlankezelő 
és üzemeltető szakágban elért ered
ményeiért Csillagh András, a Mom 
Park üzemeltetéséért Super Brand 
díjat nyert Real Management Kft. 
ügyvezető igazgatója kapott okleve
let. Az egész munkásságát az ingat
lanszakmában töltő dr. Baczkó Ist
vánt mint ingatlanos személyiséget 
díjazták. SA
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Új vezetés 
az Arcadomnál
Az Arcadom Építőipari Rt. igaz
gatósága Bálint Pétert m int az 
Arcadom egyik meghatározó 
tulajdonosát az igazgatóság el
nökévé választotta. A cég vezér- 
igazgatója Sokorai István lett, és 
jóváhagyták egyúttal Petresevics 
Zoltán és Pálovics Károly vezér
igazgató-helyettesi kinevezését 
is. Duday Attila -  a Trigránit 
elnökének személyes tanácsadó
jaként -  a társaság kiemelt hazai 
és külföldi projektjeinek felügye
letét látja el. Az Arcadom tulaj
donosi szerkezete változatlan 
maradt. A jövőben is hangsúlyt 
kap a cégvezetés azon törekvése, 
hogy a társaság olyan városképet 
meghatározó építmények kivite
lezésében vegyen részt, m int az 
Imperial Krisztina Plaza vagy a 
Nemzeti Színház, (mh)

A szaksajtó tagjai 
az árvízkárosultakért
A Magyar Ingatlan Információs 
Egyesület az ingatlanosok nap
ján felhívást te tt közzé, amely
ben kérik az ingatlanszakma és 
az építőipar cégeit, továbbá szö
vetségeit, hogy adományaikkal 
járuljanak hozzá az Erdélyben és 
Moldvában pusztító árvíz áldoza
tainak megsegítéséhez. Az egye
sület tagjai éves tagdíjukat e célra 
ajánlották fel. További információ 
az immopress@axelero.hu címen 
kapható, (mh)

Kőbányai
üzletberuházás
A kőbányai Family Center bevá
sárlóközpont a tulajdonos M an
hattan Development Alfa Kft. 
és a Magnum Hungária Ingat
lanfejlesztő Csoport beruházá
saként valósult meg. Az épület 
alapterülete 9662 négyzetméter, 
ebből a hasznos alapterület 8926 
négyzetméter, amelyen kereske
delmi és szolgáltató egységek ta 
lálhatók. Az épület fő kivitelező
je az RKB Építő Kft. volt. (mh)

Fabrikettel
fűtenek
Németországban tegnap üzembe 
helyezték az ország legnagyobb 
fabrikettüzemét, ahol évente 
35 ezer tonna fűrészporból ösz- 
szepréselt tüzelőanyagot gyárta
nak. Jövőre 50-60 ezer tonnára 
növelik az üzem kapacitását, 
a Buchenbachban hárommil
lió eurós költséggel létrehozott 
üzemben elállított tüzelőanyag 
jelenleg tizenötezer háztartás 
fűtésére elegendő. A kőolaj nem
zetközi árfolyamának folyamatos 
emelkedése miatt egyre inkább 
megéri a fabrikett-tüzelésre való 
átállás. Bár az ilyen fűtőberen
dezések ezer-háromezer euróval 
drágábbak, mint a hagyományos 
olajtüzelésű rendszerek, a német 
állam egyszeri 1700 euróval tá
mogatja a környezetbarát tüze
lési rendszer kiépítését. Miután 
egy háztartás nagyjából 1200 
euróval többet fizet évente az 
olajtüzelésért, a beruházás egy
két év alatt megtérül, (mti/dpa)
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