
Az eHáz rendszer  
mai tudása
•  teljes értékű lakó-, albérlő-, haszonélvező-, 

albetét- és mérőóra-nyilvántartás
•  beállítható bázisidőszakok alapján 

óraállásbecslés modul
•  testre szabható előírás-kezelés
•  egyszeres könyvviteli program valós idejű 

naplófőkönyvvel és beszámolóval
•  meglévő kettős könyvelési rendszerekkel 

való kommunikáció, szinkronizáció lehető-
sége (pl. PROFI)

•  tételes és online banki exportok alapján 
történő kötegelt könyvelés

•  dokumentumkezelő rendszer
•  rezsicsökkentő értesítés nyomtatása (havi 

és éves is)
•  a lakók és a közös képviselők kommuniká-

cióját segítő házszintű üzenőfal
•  hibabejelentő
•  teljes értékű szolgáltatókezelés, szállító-

analitika
•  éves elszámolások, fizetési felszólítások, 

csekkek, bevételi pénztárbizonylatok, 
nullás igazolások nyomtatása, e-mailben 
küldése

•  tartozás-nyilvántartás
•  ügyvédi, könyvelői, számvizsgálói, lakói 

jogosultságok kezelése

na eZ HOgY JÖtt ki?

Minél többet tud a rendszer, annál több pénzt 
spórol vele a közös képviselő. Az adminiszt-
rációra fordított összeg a töredékére csökken, 
akárcsak a kommunikációval töltött idő, így 
akár több házat is el tud vállalni. „Amelyik 
ügyfél eddig az eHázzal pályázott társasház-
ra, és a működésre vonatkozó átláthatóságot 
ily módon garantálta, az megnyerte az adott 
társasház képviseletét” – derül ki Dén Mátyás 
András beszámolójából. A lakók is jól járnak 
a rendszerrel, mert átlátható, bizalmat erősít, 
belelátást enged a ház pénzügyeibe, e-mail-
ben bonyolítható vele minden korábbi pa-
pírmunka. Érthetők benne az elszámolások, 
nincsenek fölösleges kérdések, miszerint: „na 
ez hogy jött ki”, és ami legalább olyan fontos: 
okafogyottá válik a személyes konzultáció. 
A rendszer kitalálói, Dén Mátyás András és 
Schwindt Péter 2014-ben 10 ezer albetét be-
kötését tűzték ki célul, de ezt már teljesítették. 
Jövőre a cél 100 ezer albetét, illetve az, hogy 
külföldön is megmérettessék a lakóközössé-
gekkel a találmányukat.

¶

i n g a t l a n p i a c

a lakást nem elég megvenni és berendezni, karban is kell tartani. a bajok ráadásul nem 
is biztos, hogy mindig gépészeti vagy építészeti oldaláról jelentkeznek. a kényes foltok a 
kedvenc kanapén, szőnyegen lehetnek éppolyan kellemetlenek, mint egy rossz kazán, egy 
meghibásodott nyílászáró vagy egy csöpögő csap. 

Kavics a cipőben
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A bepiszkolódott ülőgarnitúra, mond-
juk ki: kavics a cipőben, amit el kell 
távolítani, de nem mindegy, hogy ho-
gyan. A kárpitozott bútorok tisztítá-

sára számos házi praktika létezik, de nagyobb 
probléma esetén átütő eredményt sem ezek, 
sem a kereskedelmi forgalomban kapható sze-
rek nemigen hoznak. Előfordulhat, hogy kitar-
tó dörzsölés után halványabb lesz a folt, vagy 
némileg tisztábbnak látszik a bútorkárpit, de 
ez maximum felületi kezelés, és nem szaksze-
rű tisztítás. Aki már maszatolt szét borfoltot, 
csokoládét, ételmaradékot a drága ülőgarnitú-
ráján, annak nem jut eszébe, hogy a tisztítással 
maga bíbelődjön. Ezért is kértük profi szakem-
ber segítségét, amikor egy négy kutya intenzív 
használatának kitett kanapé tisztításában gon-
dolkodtunk. Ismerős ajánlására tárcsáztunk 
egy szakembert, aki újszerű állapotot hozott 
ki abból az ülőgarnitúráról, amelyről a család 
lemondani készült. A vonal végén Nagy Fe-
renc jelentkezett. Jó kedélyű ember lévén nem 
jött zavarba attól, hogy kutyás kanapét kell 
rendbe tennie. Volt már rosszabb is – jegyezte 
meg bátorítón, és akkor sem csüggedt, amikor 
nem tudtuk beazonosítani kárpitunkról, hogy 
az vajon alcantara-e. Ezt a szót akkor hallot-
tuk életünkben először. Amikor megérkezett, 
méretes tisztítógépet varázsolt elő, amely egy 
alaptisztítógép föltuningolásából született 
szerkezet volt. Közölte is, a gép nem fotózható, 

jelenlegi állapotában az az ő szellemi terméke. 
Felmérte a problémát, a tartályokba beöntötte 
a megfelelő arányban kikevert tisztítószereit, 
betette a füldugót a fülébe, majd azt javasolta, 
nézhetjük is, de jobban járunk, ha elmegyünk, 
mert hangos lesz. Mindenesetre biztosított 
minket afelől, hogy ha végzett, örömmel vála-
szol bármilyen felmerülő kérdésre. 

Gyorstippek  
a szakembertől
•  Szőnyegpadló-vásárlás előtt állók vá-

lasszák az 50x50 cm-es elemekből álló, 
nagy kopásállóságú modulszőnyeget, 
amelynek ára ugyan 6000 Ft-tól indul 
m2-enként, de előnye, hogy remekül 
lehet tisztítani, könnyen lerakható akár 
házilag is, probléma esetén pedig a 
kockák könnyen cserélhetők.

•  A szőnyegtisztítás szezonális műfaj, nyá-
ron javasolt elvégezni, illetve télen akkor 
is lehet, ha padlófűtés van a szőnyeg 
alatt. Az ülőgarnitúrát egész évben tisz-
títtathatunk, mert a kiszáradását segíti, 
hogy a bútort jól körbejárja a levegő. 

Névjegy

nagy Ferenc

•  15 éve foglalkozik kárpittisztítással. 
Ezermester típusként maga fejleszti a 
tisztítógépét, és a foltok eltávolítására is 
speciális szerei vannak. 

•  Korábban mentősként dolgozott, má-
sodállásként próbálkozott meg ezzel, 
ami jobban jövedelmezett, életet ma már 
csak privát emberként ment. 

•  Oldalán (karpittisztitas-budapest.hu) 
számos tanulságos esettanulmányt 
ismertet, amelyeket az élet produkált.

„Amikor már 
kellemetlen 
vendéget hívni”

kárpittisztítás akkor javasolt, 
amikor már kellemetlen vendéget 
hívni – véli nagy Ferenc mentősből 
lett kárpittisztító, aki 15 év alatt 
nagyjából kiismerte a foltok 
természetét.

nincs jó véleménnyel a házi praktikákról. 
mi velük a baj?
A nagyanyáink korában bevált házi kárpittisz-
tító praktikákat el kell felejteni, mivel ma már 
más anyagokat használ a bútoripar, mint ré-
gen. A kárpitok nagy része jelenleg műanyag 
egy kis pamuttal vagy más természetes 
anyaggal keverve. De nem csak ez változott, 
a foltok is. Az élelmiszerekben, az italokban 
egész más adalékok, ételszínezékek vannak, 
mint korábban. Sokszor még nekem is gon-
dot okoz az egyes foltok eltávolítása úgy, hogy 
a szövet makulátlan legyen. Főleg, ha a házi-
asszony még elő is kezeli, azaz megpróbálja 
házilag kitisztítani. Probléma akkor adódik, 
ha a maszatolás során a káros anyag színe 
megfesti a szövetet és megszárad, ilyenkor 
utólag ugyanis nehéz korrigálni a helyzetet.

ezek szerint több százezer kárpittisztító 
háziasszony országa lennénk?
Igen, a házi kárpittisztítás egy tipikus ma-
gyar szokás, aztán a vállalkozó kedvűeknek 
vagy szerencséjük van, vagy nincs. Rend-
szeresen dolgozom Magyarországon élő 
külföldieknél, és amikor megkérdezem, 

hogy próbálták-e már valamivel kiszedni a 
foltot, csodálkozva néznek rám, majd azt 
válaszolják, hogy jut ilyesmi az eszembe, hi-
szen ők nem értenek hozzá.

visszatérve a kutyás bútorra, kiderült, hogy 
a kárpit alcantara-e?
Nem az, az alcantara egy csiszolt bőrhöz 
hasonló, jó használati tulajdonságú, japán 
fejlesztésű textil márkaneve. A 1970-ben fel-
fedezett anyag fizikai tulajdonságai szinte 
megegyeznek a bőrrel. Ma ebből a szarvas-
bőrhöz hasonlatos anyagból távolítható el a 
leglátványosabban mindenféle folt és piszok, 
ennek a tisztítása a fő specialitásom.
 
melyek a leggyakoribb kárpitbalesetek, 
amelyekhez hívják?
Elpiszkosodott, elzsírosodott kanapékhoz, 
fotelekhez. Ez a természetes elhasználódás 
része. A napi használat során a bőrünkről 
zsír rakódik ülőbútorainkra, abba pedig be-
leragad a levegőben szálló por és korom. Az 
ülőgarnitúrákra leselkedő legnagyobb ve-
szély azonban a házibulik, a vörösbor, a viasz, 
a gyanta, az ételmaradék, az emberi vagy ál-
lati testnedvek és mondjuk egy csőtörés.

Hogy zajlik a szakszerű tisztítás?
Vizes technológiával, mindig háznál, nincs 
ugyanis kapacitás a bútor elszállítására, 
fölösleges és drága macera. Az ipari ta-
karítógép nagy nyomással permetezi ki a 
vegyszeres vizet, ezért a mélyebb részekre 
is eljut. Ezután a nagy szívóerejű turbina a 
mély részekről visszaszívja a koszos vizet. 
Ha ez megvan, kis száradási idő után lehet 
használni a bútort. A víz tehát a vivőanyag, a 
tisztítószer összetétele viszont műhelytitok. 

miért?
Mert éveket kísérleteztem vele a saját pél-
dáimon okulva. A kémiakönyvekben nincs 

utalás a tisztítószerekre. Ezért is közelítet-
tem meg a kérdést gyakorlati és nem vegyi 
úton. Másrészt az élelmiszer-ipari termé-
kek esetén sem publikusak az összetevők. 
Tudta például, hogy a gyümölcsjoghurtban 
a pirosas szín eléréséhez kipréselt bíbortet-
vek nedvét használják festékanyagként?

értem, jobb, ha tudatlanságban hagy... azt 
azért árulja el, kárpittisztításkor a porat-
kák elpusztulnak?
Kilencvenfokos vízzel dolgozom, amit igen 
rosszul viselnek, de harcolni ellenük feles-
leges. A poratkát teljesen kiirtani lehetet-
len, mivel a tápanyagforrásuk az emberi 
hámszövet, a köröm, a szőr, de kedvelik az 
állati szőröket és tollakat, így mindig jelen 
lesznek az életünkben, bármit is teszünk.

milyen gyakran érdemes kitisztíttatni egy 
garnitúrát?
Amikor már kellemetlen vendéget hívni. És 
hogy kinek hol van az a határ, az teljesen 
egyedi... Az igazi áttörést általában az okoz-
za az elhatározásban, ha bejelentkezik egy 
távoli rokon, márpedig neki széppé kell va-
rázsolni a lakást. Általánosságban elmond-
ható, hogy 1–3 évente javasolt, de ez függ a 
használat intenzitásától, a gyerekek, a házi-
állatok, a házibulik számától.

Jellemző árak
Bármely szakember is végzi a kárpittisz-
títást, az árat az alakítja, hány személyes 
a bútor. Egy ötszemélyes ülőgarnitúra tisz-
títása nagyjából 12-15 000 Ft. Az alcantara 
drágább, és külön árkategóriát képeznek a 
nehezebben tisztítható szövetek is.

t i s Z t Í t á s  e l Ő t t t i s Z t Í t á s  u t á n
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Az alcantara látványos megtisztulása

Folt - volt
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