2012 HARMADIK NEGYEDÉV

KÖSZÖNTŐ

TISZTELT OLVASÓNK, KEDVES SZAKMABELIEK!
Meglehetősen ambivalens érzéseket kelthet bennünk a lakáspiac jelenlegi
állapota. A használtlakás piacon egyre inkább a stagnálás jelei mutatkoznak,
amit különösen az elmúlt évekre visszatekintve jó hírnek is értékelhetünk. Az
újépítésű lakások piaca azonban továbbra is – bár egyre lassuló ütemben – lefelé
tartó tendenciát látunk. A negatív újlakás piaci teljesítmény azonban egyre
kevésbé határozza meg a teljes piac képét, hiszen egyre csökkenő arányban
szerepelnek csak újlakások az eladásokban, a piac nagyjából 95 százalékát a
használtlakás forgalom teszi ki. Az év vége az illetékváltozásokkal a szabályozási
rendszerben is hoz változásokat, míg az állami keresletélénkítő programok
egyelőre nem éreztetik hatásukat a piacon. Az idei évben a tavalyi forgalmi szint
megismétlődését várjuk. A jövő évre egyre nehezebb jósolni, illetve pozitív
irányú tendenciákat keresni, a romló gazdasági növekedésre és háztartási
hitelezésre vonatkozó előrejelzések fényében úgy néz ki, a reméltnél hosszabb
időre kell a stagnálásra felkészülnünk.

Déry Attila
Otthon Centrum
vezető elemző
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ÖSSZEFOGLALÓ

LAKÁSÉPÍTÉS
Továbbra is
lefelé:

Komoly területi
eltérések:

Nem várható
trendforduló:

a lakásépítési számok több éve tartó mélyrepülése, bár lassabb
ütemű csökkenéssel, de az idei első 9 hónapban is folytatódott. Az
építési engedélyek száma 12, a használatbavételi engedélyek
száma 20 százalékkal volt alacsonyabb ezen időszakon, mint a
tavalyi év azonos időszakán.

a fővárosban az országos átlag háromszorosa a lakásépítések
számának visszaesése, míg a megyei jogú városokban már
növekedés mutatkozik. A községekben az országos átlaggal
megegyező, 20 százalékos visszaesés látható a lakásépítésekben.

bár az építési engedélyek száma kisebb ütemben csökkent, mint a
használatbavételi engedélyeké, a lefelé tartó trend nem tört meg,
tehát a közeljövőben továbbra sem lehet trendfordulóra számítani
a lakásépítésekben.

FINANSZÍROZÁSI KÖRNYEZET
Nincs
növekedés:

Némi javulás a
feltételekben:

Romló
várakozások:

az MNB adatai szerint a háztartások új, lakáscélú hitelfelvétele a
harmadik negyedévben megegyezett a második negyedévben
tapasztalttal. A harmadik negyedévben az új szerződések összege
32,74 milliárd forintot tett ki, ami több mint 40 százalékkal
alacsonyabb, mint a 2011 azonos időszakában mért érték.

a végtörlesztés hatására jelentősen szigorított hitelezési feltételek
némi javulására számít az MNB. Az átlagos hitelköltség mutatót az
állami kamattámogatott konstrukcióban kínált hitelek elterjedése
csökkentheti.

az MNB rontott a hitelezési előrejelzésén, a háztartási hitelek
állományában 2013 mellett 2014-ben is mérséklődést vár, ami azt
jelenti, hogy trendforduló legkorábban 2015-re tehető.
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LAKÁSPOLITIKA ÉS SZABÁLYOZÁS
Illetékváltozások: 2013-tól a jelenlegi kétkulcsos (4 millió Ft-ig 2%, fölötte 4%)
illetékmértéket egykulcsos, 4 százalékos illetékmérték váltja.
Pozitív változás, hogy megszűnik a fiatal lakásvásárlók
illetékkedvezményének 40.000 Ft-os korlátja, illetve a negatív
forgalmi érték különbözet (drágábból olcsóbb lakásba költözők)
után nem kell az illetéket megfizetni. Az illetékváltozások
hatására egyes vevők előre hozhatják vásárlásaikat, azonban
vannak olyan csoportok, akik pont a jövőre halasztásban
érdekeltek, így nem egyértelműen megjósolható a változások
piaci hatása, de komoly átrendeződésre nem kell számítani.

Állami
támogatások:

Árfolyamgát:

Árverési
kvótarendszer:

a harmadik negyedévben nem volt még tapasztalható az állami
keresletélénkítő programok hatása a lakáspiacon. Ennek
hátterében részben a programok feltételrendszere, részben pedig
az alacsony hitelkereslet áll.
2012. szeptember végéig csaknem 65.000 gyűjtőszámla
szerződést kötöttek már az árfolyamgáthoz csatlakozók. Ez
kínálati szűkülést hozhat, ami csökkentheti az árakon lévő,
túlkínálatból eredő nyomást. Az árfolyamgáthoz a jogosultak
nagyjából 20 százaléka csatlakozott.

a bankok továbbra sem használják ki teljesen az árverési
kvótarendszer nyújtotta kényszerértékesítési lehetőségeiket, sőt,
a kihasználtsági ráta egyre inkább csökken. Ugyanakkor a
beindult kényszerértékesítések ellenére a kvóta alapja kisebb
ingadozásokkal az elmúlt negyedévekben nőtt, jelenleg 112.000
ingatlant érint a kényszerértékesítés.

ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK PIACA
Csökkenő
eladások:

Kisebb
projektek:

vevői oldalon a továbbra is magas bizalmatlanság, illetve az
utánpótlás nélkül maradó, ezért statikus eladatlan újépítésű
lakáskészlet fordít egyre több vásárlót a használtlakás piac felé. A
fejlesztői oldalon a kereslet komoly visszaesése, illetve a
finanszírozási
környezet
nehézségei
fogják
vissza
a
lakásépítéseket. A fejlesztők kisebb projektméretekkel, az elkészült
lakások bérbeadásával reagálnak a körülményekre.

a végtörlesztés hatására jelentősen szigorított hitelezési feltételek
némi javulására számít az MNB. Az átlagos hitelköltség mutatót az
állami kamattámogatott konstrukcióban kínált hitelek elterjedése
csökkentheti.
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HASZNÁLTLAKÁS PIAC
Kifulladó
élénkülés:

Növekvő alku:

Változatlan
értékesítési
idők:

2012 első három negyedévében az előző év azonos időszakához
mérten a keresletnövekedés egyre visszafogottabb mértéket
mutat. Az első három negyedév adásvételeinek száma már csak 10
százaléknál kisebb mértékben haladja meg a tavalyi év azonos
időszakának teljesítményét.
az eladók nem csak a szerződéskötéskor kényszerülnek
engedményekre, hanem már azt megelőzően, az értékesítési
folyamat során is csökkenteniük kell a kínálati árakat. Az idei év
első három negyedévében nőtt mind az értékesítés során tett
kínálati
árcsökkentés,
mind
a
szerződéskötéskor
adott
árengedmény mértéke, a tavalyi év első három negyedévéhez
viszonyítva. Idén az első három negyedévben a teljes
árengedmény átlagosan, országos szinten átlépte a 13 százalékos
szintet. Ebből 5 százalékot tett ki az eladó kínálati ár csökkentése
az értékesítés során, míg 8 százalékot a vevő alkudott ki a
szerződéskötéskor. Az árengedmény mértéke az idei év második
negyedévéről a harmadik negyedévére is nőtt, minden
ingatlantípus esetében.

az elmúlt egy évben nem változott jelentősen az ingatlanok
értékesítéséhez szükséges idő, egyik szegmensben sem. Csupán a
panellakások esetében csökkent némileg az átlagos értékesítési
idő, a 2012 első három negyedévében gazdát cserélt ingatlanok
adatai alapján, az előző év azonos időszakához viszonyítva.

BÉRLAKÁSOK PIACA
Stagnáló bérleti
díjak:

Hozamok:

2012 első kilenc hónapjában a panellakások bérleti díja
minimálisan növekedett az előző év azonos időszakához képest. A
téglalakások bérleti díja ugyanezen az időszakon a panellakásoknál
nagyobb mértékben növekedett, de még így is a 2010-es szinten
áll csak.
a jelenleg bérbeadási céllal vásárolt ingatlanok esetében egy 10
éves befektetési időszakon 8 és 10 százalék közötti hozamokat
lehet elérni.
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TELEKPIAC
Telekárak:

2012 első kilenc hónapjában a panellakások bérleti díja
minimálisan növekedett az előző év azonos időszakához képest. A
téglalakások bérleti díja ugyanezen az időszakon a panellakásoknál
nagyobb mértékben növekedett, de még így is a 2010-es szinten
áll csak.

Keresett telkek:

Budapesten a 13 és 22 millió közötti, 700-800 négyzetméteres,
Pest megyében a 10-15 milliós, szintén 700-800 négyzetméteres
telkekre mutatkozik a legnagyobb kereslet. Az ország keleti és
nyugati felében egyaránt 2 és 10 millió forint közötti telkekre
koncentrálódik a kereslet. A nyugati országrészben a keresők ötöde
az ennél értékesebb telkekről érdeklődött.
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LAKÁSÉPÍTÉS

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
SMEGÁLLAPÍTÁSOK
Továbbra is
lefelé:

Komoly területi
eltérések:

Nem várható
trendforduló:

a lakásépítési számok több éve tartó mélyrepülése, bár lassabb
ütemű csökkenéssel, de az idei első
első 9 hónapban is folytatódott. Az
építési engedélyek száma 12, a használatbavételi engedélyek
száma 20 százalékkal volt alacsonyabb ezen időszakon, mint a
tavalyi év azonos időszakán.

a fővárosban az országos átlag háromszorosa a lakásépítések
számának visszaesése, míg a megyei jogú városokban már
növekedés mutatkozik. A községekben az országos átlaggal
megegyező, 20 százalékos visszaesés látható a lakásépítésekben.

bár az építési engedélyek száma kisebb
kisebb ütemben csökkent, mint a
használatbavételi engedélyeké, a lefelé tartó trend nem tört meg,
tehát a közeljövőben továbbra sem lehet trendfordulóra számítani
a lakásépítésekben.
1. ábra - A lakásépítések főbb mutatói Magyarországon

Forrás: KSH
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A lakásépítési
sépítési statisztikákat szemlélve, sajnos továbbra is az elmúlt években megszokott
kép rajzolódik ki. A KSH adatai alapján az idei év első kilenc hónapjában 20 százalékkal
kevesebb lakás kapott használatbavételi engedélyt, mint a tavalyi első 9 hónapban. A 20
százalékos visszaesés megegyezik az idei és tavalyi első félév között mért visszaeséssel,
azonban kisebb, mint 2011 és 2010 első 9 hónapja között tapasztalt csaknem 40
százalékos visszaesés. A lakásépítések országos szinten tehát továbbra is lefelé tartó,
tar
de
lassuló ütemű tendenciát mutatnak. Szintén lassuló ütemű, csökkenő trend jellemzi az
építési engedélyek számát. Országos szinten 12 százalékkal kevesebb építési engedélyt
adtak ki az idei első 9 hónapban, mint a tavalyi év azonos időszakában. A lefelé
lefe tartó
trend lassulása jelentősebb, mint a használatbavételi engedélyeknél, hiszen az idei 12
százalékos csökkenés előtt 2010-ről
2010
2011-re,
re, az első három negyedévben 37 százalékkal
csökkent a kiadott építési engedélyek száma.
Az építési engedélyek számát,
számát egy éves csúszással, viszonylag jól követi a használatba
vételi engedélyek száma, tehát a kiadott építési engedélyeket
engedélyek
jó előrejelző mutatónak
tekinthetjük a megépülő lakások tekintetében. Ez alapján a közeljövőben nem várható
trendforduló a lakásépítések
k számában. A piaci szereplők visszafogott várakozásait az is
jól mutatja, hogy a megépített lakások és a kiadott építési engedélyek száma, egy éves
csúsztatással is nagyon közel vannak egymáshoz, tehát az építési engedélyek nagyobb
arányban valósulnak meg,, mint a válság előtti években, ami az építkezők tudatosabb,
kockázatkerülő magatartását tükrözi.
2. ábra - Építési célok megoszlása a lakásépítésekben - Budapest

Forrás:
Forrás:KSH

Hasonlóan az elmúlt negyedévekben tapasztaltakhoz, jelentős
jelentős különbségek vannak az
egyes földrajzi területek lakásépítési teljesítménye között. Budapesten nem éri el az idei
első 9 hónapban átadott lakások száma az 1.100 darabot. Ez 58 százalékkal kevesebb,
mint a 2011 első három negyedévében mért érték. A csaknem
csaknem 60 százalékos visszaesés
háromszorosa az országos átlagnak, és magasabb, mint a 2010-ről
2010 ről 2011-re,
2011
az első
három negyedévben mért 40 százalékos visszaesés. Az országos átlagot jócskán
meghaladó visszaesés hátterében az értékesítési céllal épített lakások számának jelentős
visszaesése áll. Amíg a saját célú lakásépítések száma nem változott 2011 első három
negyedévéről 2012 azonos időszakára, az értékesítési célú lakásépítések száma
negyedére esett vissza a fővárosban. A változás még szembetűnőbb, ha 2012-es
2012
adatokat 2008, vagy 2009 adataival hasonlítjuk össze.
A budapesti jelentős visszaeséssel szemben a vidéki városokban már stagnálást mutat a
lakásépítések száma. A megyei jogú városokban a legélénkebb a lakásépítés, ezekben a
városokban már növekedés is mutatkozik
mutatkozik a használatbavételi engedélyek számában. A
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KSH adatai szerint a nagyobb városokban látható komolyabb aktivitás, Szegeden és
Debrecenben épült idén eddig 300-nál
300 nál több lakás, mellettük pedig Kecskeméten,
Győrben, Sopronban, Érden és Nyíregyházán haladta
haladta meg a felépült lakások száma a
százat.
3. ábra - Építési célok megoszlása a lakásépítésekben – vidéki
idéki városok

Forrás:KSH

A vidéki városokban a piacot jelenleg az értékesítés céljából épült lakások húzzák, hiszen
számuk nőtt az
z idei első kilenc hónapban, míg a saját célú lakásépítések száma csökkent
2011 azonos időszakához viszonyítva, bár továbbra is ez utóbbi kategóriába tartozó
építések vannak többségben.
4. ábra - Építési célok megoszlása a lakásépítésekben – községek
özségek

Forrás: Otthon Centrum

A községekben az országos átlagnak megfelelő, 20 százalékos az épített lakások
számában tapasztalható visszaesés. Az értékesítés céljából épült lakások száma
elhanyagolható, ezeken a településeken – nem meglepő módon – mindig is a saját célú
lakásépítések domináltak.
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FINANSZÍROZÁSI
KÖRNYEZET

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Nincs
növekedés:

Némi javulás a
feltételekben:

Romló
várakozások:

az MNB adatai szerint a háztartások új, lakáscélú hitelfelvétele a
harmadik negyedévben megegyezett a második negyedévben
tapasztalttal. A harmadik negyedévben az új szerződések összege
32,74 milliárd forintot tett ki, ami több mint 40 százalékkal
alacsonyabb, mint a 2011 azonos időszakában mért érték.

a végtörlesztés hatására jelentősen szigorított hitelezési feltételek
némi javulására számít az MNB. Az átlagos hitelköltség mutatót az
állami kamattámogatott konstrukcióban kínált hitelek elterjedése
csökkentheti.

az MNB rontott a hitelezési előrejelzésén, a háztartási hitelek
állományában 2013 mellett 2014-ben is mérséklődést vár, ami azt
jelenti, hogy trendforduló legkorábban 2015-re tehető.

2012 szeptemberében a háztartások hitelállománya 40,3 milliárd forinttal mérséklődött
az MNB adatai szerint. Szeptemberben a háztartások a forinthitelek tekintetében nettó
hitelfelvevők voltak, 21,8 milliárd forinttal több hitelt vettek fel, mint amennyit
visszafizettek, míg a devizahitelek tekintetében pedig nettó hiteltörlesztők, mivel 62,1
milliárd forinttal több devizahitelt törlesztettek, mint amennyit felvettek. A lakosság
lakáscélú hiteleinek állománya 2012 szeptemberében 3.541 milliárd forintot tett ki, ebből
1.649 milliárd forintalapú, míg 1.892 milliárd devizaalapú hitel volt.
Az új, lakáscélú hitelkihelyezés 10,1 milliárd forint volt 2012 szeptemberében, ami szinte
megegyezik az idén a legalacsonyabb szintet jelentő áprilisi új lakáscélú hitelek
szerződéses összegével. A harmadik negyedévben 32,74 milliárdot tett ki az új
szerződések összege, háztartási lakáscélú hitelek esetében, ami csaknem megegyezik a
második negyedéves 33,04 milliárdos értékkel. Tehát az új szerződések volumenének
csökkenése egyelőre megállt, de a harmadik negyedéves volumen több mint 40
százalékkal alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.
A hitelállomány változását a késedelmes devizahitelek forintra váltása is befolyásolta. Az
MNB közlése szerint az átváltási programban június, július és augusztus folyamán 25,3
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milliárd forint értékű késedelmes devizahitel került átváltásra. A forintra átváltott
késedelmes devizahitelek 25 százalékát a hitelintézetek elengedték, így a forinthitelek
tranzakcióját június, július és augusztus során az említett konverzió 19,6 milliárd forinttal
növelte.
5. ábra – Új lakáscélú lakossági hitelkihelyezések összege

Forrás: MNB

Az átlagos hitelköltség mutatóban 2011 végétől a végtörlesztés hozott jelentős
emelkedést, ami valójában 2012 első felében kitartott, és a harmadik negyedévben is
csak minimális csökkenés mutatkozik. Az MNB adatai szerint a bankok a közeljövőben a
kamatfelárak
árak mérséklését tervezik. Az átlagos hitelköltség mutatót
mutató
az új
kamattámogatott hitelek elterjedése csökkentheti. Az MNB szerint a jegybanki
kamatcsökkentések potenciális hatása a háztartási hiteleknél a vállalati szegmenssel
összehasonlítva alacsonyabb. A háztartási hitelállomány csupán 40 százaléka forintalapú,
melynek csak a fele árazódhat át 6 hónapon belül.
6. ábra – A háztartásoknak nyújtott lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója

Forrás: MNB

A 2012 első félévében folyósított
lyósított lakáscélú hitelek futamidejében jelentős változás nem
látható a 2011-es
es adatokhoz viszonyítva. Az újépítésű
újépítésű lakásvásárlás céljából, az idei év
első félévében felvett hitelek futamideje 16,5 év volt, a KSH adatai alapján. Fontos
figyelembe venni, hogy az újépítésű lakásvásárlások jelentősen visszaestek, tehát ilyen
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jellegű hitel folyósítása is csak kis számban történik. Ennél nagyjából 2 évvel rövidebb a
használtlakás vásárláshoz folyósított hitelek átlagos futamideje.
7. ábra - A folyósított lakáscélú hitelek
átlagos futamideje

8. ábra - A folyósított lakáscélú hitelek
átlagos összege

Forrás: KSH

Az átlagos hitelösszeg esetében tovább folytatódott a 2008-tól
2008 tól látható csökkenés, az
átlagos hitelösszeg
g a 2012 első félévében folyósított hitelek esetében már a 2001-es
2001
szintet idézi a KSH adatai szerint.

HITELEZÉSI ELŐREJELZÉS
ELŐREJELZ
Az MNB korábbi előrejelzését, ami 2013 végére tette a háztartási hitelezés fellendülését,
módosította a romló külső és belső környezet
környezet miatt. Az új előrejelzés szerint 2013-ban
2013
a
3,4 százalékos háztartási hitelállomány csökkenést 2014-ben
2014 ben további 2 százalékos
mérséklődés követheti. Az MNB a háztartási hitelkereslet további mérséklődését várja,
ami mögött a jövedelmi pozíció romlása és
és a háztartások óvatossága húzódik meg. A
kínálati oldalon a banki hitelezési hajlandóságot az adóterhek foghatják vissza,
ugyanakkor a kamattámogatott konstrukciók, valamint a jegybanki kamatcsökkentés
olcsóbb hitelek nyújtását teheti lehetővé.
9.. ábra - A háztartási hitelezés előrejelzése

Forrás: MNB

12

A háztartási célú hitelezés feltámadására a lakáspiaci kereslet beindulásához is szükség
van. Az MNB háztartási hitelezésre vonatkozó előrejelzései nem festenek rózsás képet a
lakáspiac szempontjából, 2012-re stagnálást feltételezünk. A 2013-as esztendőben a
finanszírozási környezet az előrejelzések alapján még nem fogja tudni támogatni a
lakáspiac fellendülését. A gazdasági növekedésre vonatkozó romló előrejelzések sem
vetítenek előre nagyon pozitív képet 2013-ra. A finanszírozási környezet mellett a
háztartások várakozásaiban is (munkahelyük biztonsága, jövedelmük) javulásra lesz
szükség, hogy a piac felébredjen a takaréklángon égő állapotából.
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LAKÁSPOLITIKA ÉS
SZABÁLYOZÁS

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Illetékváltozások: 2013-tól a jelenlegi kétkulcsos (4 millió Ft-ig 2%, fölötte 4%)
illetékmértéket egykulcsos, 4 százalékos illetékmérték váltja.
Pozitív változás, hogy megszűnik a fiatal lakásvásárlók
illetékkedvezményének 40.000 Ft-os korlátja, illetve a negatív
forgalmi érték különbözet (drágábból olcsóbb lakásba költözők)
után nem kell az illetéket megfizetni. Az illetékváltozások
hatására egyes vevők előre hozhatják vásárlásaikat, azonban
vannak olyan csoportok, akik pont a jövőre halasztásban
érdekeltek, így nem egyértelműen megjósolható a változások
piaci hatása, de komoly átrendeződésre nem kell számítani.

Állami
támogatások:

Árfolyamgát:

Árverési
kvótarendszer:

a harmadik negyedévben nem volt még tapasztalható az állami
keresletélénkítő programok hatása a lakáspiacon. Ennek
hátterében részben a programok feltételrendszere, részben pedig
az alacsony hitelkereslet áll.
2012. szeptember végéig csaknem 65.000 gyűjtőszámla
szerződést kötöttek már az árfolyamgáthoz csatlakozók. Ez
kínálati szűkülést hozhat, ami csökkentheti az árakon lévő,
túlkínálatból eredő nyomást. Az árfolyamgáthoz a jogosultak
nagyjából 20 százaléka csatlakozott.

a bankok továbbra sem használják ki teljesen az árverési
kvótarendszer nyújtotta kényszerértékesítési lehetőségeiket, sőt,
a kihasználtsági ráta egyre inkább csökken. Ugyanakkor a
beindult kényszerértékesítések ellenére a kvóta alapja kisebb
ingadozásokkal az elmúlt negyedévekben nőtt, jelenleg 112.000
ingatlant érint a kényszerértékesítés.

ILLETÉKVÁLTOZÁSOK
2013-tól egykulcsossá válik a lakásvásárlás után fizetendő illeték mértéke. A 2012-ben
érvényben lévő, lakástulajdon szerzésre vonatkozó kétkulcsos (4 millió forintig 2
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százalék, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 4 százalék) illeték egykulcsossá
válik, azaz a teljes forgalmi érték után 4 százalékot kell fizetnie a vevőnek. Egy 4 millió
forintnál drágább lakás esetében ez 80.000 forintos többletterhet jelent a vevő számára.
Az illeték alapját továbbra is a megvásárolt lakás forgalmi értéke adja, vagy ha a vevő az
új lakás vásárlását megelőző (vagy azt követő) egy éven belül eladta korábbi
lakástulajdonát, akkor a megvásárolt és eladott lakás forgalmi értékének különbözete. A
fenti 80.000 forintos többletkötelezettség akkor is megjelenik, ha ez az értékkülönbözet
pozitív, illetve eléri a 4 millió forintot. A 4 millió forintnál alacsonyabb vételárú
ingatlanok, vagy ennél kisebb forgalmi érték különbözet esetében a fizetendő többlet,
értelemszerűen kevesebb lesz 80.000 forintnál, de ilyen esetekben az új szabályok
szerint fizetendő illetéktöbblet a korábbi illetékmértékre vetítve jelentős, hiszen a
vevőnek éppen dupla akkora illetéket kell majd fizetni 2013-tól, mint 2012-ben.
Budapesten, 2012 első félévében – a KSH által regisztrált adásvételek alapján – az
átlagos használtlakás ár 13,8 millió forintot tett ki. Egy ilyen átlagosnak tekinthető
ingatlan esetén, az érvényben lévő szabályok szerint, az illeték 472.000 forint. Ez a
tervezet értelmében jövőre ez 552.000 forintra emelkedhet, ami 17 százalékos
többletterhet jelent. Vidéken, a megyeszékhelyek, illetve városok esetén átlagosnak
tekinthető – nagyjából 9 millió forintos – használtlakás ár mellett a 280.000 forintos
illeték 360.000 forintra nő, ami csaknem 30 százalékkal magasabb terhet jelent. Egy 10
milliósból 12 milliós lakásba költözés pedig a 2012-es 40.000 forintos illetékmérték
helyett 80.000 forintot fog jelenteni.
Azok számára tehát, akik olcsóbb lakásból drágább ingatlanba költöznek, illetve korábbi
lakástulajdonukat a vásárlástól számítva egy évnél korábban adták el, érdemes az
ingatlankeresési, illetve adásvételi folyamatot felgyorsítani. Fontos tudni, hogy nem elég
az adásvételi szerződés aláírását az idei év végéig lezárni, mivel az illetéket a szerződés
Földhivatalba érkezésének időpontja alapján veti ki a NAV. Számolni kell tehát a
beadáshoz szükséges idővel is.
Azonban abban az esetben, ha a vásárlást megelőző egy éven belül eladott, vagy azt
követően egy éven belül eladásra kerülő lakás értéke magasabb volt, mint az újonnan
vásárolt ingatlan értéke, pont a kivárás a célravezető taktika. A jelenleg érvényben lévő
szabályok alapján, ha egy drágább ingatlanból egy olcsóbba költözik a vevő, akkor – bár
a két ingatlan forgalmi értékének különbözete negatív – az illetéket mégis meg kell
fizetnie a különbség abszolút értéke után. Az új szabályok szerint a negatív forgalmi
érték különbözet esetén a vásárló mentesül az illeték megfizetése alól. Ez a módosítás
többek között a fizetési nehézségek miatt lakásukat eladni kényszerülőknek jelenthet
könnyebbséget, hiszen esetükben a hitel visszafizetése után szűkebb anyagi lehetőségek
maradnak egy másik lakás vásárlásához, magyarul a drágábból olcsóbba költözés a
legvalószínűbb.
Szintén pozitív változás, hogy a 35. életévét be nem töltött fiatalok első
lakástulajdonának megszerzéséhez nyújtott 50 százalékos illetékkedvezmény 40.000
forintos felső határa megszűnik 2013-tól, illetve a lakásértékre vonatkozó 8 milliós felső
értékhatár kitolódik 15 millió forintra. Ezzel a szabályozással a fiatal lakásvásárlók által
fizetendő illeték jelentősen mérséklődni fog 2013-tól. A jelenlegi szabályozásban
érvényes legfeljebb 8 milliós ingatlan esetében a teljes illeték mértéke 240.000 forint,
amiből az 50 százalékos kedvezmény 120.000 forintot tenne ki, de ebből csak 40.000
forintot tudnak a jelenlegi szabályok alapján az első lakást vásárlók igénybe venni. Az új,
2013-tól érvényes szabályok szerint a maximális 15 milliós felső lakásértéket, illetve az
egykulcsos illetékmértéket használva, az illeték összege 600.000 forintot tesz ki,
amelyből az 50 százalékos kedvezmény miatt csak 300.000 forintot kell majd az első
lakást vásárló fiataloknak megfizetniük. Ráadásul a 15 milliós felső értékhatár főleg
Budapesten nyitja ki a fiatal lakásvásárlók előtt a kínálat egy nagyobb szegmensét
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A LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS KAMATTÁMOGATÁS
Az állami keresletélénkítő programok feltételeit már részletesen bemutattuk a Lakáspiaci
Monitor elmúlt számaiban. A programok gyakorlati hatása egyelőre még nem látható a
piacon, bár a szocpol papíron már az idei év januárjától elérhető, a kamattámogatott
konstrukciók pedig a gyakorlatban 2012 második félévétől jelenhettek meg a bankok
termékkínálatában. Az alacsony népszerűség mögött a feltételrendszer, valamint a
háztartások nagyon alacsony eladósodási hajlandósága állhat. Bár a kamattámogatott
konstrukciók hiteldíjai valóban nagyon versenyképesek a többi lakáscélú hitellel
szemben, többletkeresletet eddig nem tudtak a lakáspiacra vonzani. Az nem ritka, hogy
egy egyébként is hitelből finanszírozott lakásvételben gondolkodó a korábbi ajánlatok
helyett ezt a konstrukciót választja, azonban új belépőkről egyelőre nem tudunk
beszámolni. Komolyabb keresletbővítő hatással csak a gazdasági és finanszírozási
környezet jobbra fordulása esetén lehet számítani.

DEVIZAHITELESEKET SEGÍTŐ PROGRAMOK
A kormányzat több olyan programot indított útjára, amely a fizetési problémákkal küzdő
lakáshitelesek, főleg a devizában eladósodott adósok megsegítését célozza. Ebben az
alfejezetben e programok működését mutatjuk be.
Az árfolyamgát feltételrendszerét a Lakáspiaci Monitor megelőző számaiban már
részletesen bemutattuk. Röviden, az árfolyamgát új, módosított rendszerében a rögzített
árfolyam – ami svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen
esetén 2,5 HUF/JPY árfolyamot jelent – alatti törlesztő részletet teljes egészében az
adósnak kell fizetnie. A rögzített árfolyam feletti törlesztő részletből, ami a piaci
árfolyamon számolt és a fenti rögzített árfolyamon számolt törlesztő részlet különbözete,
pedig csak a tőkerész lesz az adós kötelezettsége. Ezt sem azonnal kell megfizetnie,
hanem ezt az összeget egy gyűjtőszámlán a bank hitel formájában az adósra terheli. A
rögzített árfolyam fölötti törlesztő részlet másik, kamat- és kamatjellegű díj részét pedig
a bank elengedi, ezt az adósnak később sem kell megfizetnie. Ezt az összeget egyébként
a bank és az állam fele-fele arányban állja.
A PSZÁF adatai szerint 2012. szeptember 30-ig 64.571 gyűjtőszámla-hitelszerződést
kötöttek, ahol eddig 1.962 millió forint tartozást halmoztak fel az árfolyamgátat igénybe
vevők. Az árfolyamgáttal védett devizakölcsönök teljes állománya nagyjából 609 milliárd
forint volt az első három negyedév végén. A jogosultak körülbelül 20 százaléka lépett be
a programba szeptember végéig, ami azt jelenti, hogy a részvételi arány eddig az
előzetes várakozások alatt maradt. A programhoz való csatlakozás lehetősége 2012.
december 31-ig áll nyitva.
Az árfolyamgátat csak a 90 napnál kisebb késedelemben lévő devizahitelesek vehetik
igénybe. A 3 hónapnál hosszabb fizetési késedelemmel rendelkező hitelesek számára a
devizakölcsönük forintra váltása jelenthette volna a segítséget. Azoknál az adósoknál,
akik legalább 78 ezer forint összegű tartozással álltak több mint 90 napos késedelemben
2011. szeptember 30-án, és késedelmük azóta is folyamatosan fennáll, lehetőség nyílt a
kölcsön devizanemét forintra váltani. Az MNB adatai szerint az átváltáshoz használt
árfolyamok végül a következőképp alakultak: 248,5 HUF/CHF, 298,6 HUF/EUR, 2,99
HUF/JPY. A bankok a törvényben megjelölt augusztus 31-ei határidőig 23 milliárd
forintnyi (3100 darab körüli) devizahitelt váltottak át.
A Nemzeti Eszközkezelő Társaság (NET) működését már szintén bemutattuk korábbi
Lakáspiaci Monitorokban, a feltételekben annyi változás történt, hogy szélesebb kör
számára elérhető a program (korábban kettő eltartott személy volt a kritérium, ez a
nyári változásokkal egy főre csökkent). A NET Zrt. adatai szerint 2012. október 31-ével a
NET-nek felajánlott ingatlanok száma meghaladta az 1.100-at. A legtöbb felajánlás
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továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyéből érkezik. E két
megye adja a felajánlások több mint 30 százalékát, Budapest és Pest megye pedig közel
10 százalékát. Győr-Moson-Sopron és Vas megye adatai viszont nem érik el az 1
százalékot sem. Az ingatlanok hitelszerződéskor megállapított átlagos forgalmi értéke 6
660 000 forint. A NET Zrt. összesen 8.000 ingatlan megvásárlására készül.
A fent leírtaknak az ingatlanpiacon tapasztalható közvetlen hatása a kínálat szűkülésében
mutatkozhat. 2011 első felében 10-15 százalékra becsültük azok számát, akik
kimondottan fizetési nehézségek miatt kínálták eladásra az ingatlanukat. Ők, ha tudnak
az árfolyamgáthoz csatlakozni és az új feltételek már elviselhető havi terheket
jelentenek, akkor visszaléphetnek az eladástól. Ez a kínálat csökkenését jelentheti a
piacon, ami a jelenlegi túlkínálatos helyzetben pozitív hatással lehet. Az árfolyamgát
eddig visszafogott népszerűsége viszont nem segíti ezt a kínálati csökkenést.

ÁRVERÉSI KVÓTA
Az árverési kvóta rendszere már 2011 közepétől működik, a szabályaival már a
Lakáspiaci Monitor korábbi számaiban részletesen foglalkoztunk. A lényege, hogy a
bankok negyedévente, a 90 napnál nagyobb késedelemben lévő hitelállományuk csak
bizonyos százalékát bocsáthatják kényszerértékesítésre, azaz indíthatják el az ingatlan
bírósági eljáráson kívüli értékesítését, vagy nyújthatnak be végrehajtási kérelmet az
ingatlanra. 2012-ben a kvóta negyedévente 3 százalékot tesz ki. Az árverési kvóta azt
hivatott elkerülni, hogy az érintett, késedelmes hitelek mögött fedezetként álló,
ingatlanok egyszerre kerüljenek a piacra, ezzel jelentős árcsökkenést generálva.
A PSZÁF adatai szerint jelenleg a kvóta alapja 112.000 ingatlan. Bár a
kényszerértékesítések már a 2011-es évben elindulhattak, kisebb hullámzással ugyan, de
a kvóta alapja nőtt. Tehát a kényszerértékesítések ellenére a késedelmes hitelek száma
tovább növekszik.
1. táblázat - 90 napnál nagyobb késedelemben lévő hitelek mögött álló ingatlanfedezetek
kényszerértékesítési kvótájának alakulása

2011 IV. n.év
2012 I. n.év
2012 II. n.év
2012 III. n.év
2012 IV. n.év

kvóta
alapja
100 268
99 778
107 182
113 846
112 286

kvóta
kihasználtsága
72%
83%
84%
70%
68%
Forrás: PSZÁF

A PSZÁF negyedévente közzéteszi a kényszerértékesítésre jelölt ingatlanok számát és a
kvóta kihasználtságát. Ezen statisztikák tanúsága szerint a bankok a kényszerértékesítési
lehetőséggel egyre csökkenő arányban élnek. Bár hivatalos információk nem állnak
rendelkezésre az alacsony népszerűség okairól, a nem teljesítő hitelek kezelésekor a
bankok egyik fontos döntési szempontja a követelés megtérülése.
Az ingatlan a bank és az adós közös egyetértésével történő eladása lehet az egyik
alternatívája a fent leírt kényszerértékesítéseknek. Az Otthon Help – az Otthon
Centrummal azonos cégcsoportba tartozó, a bankok számára késedelmes hitelek mögött
fedezetként álló ingatlanok értékesítésében, kezelésében, értékbecslésében segítséget
nyújtó vállalkozás – tapasztalatai szerint, bár a lehetőségek már a tavalyi évben is
adottak voltak, igazán 2012-től tapasztalható fokozott érdeklődés a bankok részéről a
rossz hitelek mögötti ingatlanok adóssal közös értékesítésére.
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Az árverési kvótarendszer 2014 végéig van életben, de a rossz hitelek felszámolása, az
adóssal közös értékesítést is figyelembe véve, az Otthon Help becslései szerint legalább
az árverési kvóta működésének időpontjáig, tehát három évig el fog húzódni, de ennél
akár egy-két évvel hosszabb időszakra is szükség lehet.
Az árverési kvótarendszer hivatott a kényszerértékesítések árakra gyakorolt nyomását
tompítani. A gyakorlatban ez eddig jól működött, és nagy valószínűséggel a jövőben sem
várható az árak csökkenése a kényszerértékesítésekből kifolyólag. Az adóssal közös
értékesítés célja a piaci áron való értékesítés, így ez sem helyez nagyobb nyomást az
árakra, az értékesítés ütemétől függően némi kínálatbővülést hozhat.
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ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
PIACA

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Csökkenő
eladások:

Kisebb
projektek:

vevői oldalon a továbbra is magas bizalmatlanság, illetve az
utánpótlás nélkül maradó, ezért statikus eladatlan újépítésű
lakáskészlet fordít egyre több vásárlót a használtlakás piac felé. A
fejlesztői oldalon a kereslet komoly visszaesése, illetve a
finanszírozási
környezet
nehézségei
fogják
vissza
a
lakásépítéseket. A fejlesztők kisebb projektméretekkel, az elkészült
lakások bérbeadásával reagálnak a körülményekre.

a végtörlesztés hatására jelentősen szigorított hitelezési feltételek
némi javulására számít az MNB. Az átlagos hitelköltség mutatót az
állami kamattámogatott konstrukcióban kínált hitelek elterjedése
csökkentheti.

Módszertani megjegyzések: pontos adatokhoz az újépítésű lakás adásvételek számáról, a
kapcsolódó illetékkiszabási eljárásból lehet hozzájutni. Az adatbázist karbantartó NAV az újépítésű
lakások vásárlására vonatkozó illetékkedvezmény alapján dönti el, hogy az adott adásvételben
szereplő ingatlan új, vagy használt ingatlan volt-e. Előfordulhat azonban, hogy az újlakás vásárlást
megelőzően a vevő eladott egy ingatlant, és számára kedvezőbb az illeték mértéke, ha a korábban
megfizetett illetékkel csökkentheti az újlakás után fizetendő illetéket, és nem az újlakás vásárlás
esetén járó illetékkedvezményt veszi igénybe. Magyarul elképzelhető, hogy újépítésű lakás
tranzakciókat a használtlakás adásvételek közé sorol be a NAV. Ezért a KSH statisztikáiban
szereplő, a NAV-tól származó, újépítésű lakáseladásokra vonatkozó tranzakciószámokat az
újépítésű tranzakciók alsó becslésének kell tekinteni.
A budapesti újépítésű lakáspiacra vonatkozó megállapításokat a KSH adatai mellett az Otthon
Centrum projekt adatbázisára alapozzuk. Az adatbázis 2005-ig visszamenőleg tartalmazza a
féléves frissítések időpontjában az eladásra kínált újépítésű lakások, illetve projektek adatait. Így
többek között az eladások számát, az átadott eladatlan lakáskészletet, illetve a lakások főbb
jellemzőit.

Az újépítésű lakáspiac állapotáról – akár a lakásépítési számok, akár az eladások felől
közelítve – nem tudunk rózsás képet festeni. Az épített lakások számának további
csökkenését már az előző fejezetben bemutattuk, azonban ezzel összefüggésben az
újépítésű lakás eladások is csökkenő tendenciát mutatnak.
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A KSH adatai szerint az újépítésű lakás eladások száma a válság óta folyamatosan
csökken Magyarországon. Amíg az összes adásvétel 2009 óta folyamatosan a 90.000-es
szint körül mozog, az újlakás eladásoké csökken, ami egyrészt a kínálat szűkülését,
másrészt a vevői bizalmatlanságot tükrözi. A KSH 2012 első félévére közzétett adásvételi
számait még sem a használt, sem az újlakások esetén sem tekinthetjük véglegesnek,
hiszen 2012-re összesen 90.000 körüli lakás adásvételt várunk, azonban az újépítésű
lakások eladásának aránya az összes eladáshoz viszonyítva így is beszédes.
2. táblázat - Újépítésű lakás eladások száma és aránya az összes tranzakción belül
Magyarországon
adásvételek
száma (db)
használtlakás
újlakás
újlakás eladás
arány

2008

2009

2010

2011

140 000
14 100
9,15%

82 900
8 300
9,10%

85 500
4 800
5,32%

83 900
3 900
4,44%

2012 I.
félév *
35 400
1 200
3,28%

Forrás: KSH, Otthon Centrum
* előzetes adatok

A vevők elfordulása az újépítésű lakáspiactól két fő okra vezethető vissza. Egyfelől az
általános bizalmatlanság az újépítésű lakások piacán is érezteti hatását, ami a vevőknél
abban nyilvánul meg, hogy a csak már átadott, vagy az átadáshoz nagyon közel álló
lakások iránt érdeklődnek, nem mernek hosszabb időre előre vételár részleteket fizetni.
Ez viszont komoly finanszírozási nehézségeket ró a fejlesztőkre, akik a banki forrásokhoz
hasonlóan nehezen jutnak hozzá, mint vevőik. Éppen ezért nem ritka jelenleg az olyan
kisebb lakásszámú projekt a piacon, ami már rendelkezik építési engedéllyel, az
értékesítés is viszonylag nagy erőkkel folyik, az építkezés elkezdéséhez azonban a
fejlesztőnek egy-két lakást értékesítenie kell.
A használtlakás piac felerősödésének másik oka, hogy a jelenleg eladásra kínált újépítésű
lakáskészlet (Budapesten ez 3-4 ezer lakást jelent) nagyon statikus, hiszen egyre
kevesebb újépítésű lakás épül értékesítési célból (mint azt a 2 ábrán láthattuk, főleg
Budapesten nagy a visszaesés ilyen téren). Magyarul hiányzik a készlet felfrissítését
szolgáló utánpótlás, így a vevők egy nem nagyon változó, és nem ritkán már átválogatott
lakáskínálattal találják szembe magukat, ahol, ha nem találják meg az igényüknek
megfelelő lakást, könnyen a használtlakás piacon folytathatják keresésüket.
A fejlesztői oldalon a korábban bemutatott alkalmazkodási formák továbbra is
megfigyelhetőek. A kis lakásszámú projektek változatlanul többségben vannak a piacon,
ahogy a fejlesztők továbbra is árengedményekkel (listaárból adott engedmény, ingyen
garázs, tároló, stb.) próbálják a vevőket magukhoz csalogatni. Egyre gyakrabban
tapasztalható, hogy az átadott lakásokat a fejlesztők bérbe adják. Ezek a lakások így
vagy teljesen kikerülnek a piacról, vagy a fejlesztő bérlővel együtt árulja a lakást. Ilyen
esetekben gyakoriak a határozott idejű bérleti szerződések, amelyek egy esetleges
tulajdonosváltás esetén is biztosítják a bérlő birtokban maradását. Ez az egyébként
befektetési lehetőségeket kereső vevők számára vonzó lehet, hiszen a lakás azonnal
jövedelmet tud termelni.
A szabályozással foglalkozó fejezetben már bemutattuk a szocpol és a kamattámogatás
lehetséges hatását az újépítésű lakások piacán. Ezek az intézkedések lendületet
adhatnak az újlakások keresletének, azonban az alacsony eladósodási hajlandóság és a
jelenlegi gazdasági környezet miatt hatásukat valószínűleg 2013-tól fejthetik ki a
gyakorlatban.
A KSH által 2012 első kilenc hónapjában regisztrált (még nem véglegesnek tekinthető
újépítésű lakások adásvételi adatai alapján egy nem meglepő kép alakul ki a lakások
árának tekintetében (lásd 10 ábra). A vidéki megyékben a legnagyobb arányban a 13 és
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15 millió közötti, valamint a 11 és 13 millió Forint közötti áron értékesített újlakások
szerepelnek az összes újlakás eladáson belül. Budapesten ennél valamivel drágább 15 és
17 millió közötti lakások szerepelnek a leggyakrabban. Amíg vidéken a csúcsot jelentő
13-15
15 milliós tartománytól folyamatosan
folyamatosan csökken az egyre drágább újépítésű lakások
aránya az összes eladáson belül, a fővárosban a 17 és 30 millió forint közötti áron cserélt
lakások aránya viszonylag stabilan egyöntetű marad. Magyarul a fővárosban a magasabb
árfekvésű újlakásokat egy jóval
jóval szélesebb réteg keresi, illetve vásárolja.
10. ábra – Újépítés
jépítésű lakások eloszlása az értékesítési áruk alapján

Forrás: KSH, Otthon Centrum
(A 10. ábrán szereplő ársávok minden esetben az adott tartomány felső
határát jelölik, egész milliós értékre pedig az ártartományok alsó határát
állítottuk be, tehát a 17 milliós tartomány pontosan 15.000.000 Ft-tól
Ft
16.999.999 Ft-ig
ig tart.)
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HASZNÁLTLAKÁS PIAC

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Kifulladó
élénkülés:

Növekvő alku:

Változatlan
értékesítési
idők:

2012 első három negyedévében az előző év azonos időszakához
mérten a keresletnövekedés egyre visszafogottabb mértéket
mutat. Az első három negyedév adásvételeinek száma már csak 10
százaléknál kisebb mértékben haladja meg a tavalyi év azonos
időszakának teljesítményét.
az eladók nem csak a szerződéskötéskor kényszerülnek
engedményekre, hanem már azt megelőzően, az értékesítési
folyamat során is csökkenteniük kell a kínálati árakat. Az idei év
első három negyedévében nőtt mind az értékesítés során tett
kínálati
árcsökkentés,
mind
a
szerződéskötéskor
adott
árengedmény mértéke, a tavalyi év első három negyedévéhez
viszonyítva. Idén az első három negyedévben a teljes
árengedmény átlagosan, országos szinten átlépte a 13 százalékos
szintet. Ebből 5 százalékot tett ki az eladó kínálati ár csökkentése
az értékesítés során, míg 8 százalékot a vevő alkudott ki a
szerződéskötéskor. Az árengedmény mértéke az idei év második
negyedévéről a harmadik negyedévére is nőtt, minden
ingatlantípus esetében.

az elmúlt egy évben nem változott jelentősen az ingatlanok
értékesítéséhez szükséges idő, egyik szegmensben sem. Csupán a
panellakások esetében csökkent némileg az átlagos értékesítési
idő, a 2012 első három negyedévében gazdát cserélt ingatlanok
adatai alapján, az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ebben a fejezetben a használtlakás piac főbb tendenciáit mutatjuk be. Részletes
elemzéseket a használt lakóingatlanok piacáról a Lakáspiaci Tanácsadó kiadványunk
tartalmaz.

KIFULLADÓ ÉLÉNKÜLÉS
Az év elején tapasztalt, a végtörlesztés generálta, jelentős keresletélénkülés a harmadik
negyedévben már teljesen kifulladni látszik. Amíg az első negyedévben 40 százalékkal
haladta meg a lakáspiaci forgalom a tavalyi év azonos időszakában mértet, az első félév
már csak 20 százalék körüli többletet mutatott. Az első három negyedévben, az egyre
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inkább kifulladó lendület miatt, az adásvételek száma már csak 10 százaléknál kisebb
többletet mutat az idei évben, a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.
viszonyítva. A kifulladó
lendület egyre inkább azt a feltételezést támasztja alá, miszerint a végtörlesztés
tényleges kereslettöbbletet nem tudott a piacra csalogatni, inkább előrehozott
vásárlásokat indukált. Az alkalmi vételek reményében sok, az ingatlanvásárlásban
ingatlanvás
egyébként is gondolkodó, vevő lépett az év elején a piacra. Az ő jelenlétük a mostani
időszakban hiányzik, ezért látható a tavalyi szinthez egyre inkább közelítő adásvétel
szám a magyar lakóingatlan piacon.
A kifulladó keresletélénkülés is abba az irányba mutat, hogy 2012-ben
2012
a tavalyi év
forgalmi adatait láthatjuk majd megismétlődni. A nagyjából 90.000 tranzakció körül
várható forgalmi szint immár negyedik éve jelent egy alacsony, de stabil keresletet a
lakáspiacon. A kereslet alacsony szintje mögött
mögött a finanszírozási lehetőségek beszűkülése,
a háztartások várakozásainak romlása áll, azonban a stabilitás azt is jelenti, hogy a
lakhatási igény minden esetben megjelenik, és ezen az alacsony szinten egyre inkább
független a gazdasági, finanszírozási környezet
kö
változásaitól.
11.. ábra Az év első
els három negyedévében mért adásvételek száma
2011-tény, 2012-becsés

Forrás: KSH, Otthon Centrum
* Otthon Centrum becslés

ÁRAK ALAKULÁSA
3. táblázat Átlagos, egy négyzetméterre
gyzetméterre eső
es eladási árak ingatlantípusonként és területenként
2012 harmadik negyedéve (ezer forint)
2012 III.
n.év (e Ft)
Budapest
Kelet
Nyugat
Pest megye
meg

használt
téglalakás
264
183
181
201

használt
panellakás
174
126
130
149

használt
tégla ház
251
128
128
171

Forrás: Otthon Centrum

A használt téglalakások ára 2012 harmadik negyedévében vidéken – mind a keleti, mind
a nyugati országrészben – már minimális, 1-2
1 2 százalékos növekedést mutatott a második
negyedévhez képest. Ezzel szemben, bár szintén minimálisan, a fővárosi használt
téglalakások átlagára csökkent. A panellakások esetében, ahogy azt az elsőről a második
negyedévre mért változás során már tapasztalhattuk, a második és harmadik negyedév
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között az árak stagnáltak. A használt téglaépítésű házak esetében szintén stagnálás,
illetve minimális növekedés mutatható ki az ország egyes területein, az elmúlt két
negyedév között.
Az idei évben az árak csökkenése teljesen megszűnhet. Az árszint idén érheti el a
mélypontját, hacsak a végtörlesztéshez hasonló külső hatás nem éri a piacot. A stagnálás
után azonban nem várható azonnal fellendülés megalapozott keresletbővülés nélkül, és
főleg kedvezőbb finanszírozási feltételek és erősebb hitelkereslet hiányában komoly
áremelkedés egyelőre nem várható a piacon.

ÁRALKU
Az áralku számításánál az értékesítés során adott teljes árengedményt vizsgáljuk. A
teljes árengedmény esetében a megbízáskor az eladó által megadott árat viszonyítjuk az
eladási árhoz. A két ár közötti különbség egyrészt eladási áralkuból áll, amit a vevő a
szerződéskötési folyamat során érhet el. Másrészt az értékesítési folyamat során az eladó
által tett kínálati ár csökkentésekből tevődik össze.
Jól látható, hogy a teljes árengedmény valamivel kevesebb, mint fele még a komoly vevő
megjelenése előtti kínálati ár csökkentésből adódik. A teljes árengedmény nagyobb
részét a vevők harcolják ki a szerződéskötési tárgyalások során.
4. táblázat - A teljes árengedmény mértéke ingatlantípusonként 2012. III. n.év.
ingatlantípus
használt téglalakás
használt téglaház
használt panellakás

teljes
árengedmény
12,50%
17,99%
8,71%

ebből
szerződéskötéskor
7,94%
11,24%
5,87%

Forrás: Otthon Centrum

Az áralku mértékének növekedése annak ellenére folyamatos, hogy 2009 óta az eladások
száma, tehát a vevők száma, nem változott jelentősen. Ha negyedéves bontásban
nézzük az idén mért alku mértékeket, akkor az látható, hogy az első negyedévben
tapasztalt– részben a végtörlesztésből is adódó – magasabb alku mértékek a második
negyedévre mérséklődtek, majd a harmadik negyedévben ismét növekedésnek indultak.
Fontos tudni, hogy a fenti alkumértékek mindig az árengedmények átlagos nagyságát
mutatják, ennél kisebb és nagyobb árengedmények is előfordulhatnak. Az, hogy egy
eladónak mennyit kell engednie a kezdeti árból, nagyban függ attól, hogy mennyire
vérmes reményekkel vág neki az értékesítésnek és mennyire tudja elfogadni a piaci
árakat.

ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ
Az értékesítéshez szükséges idő nem változott jelentősen az elmúlt időszakban. A válság
hatására számottevő mértékben megnőtt az ingatlanok eladásához szükséges időtáv, de
egyik ingatlantípusnál sem láthatunk komoly változásokat 2011 első három negyedéve és
2012 azonos időszaka között.
A panellakások, a többi ingatlantípushoz képest, rövidebb értékesítési ideje már a válság
előtt is megfigyelhető volt. Ennek hátterében az állhat, hogy téglaépítésű lakásokkal és
házakkal szemben a panellakások homogénebb halmazt alkotnak, kevesebb
paraméterben térnek el egymástól, ami az összehasonlításhoz és vásárlási döntéshez
szükséges időt is lerövidíti. A panellakások esetében már némi pozitív elmozdulás is
látható az értékesítési időben az elmúlt évekhez viszonyítva, a 2012 első három
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negyedévben regisztrált eladások alapján csökkent a panellakások átlagos értékesítési
ideje.
5. táblázat Átlagos értékesítési idők napokban, ingatlantípusonként
ingatlantípus
Használt téglalakás
Használt panellakás
Használt téglaház

2009 I-III.
n.év
83
83
141

2010 I-III.
n.év
110
87
173

2011 I-III.
n.év
115
82
194

2012 I-III
n.év
116
75
198

Forrás: Otthon Centrum

Az adatok megítélésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az ingatlanok értékesítéséhez
szükséges idő hatalmas szórást mutat, találkozhatunk pár hét alatt értékesített
lakásokkal is, és nem ritka, hogy az értékesítés előtt akár egy évet is piacon tölt az
ingatlan. Az átlagos értékesítési időket ezek ismeretében célszerű értékelnünk.
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BÉRLAKÁSOK PIACA

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Stagnáló bérleti
díjak:

Hozamok:

2012 első kilenc hónapjában a panellakások bérleti díja
minimálisan növekedett az előző év azonos időszakához képest. A
téglalakások bérleti díja ugyanezen az időszakon a panellakásoknál
nagyobb mértékben növekedett, de még így is a 2010-es szinten
áll csak.
a jelenleg bérbeadási céllal vásárolt ingatlanok esetében egy 10
éves befektetési időszakon 8 és 10 százalék közötti hozamokat
lehet elérni.

Módszertani megjegyzések: a bérlakások piacáról csak korlátozottan állnak rendelkezésre
információk. A magas tulajdonosi arány miatt a viszonylag szűk bérleti piac önmagában kevés
bérleti szerződést generál, ráadásul sok szerződés a gazdaság szürke, vagy fekete zónájába esik,
ezért nem elérhetőek a bennük szereplő információk. Ennek megfelelően központi – az
adásvételeknél használt NAV, illetve KSH adatbázishoz hasonló – nyilvántartása nincs is a bérleti
szerződéseknek, azaz a tranzakcióknál megszokott, az egész piacra kiterjedő statisztikák sem
állnak rendelkezésre. Az elemzésben ezért csak az Otthon Centrum hálózatán keresztül bonyolított
bérleti tranzakciók adatait tudjuk felhasználni.

Ebben a fejezetben a bérleti díjak alakulását, illetve a bérbeadással elérhető hozamokat
mutatjuk be. A bérleti piacról további információk a Lakáspiaci Tanácsadó
kiadványunkban elérhetők el.

BÉRLETI DÍJAK ALAKULÁSA
Az idei év első három negyedévében a téglalakások, illetve a panellakások havi bérleti
díja is magasabb, mint az előző év azonos időszakában mért átlagos bérleti díj. A
panellakások esetén a növekedés csak minimális, a téglalakások esetében a bérleti díj
növekedés számottevő, de még így sem éri el a 2010-ben, azonos időszakon mért, egy
négyzetméterre vetített, átlagos 1.400 Ft feletti szintet.
6. táblázat Átlagos, egy négyzetméterre eső havi bérleti díjak ingatlantípusonként
ingatlantípus

2009 I-III.
n.év

2010 IIII. n.év

2011 I-III.
n.év

2012 I-III.
n.év

Használt téglalakás

1 390 Ft

1 420 Ft

1 300 Ft

1 370 Ft

Használt panellakás

1 030 Ft

920 Ft

950 Ft

980 Ft

Használt tégla ház

1 010 Ft

990 Ft

960 Ft

960 Ft

Forrás: Otthon Centrum
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HOZAMOK
Az egyik leggyakoribb befektetési stratégia a kiadási célú ingatlanvásárlás. Az
ingatlanárak csökkenése mellett a bérleti díjak is csökkentek, de frekventált területeken,
egyetemek, főiskolák közelében, jelentős új munkaerő kereslettel rendelkező városokban
biztos bevételre lehet számítani az ingatlankiadásból. Ebben a fejezetben egy elméleti
hozamszámítással mutatjuk be a bérbeadásból húzható hasznot.
A modellben egy 10 éves befektetési periódussal számoltunk, ami azt jelenti, hogy az
első évben, a 2012-ben megvásárolt lakást tíz évre bérbe adja az új tulajdonosa, majd a
tízedik év végén értékesíti azt. A modellben az alábbi feltételezésekkel éltünk:
•

Az ingatlan nominális értéke követi az inflációt, azaz tartja reálértékét, de
reálérték emelkedéssel nem számolhat a tulajdonosa. A feltételezés realitását
alátámasztja, hogy a kiadási célból vásárolt ingatlanok esetén a fő szempontok a
jó elhelyezkedés és a könnyű kiadhatóság, és a szempontoknak megfelelő
ingatlanoknál nem feltétlenül számíthat a befektető egyben jelentős
áremelkedésre is.

•

Az ingatlan megszerzésekor a hatályos illetékekkel és 1 százalékos ügyvédi díjjal
számoltunk. Az ingatlan megvásárlása teljes egészében önerőből történik.

•

Az infláció értékét a 10 év alatt évente átlagosan 4,22 százalékban állapítottuk
meg.

•

A tulajdonos a második évtől kezdve évente, reálértékben 100.000 Ft-ot fordít
karbantartásra, illetve az ötödik évben ennek ötszörösét felújításra. Az egyes éves
felújítási költségeket az inflációval indexáltuk.

•

Az éves bérleti díj bevételből fizetendő adó mértékét a jelenlegi 16 százalékos
SZJA kulccsal számoltuk ki. Az egyszerűsítés kedvéért minden évben ilyen
adókulccsal számoltunk.

•

Az éves bérleti díj minden évben az inflációval megegyező arányban nő, de reál
bérleti díj emelkedéssel nem számoltunk a modellben.

•

Az ingatlan a 10 év alatt végig bérbe van adva.

A modellben néhány keresett albérlettípus adatai alapján számoltunk hozamokat. A
legkeresettebb albérlettípusokat a következő fejezetben részletesen is bemutatjuk. A
legtöbb érdeklődést hozó ingatlanok alapterületét alapul véve, a 2012 harmadik
negyedévében érvényes átlagos eladási négyzetméterárral és ugyanezen időszak egy
négyzetméterre vetített átlagos bérleti díjaival számoltuk ki a vételi árat, illetve az éves
bérleti díj bevételt. A hozamok az egyes ingatlanok esetében 9 százalék körül szóródnak.
7. táblázat - Bérbeadással elérhető hozamok néhány keresett albérlettípus esetén 2012 III. n.év
Település
Budapest
Budapest
Budapest
Nyugati országrész
Keleti országrész
Pest megye

Ingatlantípus
használt panellakás
használt téglalakás
használt téglalakás
használt téglalakás
használt panellakás
használt téglaépítésű ház

alapterület
50 nm
40 nm
60 nm
60 nm
50 nm
100 nm

hozam
9,71%
8,86%
9,28%
8,62%
9,54%
9,44%

Forrás: Otthon Centrum
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TELEKPIAC

KULCSMEGÁLLAPÍTÁSOK
Telekárak:

2012 első kilenc hónapjában a panellakások bérleti díja
minimálisan növekedett az előző év azonos időszakához képest. A
téglalakások bérleti díja ugyanezen az időszakon a panellakásoknál
nagyobb mértékben növekedett, de még így is a 2010-es szinten
áll csak.

Keresett telkek:

Budapesten a 13 és 22 millió közötti, 700-800 négyzetméteres,
Pest megyében a 10-15 milliós, szintén 700-800 négyzetméteres
telkekre mutatkozik a legnagyobb kereslet. Az ország keleti és
nyugati felében egyaránt 2 és 10 millió forint közötti telkekre
koncentrálódik a kereslet. A nyugati országrészben a keresők ötöde
az ennél értékesebb telkekről érdeklődött.

Módszertani megjegyzések: A vevői preferenciákat, azaz, hogy mit keresnek a vevők, új, eddig a
piacon nem használt módszerrel vizsgáljuk. Legyen szó akár internetes ingatlankereső portálokról,
vagy ingatlanközvetítői megbízásról, a vevők keresési igényük leírásakor tól-ig határokat adnak
meg, mind az árak, mind az alapterület, tekintetében. Ezekből kiindulva, a tartományok miatt
nehéz elemezni, hogy pontosan milyen árú, milyen alapterületű ingatlanokat keresnek leginkább az
érdeklődők. A keresletet természetesen úgy is meg lehet, fogni, ha az eladott ingatlanokat
vizsgáljuk meg e szempontok alapján, hiszen végül ebben a pontban találkozik a kereslet a
kínálattal, de az azt megelőző keresési igényekről nehéz információt gyűjteni. Könnyebb az
elemzés, ha konkrét, keresett ingatlanok adataiból indulunk ki. Erre viszont az interneten
megtekintett ingatlanok nem alkalmasak, hiszen egy hirdetés megnyitása nem feltétlenül takar
komoly vételi szándékot, sőt gyakran csak az álmokat, a céltalan nézelődést tükrözi.
Ezeket a pontatlanságokat úgy küszöböljük ki, hogy rendszerünkben nyomonkövetjük, hogy
csaknem az összes hirdetési felületen szereplő, az Otthon Centrum megbízási állományában lévő,
konkrét ingatlanhirdetések közül melyik ingatlanra érkezik telefonos vagy e-mailes megkeresés.
Ezzel biztosítjuk, hogy ne keresési tartományokat elemezzünk, illetve a telefonos vagy e-mailes
érdeklődés pedig már komolyabb szándékot takar.
A vevői preferenciákat a hirdetésekben szereplő konkrét ingatlanokra érkező érdeklődések alapján
vizsgáljuk. A vizsgálat a telkek esetében két szempontra terjed ki: a telkek ára és mérete. Az
ingatlanokat csoportokba rendezzük, ár alapján egymillió forintonként, alapterület alapján száz
négyzetméterenként. Az egyes csoportoknál pedig megállapítjuk, hogy hány megkeresés érkezett
az adott csoportba tartozó telekre. Az egyes csoportoknál megadott értékek mindig a csoport
közepét jelölik, tehát például a 10 milliós telkekhez a 9,5 millió és 10,5 millió közötti ingatlanok
tartoznak. Illetve a 400 négyzetméteres telkekhez a 350 és 450 négyzetméter alapterületűek
tartoznak. Mivel a lakóingatlan fejlesztői aktivitás jelentősen visszaesett, ezért a nagy lakóingatlan
fejlesztésekre alkalmas telkek piaca is pang. A fejezetben szereplő elemzés ezért túlnyomó részt
saját, építés céljára alkalmas telkeket vizsgálja, amelyekre az Otthon Centrum hirdetésein
keresztül 2012 második negyedévében érdeklődés érkezett.
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A telkek piacán általános tendencia, hogy a családi ház árak csökkenése miatt a
korábban csak építési telek vásárlásban és saját célú építkezésben gondolkodó vevők
egyre gyakrabban keresnek családi házakat párhuzamosan a telkekkel.

TELEKÁRAK
Az alábbi táblázatban néhány fővárosi kerületben, illetve vidéki településen, az Otthon
Centrumon keresztül bonyolódott telek adásvételek adatait mutatjuk be.
8. táblázat – Belterületi telkek árai néhány 2012 III. negyedévében bonyolódott tranzakció
esetében
Telekméret
(nm)
1728

Ár

Település

21 000 000 Ft

Balatonfüred

1951

29 500 000 Ft

Budapest III.

648

9 500 000 Ft

Budapest XVII. - Rákoskert

611

12 200 000 Ft

Budapest XVIII. - Erdőskert

1024

25 000 000 Ft

Budapest XXII. - Budatétény

893

11 500 000 Ft

Dunaharaszti

720

5 900 000 Ft

Gyömrő

1033

8 000 000 Ft

Győr - Ménfőcsanak

740

11 000 000 Ft

Nagykovácsi

1064

1 800 000 Ft

Pusztaszemes

698

8 900 000 Ft

Szeged - Újszeged

1291

9 500 000 Ft

Székesfehérvár - Öreghegy

873

10 850 000 Ft

Szentendre - Pismány

879

3 200 000 Ft

Tinnye

750

6 500 000 Ft

Vonyarcvashegy
Forrás: Otthon Centrum

KERESETT ÉPÍTÉSI TELKEK
A fejezetben 2012 harmadik negyedévében a telekhirdetésekre érkezett érdeklődéseket
vizsgáljuk, árak és alapterületek alapján. A felmérésben csak belterületi építési telkek
szerepelnek.

Budapest
A fővárosban a belterületi építési telkek piacán a 13 és 22 millió forint közötti kínálat
vonzotta a legtöbb érdeklődőt. Ekkora összegért 500 és 1100 négyzetméter közötti
telkeket kínálnak, de a legtöbb érdeklődést a kisebb, 600-700 négyzetméter körüliek
generálták, a legkeresettebb ársáv pedig a 15 milliós volt. A második negyedévben
tapasztaltakhoz hasonlóan a felsőbb szegmens 25 és 30 millió között található,
jellemzően 800 vagy 1000 négyzetméter körüli területtel párosulva. A 30 millió feletti
tartományban még számottevő kereslet van a telkek iránt, de az ár emelkedésével az
érdeklődők száma egyre csökken, a harmadik negyedévben a fővárosban 100 milliónál
drágább telkekre is mutatkozott érdeklődés, ám ez a keresők alig 10 százalékát tette ki.
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12.. ábra Keresett belterületi építési telkek – Budapest 2012 III.
I. negyedév
negyedé

Forrás: Otthon Centrum

Pest megye
A főváros agglomerációjában,
agglomerációjában, bár érdeklődés mutatkozik a 2 és 5 millió forint között
kínált telkek iránt is,, a kereslet jórészt a 10 és 15 millió közöttiekre koncentrálódik.
13.. ábra Keresett belterületi
bel
építési telkek – Pest megye 2012 III.
II. negyedév

Forrás: Otthon Centrum

Ebben az értéktartományban 600 és 1200
00 négyzetméter között kínálnak telkeket,
telkeket a
legtöbb érdeklődő a 700-800
800 négyzetméteres telkekre jelentkezett.
jelentkezett Egyébként, a telek
árától függetlenül
getlenül is ez a mérettartomány volt a legkeresettebb.
legkeresettebb
Ebben a
mérettartományban nagyon sok érdeklődést regisztráltunk a 6 millió körüli vételártól
kezdve egészen a 25 millióig.

Kelet Magyarország
Az ország keleti felében az építési telkek kereslete a 2 és 9 millió forint közé eső vételárú
ingatlanokra koncentrálódik. A legtöbb érdeklődőt az 7 millió forintos
orintos telkek generálták.

30

Ezen az értéken 600 és 1000 négyzetméter közötti kínálat iránt érdeklődtek, de a legtöbb
megkeresés a 700 négyzetméteres telkek hozták.
14.. ábra Keresett belterületi építési telkek – Kelet-Magyarország
Magyarország 2012 III. negyedév

Forrás: Otthon Centrum

Nyugat-Magyarország
Az ország nyugati felében a keleti országrészben tapasztalthoz nagyon hasonló kép
rajzolódik ki, a keresők zöme itt is 2 és 8 millió forint közötti telkekről érdeklődik.
érdeklődik A keleti
megyékkel ellentétben, a nyugati országrészben a 10 milliónál drágább, 14-15
14
milliós, de
még a 20 milliós telkekre is számottevő kereslet mutatkozik.
15.. ábra Keresett belterületi építési telkek – Nyugat-Magyarország
Magyarország 2012 III.
I negyedév

Forrás: Otthon Centrum
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