
Bár több jel is arra mutat, hogy idén kibillen a mélypontról a lakás-
piac, a szegmens megerôsödése, jövôbeli teljesítménye, a kereslet 
újrateremtése nagyban függ az új kormány 2011-ben elindítani ter-
vezett otthonteremtési programjától.   

ÉpítÉsi volumen

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2010 elsô félévében alig 
9 ezer lakás kapott használatbavételi engedélyt és kevesebb, mint 10 ezer 
új lakásra adtak ki építési engedélyt. A használatba vett lakások száma 34, 
az új engedélyeké 41 százalékkal alacsonyabb, mint 2009 elsô félévében 
volt. Az új engedélyek számának országos csökkenése gyorsulni látszik: 
2010 elsô negyedévében 30, a másodikban 50 százalékos. A használatba 
vett lakások száma (ami 2008 és 2009 között még növekedett) az idei 
elsô negyedévben 26, a másodikban 41 százalékkal csökkent. 2010 elsô 
hat hónapjában hozzávetôlegesen annyi lakást vettek használatba, mint a 
2000-es évek elején, az építési konjunktúra élénkülése elôtt. A válságot 
tehát már nem csupán az építkezési szándék fokozódó gyengülése jelzi, 
hanem a használatba vett lakások adatai is. A fenti számokból kiindulva, 
idénre 20 ezer körülire becsüljük országosan az átadott lakások számát.  

A legnagyobb lakásépítô továbbra is a fôváros, ahol az év elsô felében a 
használatba vett lakások száma ugyan 38 százalékkal csökkent, de orszá-
gos részaránya így is 30 százalék (a közép-magyarországi régióban épült 
egyébként a lakások 55% százaléka). A jelentôsebb építtetôi csoportok 
részesedése azonos mértékben apadt, így – 2009 elsô félévéhez hasonló-
an – országosan körülbelül fele-fele arányt képviselt a lakosság és a vál-
lalkozások csoportja, míg önkormányzati lakás mindössze 14 épült (0,2%). 
Budapesten a vállalkozói építés részaránya minimálisan, 79%-ra nôtt.

Építési és használatba vételi engedélyek száma félévente

Forrás: KSH

A lakásépítések számának átlagosan egyharmados visszaesése a régiók 
többségére érvényes. Ettôl eltér a közép-dunántúli és észak-magyarorszá-
gi régió, ahol a csökkenés mértéke csak egyötödnyi, az alföldi régiókban 

viszont a használatba vett lakások száma csaknem megfelezôdött. Az elôzô 
év azonos idôszakához képest az új engedélyek száma Közép- és Nyugat-
Dunántúlon, valamint Észak-Alföldön csaknem egyharmadára esett vissza. 
A fôvárosban a kiadott építési engedélyek száma az elsô félévben – az 
elsô negyedévi emelkedésnek köszönhetôen – 4200 körül stagnált, de a 
második negyedévben már itt is 30 százalékos csökkenés mutatkozott.

A vállalkozói építés arányának stagnálása, illetve budapesti növekedé-
se ellenére az épített lakások átlagos alapterülete a fôvárosban 5 m2-rel 
(71,5-re), országosan pedig 3 m2-rel (92,3-ra) nôtt 2009 elsô félévéhez 
viszonyítva. 

lakáspolitika, finanszírozás

Mind az ingatlanszakma, mind a lakásvásárlók részérôl érezhetô várakozás 
elôzte meg az április parlamenti választásokat. Bár a korábbi voksolásokra 
jellemzô irreális ígéretdömping elmaradt, és a végül kétharmados többsé-
get szerzett kormánypárt is világossá tette még év elején, hogy a lakás-
hoz jutást könnyítô lépések bevezetésére csak 2011-tôl lehet számítani, a 
közhangulat továbbra is várakozó, s a „lakáskérdés” – elsôsorban a bajba 
jutott hitelesek megsegítésének oldaláról – az idei év eddigi részében 
egyértelmûen az egyik fô téma volt.

A márciusban és júniusban a hitelfedezeti arányok lejjebb szállításával és 
a hitelképességi vizsgálat szabályozásával két lépcsôben már szigorított 
lakossági hitelezést még ugyancsak júniusban újabb negatív hatású dön-
tés követte, amikor a kormány elsô intézkedéscsomagjának keretében 
beszüntette a deviza alapú jelzáloghitelezést. Bár manapság a tranzakciók 
több mint kétharmada új hitel felvétele nélkül zajlik, s a forinthitelek ará-
nya az új hitelekben már az év elsô felében elérte a 70%-ot, sokaknak je-
lentett megoldást az alacsonyabb törlesztô részletet biztosító euróhitelek 

felvétele. Az ô kiszorulásuk az amúgy is csak lassan talpra álló 
lakáspiac számára újabb érvágást jelent. 

Javaslatunk szerint, az alapkamat jelentôsebb csökkenéséig, a 
következô két évben rövid idôre szóló kismértékû, a forinthitelek-
re nyújtott kamattámogatást elbírna a büdzsé, és lakáspiaci hatása 
nagyon üdvös lenne. Ugyanígy csökkentené a hitelköltségeket a 
banki forrásköltségek mérséklése a másodlagos jelzáloglevél-piac 
élénkítésével, valamint a jelzáloglevél kibocsátás kereskedelmi 
bankok részére történô engedélyezése. 

A bankok (és áttételesen az ingatlanpiac) helyzetével kapcsolat-
ban ugyanakkor nagy kérdés, hogy a júliusban elfogadott, idén-
re és jövôre is 200 milliárd forintosra tervezett bankadó hogyan 

befolyásolja majd a bankok hitelezési készségét, illetve a pluszteherbôl 
mennyit hárítanak majd át a hitelköltségeken át a hitelfelvevôkre. 

Az év második negyedévében harminc százalékkal nôtt azoknak a deviza-
hiteleseknek az aránya, akiknek a kölcsönük még nem dôlt be, de már 60 
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napja nem fizetnek. A 90 napon túli adósságot felhalmozó ügyfelek száma 
pedig mára 100 ezer körül alakul, és a tartósnak ígérkezô erôs svájci frank 
és euró miatt ez a szám tovább növekedhet. Összességében legalább 500 
ezer embert érinthet már most is a hitelbedôlés veszélye.

A statisztikák fényében nem meglepô, hogy a legtöbb szakmai ötlet és 
kormányzati lépés az elmúlt fél év folyamán a bajba került hitelesek meg-
segítését célozta. Ennek keretében már a júniusi javaslatcsomag tartal-
mazta a bedôlt hitelesek lakásait befogadó Nemzeti Eszközkezelô társa-
ság létrehozását. Az otthon centrum már 2009 tavaszán javaslatot tett a 
bedôlt lakáshitelesek ilyen formán történô megsegítésére, így a szervezet 
felállítását – annak ellenére, hogy mûködésérôl részletes koncepciót csak 
ôsszel ígér a kormány – mindenképpen üdvözöljük. Bár a kilakoltatási 
moratórium 2011. április közepéig való meghosszabbítása segít elkerülni, 
hogy a bedôlt hitelek mögötti lakások tömegesen a piacra kerüljenek, 
ugyanakkor a moratórium sokadik kitolása azzal a kockázattal járhat, hogy 
a hitelfelvevôkben hamis illúziót kelt nemfizetésük hatásának megítélésé-
ben, és a bankrendszer stabilitását is veszélyeztetheti az elhúzódó meg-
oldáskeresés. 

Mindezek mellett, a kormánypárt egy nyolcpontos intézkedéscsomagot 
nyújt be ôsszel az országgyûlésnek a lakáshitelesek védelme érdekében. 
A törvénycsomag megtiltaná az egyoldalú szerzôdésmódosítást, valamint 
az önkényes kamatemelést a bankoknak és hitelintézeteknek; egy pSZáF-
javaslat alapján kötelezôvé tenné a banki középárfolyamok alkalmazását 
lakossági devizahitelek esetében; az ügyfél kérésére lehetôvé tennék az 
ingyenes elôtörlesztést; szintén kérelem esetén 5 évvel automatikusan 
meghosszabbítható lenne a lakáshitel futamideje; a bankok az adóssal 
szemben nem követelhetnének többet az ingatlan piaci értékénél; vala-
mint tartós fizetésképtelenség esetén megtiltanák minden büntetôkamat 
vagy egyéb extra költség kivetését. Ezek a szabályok nem vonatkoznának 
sem üzleti vállalkozás tulajdonában lévô, sem pedig második vagy harma-
dik ingatlan esetére. 

A devizahitelesek számára aggasztó forintgyengülés legjobb ellenszere 
a közvélekedés szerint a hitelek átváltása lehet. Jelentôs megtakarítást 
érhetünk el, ha svájci frank hitelünket más, kedvezôbb feltételû hitel-
re váltjuk – az átváltásnak azonban szigorú kritériumai vannak. A ban-
kok többek között vizsgálják a fedezetül bevont ingatlant, elôírhatják az 
igazolható jövedelem minimumát és az ügyfélnek nem lehet 30 napot 
meghaladó késedelmes fizetése a múltjában. Szakértôk szerint ugyan-
akkor a frankadós, aki most váltana forintra, a teljes hitelére realizálja 
az árfolyamveszteséget. A forintra való átváltás ellen szól Magyarország 
monetáris unióhoz való csatlakozása is, mivel azt követôen az euró lesz 
a hivatalos magyar fizetôeszköz, így a forint hitel elveszti eddigi elônyét. 
A havi törlesztô részletek csökkentésére így az jelenthet megoldást, ha 
meglévô svájci frank hitelünket egy kedvezôbb konstrukciójú euróhitelre 
cseréljük. Ezáltal megtakarítást érhetünk el a havi törlesztô részletekben, 
ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az árfolyamkockázatot mérsé-
kelni tudjuk, de teljesen megszüntetni nem.

Az augusztusban napvilágra került Új Széchenyi terv otthonteremtési 
programja felvázolja az új kormány lakáspolitikájának hangsúlyos pont-
jait. Mivel a mennyiségi helyett inkább minôségi elmaradásai vannak a 
hazai lakásállománynak, a kormányzati stratégia fôleg a strukturális prob-
lémák megoldását célozza. Az intézkedések az energiatakarékosság és 
–hatékonyság alapján a lakásállomány korszerûsítését, energiahatékony 
új lakások építését, valamint a bérlakás-állomány jelentôs bôvítését irá-
nyozzák elô. 

Lakástámogatásoknál a gyermekvállalás támogatásával való összhang 
megteremtése az egyik fô cél. Nagy hangsúlyt helyez a kormány emel-
lett a minôségi és legális építésre, valamint az öngondoskodásra. Ezáltal 
jelentôs szerepet szánnak a lakás-takarékpénztáraknak. Újraindítanák a 
fiatalok elsô lakáshoz jutását biztosító Fecskeház-programot is. Az intéz-
kedéseket azonban fokozatosan tervezik bevezetni. Az elôirányzatok és 
sarokszámok igen ambiciózus programot sejtetnek: 2011-tôl évi 100 ezer 
(majd késôbb 150-200 ezer) lakás felújítása; fokozatosan évi 40-50 ezer-
re emelkedô új lakás; mintaprojekt keretében évi 300-500, majd ezres 
nagyságrendû bérlakás építése; valamint a GDp 1,5%-át kitevô „lakás-
ügyi” büdzsé.        

Az otthon centrum Hitel center véleménye szerint a pénzügyi közvetítôi 
munka szigorodó felügyeleti követelményei miatt a hitelközvetítôi piac 
jelentôsen átalakulhat, és összességében mintegy harmadára zsugorod-
hat. Nem zárható ki emellett, hogy az ügyfelek számára a szolgáltatá-
sok hosszabb távon drágulhatnak. A független hitelközvetítôk októbertôl 
ugyanis csak úgy tevékenykedhetnek, ha megszerezték a pénzügyi fel-
ügyelet engedélyét. A hitelintézeti törvénybe bekerültek a közvetítôkre 
vonatkozó új – felelôsségbiztosításról, díjazásról, valamint képzési- és 
vizsgakövetelményekrôl szóló – szabályok is. 

ÚjÉpítÉsû lakások piaca

Bár az újlakás-piac mennyiségi problémáiban (alacsony értékesítési szá-
mok és halmozódó eladatlan készlet) javulás mutatkozik 2010-ben, a 
szektort még egyértelmû stagnálás jellemzi, s érzékelhetô elmozdulás a 
kereslet élénkülése által csak jövôre várható.

Felmérésünk szerint, 2010 elsô félévében Budapesten mintegy ezer 
újépítésû társasházi lakás talált gazdára. Ugyanez az adat 2009 elsô félév-
ében – amikor is a júliusban bevezetett áfaemelés miatt a tavaszi hónapok 
látványos keresletélénkülést hoztak – 1090 volt. Az áfaemelés negatív 
hatását pedig a második félévi 520 eladás mutatta látványosan. Az, hogy 
elôrehozott vásárlások nélkül, „normális” piaci menetben az idei év eddig 
szinte hozta a tavalyi piaci felszívást, reményre ad okot az év egészének 
teljesítményét illetôen. 

Egy másik, a válság pozitív hozadékának tekinthetô fejlemény, hogy az 
év eleji 3800-hoz képest 3400-ra csökkent az átadott, de eladatlan lakás-
készlet a fôvárosban. Ennek alapja egyrészt az utánpótlás hiánya, más-
részt pedig, hogy a kereslet döntô része már átadott, vagy átadáshoz 
közeli lakásokra irányul. A beruházók nehéz helyzetét jelzi emellett, hogy 
a fôvárosban számos, már építés alatt álló beruházás értékesítését állítot-
ták le. Nagyrészt emiatt csökkent az építés alatt álló eladatlan készlet a 
januári 3000-rôl a félév végére 1900-ra. Év közepén tehát összesen 5300 
lakásból választhatott az, aki fôvárosi új ingatlant keres. Ebbôl minden 
ötödik a Xiii. kerületre esett, míg a Xi. kerület részaránya 15, a iii., Viii. és 
XiV. kerületé 7-9%-os. Ugyanakkor a legkisebb készlettel az i., Xii. és XV. 
kerületek rendelkeznek.    

Elôzetes, évközi adataink szerint Budapesten idén várhatóan 4000 alatt 
alakul az átadott társasházi lakások száma, ami a tavalyi 8300 után mint-
egy 50%-os csökkenést vetít elôre. A családi ház építésben sem várunk 
ennél kisebb visszaesést. A legtöbb lakást, közel ezret, idén a Xi. kerület-
ben adják át várhatóan; ezt a Viii. kerület követi 700 lakással. 300 körüli 
új ingatlan épül meg a iii., iX. és XiV. kerületben, míg az eddig állandó 
dobogós Xiii. kerületben alig 200. Ezzel szemben, hat kerületben idén 
egyetlen társasházi lakás megépülésérôl sincs tudomásunk.             



2010-ben átadni tervezett társasházi lakások száma a budapesti kerületekben

Forrás: otthon centrum; beruházói és értékesítôi adatközlések alapján

Megjegyzés: 2010. júliusi állapot szerint.

A piaci felszívás, azaz az eladott új lakások száma természetesen szorosan 
összefügg a kínálat volumenével. Így, az idei elsô félévben a legtöbb 
lakást sorrendben a Xiii., Xi., XiV. és iX. kerületben adták el. Az összegzést 
ugyanakkor nehezíti, hogy elôszerzôdés után a vevôk a válság elôttinél 
látványosan gyakrabban állnak el a szerzôdéstôl, s így korábban már el-
adott státuszban lévô lakások újra visszakerülnek a kínálatba.     

Bár az eladatlan készlet felszívódását a piaci egyensúly oldaláról pozi-
tív tendenciaként értékelhetjük, e mögött a vevôk induló projektekkel 
szembeni bizalmatlansága, a beruházók magas építési kockázata, és ál-
talában a hitellehetôségek beszûkülése áll. Ha megfontoljuk, hogy egy 
új lakás bekerülési költségének becslések szerint több mint 40%-a adó-
kon, járulékokon és a foglalkoztatás növelésével az elmaradó szociális és 
munkanélküliségi kiadásokon keresztül visszafolyik az államkasszába, a 
kereslet élénkítése egyértelmû célként fogalmazódik meg. Így, az újlakás-
piac mélypontról való kilábalásának gyorsításához véleményünk szerint 
az új kormány otthonteremtési programjának eddig megjelent elemein 
túl további, részben a lakásvásárlók, részben a lakásépítôk helyzetének 
javítását szolgáló intézkedések lennének üdvösek, mint például:
	§  Az új lakások 25%-os áfaterhének mérséklése, akár 5%-ra. Erre az EU 

szabályozása lehetôséget ad. 
	§  Bizonyos követelményeknek megfelelô építôipari cégeknél (pl. 100 

munkavállaló, tartozásmentesség, képzési vállalás, stb.) alkalmazott 
fizikai dolgozók számára Start „Építô” kártya biztosítása 2-3 évre, 
amikor is alacsonyabb közterheket kell csak fizetniük.

	§  Építôipari cégek bevonása a szociális reform részeként megvalósuló közmun-
ka programba, fôként segédmunkásként történô foglalkoztatáson keresztül. 

	§  Bár az illetékszabályok racionalizálása már tavaly elindult, rejt még 
potenciált, pl. az új lakások illetékmentességi határának visszaállítása 
30 millió Ft-ra.

Használt lakások piaca

Az idei elsô negyedév erôs indítása után a lakáspiac tavasszal lelassult, 
illetve stagnálásba fordult. Az elsô félév értékesítési tapasztalatai alapján 
ugyanakkor tartjuk év eleji elôrejelzésünket, miszerint a tavalyi bô egy-
harmados összpiaci forgalmi visszaesés után 2010-ben minimális, néhány 
százalékos bôvülésre számítunk a lakáspiacon. 

A válság eddigi két éve alatti keresletcsökkenés differenciáltan érin-
tette a részpiacokat. átlagtól elmaradó (20% körüli) a visszaesés a 

hitellehetôségek szûkülése által kevésbé érintett vevôkörrel jellemezhetô 
budai kerületek, illetve a budai oldali agglomerációs területek, 
illetve néhány vidéki város esetében. A forgalmi visszaesés te-
rületileg eltérô mértéke elsôsorban az általános gazdasági hely-
zettel, a lakáskeresôk fizetôképességével, megtakarításaival, 
a bankok hitelezési hajlandóságával, valamint az ingatlanállo-
mánnyal függ össze. 

Nem csak a kereslet volumene csökkent jelentôsen, de a piacon 
maradt lakásvásárlók finanszírozási arányai is nagymértékben 
átalakultak. Míg 2008-ban országosan 30% körüli (ezen belül 
a budai kerületekben 50, de kevésbé fejlett városokban csak 
5-10%) volt azok aránya, akik vagy már meglévô hitel fede-
zetcseréjével, vagy teljes egészében készpénzbôl vettek lakást, 
addig idén az arányuk már eléri a 70%-ot. A regionális eltérések 

megmaradtak; a ii. és Xii. kerületben, illetve a Balatonnál 90%, ugyanak-
kor például a kelet-pesti agglomerációban csak 45-50%-ot tesznek ki a 
készpénzes vevôk. A különbség egyrészt a befektetési célú vásárlók ará-
nyából, a vevôi kör összetételébôl, illetve a település vagy terület banki 
kockázati besorolásából, így a hitelhez jutás lehetôségébôl adódik.

A lakáskeresôk több paraméter mentén adták alább igényeiket: kisebb 
méret, alapterület, szobaszám, alacsonyabb ár, más típus (sorház is 
lehetôség lett családi ház helyett), vagy egyéb igények mellôzése (pl. 
több fürdôszoba helyett egy). A legkevésbé válságálló ingatlanok érték-
vesztése területenként eltérôen 10 és 35% közötti volt az elmúlt két év 
során. Leginkább a panellakások veszítettek értékükbôl, elsôsorban az 
elavult gépészet, szigetelés és távfûtés miatt. A válsággal szemben ke-
vésbé ellenállók általában a nagyméretû, a rossz környéken fekvô, a rossz 
állapotú, vagy belsô elrendezésû lakások. Az értékcsökkenést okozhatja 
emellett az a speciális piaci helyzet is, hogy egy-egy koncentrált terüle-
ten, pl. vidéki panellakótelepeken megnôtt a kínálat a korábban többnyire 
minimális önerôvel vásárolt lakásokból, amiktôl most szabadulnának a tör-
lesztési nehézséggel küzdô tulajdonosok, lejjebb nyomva az árakat.

A táblázat az otthon centrum havi tranzakciói alapján mutatja az elmúlt 
két év átlagárait különbözô kategóriákban. A lakáspiacot befolyásoló 
különbözô események és az adatbázis adottságai miatt gyakran hekti-
kus mozgást mutató görbe helyett trendvonalat használva az egyértelmû 
csökkenô tendenciát mutatna minden esetben. A havi elmozdulásokat át-
lagolva azt kapjuk, hogy hónapról hónapra -0,2 és -0,9% közötti átlagos 
csökkenés volt látható a vizsgált idôszakban; a legkisebb mértékû (két 
év alatt 5% körüli) a budapesti téglalakások, míg a legjelentôsebb (20% 
feletti) a vidéki panellakások esetében.      

Az értékesített használt társasházi lakások havi átlagárai (ezer Ft/m2) 
az elmúlt két év folyamán

Forrás: otthon centrum eladások 



A leginkább válságálló ingatlanok nominál értékben tartják a 2008-as áru-
kat. Jellemzô, hogy városi környezetben a központhoz közeli, kisebb lakások 
bizonyulnak a legjobb befektetésnek, egy külön kategóriát pedig a csekély 
kínálatú, ritka, kuriózum termékek képeznek; ilyenek például a jó fekvésû 
telkek, magas nívójú családi házak, vagy egy-egy területen ritkának számító 
új vagy újszerû ingatlanok. Összességében elmondható, hogy a befektetési 
céllal vásárlóknak, illetve azoknak, akik eddig a legkedvezôbb árszintre vár-
tak, nem érdemes tovább késlekedniük a lakáskereséssel.

Ma már jellemzô ugyanakkor, hogy döntôen otthonteremtés miatt, és nem 
befektetési célzattal vásárolnak ingatlanokat az emberek. Így nem csupán 
néhány évre, de akár több évtizedre is elkötelezik magukat egy-egy la-
kás, vagy ház mellett azoknak minden elônyével és hátrányával. Egyre 
többen ismerik fel annak fontosságát, hogy vásárlás elôtt komolyabban, 
nagyon alaposan vizsgálják át a választott ingatlant. A felújításból szárma-
zó értéknövekedés pénzben kifejezhetô haszna mellett figyelembe kell 
venni a lakóérzetet, a kényelmet, a lakásminôséget, melyek ugyancsak 
javulhatnak a különbözô felújításokkal, melyek támogatása a kormányzati 
lakásstratégia preferenciája alapján egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

A válság elsô évéhez képest idén már nem csökkennek egyértelmûen az albér-
leti díjak. Fôleg az olcsóbb kategóriában a lakásvétel (és hitelfelvétel) elhalasz-
tása miatti keresletnövekedés fékezte meg az árak további esését. A nagyobb 
egyetemi városokban és a frekventált budapesti kerületekben így tavalyhoz ké-
pest legfeljebb 5-10%-kal mérséklôdtek a bérleti díjak, de sok helyen a 2009-es 
szinten maradtak. Ugyanígy, az alkupotenciál is jelentôsen szûkült. Ennek alapja, 
hogy a hirdetôk reagáltak a piaci körülményekre, és a reálishoz jobban közelítô 
árakat adnak meg, mint tavaly. Emellett a bôséges kínálat teremtette verseny is 
visszafogott árazásra kényszeríti a tulajdonosokat. 

A 2011-es lakáspiaci teljesítmény nagyban függ az új kormány lakásprog-
ramjától, hogy az mennyire hat majd ösztönzôen a piaci forgalomra. Az 
esetleg újra csökkenésnek induló kereslet csökkenô árakhoz, a fizetési 
problémával küszködô adósok „beragadásához”, a bankrendszer kocká-
zati költségének növekedéséhez, valamint az ingatlaniparág gazdasági 
teljesítményének csökkenéséhez vezethet. Sokat lendíthet a keresleten 
a személyi jövedelemadó jövôre beharangozott csökkentése. Az így a 
háztartásoknál maradó szabad pénzekbôl (amelyek egy része lakáshitel-
törlesztésre lesz „váltható”) több irányulhat a lakáspiac felé. Az SZJA csök-
kenés és a gazdaság növekedési pályára állítása a jövôbe vetett hitre, és 
a fogyasztói hangulatra is pozitív hatással lehet majd, mely kiemelkedôen 
fontos mozgatórugója a lakáspiacnak.

ÉpítÉsi / fejlesztÉsi telkek piaca

A fejlesztési telkek piacán továbbra is a kivárás uralkodik. Ugyanakkor míg 
az eladók a piac fellendülésére, és ezzel az árak emelkedésére várnak 
(hacsak nincsenek értékesítési kényszerben), a potenciális vevôk pedig 
további árcsökkenés reményében halogatják a vásárlást. A kétféle árel-
képzelés miatt a telekpiacon továbbra is alig van tranzakció. A kínálat-
ban egyre több felszámolás alatt lévô ingatlan jelenik meg. A bankok, 
ameddig lehet, bíznak a tulajdonosi értékesítésben, ám végül legtöbbször 

hozzájuk, vagy a felszámolóhoz kerülnek a vevôi oldalról még mindig 
drágának tartott ingatlanok.

A kereslet beindulását gátolja emellett, hogy a fejlesztôk bôvelkednek 
tartalékterületekben, így új telek keresését többnyire konkrét – és ezáltal 
ritka – fejlesztési ötlet elôzi meg. tipikus válságreakció a projektméretek 
csökkenése, így lakásfejlesztéseknél inkább a kis társasházak építésére al-
kalmas telkek keresettek. A prémiumterületek az átlagnál keresettebbek. 
Ennek fô oka, hogy az itteni (fôleg budai) lakáskeresôk hitellehetôségei 
nem szûkültek drasztikusan, vagy eleve teljesen készpénzes vásárlók. 
Ugyanezen okból a családi házas telkek piaca is a budai zöldövezetben 
mûködik a legkisebb zökkenôkkel, s az árcsökkenés is itt volt a legkisebb, 
hiszen a tulajdonosok is ritkán vannak eladási kényszerben. 

Ezzel szemben, a pesti belvárosban szinte teljesen leállt a fejlesztési telkek 
piaca. A vevôk és eladók árelvárásai is itt esnek legtávolabb egymástól. 
talán még a végfelhasználók generálnak minimális keresletet, akik irodát, 
cégközpontot építenének, üres telkek hiányában egyre többször meglévô 
épületek átalakításával. Az irodafejlesztôk dolgát az amúgy keresett Bel-
Budán az – üres telkek híján – nagy potenciált rejtô mûemléki épületek 
modern követelményeknek megfelelô átalakítási nehézségei jelentik.     

A piaci helyzet továbbra is megnehezíti a tényleges telekértékek megha-
tározását. Bizonyos területeken (pl. tömegpiac) nincs is adásvétel, illetve 
az irányár jelentôsen eltér a tényleges piacitól, így a táblázat árai eseten-
ként csak „elméletiek”.

       

1 A magasabb ár az i. kerületre jellemzô.
2 Andrássy út nélkül.
3 A magasabb ár a palota-negyedre jellemzô.

Kevés az aktív külföldi beruházó jelenleg a fôvárosi piacon. A nyugat-euró-
paiak szinte teljesen eltûntek, így az elmúlt 2-3 évben megjelent távol-ke-
leti és arab cégek kerültek többségbe. Ôk elsôsorban kereskedelmi és ipa-
ri fejlesztésre alkalmas területeket keresnek. Az ilyen típusú ingatlanoknál 
viszont a magas vevôi hozamelvárások gátolják az adásvételeket.   

Mind a lakásfejlesztôk, mind a kereskedelmi fejlesztésben érdekelt 
szereplôk nagy várakozást támasztanak az új kormánnyal szemben. Amíg 
konkrét, vonzó keresletösztönzô és beruházás-élénkítô programok nem 
jelennek meg, a piac egésze kivár.  

2010. szeptember

Igény szerint strukturált ingatlanpiaci tanulmány elkészítéséhez 
az alábbi elérhetôségeken léphet velünk kapcsolatba:

      Otthon Centrum Elemzés Divízió
      tel: (+36 1) 487 3321 x Fax: (+36 1) 487 3333
      valko.david@oc.hu x www.oc.hu
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Társasházi fejlesztésre alkalmas telkek jellemzô ára

Terület Nettó telekár nettó eladható  
lakás-négyzetméterre vetítve (Ft)

i., ii. és Xii. kerület belsô része1 70-140.000

Vi. és Vii. kerület Nagykörúton belüli része 70-90.000

Vi. és Vii. kerület Nagykörúton kívüli része2 45-65.000

Xi. kerület egykori rozsdaövezete 20-35.000

iX. kerület rehabilitációs területe 35-45.000

Xiii. kerület angyalföldi része 25-40.000

XiV. kerület 30-60.000

Viii. kerület3 15-40.000

X. kerület 10-15.000

Forrás: otthon centrum


