
Az építőipar hosszabb ideje tartó visszaesése
júniusban is folytatódott, bár az építőipari ter-
melés az idén júniusi, a korábbi hónapokban
nagyobb arányú mérséklődésben a 2009.
júniusi, az áfaemeléssel összefüggő előreho-
zott teljesítmények miatti kiugróan magas
bázisnak volt meghatározó szerepe. Az év első
hat hónapjában a termelés 13,8 százalékkal
volt kisebb, mint egy évvel korábban.
Szezonálisan kiigazítva a termelés júniusban
2,3 százalékkal volt alacsonyabb az előző havi-
nál. Az idén májusban az építőipari termelés
volumene 10,6 százalékkal csökkent a tavaly
májusihoz képest, az előző havinál szezonáli-
san korrigálva 0,9 százalékkal magasabb volt.
Az év első öt hónapjában a termelés 11,6 szá-

zalékkal volt kisebb, mint egy évvel korábban.
Tavaly júniusban még jelentősen bővült az épí-
tőipari termelés volumene: a kibocsátás mind a
kiigazítatlan, mind a munkanaptényezővel
kiigazított adatok szerint 15,9 százalékkal
emelkedett az előző év azonos időszakához
képest. Az épületek építésének volumene 19
százalékkal csökkent, amiben része volt a
lakásépítések nagymértékű visszaesésének
is. Az egyéb építményeken végzett munkák
volumene 20,4 százalékkal maradt el az előző
évi magas bázistól, elsősorban az útépítéssel
foglalkozó szervezetek termelésének mintegy
egyharmados visszaesése miatt. Az egyéb
építmények építésének előző évi emelkedését
okozó, költségvetésből finanszírozott nagy pro-

Komoly visszaesés
az építőiparban
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10 HÁZ és KERT Ingatlan

jektek többsége befejeződött, hasonló nagy-
ságú új beruházások viszont nem indultak.
Májushoz viszonyítva a szezonálisan kiigazított
adatok alapján az épületek építése 0,5 száza-
lékkal csökkent, az egyéb építményeké 2,1
százalékkal emelkedett. Az év első hat hónap-
jában az épületek építése 12,4, az egyéb épít-
ményeké 15,5 százalékkal esett vissza.
Júniusban az építőipar ágazatai közül az épü-
letek építése ágazat - amely az épületépítési
projekt szervezését és az épületek szerkezet-
építését tartalmazza - termelése 17,2 száza-
lékkal maradt el a 2009 azonos időszakitól. Az
egyéb építmények termelése az előző évi kiug-
ró növekedés után 28,2 százalékkal csökkent,
a speciális szaképítés ágazaté - amelynek
zömét szerelési és szakipari munkák adják -
15,4 százalékkal mérséklődött. Az építőipari
vállalkozások hó végi szerződésállományának
volumene 6 százalékkal bővült az egy évvel
korábbihoz képest. Ezen belül az épületek épí-
tésére vonatkozó szerződések állománya 0,5,
az egyéb építményeké 10,4 százalékkal maga-
sabb volt a 2009 június véginél. A júniusban

kötött új szerződések volumene 4,2 százalék-
kal magasabb volt az előző évinél. Ezen belül
az épületek építésére 3,1 százalékkal kisebb,
az egyéb építmények építésére 12,4 százalék-
kal nagyobb volumenű új szerződést kötöttek.
Az építőipari vállalkozások január-júniusban
kötött új szerződéseinek volumene 5,9 száza-
lékkal haladta meg az előző év azonos idősza-
kit. Az építőipar termelői árainak 2010 II.
negyedévében az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyított 0,7 százalékos emelkedésé-
hez hozzájárult, hogy az épületek építése ága-
zatban az árak 0,3 százalékkal nőttek, az
egyéb építmények építése ágazatban pedig az
átlagnak megfelelő, 0,7 százalékos növeke-
dés volt. A legnagyobb súlyú, speciális szak-
építés ágazat árai 1 százalékkal haladták meg
az egy évvel korábbi szintet. Az egyes építmé-
nyalcsoportokban az áremelkedés 0,5 és 2,4
százalék között szóródott. Az előző negyedévi-
nél az építőipar árai 0,6 százalékkal voltak
magasabbak.

Forrás: origo.hu
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A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint
2010 első öt hónapjában mindössze 93,2 mil-
liárd forintnyi új hitelt vettek fel a hazai háztar-
tások, ez 36 százalékkal elmarad a 2009
hasonló időszakában regisztrált mennyiségtől.
A gazdasági adatok azt mutatják, miszerint
még nagyobb az elmaradás a csúcsévnek szá-
mító 2008-hoz képest: akkor januártól májusig
több mint 330 milliárdnyi lakáshitelt helyeztek
ki a pénzügyi szolgáltatók, amelyeknek az idei
mennyiség kevesebb, mint a harmada. A sza-
bályozói környezet változása - a devizaalapú
jelzáloghitelek eltűnése, a szigorú feltételek-
hez kötött támogatott konstrukciók -, illetve a
forintalapú hitelek terjedése ugyanakkor meg-
tette a hatását az új hitelek devizanem szerinti

összetételére. Az első öt hónap adatait figye-
lembe véve ugyanis az új lakáskölcsönöknek
már majdnem felét forint-, közel 40 százalékát
pedig euró alapon nyújtották, a svájci frankala-
pú hitelek részesedése pedig már alig haladta
meg a tíz százalékot. 2008 első öt hónapjában
még több mint 80 százalékot képviseltek a
frank-, és alig több mint tíz százalékot a forinta-
lapú kölcsönök.

Természetesen a lakáshitelek számának és
hitelmennyiségének visszaesése az építőipar
és ezen belül a lakásépítések jelentős vissza-
esésével jár, járt. Az új építési engedélyek
éves száma 2004 óta - változó intenzitással -
csökken. Az előző év azonos időszakához

Jelentős visszaesés a lakás-
hitelezésben és a lakásépítésben
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v i s z o n y í t v a
2010 eddig
eltelt negyedé-
veiben a visz-
szaesés gyor-
sulni látszik: az
első negyedév-
ben 30, a
m á s o d i k b a n
50 százalékos
a csökkenés.
Tavaly az első
félévben 13
ezer lakás
kapott haszná-
latbavételi engedélyt és 17 ezer új lakásra
adtak ki építési engedélyt. A használatba vett
lakások száma 16 százalékkal volt több, az új
engedélyeké pedig 19 százalékkal volt keve-
sebb, mint 2008 első félévében.
A legnagyobb lakásépítő Budapest, ahol az év
első felében a használatba vett lakások száma
ugyan 38 százalékkal csökkent, de országos
részaránya így is 30 százalék. A közép-

magyarországi
régióban épült
a lakások 55
százaléka. A
lakásépítések
számának átla-
gosan egyhar-
mados vissza-
esése vala-
mennyi telepü-
léstípusra érvé-
nyes, s ugyanez
jellemző Közép-
Magyarország,
v a l a m i n t

Nyugat- és Dél-Dunántúl átlagára is. Ettől eltér
a közép-dunántúli régió, ahol a csökkenés
mértéke csak egyötödnyi, az alföldi régiókban
viszont az adat csaknem megfeleződött.
Bizony észrevehető, hogy számottevő ingatlan-
piac továbbra is a fővárosban van, s ez a ten-
dencia egyelőre nem feltétlen valószínű, hogy
változni fog a gazdasági adatok szerint és az
előrejelzések alapján.
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Változóban a viszonyok a bérle-
mények piacán, a fővárosban ma
már esetenként jobban megéri új
építésűt bérelni, mint belvárosi
használtat - állítja az egyik nagy
online ingatlanhirdetési oldal. A
díjak az utóbbi években csök-
kentek, a kereslet ugyanakkor
most nagyobbnak ígérkezik a
korábban megszokottnál. A leg-
frisebb piaci tapasztalatok azt
mutatják, úgy tűnik, a válság
hatására az emberek figyelme a
lakásvásárlás felől a bérlemé-
nyek irányába mozdult. Az ingat-
lankeresőportálok statisztikái
szerint a bérlakásra irányuló keresések száma
2010-ben eddig a korábbi évek csúcsszintjén
mozgott, és a legutóbbi, júniusi adatok szerint
arányuk az összes keresésen belül 17 száza-
lékra emelkedett.
Bár alapvetően jobb a bérlők alkupozíciója,

mint a tulajdonosoké, július-augusztus - a főis-
kolai-egyetemi tanévkezdés előtti időszak - jó
lehetőség a kedvező adottságú lakást bérbe
adók számára. Budapesten a bérleti díjak 40-
50 ezer forintnál kezdődnek, és 80 ezerig
nagy a kereslet, 100 ezer forint környékén

viszont már nehéz bérlőt találni. A
luxusingatlanok 1000-1200 eurós
díját pedig főként a külföldi vezető
beosztású bérlők tudják megfizet-
ni. 
A diákok jellemzően júliusban kez-
dik el nézegetni a bérleményeket,
általában augusztusban veszik ki,
és alapesetben egy évre bérlik. A
másik fő célcsoportot jelenleg a
fővárosba érkező vidékiek képvi-
selik, akik itt dolgoznak, netán az
egyetem elvégzése után itt marad-
tak.
A kereslet az olcsóbb, 50-70
ezres kategória 2 (esetleg 3) szo-
bás lakásai iránt erős, a VI., VII.,

Egyre növekvő kereslet
a bérlakások iránt
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VIII., IX. kerületben, a Nagykörút kör-
nyékén, a 4-6-os villamos vonzáskör-
zetében, illetve Budán a XI. kerület-
ben, a Móricz Zsigmond körtérig,
illetve a Műegyetem környezetében.
A diákok, ha lehet, bútorozottan
veszik ki a lakásokat, de legalább
ilyen fontos az alacsony legyen a rezsi. Ez ilyen
árfekvésben és lakásméretben többnyire gáz-
konvektoros vagy Héra-fűtésű lakásokat jelent,
ritkábban cirkósat.
A Ferencvárosban 60-70 ezer forintért már
1,5-2 szobás új építésű lakás bérelhető (a vál-

ság előtt 100 ezer forint is lehetett havonta),
míg egy használt, 2 szobás belvárosi ingatlan
80 ezerbe is kerülhet. Az új építésűhöz sok-
szor van teremgarázs-beálló, többnyire moder-
nek a bútorok, a belső elrendezés, ráadásul a
rezsi is alacsony.
A fővárosból fokozatosan tűnnek el a nemzet-
közi cégek külföldi munkatársai, akik régeb-
ben főként a Belvárosban béreltek lakást. A
külföldi diákok ugyanakkor továbbra is jelen
vannak a piacon: japánok, törökök, izraeliek,
norvégok, akik főként az orvosi és állatorvosi
egyetemet látogatják.
Várhatóan a kormányzati politika, valamint a
szűkülő lakáshitel kínálat és a szakértők szerint

lassan várható ingatlan áremelkedés a bérla-
kás piac irányába nyomni fogja tovább a keres-
letet. A kulturált és hatékony bérlakás piac
kialakulásához vezethet az a kormányzati
elképzelés, mely ennek a szektornak iparszerű
és jól nyomon követhető kialakulását kívánja.
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