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Tel.: +36 30 958 1992
www.hazkert.hu
E-mail: simon.csaba.hu@gmail.com

Újépítésű lakások Pécelen 60 - 70 m2 közötti nagyságban
Saját használatú kertkialakítással
Saját gépkocsibeállási lehetőség
A lakások mérettől és elhelyezkedéstől függően 15 - 17 millió Ft -os
áron vásárolhatók meg.
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Állami lakás felújítási program tervek, várható hatások
A most kezdődő ciklus alatt egymillió lakást
tenne energiahatékonyabbá a kormányzat
lakás felújítási programja, az 500 milliárd
forintos forrást uniós alapokból biztosítaná
az új kormány. Az egy lakásra jutó félmillió
forintból a legtöbb esetben az ablakok cseréje
vagy az újraszigetelés jön ki, teljes felújításra
nem elég a pénz. A kivitelezők a válságos idők
végét remélik a programtól, de először a részletekre kíváncsiak. A Magyar Fejlesztési Bank

mint 73 ezer lakás - a hazai iparosított technológiával épült lakásállomány 9 százalékának felújítása valósulhat meg, mintegy 80 milliárd
forint értékű energia-megtakarítást eredményező beruházás keretében. Az egy lakásra
jutó átlagos beruházási költség megközelíti a
900 ezer forintot, amelynek legfeljebb egyharmad része lehet az állami támogatás.
Az egész építőipar nagyon rossz helyzetben van, így egy lakásfelújítási programnak

évente meghirdeti a panelprogramot. A 2005ben indult Panel Plusz 20 milliárdos keretös�szegét a bank tavaly ősszel 30 milliárd forintra
emelte. A települési önkormányzatoknak, a
lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak
a hitelprogram keretében 2010. március 25-ig
24,4 milliárd forintot hagyott jóvá az MFB.
A kedvezményes hitel igénybevételével több,

természetesen örülnének az ezzel foglalkozó
cégek. Az építőipari vállalkozások egyelőre
nem látják, pontosan mi is lesz ebből. A felújítási program mindenképp ráférne a magyar
lakásokra. Akadtak már hasonló programok
Magyarországon, de akkor a banki és egyéb
kötelezettségek miatt nagyon kevesen jutottak
ténylegesen a felújítási pénzekhez, amennyiben
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pedig lesz önrész, akkor az anyagi gondokkal
küzdő lakók számára ez tovább nehezíti majd
a pénzhez jutást. Kérdéses azonban, hogy
mire elég az 500 ezer forintos összeg, vagyis
hogy valóban lehetséges-e az állami pénzből
olyan felújításokat elvégezni, amelyek jelentősen javítják egy lakás energiafelhasználását.
Általánosítani a lakások eltérő adottságai miatt
nehéz. Iránymutató lehet az a tavalyi év második felében megvalósult projekt, amelynek
keretében az óbudai Faluházat újították fel
(az épület neve abból adódik, hogy a megapanelben egy falunyian laknak). A 315 méter hosszú,
15 lépcsőházas lakóház közel 900 lakását renoválták,
az épület új hőszigetelést
kapott, kicserélték a nyílászárókat és napkollektoros
rendszerrel oldották meg
a meleg vízellátást - azaz
nagyjából az történt, ami a
jelenlegi tervek szerint sok
százezer magyar lakásra
vár. A költségek azonban
elszaladtak, legalábbis a
zöldbankos elképzeléshez
képest: nettó áron a teljes
költség 938 millió forint,
bruttóban 1,2 milliárd forintot tett ki, azaz
lakásonként - nettó áron kalkulálva - több mint
1 millió forintba került a felújítás. Az szinte
biztos, hogy a teljes felújítást nem lehet majd
megoldani az egy lakásra jutó félmillió forintból.
Választani kell: az energiahatékony felújítások
közül kiemelkedik a nyílászárók cseréje és
a falak szigetelése. Az ablakok cseréje egy
átlagos magyar panellakás esetében darabonként nagyjából 50 ezer forintba kerül, ami
egy lakásra vetítve átlagosan 500 ezer forint
- természetesen csak akkor, ha nem ügyelünk különösebben az esztétikára, és nem
fából, hanem műanyagból készült ablakokról
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van szó, a fa nyílászárók ugyanis ennél
minimum kétszer drágábbak lehetnek. A falak
szigetelése nagyjából 5-6000 forint négyzetméterenként, a belső szigetelés összköltsége
pedig nagyjából 10 ezer forint (a Faluház
felújításánál lakásonként a hőszigetelés 270560 ezer forintba került), azaz egy panellakás
energiahatékonnyá tétele bőven meghaladhatja az 1 millió forintot is. Nagyon jól tudjuk,
hogy nincs átlagos lakás! Egy felújítás költségeit számos paraméter szabja meg, még
abban az esetben is, ha szimplán panelekről
van szó. Ilyen többek között a
lakás építésének éve, elhelyezkedése, a nyílászárók állapota,
illetve hogy voltak-e már korábban felújítások. Azt sem szabad elfelejteni, hogy sok előre
nem látható költség is jelentkezhet, például, ha baj van a
gépészettel. Sok panellakásban nagyon elhasználódottak
a bejárati ajtók is, amelyeken
keresztül kiszökik a folyosóra
a meleg, márpedig annak a
cseréje további 100-150 ezer
forintba kerülhet. Az 500 milliárdos
lakáskorszerűsítésre
szánt keretből tehát megoldható lenne a egymillió lakás hőszigetelése vagy
ablakcseréje, de ez nem jelentene teljes felújítást, bár a lakások energiafogyasztását ezek
egyenként is érezhetően csökkentenék. Az új
kormány által létrehozandó zöldbank önrész
nélkül segítene felújítani a lakásokat, elképzelhető, hogy többféle konstrukció lesz majd.
Felmerült az, hogy azok a lakástulajdonosok,
illetve társasházak, akik be tudnak szállni a
költségekbe, akár komplett felújítást is elvégeztethetnek majd, természetesen a számla
egy részét nekik kell majd fizetniük. A valódi
megtakarítások eléréséhez a szakma szerint
teljes felújításra van szükség. Minimum 20% -os,
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de inkább 50% -os energiaszükségletet csökkentő teljes felújításokban szükséges gondolkozni. Az ablakcsere kevés, még a minimumot
sem éri el a fogyasztás csökkentésben adott
szint mellett. Ugyanakkor egy olyan fontos kitételt javasolnak, hogy csak abban az esetben járuljon hozzá az állam a beruházáshoz,
ha a korszerűsítés valóban az előre meghatározott mértékben csökkenti a lakás energiafogyasztását. Természetesen mindez egy
kölcsönhatást tud elindítani, így többek közt a
beruházási érték 40%-t az állam visszakapja
a beruházáshoz kapcsolódó áfa, egyéb adó,
valamint a projektben résztvevő munkások
utáni szja, járulék és egyéb adóbevételekből.
Az érdekelt vállalkozók és szakemberek szerint a lakásfelújítási program elindítása előtt

A másik probléma, hogy a jelenlegi szabályok
szerint a a társasházak egyhangú döntése kell
a közös területek (tető) hasznosítására, ahová
a napkollektorokat telepíteni lehet. Egy 200300 lakásos társasház esetén alig van arra
esély, hogy egyhangú szavazat szülessen,
ami blokkolhatja a kivitelezést, és a sokszor
túl részletes uniós szabályzatok átvétele, gyakorlati alkalmazhatatlansága is lehetetlenné
teheti a beruházások elindítását. Így ha a törvényeket és jogszabályokat átalakítják és egy
konkrét szervezet lenne felelős a programért,
akkor lehetővé válna, hogy a résztvevő cégeket
előminősítés után vonják be - legyen szó pályázatírókról, gyártókról vagy kivitelezőkről - ez
pedig növelné a megbízhatóságot és az elszámoltathatóságot.

mindenképpen át kell szabni a jogi hátteret.
Szakértők szerint jelenleg nagyon sok ellentmondás van a törvények és jogszabályok
között és az alkalmazó hatóságok is eltérően
hajtatják végre azokat. Csak egy példa az elmúlt évek panelprogramjából: A panelprogramot kivették a módosított közbeszerzési
törvény hatály alól, a társasházak döntik el
hogy ki legyen a kivitelező. Ezzel kapcsolatban
megjelent a “panelbiznisz” mint üzletág, hiszen
a sarki zöldséges is “felelős” kivitelező lehet!

Végül nagyon fontos azt a piaci tényezőt is
megemlíteni, hogy a felújított házban lévő
panellakásért egyelőre nehéz többet kérni a
piacon eladásnál, a korszerűsítés hozadéka
inkább az, hogy sokkal könnyebb eladni.
Maximum 5 százalékkal lehet többet kérni,
a panelprogramos lakásokért, de ezt a pici
előnyt is felemészti a mostani piaci helyzet.
Tavasszal végre beindult a piac, van kereslet
panelekre, elsősorban a budai oldalon.
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Bérlakás piac: bérelnének, építenének egyaránt
A középosztálynak építenének bérlakásokat
állami támogatásokból az építőanyag-gyártók
és forgalmazók. A javaslat harmonizál az
új Széchenyi Terv vitairatával. A javaslattevők
bruttó 1000 forint/négyzetméter/hó körüli
bérleti díjjal kalkuláltak - ennél a főváros
XVII. kerületében olcsóbban is lehet lakást
bérelni. A Társaság a Lakásépítésért Egye-

sület által ajánlott bérlakás építési modell
a bérből, fizetésből élő, alacsony vagy
közepes keresettel rendelkező, gyermeket
vállaló alkalmazotti, közalkalmazotti, köztisztviselői réteget; középosztályt; a nyugdíjasokat; illetve az előtakarékosság beiktatásával a pályakezdő fiatalokat célozza
meg elsősorban. Az építőanyag-gyártók
és – forgalmazók által létrehozott egyesület dokumentuma nagy meglepetéseket
nem tartogat az új Széchenyi Terv vitairatát
ismerőknek, nem egyszerűen csak átfedésekről van szó, teljes mondatok egyeznek
meg szó szerint a két anyagban. Mindkét

helyen olvasható, hogy a „következő években
évi 5-10 ezer bérlakás építése lenne kívánatos Magyarországon. Ezt indokolja a hazai
bérlakás rendszer hiánya, amit hatékonyan
kialakítani és működtetni építésekkel lehet.
A vitairat azzal a konkrétummal több, hogy minimum 60 négyzetméteres lakások építését javasolja („a modern, családi életvitelre alkalmas
bérlakásokat kell biztosítani, amelyeket a
későbbiekben akár meg is vásárolhatnak”).
Az egyesület javaslata, hogy bruttó
1000 forint/négyzetméter/hó körül célszerű
kialakítani a bérleti díjat. Ha a kettőt ös�szefésülik, akkor legalább 60 ezer forintos
bérleti díjról lehet majd beszélni, ami nem
maradna el sokkal a külső kerületekben
szedett díjaktól. A XVII. kerületben jelenleg
ennél olcsóbbak a bérleti díjak: átlagosan
957 forint/négyzetméter/hó. A bérleti díjhoz minkét dokumentum szerint az állam
a cafetéria adókedvezményen keresztül
adhatna kedvezményt. Az új Széchenyi
Terv vitairata ennek kapcsán fölvillantja
a “vállalati bérlakások” intézményének
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bevezetődését is. Az érvrendszer és a megvalósítás módjára tett javaslatok is hasonlók: az
állam konjunktúrakiegyenlítő szerepe, a gazdaság élénkítése, a munkavállalói mobilitás
növelése, az uniós források fölhasználása. Az
építendő bérlakások aránya mindemellett csak
mintegy 20 százaléka lenne az új lakásoknak,
a Széchenyi Terv vitairata ugyanis évi 40-50
ezer lakás építését irányozza elő.
Mindemellett a piacon változóban vannak
a viszonyok. A bérlemények piacán, a fővárosban ma már esetenként jobban megéri új
építésűt bérelni, mint belvárosi használtat.
A díjak az utóbbi években csökkentek, a kereslet ugyanakkor most nagyobbnak ígérkezik a
korábban megszokottnál. Úgy tűnik, a válság
hatására az emberek figyelme a lakásvásárlás
felől a bérlemények irányába mozdult. 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 százalékra
emelkedett. Bár alapvetően jobb a bérlők
alkupozíciója, mint a tulajdonosoké, júliusaugusztus - a főiskolai-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
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főként a külföldi vezető beosztású bérlők tudják megfizetni. A diákok jellemzően júliusban
kezdik el nézegetni a bérleményeket, általában
augusztusban veszik ki, és alapesetben egy
évre bérlik. A másik fő célcsoportot jelenleg a
fővárosba érkező vidékiek képviselik, akik itt
dolgoznak, netán az egyetem elvégzése után
itt maradtak. A kereslet az olcsóbb, 50-70 ezres
kategória 2 (esetleg 3) szobás lakásai iránt
erős a Nagykörút környékén, illetve Budán a
XI. kerületben, a Móricz Zsigmond körtérig,
és a Műegyetem környezetében. A diákok,
ha lehet, bútorozottan veszik ki a lakásokat,
de legalább ilyen fontos az alacsony rezsi.
Ez ilyen árfekvésben és lakásméretben többnyire gázkonvektoros fűtésű lakásokat jelent,
ritkábban cirkósat. A Ferencvárosban 60-70
ezer forintért már 1,5-2 szobás új építésű lakás bérelhető (a válság előtt 100 ezer forint is
lehetett havonta), míg egy használt, 2 szobás
belvárosi ingatlan 80 ezerbe is kerülhet. Az új
építésűhöz sokszor van teremgarázs-beálló,
többnyire modernek a bútorok, a belső elrendezés, ráadásul a rezsi is alacsony. A fővárosból fokozatosan tűnnek el a nemzetközi
cégek külföldi munkatársai, akik régebben
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.
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Szakemberek szerint a bérlakás-építési konstrukció életképes lehet, az építő szakma várja
a program részletes bemutatását. Sikere a sok
szereplő célirányos összehangolásán múlhat.
A bérlakásépítés is lendületet adhat az építőiparnak, de nem az építés az egyetlen megoldás. Egyrészt nagyon drága lenne az 5-10
ezer bérlakás megépítése. A dokumentum
szerint családonként minimum 60 négyzetméterrel és átlagosnak mondható 200 ezer
forintos négyzetméterárral számolva 120
milliárd forint kiadást jelentene tízezer lakás
felépítése. Másrészt, ha ehhez valóban a törlesztő részletnél nagyságrenddel
kisebb havi bérleti díj járulna,
akkor nagyon sokára térülne
meg a befektetés. Átlagos
30 ezer forintos törlesztést
alapul véve például 3000
forint lenne a bérleti díj,
így amortizációval nem
számolva 333 év alatt
jönne be az államnak a
bérlakás ára. Például a
bérlakás állomány bővítésének célszerűbb módja lenne
a szakértők szerint, ha a meglévő lakások közül a nem használtakat
vonnák be a programba, főleg azokat, amiket
eleve befektetési céllal vásároltak. A KSH
adatai szerint ma a lakások 5,4 százaléka áll
üresen, ami 227 ezer bevonható lakást jelent!
Jó és komplex megoldásnak tűnik, ha a bérbeadó befektetők lakásszövetkezetekbe tömörülnének: lemondanának egy bizonyos időre a
lakáshasználatról, és a szövetkezetre bíznák a
fenntartást, bérbeadást. A szociálisan rászorult
bérlő pedig lakbértámogatást kapna az önkormányzattól. Ebben az esetben csak a lakbértámogatás lenne az állam költsége. Persze
kérdés, hogy mi a fontosabb: mesterséges
kereslettel fellendíteni az építőipart, vagy olcsón
és tartósan megoldani a rászorult emberek
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lakhatását. Nem beszélve arról a tényezőről,
hogy a bérlakások bérbeadói és bérlői oldalán
egyaránt rendezni kell a törvényi hátteret, hiszen nemcsak pénzügyi okai vannak az üres
lakásállománynak. Arról nem is beszélve, hogy
az üres lakás akár berendezett, akár nem érték, függetlenül attól, hol található. A tulajdonos
nem biztos, hogy örülne egy olyan konstrukciónak, amelyben nem tudja befolyásolni, hogy
tulajdonát képező ingatlanba kit helyeznek el
egy rászorultsági szituációban. A magánbérlet
egyrészt a magas adók, másrészt a szabályozatlanság miatt ma veszélyes vállalkozás
mind a bérbeadó, mind a bérlő részére. A kockázat pedig maga
is áremelő tényező. Ezen a
helyzeten is segítene, ha
nem kellene adózni a lakáskiadás után vagy akár
minimálisan. Ma ugyanis,
ha valaki nem feketén
adja ki a lakását, átlag
30 év megtérülési idővel számolhat, ami nem
számít túl jó befektetésnek.
Adómentességről
egyelőre
még nincs szó, a 29 pontban is
csak az szerepelt, hogy nem kell adószám a bérbeadáshoz. De mivel a kiadott lakás
adózott jövedelemből származik, a kormány
logikáját követve (a magánvagyonoknál nincs
keresni valója az államnak) nem kizárt, hogy
lesz még adómentes a lakáskiadás, valamikor.
Kétféle adózás közül választhat a lakást kiadó
magánszemély. Elkülönített adózásnál 25 százalékot kell fizetnie a bevétel után. Összevont
adózásnál 20 százaléknyi költséget írhat le,
és a jövedelmének megfelelő szja-sáv szerint
adózik. A bérbeadásból származó jövedelem
évi egymillió forint feletti része után ezen felül
14 százalékos egészségügyi hozzájárulást is
kell fizetni.
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Az ingatlanok értéke a nagy tarolás után
A panelok lettek a válság legnagyobb vesztesei,
a központi elhelyezkedésű, kisebb városi
lakások pedig a leginkább értékállóak - állapította meg a legkeresettebb és a legnagyobb
értékvesztést elszenvedett ingatlanokról
készített körképében az egyik nagy hazai
ingatlanközvetítő lánc.
Jelentős kereslet- és árcsökkenés, a kisebb,
olcsóbb ingatlanok iránti érdeklődés növekedése, valamint a készpénzes vásárlók túlsúlyba kerülése jellemzi a lakáspiacot immár
másfél éve. Az egyik vezető ingatlanforgalmazó
statisztikái szerint az összehasonlításhoz
2008 első félévét vette alapul. A kereslet két év
alatt országos átlagban egyharmadával esett
vissza. Átlag alatti a csökkenés Budán (a II. és
XII. kerületben csak 20 százalék) és a környező
agglomerációban, illetve a vidéki városok
közül Győrött. Kaposváron ugyanakkor 40-50,
Tatabányán 35-40 százalékos a visszaesés.
Nemcsak a kereslet csökkent jelentősen, de a
piacon maradt lakásvásárlók összetétele is átalakult. Míg 2008-ban országosan 30 százalék
körüli volt azok aránya, akik vagy már meglévő
hitel fedezetcseréjével, vagy teljes egészében
készpénzből vettek lakást, addig idén az arányuk már eléri a 70 százalékot. A regionális
eltérések megmaradtak: az említett arány a II.
és XII. kerületben, illetve Siófokon és környékén 90 százalék, ugyanakkor a kelet-pesti agglomerációban, például, csak 45-50 százalékot
tesznek ki a készpénzes vevők. Az ingatlanforgalmazó körképe szerint több paraméter
mentén - méret, szobaszám, ár, típus - adták
alább igényeiket a lakáskeresők. Az áresés
területenként 10 és 35 százalék közötti volt az
elmúlt két év során. Leginkább a panellakások
veszítettek értékükből, elsősorban az elavult
gépészet, szigetelés és távfűtés miatt. Az értékcsökkenést okozhatja az a speciális piaci
helyzet is, hogy egy-egy koncentrált területen

- így a vidéki panellakótelepeken - megnőtt a
kínálat a korábban minimális önerővel vásárolt lakásokból, melyektől most tömegesen
szabadulnának a tulajdonosok, lejjebb nyomva az árakat. Vannak válságálló ingatlanok is,
melyek nominálisan tartják az árukat. Leginkább az újépítésű vagy újszerű, néhány éves
lakások tartoznak ide. Városi környezetben a
központhoz közeli, kisebb lakások a leginkább
válságállóak, külön kategóriát pedig a csekély
kínálatú, kuriózumszámba menő ingatlanok
képeznek, például a jó fekvésű telkek, magas
nívójú családi házak, vagy egy-egy területen
ritkának számító új vagy újszerű ingatlanok.
A válság mélypontját már magunk mögött tudhatjuk, és 2010 -ben lassan elindult a kilábalás.
Bár a piac működésére, az árak alakulására
jelentős kockázatot jelent a kényszerértékesítés előtt álló ingatlanok tömege, a befektetési
céllal vásárlóknak, illetve azoknak, akik eddig
a legkedvezőbb árszintre vártak, nem érdemes tovább késlekedniük.
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Az energiatanúsítvány
Az épületek energiafelhasználása különösen
fontos helyet foglal el az ország gazdasági
mérlegében és a családok pénztárcájának
alakulásában. Az energiapazarlás, a hihetetlen fűtési- és elektromos áram költségek,
az energiaárak folyamatos, drasztikus növekedése, a környezetszennyezés fokozódása a
legfelsőbb szinten is beavatkozásra késztette
a döntéshozókat. Ezért 2002-ben az Európai
Únió is direktívában írta elő új, magasabb
követelmények bevezetését, új számítási módszerek kidolgozását, így az energiafogyasztás
és környezetszennyezés csökkentését.
A Magyar Köztársaság kormánya a fentiek
alapján két alapvető jogszabályt alkotott:

•

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM,
rendeletet, amely a számítási módszereket
egységesítette,

•

és az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely pedig a energetikai tanúsítás
módszereit rendezte egységes szerkezetbe.

Az energiatanúsítvány az az új közokirat,
amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát.
2009. január 1. napját követően a 176/2008
(XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésének
köszönhetően minden ezt követően indult építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott,
jogerős és végrehajtható építési engedéllyel
megvalósuló új épület építésekor – legkésőbb
a használatbavételi engedély benyújtásáig - el
kell elkészíteni az épület energetikai tanúsítványát. Kötelező az energetikai tanúsítvány
(közismertebb nevén épületzöldkártya) elkészítése meglévő épület tulajdonjogának
átruházása, illetőleg egy évet meghaladó
időtartamú bérbeadása esetén is.
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Bevezetésével várhatóan alapjaiban fog megváltozni az ingatlanvásárlás és forgalmazás
eddig kialakult szokásrendszere, hiszen
mind a vevőnek, mind pedig az eladónak elemi
érdeke lesz, hogy az épület minél jobb besorolású tanúsítvánnyal rendelkezzen. Tekintettel
erre a jogszabály türelmi ideje alá tartozó
használt ingatlanok tulajdonosai is érdekeltek
abban, hogy az ingatlanra mielőbb tanúsítványt
szerezzenek, hiszen e nélkül nehezen vagy
egyáltalán nem mérhető fel az ingatlan jelenkori piaci értéke. Ebből következik, hogy hamarosan már a hitelintézetek általi hitelbírálat
egyik alappillére is e tanúsítvány lesz.

új Ház és Kert
2009. január 1-től az új épületek energiatanúsítása már kötelező a használatbavételi
engedély megszerzéséhez!
2012. január 1-től az energiatanúsítvány
megszerzése ugyancsak kötelező lesz a
következő esetekben:

•
•
•
•

meglévő épület vagy lakás,
lakás, vagy ház eladásakor, az átíráshoz,
az egy évnél hosszabb bérbeadáskor,
és az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű
hatósági-, állami tulajdonú épület esetén.
A tanúsítás nemcsak egy okirat beszerzése,
hanem lakásának, házának vizsgája is egyben. Ha időben megvizsgáltatja, tanúsíttatja
ingatlanját, nem érheti meglepetés a későbbi,
kötelező eljárás esetén.
Ha Ön vásárol, vagy bérel lakást, házat, máris
kérje a tanúsítást az eladótól vagy bérbeadótól!
Pénzt takarít meg, védi környezetét és biztosíthatja, hogy a jövőben a tulajdonába került
ingatlanra ne kelljen ismét jelentős összeget
költenie!

új Ház és Kert
Nem szükséges energiatanúsítás a következő épületek esetében:
1.
2.

3.

4.
5.
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vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
(ilyenek például a pékségek)

a kicsi - 50 m2-nél kisebb alapterületű - 8. a műhely rendeltetésű épületre;
épületre;
9. a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló az évente 4 hónapnál rövidebb hasznásátorszerkezetekre. (például teniszsátrak)
latra szánt épületre, (tehát a hőszigeteléssel, fűtéssel ellátott nyaralók esetében
Az energiatanúsítvány megszerzése pénzbe
szükséges!)
a legfeljebb 2 évi használatra tervezett kerül. A tanúsítvány megszerzéséből fakadó
épületre (ideiglenes épületek, felvonulási megtakarítás ugyanakkor többszöröse a
befektetett összegnek.
épületek)
templomokra, hitéleti rendeltetésű épületre;

Ahogy a személygépkocsik környezetműemlékekre - a jogszabállyal védetté szennyezését igyekszünk meggátolni, úgy
nyilvánított épületre, valamint a jogsza- az épületek energiafelhasználását is kordábállyal védetté nyilvánított (műemlékileg ban kell tartsuk – együtt, összefogva.
védett, helyi építészeti értékvédelemben
részesült) területen lévő épületre;

6.

a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

7.

azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső
hőnyereség a rendeltetésszerű használat
időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3,
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Mindig lesz, aki eladósodik
Fellendülhet az építőipar, mivel évi 40-50 ezer
új lakás és évi 5-10 ezer új bérlakás építését
irányozta elő az új Széchenyi Terv. Az elemzők szerint fizetőképes kereslet is lesz az új
lakásokra, mert a fiatalokat semmi nem tartja
vissza attól, hogy önállóvá válásukhoz hitelt
vegyenek fel. Vásárlási támogatásra már van
ígéret, adómentes bérbeadásra még nincs.
Az építőipar 2011 második féléve előtt nem
fog megélénkülni, valószínűsítik a szakértők
és a szakma. Az építőipar fellendüléséhez
több dologra van szükség, így az EU-pénzek
építési-beruházási célú átcsoportosítására, a
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások előkészítésének felgyorsítására, a lakosság megtakarítási, előtakarékoskodási képességének
és hajlandóságának növelésére, kiszámítható

lakásprogramra, a gazdaság általános élénkülésére, az irreálisan alacsony árak kiküszöbölésére a vállalásoknál. Az új Széchenyi Terv
vitairata tehát nem véletlenül hozná helyzetbe
az erős lejtmenetben lévő építőipart. Évi 40-50
ezer új lakás és évi 5-10 ezer bérlakás építését szorgalmazza, és ehhez uniós forrásokat is
rendelne. Kérdés, hogy miközben hónapok óta
mást sem hallani, mint hogy mennyire eladósodott az ország, a háztartások, lesz-e fizetőképes kereslet az újonnan felépülő lakásokra.
Az elemzők szerint a fiatalok lakásvásárlási
kedve biztosan nem hanyatlik. De hogy mekkora lesz a tényleges vásárlói hajlandóság, az
nagymértékben függ attól is, milyen részleteket takarnak a kormány meghirdetett támogatási ígéretei. Ha lenne egy hasonló lakás-

új Ház és Kert

támogatási rendszer, mint amilyet 2000-ben
bevezettek, annak érezhető lenne a hatása az
építőiparban, de leghamarabb csak 2012-ben.
Az építőipar fellendülése mindenesetre ettől is
nagyban fog függeni, meg attól is, hogy lesz-e
bérlakás program. A PSZÁF szerint július végén a teljes háztartási hitelállomány 7584 milliárd forintnyi volt, ebből 4709 milliárdnyit tartottak nyilván devizában. Az MNB statisztikája
szerint a 2500 milliárd forintnyi lakáscélú devizahitel-állomány kilencven százaléka „egyéb
devizában”, azaz leginkább a napokban is
csúcson járt svájci frankban van nyilvántartva.
Az általános eladósodottság sem fogja visszatartani a még lakásvásárlás előtt állókat attól,
hogy hitelt vegyenek fel. A legtöbb embernek
ugyanis (például a fiataloknak, akik szeretnének otthonról elköltözni) nincs más lehetősége arra, hogy lakáshoz jusson, csak a hitel.
Az első lakást vásárlók hitelfelvételi aktivitása
nem fog csökkenni, de a többi hitelfelvevőé valószínűleg igen, ahogy már eddig is.
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Természetes folyamat, hogy lakásvásárláskor
eladósodik a lakosság, például a fiatalok, akik
elindítják közös életüket. Önerőből vagy rokoni
támogatásból nem tudnak lakást vásárolni a
magyarok, nincs más választásuk, mint a hitel.
Nem az a baj, hogy van adósság
Abban, hogy a GDP 16 százalékára rúg a
magyar lakáshitel-állomány, nincs semmi kivetnivaló, ez természetes, különösen, ha azt
nézzük, hogy vannak országok, mint például
Olaszország, ahol az arány 35 százalékos. Az
viszont baj, hogy a hitelszerkezet nagyon kedvezőtlen a devizahitelek jelentős túlsúlya miatt.
Azonban önmagában a lakáshitel-állomány
mérete, a devizahitelek aránya, az hogy eladósodott a magyar lakosság, nem fogja vissza
a most piacra lépő következő generációt, a
fiatalok lakáskeresletét. Ők továbbra is a saját
eladósodásuk révén fognak lakáshoz jutni.
Hiszen túlnyomórészt máshogy nem tudnak.
Spanyolországban a bankok olcsó hiteleket
kínáltak, ezért megnőtt a lakásvásárlások
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száma a bérelt lakások rovására (ez utóbbiak
aránya csak 11,5 százalékot tesz ki). Ennek
következtében viszont a lakosság eladósodása
is erősen megnőtt. Az államadósság sok más
EU-tagállamhoz képest viszonylag alacsony, a
GDP 54,3 százaléka, de a nem pénzügyi magánszektor eladósodottsága jelentős, a GDP
mintegy kétszeresére rúg. A válság következtében azonban az olcsó hitelek megszűntek,
és több mint egymillió lakás maradt eladatlanul az országban. Amíg Spanyolországban
az ingatlanszektor, és az építőipar szárnyalt,
addig húzta a gazdaságot, csökkentőleg hatott
a munkanélküliségre, ám minden szárnyalás
– és különösen igaz ez az ingatlanpiaci
boomokra – véget ér egyszer. Még akkor is,
ha a hitelezés nem devizaalapon történik. Igaz,
ha Spanyolországgal mérjük össze magunkat,
van még tere a lakossági eladósodásnak, hiszen Magyarországon a privátszféra eladósodottsága a GDP 70, s nem 200 százaléka körüli. Az is igaz viszont, hogy az euróövezethez
tartozó Spanyolországban nem volt szokás
svájcifrank-alapon eladósodni.
A legutóbbi felfutás 2004-2005-re csengett le
a lakásépítésben Magyarországon. Ebben az
időszakban becslések szerint a vásárlók mintegy 40 százaléka befektetési szándékkal vett
lakást. Hogy ez az arány most is várható-e és
hogy az első lakásvásárlókkal együtt lesz-e akkora fizetőképes kereslet, amely képes lefedni
a teljes lakásépítési tervszámot, azt nehéz
megmondani. A 40-50 ezer vélhetően technikai
szám, azt jelenti, hogy a 4,2 milliós magyar
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lakásállomány 1 százalékát kell évente megépíteni ahhoz, hogy a természetes amortizációt pótolják. Az idei adatokból az látszik, hogy
mintegy 20 ezer lakást tud megvenni a magyar
lakosság a jelenlegi támogatási és hitelezési
környezetben. 1998-99-ben is hasonló adatok
voltak. Kérdés, hogy a kormány milyen támogatási rendszert párosít majd a lakásépítés
felfuttatásához, mert ennek részletei még nem
ismertek. Az új Széchenyi Terv többek között a
következő támogatási lehetőségeket veti fel a
lakásépítés, vásárlás és bérlés felfuttatásához:
Az állam bizonyos esetekben garanciát vállalna a lakáscélú hitelekhez; Az új lakásokhoz
és a felújításokhoz is lenne energetikai támogatás a takarékos megoldások ösztönzésére;
A lakásépítéshez, vásárláshoz esetleg szjakedvezmény kapcsolódna, hitelfelvételtől akár
függetlenítve is; Adómentes juttatás lehetne a
cégek hozzájárulása a dolgozóik lakásbérleti
díjához; A bérlakásépítéshez kedvezményes
kamatot vehetnének fel az építtetők, az építők
pedig társaságiadó-kedvezményt kapnának;
A lakáskasszákban a szülők által összegyűjtött
pénzt 3-4 évnyi bérleti jog megvásárlására is
fel lehetne használni. Össze kell kapcsolni a
lakástámogatást a gyermekvállalással, a jövedelemadózással, az energiahatékonysággal, a
minőségi, legális építéssel. A részletek azonban még nem ismertek. A vitaanyag szerint a
támogatások eredményeképpen fellépő élénkülés hoz annyi adóbevételt az államnak, hogy
a befektetése bejöjjön.

