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Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a
kamatcsapda
Ha a magyar gazdaság helyzete tartósan rosszabbra
fordul, akkor rögzített árfolyamon sem érdemes
forinthitelből végtörleszteni, mert az árfolyam
csapdánál is mélyebb kamatcsapda várja az adósokat.
Ha kifejezetten jóra fordul a gazdasági környezet,
akkor mindegy, ki mit tesz, azonossá válnak a
törlesztési feltételek deviza- és forinthiteleknél is.
Egy köztes, se jó, se rossz gazdasági helyzetben
viszont inkább megéri a forinthitelre váltás. A
jelenlegi szituáció és a várható gazdasági környezet
a forinthitelre történő váltást kínálja kedvező
alternatívaként. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a
közösségi portálon létrejött hiteltársulás 27 ezer
tagját képviselő közgazdász állami segítséggel 2012.
január elejétől új pénzintézetet hoz létre, melynek
feladata a devizakitettség megszűntetése lesz forint
hitelek nyújtásával. Ezen intézmény létrehozása valós
pénzpiaci versenyt nyithat, persze könnyen lehet,
hogy a nagyok annak érdekében állnak
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össze, hogy a számukra torzszülöttként létrehozott
riválist ellehetetlenítsék a piacon. A kedvezményes
végtörlesztésre rendelkezésre álló időtartam vége
felé közeledünk, a devizaadósok, ha lehet, még
nehezebb döntési helyzetben vannak most, mint
amilyenben október elején voltak. Csak rossz hírek
érkeztek azóta, hogy életbe lépett a végtörlesztési
törvény. Az európai adósságválság tovább mélyült,
Magyarország nemzetközi megítélése romlott, az
ország csődkockázatát mutató cds-felárak elérték a
2009 tavaszi, eddigi legrosszabb szintet. A nemzetközi
hitelminősítők múlt heti bejelentései után egyre
kevésbé lehet kizárni az ország adósminősítési
besorolásának lerontását, és az elemzők mellett már
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is kilátásba helyezte az
alapkamat fokozatos emelését, amely a forinthitelek
kamatainak emelkedésével jár. A magyar kormány
ezért lépte meg az IMF –vel történő tárgyalások
megkezdését. Miután ennek eredménye márciusra
várható, így az átmeneti időszakban könnyedén
megindítható,
túlnyomórészt
lebonyolítható
a devizahitelek kiváltása, megoldva ezzel azt a
problémát, hogy az IMF nagy valószínűséggel kiemeli
devizahitelek végtörlesztésének problémáját, különös
tekintettel a rögzített árfolyamra. Az egyértelmű, hogy
akinek van elég szabad megtakarítása ahhoz, hogy

kapásból készpénzben törlessze az adósságát, annak
kihagyhatatlan a lehetőség. A mostani, 250 forint
körüli svájcifrank-kurzushoz képest közel 30 százalékkal
jelent kedvezőbb árfolyamot a 180 forint, amelyet
a parlament törvényben rögzített, a bankok tehát
minden egymilliónyi frank hiteltartozásból immár 300
ezer forintot kénytelenek elengedni a szerencsésebb
helyzetben lévő adósoknak. (Szeptember végén,
október elején, amikor a lehetőség megnyílt, még
240 forintot ért a svájci frank, a bankoktól elnyerhető
előny tehát azóta is nőtt, miközben azok terhe, akik
kénytelenek továbbra is svájci frankban maradni,
6 hét alatt további 4 százalékkal emelkedett.) Nem
ilyen egyszerű viszont azoknak a helyzete, akiknek
forinthitelt is fel kell venniük a végtörlesztéshez, mert
nem tudnak hirtelen több millió forintot előteremteni.
Ők vannak túlnyomó többségben, ezt jól mutatják a
végtörlesztés első hónapjának a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete (PSZÁF) által közölt adatai: október
végéig mindössze 30 ezren, a devizaadósok durván 3
százaléka élt a lehetőséggel - az adatok szerint szinte
teljes egészében épp az a kör, amely új forinthitel
nélkül mindent ki tudott fizetni. Most érkezett el az
az időszak, amikor a hitelből végtörlesztők próbálják
meg lezárni a devizaadósságukat. Azon túl, hogy ezt
saját érdekeik, veszteségeik minimalizálása
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érdekében a rendelkezésükre álló eszközeikkel
igyekeznek fékezni a bankok, komoly problémát
jelent, hogy épp mostanra lettek roppant homályosak
a hosszabb távú árfolyam- és kamatkilátások. Ahhoz
ugyanis, hogy valaki tudatosan és jól döntsön, 1020 évre előre látnia kellene a forint svájci frankkal
és euróval szembeni árfolyamának, valamint a
kamatszinteknek az alakulását, és hozzávetőleg be
kellene lőnie azt is, hogy a hitel terheit befolyásoló
egyéb tényezők - például az országkockázati mutató
vagy a bankok saját ügyfélkörének nemfizetéséből
eredő felár - hogyan alakul a jövőben. Ha egy bizonyos
kamat- és árfolyampályát feltételezve az adós az
eddigi devizahitelével vagy egy új forinthitellel jár-e
jobban a következők szerint kell vizsgálni: Az esetek
többségében nincs egyértelmű megoldás. A hátralévő
futamidő bizonyos szakaszaiban a forinthitel a drágább,
más periódusban meg a devizahitel, és az eltérő
kamatpályák és árfolyam-előrejelzések merőben más
végeredményt hoznak. Ha például a magyarországi
gazdasági helyzetre egy pesszimista forgatókönyv
válna valóra (a forinthitelek kamatai a mostaninál
is magasabban ragadnak, a frank árfolyam, pedig
ott rögzül, ahol most van), akkor pedig egyáltalán
nem érné meg forinthitelből végtörleszteni. Az adós
jobban teszi, ha marad a devizahitelénél. Ha ezzel
szemben minden tényező sokkal jobbra fordul, akkor
azért nem érdemes forinthitelből végtörleszteni,
mert gyakorlatilag mindegy, ki mit csinál: devizaés forintadós egyformán örülhet majd, terheik
összesimulnak, és együtt válnak kezelhetőbbé.
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Íme néhány számítási példa:
Adott egy 2006-ban felvett, 10 milliós, 20 éves
futamidejű svájci frank alapú hitel, amelyet 143 forintos
árfolyamon, 6,6 százalékos THM mellett igényelt az
ügyfél. A havi törlesztés pillanatnyilag 148 ezer forint,
de ha az ügyfél él a kedvezményes végtörlesztéssel,
és ehhez forinthitelt vesz fel, akkor 127 ezer
forintra esik a törlesztőrészlet. Kérdés, mi történik a
jövőben, milyen lesz a lefutása az új forinthitelnek,
és milyen lenne az eredeti devizakölcsönnek.
Az alapforgatókönyv szerint a hátralévő 15 éves
futamidő során 9 évben a forinthitel, 6 évben,
pedig a frankhitel törlesztőrészlete lenne az
alacsonyabb. Az alapszcenárió azt jelenti,
hogy 2012-ben és 2013-ban az átlagos
forintkamat szint még emelkedik, 13 százalékon
tetőzik, 2020-ban és 2030-ban
viszont már 9 százalékra
esik. Az átlagos éves
frank-forint árfolyam
mindeközben
legfeljebb 245
forintig romlik
2013-ban, azt
követően erősödik a forint,
és 2030-ra 225
a prognosztizált
árfolyam.
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A pesszimista forgatókönyv mellett - vagyis amikor
15 százalékra ugrik, és ott beragad a forintkamat
szint, a forint, pedig nem tud 240 alá erősödni, és
éveken keresztül 260 az árfolyam - az első három
évet leszámítva végig a devizahitel a jobb. Ebben
az esetben a forinthitel után még úgy is többet kell
fizetnie az adósnak, hogy a végtörlesztésnél a bank
elengedte a fennálló tartozás 30 százalékát.
Létezik optimista szcenárió is, folyamatosan csökkenő
és végül 6 százalékra beálló átlagos forinthitelkamatszinttel és szépen lassan 160-ra visszaerősödő
forintárfolyammal, amikor is majdnem mindegy, hogy
mit tesz most az adós. Az eredeti devizakölcsön és az
új forinthitel havi terhei folyamatosan csökkennek,
öt év után összesimulnak, és szinte egyforma pályán
haladnak tovább lefelé.
A végtörlesztésben gondolkodóknak saját vérmérsékletükre van bízva az, hogy az árfolyam- vagy a
kamatcsapdába szeretnének inkább lenni. Teljesen
ugyanis egyiket sem lehet elkerülni, sőt azt sem
szabad elfelejteni, hogy az árfolyamkockázat akkor
sem tűnik el a rendszerből, ha valaki forinthitelre vált.
A mostani piaci hangulat remekül mutatja azt, hogy
bár a jegybanknak nincsen hivatalos árfolyamcélja,
egy kritikus forintgyengülés kamatemelést kényszeríthet ki, ami aztán a forinthitelek adósain éppúgy
lecsapódik, mint a gyenge árfolyam a devizaadósokon.
Az árfolyamkockázat ilyenformán burkoltan és
közvetetten, de azoknál is jelentkezik majd, akik
átülnek egy forinthitelbe.

Az árfolyam- és kamatcsapdán kívül ráadásul egy
harmadik, úgynevezett likviditási csapdába is
beleléphetnek a végtörlesztők, legalábbis azok, akik
nehezen szedik össze a végtörlesztéshez szükséges
pénzt. A lekötött bankbetét, befektetési alap, tartós
befektetési számla, egyéb értékpapír vagy ingatlan
eladása (likviddé tétele) mellett a végtörlesztési roham
áldozatául eshetnek azok a tartós megtakarítások
is, amelyek különböző öngondoskodási célokat
szolgálnak.
Egy életbiztosítási, önkéntes nyugdíjpénztári, nyugdíjelőtakarékossági (nyesz) vagy lakás-takarékpénztári
szerződés felszámolása rövid távú érdekek mentén
teljesen racionális, de sok esetben nagy veszteség
- korábbi állami támogatás visszafizetése, adó- és
járulékfizetés - árán vagy extra költségekért cserébe
jelent csak megoldást.
Ezek a konstrukciók nem véletlenül vannak úgy
kitalálva, hogy csak hosszú évek, évtizedek múltán
lehessen belőlük nyereséggel kijönni, a céljuk ugyanis
minden esetben a hosszú távú - lakás- vagy nyugdíjcélú
- öngondoskodás elősegítése. Nyilván van olyan
helyzet, amelyben ezeket a szerződéseket érdemes a
végtörlesztés kedvéért idő előtt felmondani, de akkor
tudatosan fel kell vállalni annak a kockázatát, hogy
ennek következtében később egy váratlan helyzetben
vagy időskorban nem lesz mit mozgósítani.
forrás: www.origo.hu
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Már januárban akcióba lép a
nemzeti eszközkezelő
A kormánypárt: módosító csomagot nyújt be
a Nemzeti Eszközkezelő Társaságról (NET)
szóló törvényjavaslathoz. A módosító törvénycsomag három érdemi változtatást tartalmaz
a bizottsági indítvány alapján. Az egyik szerint
a NET korábban kezd működni az eredetileg
tervezettnél, mert az eredeti javaslat a kihirdetést
követő 60. napon léptette volna hatályba a
törvényt, azaz hozzávetőleg februártól működött
volt az eszközkezelő. A bizottsági módosító
indítvány ezt előbbre hozza 2012. január 1-re.
Egy másik indítvány viszont szigorítja azt a
törvényjavaslatot, amely szerint nem ajánlhat fel
ingatlant megvételre a NET-nek az, akinek a nevén
másik ingatlan is van, és nem teheti ezt majd meg
az sem, akinek a nevén haszonélvezeti jog van.
Ezzel a szűkítéssel nem „bújhat ki a hiteladósság”
alól az, aki két ingatlannal rendelkezik, de például
egyiket átíratja a gyerekek nevére és csak a
haszonélvezeti jogot tartja meg. Az eszközkezelő
célja a valóban rászorultak megsegítése lesz e
törvénymódosítási javaslat szerint. A bizottság
azt is indítványozta, hogy az eszközkezelő csak
állami és önkormányzati cégekkel működhessen
együtt közbeszerzés nélkül. Erre azért van
szükség, mert az ingatlanok vagyonkezelését
célszerűbb lenne az önkormányzati vagyonkezelőkkel elvégeztetni, nincs szükség arra,

hogy kiépüljön az egész országban egy
vagyonkezelő szervezet. Arról még nincs a
kiadvány elkészítésének időpontjában hír, hogy
a NET-ről szóló, a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó
természetes személyek lakhatásának biztosítása
címet viselő törvényjavaslat, annak részletes
vitáját követően elfogadásra kerül, illetve ha
igen, akkor milyen formában. Az előterjesztés
a NET működésének eljárási, pénzügyi
szabályait, a NET-nek felajánlott ingatlanokra
vonatkozó és a felajánlás jogszerűségéhez
szükséges szabályokat fekteti le, és azt is,
hogy az adós miként vásárolhatja vissza anyagi
helyzetének rendeződése után az ingatlant.
Az indítvány szerint a hiteladós az ingatlanban
maradhat bérlőként, s ha konszolidálódik a
helyzete, visszavásárolhatja a lakást vagy az
érintett ingatlant. A NET-et augusztus 30-án az
otthonvédelmi program keretében alapította
meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, 100
millió forintos jegyezett tőkével és 1,9 milliárd
forintos tőketartalékkal. A NET célja a szociálisan
leginkább rászorult, jelzáloghitellel rendelkező,
a hitel miatt lakhatási problémákkal küzdő
természetes személyek megsegítése azért, hogy
lakhatásuk továbbra is biztosítva legyen.
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Jól látható és divatos PORTWEST kabátok
A magyarországi PORTWEST termékbevezetésben
és terméktámogatásban vállalkozásunk jelentős
szerepkört vállalva magára, lehetőséget biztosít a
több mint 100 éves termékfejlesztés eredményeinek
bemutatására.
Bemutatótermeinkben - Budán és Pesten - szakértő kollégáink segítséget nyújtanak az adott
munkakörülményhez legmegfelelőbb termék kiválasztásában. Szeretettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki még a PORTWEST munkaruháival és egyéni
védőeszközeivel nem találkozott még. A termékek
természetesen végfelhasználók számára is nagyon
kedvező áron elérhetőek, mivel a PORTWEST Egyesült
Királyság-béli központi raktárából hetente szállítjuk
termékeinket, így a többlépcsős kereskedelmi árrések
nem tevődnek a termék végfelhasználói árára.
A PORTWEST termékek kínálatában kiemelt szerepkört töltenek be a minősített kabátok, dzsekik, felső
ruházatok. Az utóbbi évek közlekedésbiztonsági
előírásokra vonatkozó szigorúbb szabályok, a baleset megelőzés fontossága a jól láthatóság, mint
legfontosabb funkció megjelenését helyezte előtérbe. Az eladásösztönzés, a marketing a divatos
vagy esztétikus megjelenéssel párosult, melynek
eredménye lett a változatos, igényeknek megfelelő
kibővített 2012 évi termékkínálat.

A Portwest élenjár az EN471 szabványnak megfelelő
jól láthatósági ruházat tervezésében, fejlesztésében
és gyártásában. A jól láthatósági esőruházati választék
alapvetően kétféle, a
Sealtex Ultra magas frekvenciájú hegesztéssel, illetve
a 300D ragasztott varrásokkal ellátott anyagokból
készülnek.

• 300D anyag:
Csúcstechnológiával, 300-as finomságú 100% poliészter szálból gyártott erős szövet, kemény munkakörülményekre tervezve. Kiváló kopásállósággal és
szakítószilárdsággal rendelkezik. A belső felületen PU
(poliuretán) bevonattal készül, mely teljes vízállóságot
és folttaszító tulajdonságokat biztosít, könnyen tisztán
tartható.

• 300D modellek:
Teljesen vízálló, ragasztott varrásokkal készülnek, a
mandzsettákon záró gumírozással, így a víz még extrém
esetben sem tud behatolni. Biztonságos viharlebeny
alatt elhelyezett telefontartóval kiegészítve.

S428 Jól láthatósági Softshell dzseki
EN471 class 3:2 mellény: EN471 class 2:2
Divatos, vízálló dzseki, mely speciális rugalmas
Softshell alapanyagból készül. Kényelmes viselet,
a belső rész mikropolár anyaga melegen tart. EN
471 szerint minősített termék. Minden zipzár vízálló
kialakítású, többfunkciós zsebekkel ellátva. Sárga
ás narancsszínekben vásárolható, levehető ujjakkal,
mobiltelefon tartó zsebbel, tépőzáras állítható
mandzsettával.
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C465 kontraszt 4:1 bomber dzseki
EN471 class 3:2 & EN343 class 3:1
Minden időjárási helyzetben ideális megoldás. Rendkívül
sokoldalú 4 az 1-ben kabát a következő tulajdonságokkal:
kivehető szőrmebélés, levehető szőrmegallér, lezipzárazhat
ujjak, robosztus folttaszító bevonattal ellátott 300D Oxford
szövésű poliészterből készül. Kétutas zipzárral, kötött
mandzsettával és állítható kapucnival biztosítja a kényelmet
és az egyedülálló eső és hideg elleni védelmet.
Narancs, piros és sárga színekben elérhető.

Védelmi képességek jelölése:

S427 Jól láthatósági 7:1 Traffic kabát
EN471 class 3:2 & EN343 class 3:3

• Az EN471 –es szabvány a jól láthatóságra vonatkozó harmonizált
európai szabvány. Meghatározza a láthatóság feltételeit éjszakai,
illetve nappali fényviszonyok között. Két teljesítményparamétert
határoz meg: 3 szinten fluoreszkáló és fényvisszaverő felületeket,
valamint 2 szinten a fényvisszaverő anyagok minőségét
• Class 3: legmagasabb szint
A védelem legmagasabb szintje. Minden autópályán, repülőtéren,
vagy azok közelében dolgozók részére. Legalább 0,8m2 háttéranyag
és 0,2m2 fényvisszaverő felület szüksége. (4 m, 5 cm széles
fényvisszaverő szalag)
• Class2: középszint
Minden A és B típusú úton vagy közelében dolgozó részére, ideértve
a sofőröket is. Legalább 0,5m2 háttéranyag és 0,13m2 fényvisszaverő
felület szükséges. (2,6cm, 5 cm széles fényvisszaverő szalag)
• Class 1: minimum szint
Minden közlekedési úton vagy közelében dolgozó részére, illetve
magasabb kategóriájú védőruha kiegészítésére. Legalább 0,14m2
háttéranyag és 0,1m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2m, 5 cm
széles fényvisszaverő szalag)

300D Oxford szövéssel, folttaszító bevonattal rendelkező extrém lélegző 7 az 1-ben kabát, mely a
legmagasabb szintű minősítésekkel rendelkezik. Egy
mozdulattal könnyedén átalakítható, akár egy kék
színű kabáttá vagy egy jól láthatósági kifordítható
mellénnyé is! Bélelt mellény, mely melegen tart
mindkét viselési mód esetén.
A láthatósági oldalak szükség esetén extra biztonságot
nyújtanak a munkavégzés során.
Az alapszínen (sárga) felül RT27 cikkszámon
narancsszínű GO/RT 3279 egyesített vasúti standard
szerinti minősítésű változat is kapható.
A alkalmazott jól láthatósági alapanyagok
rendelkeznek az Oeko-Tex 100 minősítéssel, mely
garantálja, hogy az anyag nem tartalmaz semmilyen
az emberi szervezet számára ártalmas összetevőt.

• EN343 – eső elleni védelem
Az EN343 eső és egyéb időjárási hatások ellen védő ruházatokra
vonatkozó harmonizált európai szabvány. Két teljesítményparamétert
határoz meg: 3 szintű lélegzőképességet, és 3 szintű vízállóságot.

Depiend-Pluss Kft.
Telefon/Fax: +36 1 240 06 10
Mobil: +36 70 949 02 66
1033 Budapest, Szentendrei u. 89.-95.
1173 Budapest, Pesti út 41/c.
info@depiend.hu
www.depiend.hu
www.pwaruhaz.hu
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A lakáspiac alakulása
A szakmai szereplőktől származó adatok szerint
2011 első három negyedévében csaknem annyi
eladást jelentettek, mint 2010-ben az egész
évben. Ennek megfelelően, 2 400-2 500 újépítésű
lakás eladásával lehet számolni 2011 év végére.
2006-ban még több mint 11 000 újépítésű lakás
talált gazdára a fővárosban, de még 2008-ban
is 6 000 körüli eladást regisztráltak. A válság
hatására a kereslet gyorsan reagált, és az
eladások csaknem negyedére estek vissza
2009-ben. Azóta lassan, de folyamatosan nő
az eladások száma, így e tekintetben 2009
volt a mélypont. De a lassú növekedés nem
a gazdasági környezet pozitív változását
mutatja, inkább a jelentős és hirtelen kereslet
visszaesést – melynek okai a finanszírozási
lehetőségek szűkülésében, illetve a háztartások
várakozásainak
romlásában
és
erősebb
kockázatkerülő hajlamukban keresendőek. Ezt
támasztja alá, hogy 2009-ben, de még 2010-ben is
több esetben fordult elő, hogy vevők visszaléptek
a szerződéstől, túl kockázatosnak tartva az
újépítésű lakásvásárlást. Ez a tendencia 2011-re
már mérséklődött, de nem szűnt meg teljesen. A
keresleti oldal mellett a kínálati oldal, a fejlesztők
is alkalmazkodni kezdtek, és a megváltozott piaci
viszonyokhoz alakították stratégiájukat. A kínálati
oldal alkalmazkodása csak késleltetve jelentkezik
a statisztikákban, főleg a kivitelezés átfutási ideje
miatt. A fejlesztői aktivitás jelentős visszaesése
mellett – a KSH adatai szerint Budapesten 2011
első három negyedévében az építési engedélyek
száma 62 százalékkal, a használatbavételi
engedélyek száma pedig 40 százalékkal
csökkent az előző év azonos időszakához képest
– nagy változás mutatkozik a projektméretekben.
A fővárosban csak elvétve találunk nagyobb
volumenű projektet. A 2011 után átadott, jelenleg
értékesítés alatt álló projektekben az átlagos
lakásszám 22 körül alakul. Ugyanez a mutató
a 2007 végén az idei csaknem háromszorosa,
60 lakás volt. Ezt támasztja alá a KSH azon
statisztikája is, miszerint a 2011 első három
negyedévében
építési
engedélyt
kapott
lakóépületek alapterülete 59 százalékkal kisebb
az előző év ugyanezen időszakában mért szinthez
képest, ugyanakkor az épített lakások átlagos
nagysága változatlan maradt Budapesten.
Az alapterület ilyen mértékű csökkenésére a

közelmúltban nem volt példa, 2009-ről, 2010-re
a fővárosban 10 százalékkal csökkent az építési
engedélyt kapott lakóépületek alapterülete,
míg 2008-ről, 2009-re 36%.ez az érték. Az
eladási számok növekedését jövőre tovább
erősítheti az újra bevezetésre kerülő szocpol
és kamattámogatási rendszer, bár mértéke
messze elmarad a korábbiétól. A támogatások
várhatóan trendfordulót nem fognak hozni a
piacon, azonban a jelenlegi viszonyok között
minden keresletstimuláló eszköz üdvözlendő.
Hatékonyabbnak valószínűleg a kamattámogatás
fog bizonyulni. Kamattámogatást újépítésű
lakásvásárlására (és építésére) maximum 30
millió forintos ingatlanra, legfeljebb 10 millió
forintos hitelösszegig lehet igényelni. A szocpol
keretében igényelhető, vissza nem térítendő
támogatás
segítségével
megvásárolandó
újépítésű lakások esetében, gyerekszámtól
függően, egy minimális alapterületet állapít meg
az intézkedés. A minimális lakás alapterületet
a KSH 2010-re vonatkozó, budapesti (350 000
Ft/nm) illetve vidéki (230 000 Ft/nm) újépítésű
lakásáraival beszorozva jól látható, hogy a
fővárosban a támogatás az ingatlan értékének
4–7 százalékát, míg vidéken 6–10 százalékát
teszi ki. Ebből kiindulva a vissza nem térítendő
támogatás hatékonyabb segítséget nyújthat
vidéken, még ha önmagában ott sem hozhat
trendfordulót az újépítésű lakások piacán. Ezt
erősíti, hogy az újépítésű lakásvásárlására
igénybe vehető kamattámogatásnál megszabott
30 millió forintos maximális ingatlanérték
azt jelenti, hogy Budapesten egy maximum
85 négyzetméteres ingatlan megvásárlása
lehetséges
támogatott
hitelből,
amihez,
gyerekszámtól függően, maximum 1,6 millió
forint vissza nem térítendő támogatás járna.
Trendfordulót, illetve jelentősebb fellendülést,
valószínűleg csak stabil gazdasági növekedés
hozhat a piacon. A gazdasági környezet pozitív
változására – ami a háztartások szintjén a
javuló jövedelmi helyzetben és várakozásokban,
erősödő hitelfelvételi kedvben mutatkozhat – a
kereslet gyorsabban fog reagálni, így az újépítésű
lakások piacán akár hiány is kialakulhat bizonyos
lakástípusok esetén. Ez az árak ugrásszerű
növekedésével járhat, amíg az újból beinduló
kínálat le nem hűti az árak növekedését.

