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Életjelek a lakáshitelezésben
2013 februárjától folyamatosan nő a forintalapú új lakáscélú hitelkihelyezések szerződéses összege;
amely júliusban már megközelítette a 15 milliárd forintot. Az átlagos hitelköltség mutató pedig havi
bontásban folyamatos csökkenést mutat év eleje óta. Minden jel a hitelezés élénkülésére utal és ezt a
különböző banki akciókon is nyomon lehet követni. Az egyik forgalmazó konkrét ingatlanvásárlási
példákon keresztül vizsgálta meg, hogy a csökkenő kamatok mellett hogyan próbálják a pénzintézetek
az ügyfeleket magukhoz csábítani. Éledező hitelezés?
Az új lakáscélú hitelkihelyezések szerződéses összege 2013 júliusában csaknem duplája volt a 2013
februárjában kihelyezett összegnek (február: közel 20 milliárd forint)-. "Ez nagyon jól hangzik, az
igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az idei első 7 hónapban összesen 78 milliárd új, lakáscélú hitelt
helyeztek ki a bankok. A 2005 és 2008 közötti időszakban viszont nem egy olyan időszakot láthattunk,
ahol egy hónapban önállóan ennél nagyobb volt az újhitelek összege." - kommentálta a statisztikákat a
forgalmazó. "A nagy emelkedés oka tehát az alacsony bázis, de az mindenképpen reménykedésre ad
okot, hogy február óta, még ha visszafogottan is, de folyamatosan nő az új kihelyezések összege." - tette
hozzá a szakértő.
A hitelezés bővülésével párhuzamosan az átlagos hitelköltség mutató is csökken a tavalyi év vége óta.
Bár ez valóban jót tesz a hitelezési aktivitásnak, a mutató még csak júniusban és júliusban volt csupán
egyszámjegyű. A csökkenésben a kamattámogatott hitelek és az alapkamat csökkenés egyaránt
szerepet játszik.
Ki kaphat hitelt?
A forgalmazó öt konkrét példán keresztül vizsgálta meg, hogy a lakásvásárlók
most milyen ajánlatok közül válogathatnak, milyen kedvezményekre
számíthatnak a bankoktól. A példákban szereplő
ingatlanok valósak, ahogy a hat nagy banktól
bekért konkrét ajánlatok is. A lakásvásárlók
viszont kitalált, de a realitásoknak
teljesen megfelelő személyek.
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Az első példában szereplő 4 fős, jól szituált család a fővárosban, egy II. kerületi 84 négyzetméteres, 3
szobás lakást szemelt ki, 31,9 millió Forintos áron. A példában 19,2 millió forint önerővel rendelkeznek
és a két kereső családtag együtt 400.000 Ft-os nettó jövedelmet tud igazolni. A 13 milliós hitelösszeg, 20
éves futamidővel, piaci kamatozáson, a banki ajánlatok alapján 97.000 és 105.525 Ft közötti havi
törlesztő részletet jelent.
A második példa egy fiatal, pályáját éppen elindító pár győri lakásvásárlását mutatja be. Az ipari
beruházások miatt most jelentősen pezsgő város ingatlanpiacán egy 16,4 millió Forintos, 2 szobás,
belvárosi, 62 négyzetméteres, felújított, használt téglalakást vásárolnak, 25 százalék önerővel, és
kettejüknek összesen 380.000 Ft-os igazolható jövedelemmel. A párnak 12,3 millió Forint kölcsönre van
szüksége, és a legjobb megoldás számukra az állami kamattámogatott, 10 M Ft-os hitel kombinálása
egy kiegészítő piaci kamatozású hitellel. Így a két hitel a 20 éves futamidő első 5 évében 84.000 és
93.000 Ft közötti törlesztő részletet jelent, míg a 6. évtől a piaci kamatozásra visszatérve ez 95.000 és
105.000 Ft közötti összegre nőhet. A fiatal pár által elérhető kedvezmények hasonlóak az első példában
szereplőkhöz.
A harmadik példa, amely egy kis szolnoki
panellakás megvásárlását mutatja be, jól
tükrözi, hogy a hitelezés feltételei még
mindig jóval szigorúabbak, mint a válság
előtti években voltak. A szolnoki Széchenyi
lakótelepen található másfél szobás, 41
négyzetméteres,
3,7
millió
forintos
panellakást kiszemelő 24 éves, minimálbérre
bejelentett
pályakezdő
hitelfelvétele
önmagában komoly nehézségekbe ütközik.
Az ajánlatok alapján ő önállóan, egyedül erre
a lakásra valószínűleg nem kaphat hitelt, az
alacsony igazolható jövedelem, valamint az
ingatlan alacsony értéke miatt. Így
adóstársra, és/vagy pótfedezet bevonására
lenne szüksége, még akkor is, ha rendelkezik 30 százalékos önerővel.
A negyedik példa egy szintén négyfős, de Miskolcon egy 25 millió Forintos, 3 szobás, 100
négyzetméteres családi házat vásárolni szándékozó családot mutat be. A budapesti családdal szemben
kisebb, 40 százalékos önerővel, és alacsonyabb, 230.000 Ft-os keresettel rendelkeznek. Esetükben a 20
milliót meghaladó ingatlanérték miatt csak a piaci kamatozású hitel jöhet szóba. A szükséges 15 millió
Forintot 20 éves futamidőre havi 120.000 és 126.000 Ft közötti törlesztő részlet mellett igényelhetik.
Olyan is előfordul viszont, hogy nem elég a 40%-os, hanem mindenképpen szükség van az 50%-os
önerőre.
Az ötödik példa egy budapesti, újépítésű, 1 szobás, 35 négyzetméteres, 14,23 milliós
lakásmegvásárlását mutatja be. A példabeli vevő egy 26 éves, nettó 170.000 Ft-os jövedelemmel, és 50
százalékos önerővel rendelkező, 2 éve dolgozó pályakezdő. A szükséges 7 millió forintot a
legkedvezőbb feltételekkel állami kamattámogatást nyújtó hitelkonstrukcióban tudja igényelni. A 20
éves futamidő első 5 évében 47 és 53 ezer forint közötti törlesztő részlettel, azt követően pedig 59 és 63
ezer forint közötti havi törlesztéssel kell számolnia a vevőnek.
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Szinte mindegyik példában szereplő hiteligénylő elérhet a fix költségekre, értékbecslésre, közjegyzői
díjra vonatkozó engedményeket, kedvezményeket; ezek bizonyos esetekben akár több százezer
forintos tételek is lehetnek.
Erre egy-egy konkrét példa az 1. ingatlan esetén, a számtalan ajánlat közül: A hitelhez sok akció
kapcsolható, több bank is elengedi a fix költségeket, amelyek akár 310.000 Ft-os megtakarítást is
jelenthetnek. Egy másik bank esetén az egyszeri díjak elengedése mellett, még 60.000 Ft-os vásárlási
utalvány és 40.000 Ft-os közjegyzői díj visszatérítés is jár az ügyfélnek. A folyószámlára utalt magas
jövedelem, aktív számlahasználat pedig akár 210 bázispontos kedvezményt is jelenthet a kamatból.
Egy másik pénzintézet "csak" 0,7%-os kedvezménnyel kecsegtet, viszont egy jóval alacsonyabb induló
díjból.
Sok esetben még további kedvezményekhez juthatunk egyes nagyobb hitelközvetítőkön keresztül,
ezért a hitelek összehasonlításakor ezt a szempontot is érdemes figyelembe venni.
A kamatkedvezményeknél sokat nyom a latba, hogy az igénylő mekkora összeget tud a folyószámlára
utalni a hiteltörlesztő részletén felül.
"Ilyen kedvezmények akár 50 bázisponttal is csökkenthetik az ügyleti kamatot, de lehetőség van több
kedvezmény összevonására, amivel akár 2 százalékpontos kedvezményt is kaphat az igénylő. Nem ritka,
hogy az ajánlatok között akár 10.000 Forint eltérés is lehet a törlesztő részletekben, ami 20 éves hitelnél
2 - 2,4 M Ft megtakarítást jelenthet, önmagában egy jó bankválasztástól függően" - tette hozzá a
szakértő.
Fontos tudni, hogy a gyorsan változó piaci környezetben az ajánlatok hamar elavulnak, újabbak
kerülnek a piacra vagy megszűnnek kedvezmények, ezért ez az összeállítás egy "pillanatfelvétel" a
jelenleg elérhető lehetőségekről.

Forrás: oc.hu
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Elképesztő különbség az ingatlanárakban
Az ingatlanpiacon jelenleg is találunk 2 millió forint fölötti négyzetméter áron kínált lakást - természetesen fővárosi, dunai panorámával. Erre az elmúlt évek piaci tendenciái fényében már felkaphatjuk a
fejünket, de még meghökkentőbb, hogy a legdrágább és legolcsóbb négyzetméter ár között százhatvanszoros a különbség. Milliárdos kínálati ár, milliós négyzetméter árak az egyik, míg egy millió forint
alatti vételár, tízezer forintos négyzetméter ár a másik oldalon. Az egyik legnagyobb közvetítő
összegyűjtötte az idei év legjeit az ingatlanpiacon. "Bár pontosan tudjuk, hogy az ingatlan elhelyezkedése, építési módja, állapota, fenntartási költségei a legfontosabb érték meghatározó tényezők, mégis
meglepő látni, mekkora különbségek adódhatnak a fenti pár paraméter megváltoztatásából." –
említette meg a közvetítő képviselője.

A drágák
Képzeljünk el egy 100 négyzetméteres teraszt egy
belvárosi ház tetején, ahonnan a Budai Vártól kezdve, a
Margitszigeten át a budai hegyekig minden belátható. A
nagyon hangulatos, hatalmas teraszhoz képzeljünk
hozzá még egy 180 négyzetméteres luxus színvonalú
lakást 5 szobával. Megvan? Nos, akkor ehhez a lakáshoz
azonnal egy 369 milliós árcédulát is társíthatunk Ez első
hallásra soknak tűnik, de megnyugodhatunk, ennél
csaknem négyszer többet is költhetünk egy fővárosi
ingatlanra, ami ráadásul még nem is a Duna parton van. A zuglói diplomata negyedben 1,4 milliárd
Forintért - igen, az aktuális lottó ötös feléért - vehetünk egy 1400 négyzetméteres, 22 szobás, 1926-ban
épült villát, egy 5000 négyzetméteres telken. A Duna parti lakás 369 milliós ára már csak azért sem
kiugró, mert a fővárosi agglomerációban is elkölthetünk 1,1 milliárd Forintot egy 1500 négyzetméteres
kúriára. Ezért a pénzért természetesen már repülőgép hangár és kifutópálya is jár. Meg persze borozó,
vadászterem, étterem, borospince, télikert, fedett medence, szauna, fitneszterem, 32 hektáros birtok,
stb.
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A 369 millió forint még a lakások mezőnyében sem a plafont jelenti. Az
Otthon Centrum jelenlegi kínálatában az V. kerület szívében
elhelyezkedő, két szinten 280 négyzetméteres, újszerű lakás jelenti a
csúcsot a maga 450 milliós vételárával. A minimál stílusú luxuslakáshoz
egy 70 négyzetméteres terasz is tartozik. Amiben a 369 milliós Duna parti
lakás kitűnik a többi közül, a 2 milliót is meghaladó négyzetméter ára.
Ebben a magasságban már meglehetősen ritka a levegő, de 1,5 - 1,6
milliós egy négyzetméterre eső kínálati áron már több lakást is találhatunk, és nem csak Budapesten. "Elsőre nagyon soknak tűnhet a 2 milliós,
de még a 1,5 milliós egy négyzetméterre vetített ár, de tény, hogy az ilyen
ingatlanoknak is van jelenleg piaca." – jegyezte meg a közvetítő cég vezető elemzője. - "Az idei évben is
regisztráltunk 1,5 milliós négyzetméter árú eladást, egy szintén dunai panorámás ingatlanesetében."
Ilyen drága lakások, illetve házak nem csak Budapesten és az agglomerációban találhatók. Siófok
közelében, Töreki természetvédelmi területén egy 50 hektáros birtok eladója kínálja 650 négyzetméteres 6 szobás vidéki kúriáját, 380 millió Forintért. A birtokon egy 3,5 hektár vízfelületű halastó, illetve
lovarda is található. A ház egy 5 hektáros kertben, a tó partján áll. A luxus kivitelű épülethez hangulatos
fasor vezet. A Balaton partján akkor is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha vízparti ingatlanra
vágyunk. A Fonyódon elhelyezkedő, 30 méteres saját partszakasszal rendelkező, 113 négyzetméteres
ház 199 milliós kínálati ára nem a legmagasabb abszolút értelemben, de az 1,7 millió forintot kitevő
négyzetméter ár már egyedülállóvá teszi a vidéki ingatlanok sorában, sőt ez az ár a fővárosi négyzetméter árak rangsorában is nagyon előkelő helyet foglalna el. A "Legdrágább vidéki lakás" cím a közvetítő
kínálatában jelenleg egy tatai, az Öreg tó partján álló 9 szobás, 336 négyzetméteres lakást illet meg. A
2003-ban épült lakás 4 szintjét lift köti össze, ami a mélygarázsba is leviszi a tulajdonosait. Az egyik
gépészeti csemegét a központi porszívórendszer jelenti.

Az olcsók
Az álmodozást abbahagyva, kuriózumokért érdemes az
árlista másik végét is átböngészni. Amíg a legdrágább
lakások esetében 1,5 - 2 milliós négyzetméter árak
röpködtek, az idei évben a közvetítőn keresztül eladott
ingatlanok közül a legolcsóbb 890.000 forintba került.
Ezért a vevő egy összesen 70 négyzetméteres házat
kapott. A tormaföldei felújítandó háznégyzetméter ára
így 12.000 Forintra jön ki, ami pont 162-szer kevesebb,
mint a fővárosi, dunai panorámás 2 milliós négyzetméter áron kínált lakásé. Igaz, a fővárosit nem kell felújítani.
20.000 Forintot meg nem halad négyzetméter árú
ingatlanra több példát is találunk. Tiszaföldváron egy 90 négyzetméteres ház vásárolható meg 16.000
Forintos négyzetméter áron, Tápiógyörgyén 120 négyzetméternyi családi ház kapható négyzetméterenként 18.000 Forintért. Az alacsony négyzetméter árakért nem feltétlenül kell Budapestet elhagyni.
A VIII. kerületben egy félszuterén, felújítandó, komfort nélküli (víz és villany a bejárati ajtónál, csatorna
és gáz a közelben) 61 négyzetméteres lakást - ami valóban lakásként is van nyilvántartva - 34.000
Forintos négyzetméter áron vásárolt meg új tulajdonosa az idén. Alakás egy négyzetméterre vetített ára
csaknem nyolcszor kisebb, mint a fővárosi átlagár. Az ilyen alacsony négyzetméter ár kiugró a
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fővárosban, annál is inkább, mivel a jelenlegi kínálatban az alsó határt egy XX. kerületi 68.000 Forintos
négyzetméter áron kínált ház, illetve egy 79.000 Forintos négyzetméter árú X. kerületi lakás jelenti.
"Nem szabad elfelejteni az ilyen olcsó ingatlanok esetében, hogy a felújítás, vagy önmagában csak a
lakhatóvá tétel is nagy, a vételárral felérő összeget emészthet fel." - tette hozzá a szakértő.

A kicsik
A közvetítő az árak mellett a legkisebb alapterületű
ingatlanoknak is utánanézett a kínálatában. A csúcsot a
pest megyei Csörögön kínált, könnyűszerkezetes, 10
négyzetméteres ház jelenti, a maga 3,5 milliós árával.
Hasonló méretű ingatlanokat a fővárosban is lehet
találni. A VI. kerületben például egy 14 négyzetméteres
lakást kínál tulajdonosa 4,5 millió Forintért. A lakás
félszuterén, de a vezetékek újak, illetve egy galéria
használható alvásra. Aki inkább a házakhoz ragaszkodik,
az a XVIII. kerületben vásárolhat egyházrészt 3,1 millió
Forintért. A jelenleg legkisebb házrész a fővárosban 16 négyzetméteres alapterülettel büszkélkedhet.
Bár a vidéki ingatlanok átlagosan tágasabbak a fővárosi társaiknál, Kaposváron is hozzá lehet jutni egy
18 négyzetméteres lakáshoz 4,5 millió Forintért. A házak szerelmesei pedig Nyíregyházán találhatják
meg a számításukat. A csöppnyi, 18 négyzetméteres, komfort nélküli vályogházért 3 millió Forintot kell
fizetni, igaz, ezért az árért egy csaknem 3000 négyzetméteres kertet is kapunk.

Eladási árak megoszlása
Amíg a 100 milliónál drágább ingatlanok forgalma az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint a
fővárosban alig 1 százalékot, országos szinten pedig még ennél is kevesebbet tesz ki, az olcsóingatlanok, főleg kisebb településeken, a forgalom jelentős részét adják.
A KSH adatainak tanúsága szerint a 2 milliónál
olcsóbb ingatlanok csak elhanyagolható részt
szakítanak ki maguknak a forgalomból a
fővárosban, és megyeszékhelyeken, azonban a
községekben az 1 millió Forintos áron gazdát
cserélt ingatlanok adják az összes adásvétel
csaknem egyötödét. A 2 milliónál olcsóbb
ingatlanok a vidéki városokban 10 százalékot
tesznek ki a teljes forgalomból.
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