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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Herkulesfürdő valahol a Déli-
Kárpátok között, ahol a Monarchia idején káprázatos fürdőélet virágzott. 
Ma meg por és hamu – kis túlzással.

Nem sokan emlékeznek már 
Herkulesfürdő (románul Băile 
Herculane) aranyéveire, pedig 
anno a századforduló (19-20. 
század) egyik legmenőbb 
fürdője volt a Monarchiában, 
amely méltán vetekedett Karls-
badtal (Karlovy Vary) is. A 
sikertörténet pedig úgy 
kezdődött, hogy 1773-ban egy 
bécsi orvos megállapította: az 
itteni gyógyvíznek csodálatos 
gyógyító ereje van. Ferenc 
József is ellátogatott a települ-
ésre 1852-ben és ezután felkapta a hírnév a festői városkát. Rohamléptékben fejlődött a 
fürdőváros, sorra épültek az elegáns paloták, fürdőházak, amelyek ma már iszonyatos 
mértékben lerobbantak. Az egyik leglátványosabb épület az ún. Szapáry Fürdőház volt, 
amelyet a folyópartra terveztek. Mai állapotában is látszik, hogy mekkora volumenű 
épületről beszélünk.
A klasszikus régi üdülőteleptől kissé távolabb az 1970-es években hatalmas új fürdőtelepet 
építettek, amelynek szállodái a hazai panelépítészetet simán lekörözik. Gondolhatjuk akkor, 
hogy micsoda förmedvényeket telepítettek a látványos hegyek közé, a Cserna folyó festői 
völgyébe. Jelenleg a csodálatos épületek üresen tátongnak, némelyiket szeméttel pakolták 
teli, van, aki még a nagydolgát is a régi boltíves terekben végezte el. Egy-két szálloda 
működik ugyan, de ez csak gyenge utánzata az aranykornak. Sőt, még a Cserna folyóba is 
ömlik néhány meleg vizes forrás, ahol kisebb fürdőmedencékben lazulnak a fürdőzők, 
miután ruháikat egy szabadtéri fogasra aggatják. Reméljük, egyszer feltámad hamvaiból a 
fürdőváros, ahová most is sokan látogatnak, csak hát a színvonal...

Forrás: realista.hu

A világ legjobb magyar fürdője
így lett semmivé
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Megszokhattuk már, hogy a világ keleti felén – Ázsiában – a nyugati szintű fejlődésnek egy 
speciális formája valósul meg. Általánosságban kijelenthető, hogy a világ e tájegységén 
olyan államok sora található, melyek nagyon távol vannak a nyugati típusú demokratikus 
állami berendezkedéstől, ugyanakkor komoly gazdasági potenciállal rendelkeznek. Az 
esetek túlnyomó többségében ez nyersan-
yag lelőhelyeket jelent. Az itteni kultúrákban 
túlnyomórészt egy erős kezű – általában 
diktátor – személy tartja kezében a hatalmat, 
mely személy nyilvánvalóan ebben a 
társadalmi berendezkedésben a keleti típusú 
hatalmi struktúrákban a saját képére 
próbálja formálni országát. Nem történik ez 
másképpen a Szovjetunió 1990 –es széthul-
lását követően az egyik utódállamban sem, 
Kazahsztánban. Asztana 1997-ben lett 
Kazahsztán fővárosa. Sokak szerint Nazarba-
jev elnök az új fővárossal önmagának állított 
mauzóleumot, amellyel igencsak lekörözte a 
régi szovjet elvtársakat is. A szomszédban 
nagyon hasonlóan cselekedett a türkmén elöljáró is… Mindenesetre a kazahok atyja 
dollármilliárdokból egy futurisztikus álomvárost varázsolt a hatalmas síkság közepére, 
ahol télen nem ritkán mínusz negyven fokot is mérnek. Építészeti, látvány és turisztikai 
szempontból nyilvánvalóan �gyelemreméltó a változás…

Forrás: realista.hu

Egy diktátor futurisztikus álomvárosa
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Az RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) számos ország kereskedelmi 
ingatlan piacát vizsgálva negyedévente felmérést készít RICS Commercial Property 
Monitor címmel. A kutatás célja, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsön a kereske-
delmi ingatlanok piacát jellemző hangulatról egyrészt befektetői másrészt bérbeadói 
szempontból. Magyarországról most második alkalommal készült felmérés.

A felmérés eredményei alapján a pénzügyi válság által leginkább sújtott országokban - 
mint például Spanyolország, Portugália és Írország – mostanra mind a bérlői, mind a 

befektetői oldalon erős kereslet mutatkozik. 
Magyarországon 2011 óta először látjuk a bérlői 
kereslet erősödését az elmúlt negyedév alapján. 
Talán még fontosabb, hogy a következő 12 hónap 
tekintetében a Monitor a bérlők és befektetők 
részéről is növekvő aktivitást jelez előre.
A bérlői kereslet mostanra gyorsabb ütemben nő 
mint a kínálat, ez pedig közép távon az üresedési 
ráta csökkenését eredményezheti. A visszafogott 
kínálat ellenére azonban a bérleti díjak egyelőre 
változatlanok. A befektetői érdeklődés 

egyértelműen növekszik, különösen a kiskereskedelmi és az ipari szektorban, illetve a 
jelentős átalakítást, átpozicionálást igénylő nyomott áron hozzáférhető ingatlanok tekin-
tetében. A RICS Kereskedelmi Ingatlan Monitor azt tükrözi, hogy erősödik magyarországi 
ingatlanpiac iránti bizalom, amit a nemzetközi befektetők, illetve a helyi piaci szereplők 
növekvő optimizmusa is alátámaszt.

 Az nem valószínű, hogy a következő 12 hónap során az ingatlanszektor aktivitása vissza-
tér a válság előtti virágzásba, de a gazdasági növekedés stabilizálódásánatk hatására 
csökkenhet az üresedési ráta. A következő időszak ideálisnak mondható ingatlan vásár-
lására vagy bérlésére Magyarországon, mivel valószínűleg mind a bérleti díjak, mind az 
ingatlan árak emelkedni fognak a növekvő kereslet hatására. A piacon jelenleg zajló 
tárgyalásokból rövid távon újabb befektetési tranzakciók valósulhatnak meg. A felmérés 
eredménye alapján rövid távon nem számolhatunk a befektetési hozamszintek jelentős 
esésével. A fejlett piacokon és a szűkebb régióban bekövetkezett hozamcsökkenés miatt 
a befektetők egyre nehezebben találnak megfelelő befektetési célpontokat.  

Optimista hangulat a RICS szerint
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Magyarország relatív vonzereje így egy olyan időszakban nő (a magyar hozamok nem 
csak a fejlett európai, de a régiós országok hozamait is jelentős mértékben meghalad-
ják), amikor a nemzetközi viszonylatban befektetésre váró vagyontömeg újabb 
csúcsokat dönt. Az ország makromutatói továbbra is stabil, enyhén javuló képet 
mutatnak. Megalapozottnak tűnik tehát az a várakozás, a növekvő befektetői 
érdeklődés hosszabb távon az árak emelkedésében is érezteti majd hatását.
2014 első negyedévében új irodaház is épült, ami szintén bizakodásra adhat okot.  Az 
irodapiacot jellemző kihasználatlansági mutató még nem csökkent, mivel a bérlők 
jelentős része újratárgyalja a bérleti feltételeit, ami sok esetben a bérelt terület 
csökkenését eredményezi. Az új bérlői tranzakciók átlagos mérete még mindig 500 
m2 alatt van.
 
Az RICS a Nemzetközi Kereskedelmi Ingatlan Monitor negyedéves eredményeit most 
először Bulgária, Csehország és Románia tekintetében is közzétette. A Monitor 
országonként és szektoronként eltérő mértékben, de mindenhol pozitív hangulatot 
mért.
 
Forrás: realista.hu
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Az országban elsőként Szombathely vezetése vállalta, hogy kísérleti jelleggel helyi 
szinten elindítja a bérlakás programot.

A privatizáció nyomán torz lakáshasználati struktúra alakult ki: rengeteg a magántulajdonú, 
viszont kevés a bér- és szociális bérlakás az országban. A bérlakáshiányra a Szociális Lakásügy-
nökségek (SZOL) rendszerének bevezetése jelenthet megoldást.
A külföldi mintán alapuló elképzelés lényege: összekötni az üresen álló ingatlanok tulajdono-
sait és a potenciális bérlőket úgy, hogy a kockázatok – és így a költségek – mindkét fél 
számára a minimálisra csökkenjenek. Hiszen ez most a szerződéskötések legfőbb akadálya. 
Az üzleti modell lényege egy országos ügynökségi hálózat létrehozása, amely összeköti a 
keresletet és a kínálatot. A tulajdonos valamivel olcsóbban bocsátja az ügynökség 
rendelkezésére a lakást, a szervezet cserébe vállalja, hogy beszedi a lakbért, és rendszeresen 
ellenőrzi a lakás állapotát.
Az országban elsőként Szombathely vezetése vállalta, hogy kísérleti jelleggel helyi szinten 
elindítja a programot. Ennek oka, hogy van ugyan 160 üres önkormányzati bérlakás, ám azok 
lakhatóvá tételéhez több mint 200 millió forintra volna szükség.
Az elfogadott koncepció szerint a lakástulajdonosoktól az önkormányzat bérelné majd az 
ingatlant, a piaci árnál hozzávetőleg 10 százalékkal olcsóbban, cserébe azonban a nem�zetési 
kockázatot átvállalnák, és minimum 36 hónapra szerződnének.
A városnak a számítások szerint egy család lakhatásának megoldása 300 ezer forintba kerülne 
majd évente a helyi hatóság kalkulációi szerint. A koncepciót a város közgyűlése elfogadta, 
arra 27 millió forintot elkülönítettek. Ha sikerül az ütemtervet tartani, akkor július elején 
próbajelleggel, körülbelül 30 lakással indulhat a program.

Forrás: hvg.hu

Nyáron indulhat a kísérleti
bérlakás-program


