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A Belváros többi kerületében va-
lamivel mérsékeltebbek a négy-
zetméterárak, 620-740 ezer fo-

rint között alakultak. Ugyanakkor a XIII. 
kerületben 820 ezer forint/négyzetmé-
ter áron is értékesítettek ingatlanokat, 
míg a külső pesti kerületekben 460-
650 ezer forint közé estek a négyzet-
méterárak. Buda kedvelt kerületeiben 
700-830 ezer forintért cseréltek gazdát 
a lakások ebben az időszakban. Az idei 
év első kilenc hónapjában a főváros kül-
ső kerületeiben 30-40 százalékos volt 
az árnövekedés az előző év azonos 
időszakához képest, ami meghaladja 

a belvárosi kerületek többségében ta-
pasztalt 20-25 százalékos drágulást. 
Ez alapján elmondható, hogy a fővárosi 
belső körzetek mellett egyre kedvelteb-
bek lettek a külső kerületek, amelyek 
megfizethetőbbek a belvárosi és budai 
kerületeknél. A jelentés tranzakciós és 
vándorlási adatokra vonatkozó számai-
ból pedig az látszik, hogy a főváros he-
lyett egyre többen részesítik előnyben 
az agglomeráció településeit. Ugyanez 
tapasztalható vidéken is, ahol a megyei 
jogú városok helyett, egyre többen vá-
sárolnak ingatlant a városkörnyéki tele-
püléseken.

Lakáspiaci árak az elmúlt 1 évben
Elképesztően drágák lettek a külső kerületi ingatlanok, de még így is 

megfizethetőbbek a belvárosi és a budai kerületeknél. A használt tégla 
társasházi lakások négyzetméterára az V. kerületben a legdrágább, 

az 1 millió forintot is meghaladta 2019 első kilenc hónapjában. 
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A budapesti agglomerációban a monori 
járásban átlagosan 22 millióba kerül 
egy családi ház, ennél valamivel többért 
lehet vásárolni a vecsési és szigetszent-
miklósi járás településein, de az ár még 
mindig 30 millió forint alatt marad. Ez-
zel szemben a budakeszi járás esetében 
már nagyot ugrik az árszint, a fővárost 
körbeölelő északi és észak-nyugati 
szektorban megközelítette az 50 millió 
forintot az átlagár. Az agglomerációban 
érezhetően megnőtt kereslet pörgeti a 
piacot, az árnövekedés mértéke egyes 
helyeken egészen jelentős: a gyáli já-
rás településein a családi házak átlagos 
ára egy év alatt több mint 40 százalék-
kal emelkedett. Ugyanakkor vidéken is 
hasonló elmozdulás érezhető a piacon. 
A használt családi házak árazása a leg-
több megyeszékhelyen hasonló (100-
250 ezer Ft/m2), efölött Székesfehérvá-
ron, Debrecenben, Sopronban és Érden 
kínálnak többért egy négyzetmétert 
(300 ezer Ft/m2). 2014 óta a legmerede-
kebben a nagyvárosok környéki telepü-
léseken nőtt meg az adásvételek száma 
a lakáspiacon, de a legtöbb ingatlan a 
legnagyobb városokban és fővárosi ke-
rületekben cserél gazdát.

A KSH negyedéves adatait elemezve a 
trendek egyértelműen a kisebb telepü-
lések ingatlanpiaci élénkülését vetítik 
előre. A fővárosban az évente tulajdo-
nost cserélő ingatlanok száma csökke-
nést mutatott az utóbbi két évben, míg 
a kisebb városokban, a fővárosi agg-
lomerációban és a vidéki városok von-
záskörzetében található falvakban eny-
hén emelkedett az adásvételek száma. 

A panellakások átlagos forgási sebes-
sége 67 nap, a leggyorsabban tovább-
ra is Budapesten és a régióközpontok-
ban lehetett ilyen lakást értékesíteni, 
átlagosan kicsit kevesebb, mint két hó-
nap alatt: ráadásul ebben a szegmens-
ben volt a legkisebb az alku mértéke is. 
A tégla társasházi lakások forgási ideje 
85 nap volt, csak a legkisebb városok-
ban volt ennél valamivel magasabb. 
A családi házak esetében a válság óta 
először fél év alá csökkent az értéke-
sítési idő, de a településméret itt is je-
lentősen meghatározza az eladáshoz 
szükséges idő.

Bár az árak még növekednek, Budapes-
ten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.

Némi megtorpanást hozott a harma-
dik negyedév az ingatlanpiacon, ami a 
tranzakciószámban és az alacsonyabb 
keresletben is megmutatkozott, a ke-
reslet mintegy tíz százalékkal csökkent.

Az ingatlanárak megközelítőleg 20 
százalékkal nőttek az előző év azonos 
időszakához képest, a helytől és az 
épület szerkezetétől függően. Vidé-
ken 300-400 ezer forint, míg a főváros-
ban 500-900 ezer forint között alakult 
az elmúlt három hónap átlagos négy-
zetméterára.

Budán már az adásvételek 25 százaléka 
900 ezer forint feletti négyzetméterá-
ron történt, míg Pesten ez az arány 13 
százalék volt. A legnépszerűbb kerület 
továbbra is Angyalföld a budapesti ke-
rületek között, a második helyet ismét 
Zugló szerezte meg. A pesti kerületek-
ben a piaci várakozásoknak megfelelő-
en már nőtt az értékesítéshez szükséges 
idő, a panellakásoknál több mint 2 hó-
napos, a belvárosi és egyéb pesti tégla 
lakások esetében pedig már 3 hónap 
feletti értékesítési idővel érdemes kal-
kulálni.

Budapest

Budapest Debrecen Székesfehérvár Sopron
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Az adatok szerint az újépítésű ingatla-
noknál már a főváros öt kerületében 
haladta meg az egy millió forintot az 
átlagos négyzetméterár, és további 
hét kerületben érdemes 700 ezer forint 
feletti értékkel kalkulálni vásárláskor. 
Budapesten az újépítésű ingatlanok át-
lagos négyzetméterára 857 ezer forint 
volt a harmadik negyedévben, amely 8 
százalékos növekedés az előző negyed-
évhez képest.

A hitelpiaci mutatók közül nagyobb vál-
tozás a hitelfedezeti mutatónál tapasz-
talható, erőteljesen csökkent, mivel a 
hiteligénylők nagyobb önerővel rendel-
keztek, mint a korábbi negyedévekben. 
A nagyobb önerőt feltételezhetően a 
felvett Babaváró támogatások ingat-
lanvásárlásra való fordítása is okozta.

Szakemberek szerint az őszi hónapok-
ban dőlhet el, hogy a családvédelmi 
akcióterv egyes elemei milyen mér-
tékben növelhetik az otthonteremtési 
célú lakásvásárlók arányát. Korábbi 
felmérések alapján a felvett Babavá-
ró támogatások közel 60 százalékát 
ingatlan vásárlásra, vagy felújításra 
tervezik költeni a családok, ami jelen-
tősen növelheti a vásárlóképes keres-
letet.

Az ingatlanpiacon nagy a verseny a re-
álisan árazott, esetleg áron alul kínált 
lakásokért, házakért. Ilyenkor általában 
az a befutó, aki gyorsabb. 

Forrás: hvg.hu

Sopron

Pécs

Veszprém

A NEMZET STADIONJA: 
PUSKÁS FERENC 

STADION
Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avattak Budapesten: a Magya-

rország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílt Közép-Európa 
legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az 
új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem 

az alapanyagában is benne van a régi
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Az új létesítmény teljes alapterülete 208 010 
négyzetméter, amelyből a beépített alapterü-
let 60 703 négyzetméter. A stadion legmaga-
sabb pontja 50,7 méter magas, a legnagyobb 
szélessége 261,3, legnagyobb hosszúsága 
pedig 316,5 méter. A küzdőtér – amely köré 
nem építettek futópályát – teljes területe 11 
150 négyzetméter, amiből a focipálya mérete 
105-ször 68 méter.

A lelátót, amely nem fűthető, három karéj-
ban helyezték el a játéktér körül, az alapte-
rülete 36 347 négyzetméter. 57 142 négy-
zetméteres tető fedi, amely nem borítja be a 
teljes arénát, ezért az alsó karéjban ülőknek, 
ha esik az eső és feltámad a szél, bizony, fel 
kell készülniük arra, hogy eláznak.

A kezdőkört például nem mozdították el a 
korábbi helyéről, megmaradt a toronyépület 
a szoborpark felőli oldalon, amelyben majd a 
Puskás Múzeumot alakítják ki, és a tetőszer-

kezetet tartó 38 pilon is hasonlít a korábbiak-
ra. Állítólag – a környezettudatosság jegyé-
ben – az elbontott Népstadion betonját sem 
lerakóba hordták, hanem a helyszínen újra-
hasznosították, és száz százalékban beépítet-
ték az új aréna alapjába és falaiba.

A környező országokban ennél egyetlen ki-
vétellel csak kisebb központi stadionok van-
nak. A bécsi Ernst Happel 53, a ljubljanai 
Stozice 16 ezres. A horvát válogatott a 35 
ezres zágrábi Maksimirben játssza a legtöbb 
hazai mérkőzését. Szerbiában a Crvena Zvez-
da otthona a legnagyobb, 55,5 ezer néző fér 
el benne, de az év elején eldőlt, hogy Belgrád 
külvárosában egy újabb, 60 ezres aréna épül, 
amely a nemzeti stadion szerepét tölti majd 
be. A bukaresti Román Nemzeti Stadion 
sincs akkora, mint a Puskás: 55,6 ezer ember 
befogadására képes. Csak az ukrán Olimpiai 
Stadion mérete haladja meg az új budapes-
tiét, ott 70 ezer ember nézheti a meccseket. 

Pozsonyban is idén adták át az új, a nemzeti 
csapat központjául szolgáló arénát, amely 22 
500 fős. Ha kicsit távolabbra tekintünk – de 
csak a V4-ek maradék két tagjáig –, akkor 
sem találunk nagyobb arénát a Puskásnál. 
A cseh válogatott általában a Sparta Praha 
pályáját használja, amely nagyjából 19 ezer 
férőhelyes, a lengyelek varsói Nemzeti Stadi-
onja pedig 56,8 ezres.

A stadionra székenként 2 millió 233 ezer 
640 forintot költöttek, összehasonlításképp 
a Wanda Metropolitano mai árfolyamon alig 
valamivel több mint 1,5 millióba került….

A stadionépítési és -felújítási láz idején ren-
geteg hír érkezett arról, milyen gyepszőnye-
get telepítenek az egyes létesítményekbe, a 
Puskás Aréna esetében azonban erről eddig 
kevés szó esett. A pályát a legmodernebb eljá-
rással készült hibrid gyepszőnyeg – műanyag 
szálakkal megerősített természetes fű – bo-

rítja, amely jóval ellenállóbb a hagyományos 
gyepnél. Olyan, amilyenen itthon az új Hi-
degkúti Nándor és az Illovszky-stadionban, 
külföldön pedig a Barcelona, a Manchester 
United és a Juventus otthonában játszanak.

A gyepszőnyeg fűthető, koncertek előtt pe-
dig speciális, nagy teherbírású burkolati 
rendszerrel fedik majd le, amely a szüksé-
ges szellőzést is biztosítja a fű számára.

Amikor a nyitómeccsre iszonyú gyorsan 
fogyni kezdtek a belépők, a Magyar Labda-
rúgó-szövetség a Twitteren azt közölte, hogy 
kedvezményes áron olyan belépőket is elér-
hetővé tesznek, amelyekről “nem minden 
irányban lehet tökéletesen látni a pályán tör-
ténő eseményeket”. A sajtó egy része szenzá-
cióként számolt be erről, pedig aki volt már 
– akár nemrég épült, korszerű – stadionban, 
tudhatja, hogy mindenhol vannak ilyen szé-
kek, amelyekre rendszerint olcsóbban lehet 
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ÉPÍTŐANYAGOK

12

jegyet váltani. Az ilyen helyeken ülőknek ál-
talában egy kicsit el kell fordulniuk, vagy a 
fejüket kell megdönteniük, hogy belássák az 
egész játékteret. A Puskásban ez a probléma 
elsősorban a harmadik karéjban ülőket érin-
ti majd, ahol már annyira meredek a lelátó, 
hogy az egyes széksorok közé korlátot kel-
lett beépíteni a nézők biztonsága érdekében 
– ezek takarnak ki valamennyit a pályából. 
A stadion legtöbb pontjáról egyébként töké-
letes a rálátás a küzdőtérre. Az erről készült 
vizsgálatban a Puskás információk szerint 
jobb eredményt ért el, mint a Bayern Mün-
chen stadionja, az Allianz Arena.

Aki mégis lemarad a gyepen zajló akciókról, 
az megnézheti őket a stadion négy, egyen-
ként 120 négyzetméteres kivetítőjén. Az aré-
nának egyébként a hangrendszere is korsze-
rű, és rendkívül nagy teljesítményű – erről 
a környéken lakók többször is megbizonyo-
sodhattak.

A jövő évi Európa-bajnokság egyik helyszíne 
is lesz az új stadion, négy meccset rendeznek 

majd benne. Az UEFA honlapján jó ideje 
olvasható a róla szóló ismertetőben, hogy 
megközelíteni gyalog érdemes, hiszen négy 
kilométerre, „csupán” 45-55 perc sétára van 
Budapest központjától. Az európai szövetség 
arra is felhívja az érkezők figyelmét, hogy a 
létesítmény nem biztosít privát parkolóhe-
lyeket. A mellette kialakított parkolóban 556 
autó elfér ugyan, és a jövő nyári Eb-mérkő-
zések alkalmával megnyitják majd a Papp 
László Sportaréna mélygarázsát is, ahová 
további 1190 kocsit lehet letenni, ezeket a 
helyeket a civil látogatók nem használhatják, 
csak azok, akik behajtási engedélyt kapnak a 
szervezőktől. Az UEFA egyébként nem ha-
tározza meg, hogy a 4-es, azaz legmagasabb 
kategóriába tartozó stadion mellé hány nézői 
parkolóhely kell, pusztán annyit ír elő, hogy 
VIP-parkolóhelyből 150-re van szükség. Ha 
tízezrek indulnának egyszerre autóval a sta-
dionhoz, a környék teljesen bedugulna. Tehát 
gyalogosan megközelíthető események során 
a Puskás Stadion.

Forrás: hvg.hu
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Kétkomponensű, vizes bázisú, színes epoxi-
gyanta bevonat normál és középnehéz 
mechanikai és vegyi igénybevételhez gará-
zsokban, mosókonyhákban és nedves helyi-
ségekben, pincékben, alagsorokban, táro-
lókban. Ez a Sikafloor Garage.

Tapasztalataink és kereskedő partnereink véle-
ménye alapján legtöbben a gyors, akár házilag 
kivitelezhető, univerzális padlóburkolatot ke-
resik garázsukhoz, mert ami ma garázs, lehet, 
hogy néhány év múlva a megélhetés forrását 
adó műhely, próbaterem a gyereknek, fodrá-
szat a feleségnek, iroda, vagy egyszerűen csak a 
hobbi színtere. Az epoxigyanta padlóbevonatok 
a nagy közösségi terek dizájnereinek észszerű 
választása évek óta. Találkozunk vele a plázák 
parkolóiban, nagy teherbírásnak kitett folyosó-
kon, a jó nevű üzletek csillogó, a márka színeit 
visszaadó padlóinál, vagy a kórházak naponta 
többször, gépekkel tisztított várótermeiben. 
Nem véletlen a választás: az epoxigyanta sokol-
dalú felhasználást, gyors kivitelezést, csodála-
tos színpalettát, tartós, nagyon szép megoldást 
jelent a bevonatképzésben.

AZ ÖN PADLÓJÁRA

GARÁZS, VAGY IRODA A GARÁZSBAN? “MŰ-
HELYTITKOK” A SIKA EPOXIGYANTA PADLÓ-
BEVONAT RENDSZERRŐL
SIKAFLOOR GARAGE VÉDŐBEVONATTAL TÖBB-
FUNKCIÓS BURKOLÁSI MEGOLDÁSHOZ JUTHAT

A Sikafloor Garage epoxigyanta védőbevonat 
ezeket a professzionális előnyöket teszi elér-
hetővé az otthoni burkolatkialakítás során. 
Amikor a garázs burkolatának kiválasztásáról 
döntünk, fontos, hogy nagy teherbírású, tartós, 
a vegyi hatásoknak is ellenálló, repedésmentes, 
nem utolsósorban: szép, színes, tetszetős bur-
kolatunk legyen. 

Ez fogad bennünket, amikor hazaérünk, és sok-
szor a garázs a helyszíne kerti szerszámaink, bar-
kácskellékeink, hobbieszközeink tárolásának, 
esetenként használatának is. A Sika fejlesztőit 
a sokoldalú felhasználás mellett a komfortérzet 
növelése is motiválta akkor, amikor a Sikafloor 
Garage termékfejlesztésének fókuszába a szín-
paletta mellett a szakszerű házi kivitelezési le-
hetőséget helyezte. Örömmel jelentjük: sikerült!

A Sikafloor Garage epoxigyanta burkolat-
rendszer univerzális megoldás,
•  gyorsan, akár 2-4 nap alatt szép burkolatot 

tudunk vele létrehozni
•  akár saját kezűleg
•  nem csak a garázsban, hanem műhelyekben, 

mosókonyhákban, folyosók, vagy többfunkci-
ós helyiségek biztonságos, tartós burkolását 
teszi lehetővé.

Emellett minden olyan helyiségben ajánl-
juk, ahol fontos, hogy:
•  repedésmentes, tartós, vegyi anyagoknak el-

lenálló
•  pormentes, könnyen tisztítható
•  nagy kopásállóságú legyen a burkolat.

Továbbá rendkívül fontos, hogy meglévő beton-
ra, cementesztrichre, epoxigyanta habarcsra is 
felhordható, vagyis: bátran eshet választásunk 
a Sikafloor Garage burkolatrendszerre felújí-
táskor is.

Költséghatékony, látványos, gyors megoldást 
biztosít, ami hosszú távon szolgálja az Ön és 
családja igényeit!  

www.hun.sika.com

Kétkomponensű, vizes bázisú, színes epoxigyanta 
bevonat normál és középnehéz mechanikai és vegyi 
igénybevételhez garázsokban, mosókonyhákban és 
nedves helyiségekben, pincékben, alagsorokban, 
tárolókban.

Az alábbi felületekre feldolgozható:
•  beton, cementesztrich
•  epoxi gyanta bevonatok 

Előnyös tulajdonságok:
•  könnyen tisztítható
•  pormentes
•  színes
•  esztétikus
•  tartós
•  ellenálló

Színválaszték:

Sikafloor® Garage

1.                        2.                         3.                       4.

1. Törtfehér, RAL 9002

2. Kavicsszürke, RAL 7032

3. Halványzöld, RAL 6021

4. Oxid vörös, RAL 3009

FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet Gyalogosan Könnyű 
közlekedés

Teljes terhelés

+10°C kb. 48 óra kb. 5 nap kb. 10 nap

+20°C kb. 20 óra kb. 3 nap kb. 7 nap

+30°C kb. 10 óra kb. 2 nap kb. 5 nap

Megjegyzés: A fenti időtartamok a környezeti körülményektől 
függően változhatnak.



17

Boldogság, kényelem, elegancia!
 www.kabiriszonyeghaz.hu

 Tel.: 06-212-4143

19.500 Ft

99.000 
Ft

17.500 Ft

4.500 Ft

19.990 Ft
5000 Ft-tól

AKCIÓS

50.000 
Ft

ELEGÁNS

ELŐKELŐ

FIATALOS

BELSŐÉPÍTÉSZETBELSŐÉPÍTÉSZETÉPÍTŐANYAGOK

Verseg Tüzép Kft. 2174 Verseg, Fő út 60. Telefon: +36 70 541 79 75
Internet: www.versegtuzep.hu e-mail:info@versegtuzep.hu

PEST MEGYE KELETI HATÁRÁN BUDAPESTRE IS!
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www.kincses.huKeresse a postán vagy a hírlap árusítóhelyeken!

TEVÉKENYSÉGEK:
AJTÓLAPOK
FÓLIÁZOTT 
BÚTORFRONTOK
FÓLIÁZOTT 
FRONT 
KIEGÉSZÍTŐK

PLEXIS 
BÚTORFRONTOK
FURNÉROZOTT 
AJTÓLAPOK
BÚTORLAPOK

CSERCSICS Faipari Kft. – 9791 Torony, Felsőőri utca - Ipartelep u. 3.  
tel.: +36 (94) 540-655 fax:  +36 (94) 540-651  

web: www.csercsics.hu e-mail: uzlet@csercsics.hu www.facebook.com/Csercsicsfaipar

TÖMÖRFA FOGANTYÚ PROFILOK, TÖMÖRFA ÉTKEZŐGARNITÚRÁK

A FRONTON 
ÉS AZON TÚL



Ablakok, ajtók, árnyékolók
Magyarország egyik

legismertebb gyártójától

Budapesti bemutatóterem:
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 7-11. 

Tel.: 06 (1) 238-0186
E-mail: budapest@hofstadter.hu

Pilisvörösvári bemutatóterem és üzem:
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Budai u. 20/C 
Tel.: 06 (26) 530-650 Fax: 06 (26) 330-281
E-mail: info@hofstadter.hu

nyílászárók

kül-és beltéri ajtók


