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ÚJ LAKÁS

épült az országban

- Budapesten a piac élénkülése várható
! igazgató

Nagyot zuhant tavaly a lakáspiac, 35 százalékkal kevesebb
Otthon épült, mint egy évvel
korábban. Az építési engedéJyek száma példátlanul alacsony szintre esett vissza.
A budapesti adatok már a kereslet élénkülését mutatják.

A HASZNÁLATBA VETT
LAKÁSOK SZÁMA

MunkatársainktóI
A gazdasági válság jelei a 2009.
évi lakásépítési adatokban még
csak kismértékben jelentkeztek,
ám tavaly már valódi dráma volt
a lakásszektorban.
A két évvel
ezelőtt tapasztalt 11 százalékos
csökkenést
követően 2010-ben
lényegesen erőteljesebb, 35 százalékos vissza esés következett
be a lakásépítésben - derült ki a
Központí Statisztikai
Hivatal
tájékoztatásából.
. Mindössze
20 823 új lakást adtak át, legutóbb az 1990-es évek végén volt
ennyire alacsony az újlakás-építések száma. Az új építési engedélyek száma eközben 17 353
volt az év során, vagyis olyan alacsony szintre esett vissza, amelyre korábban még soha nem volt
példa, és ez 20ll-re a lakásépítések számának további csökkenését valószínűsíti.
A legutóbbi évekig a lakásépítési engedélyek száma mindig
meghaladta a ténylegesen felépített, használatba vett lakásokét.
2009-ben
fordult elő először,
hogy az engedélyek száma volt
az alacsonyabb (11 százalékkal),
201 Q-ben pedig a kiadot! engedélyek száma már 17 százalékkal
maradt el az új lakásokétóI.
Az elmúlt évben vélhetően
tényleg leért a mélypont jára a lakásépítési piac - vélekedett megkeresésünkre Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke.
Szeri n te ugyanis a tavaly eladott
lakásmennyiség
"alsó küszöbértéknek" tekinthető, a legnagyobb
recesszió idején is van olyan fizetőképes réteg, melyekkora keresletet generál. A szakember
egyébként úgy látja, csak némi
megszorítással igaz a KSH adata,
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ugyanis négyezerre teheté azoknak a lakásoknak a száma, melyet magánmegrendelésre,
teljes
egészében házilagos kivi telezésben építettek fel. Így legfeljebb
16-17 ezer otthon épülhetett a
profi
építői pari
kapacitások
igénybevételéveI. Ez egyúttal veszélyes tendenciát is jelez - tette
hozzá -, ugyanis ezek a .fusí"
építkezések a melegágyai az adókikerülő, illegális foglalkoztatásnak, s jellemző rájuk a rnínőségileg kifogásolható kivitelezés.

vr-Soft: milliárdos
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Bár van egy-két sikeresebb
cég az ágazatban, a szakma nagyobbi k részére a szövetség tapasztalatai szerint a kivárás jellemző. Sokan már felélték tarta-
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Projekt
256
Eladatlanlakás
5953
- költözhetó (%)
60
- még fejklszt. atltt (%) 40

Főleg belföldre
utaznak
a magyarok

323
5913
58
42

KSH

lékai kat, s egyre többen használják ki a fizetés nélküli szabadság
intézményét, néhány hétre hazaküldve mérnökei ket, fizikai dolgozóikat.
A beígért kormányzati intézkedésekre is sokan várnak, többek között Kelet-Magyarország
régió egyik fontos építői pari cége, a Dész-Ker Zrt. A debreceni
székhelyű társaság már két év
óta nem indított új lakásprojaktet, s az idén sem lesz erre mód.
Pedig, mint Tóth Istvánné elnök-

elmondta, korábban ka80 százalékát ez az
építőipari szegmens kötötte le.
2009 decemberében adták át az
utolsó lakóépületüket,
ám néhány lakás még mindig vevő re
vár. Új projektbe más cég sem
igen kezd bele a régi óban,
ugyanis a bankok nagyon kockázatosnak ítélik ezt a piacot, így
még a megbízhatónak
itélhető
társaságok sem jutnak hitelhez.
A kormányváltás utáni felfokozott várakozások mára szétfoszlottak, a szakma megítélése
szerint 'semmi sem történt, ami
bemozdította volna az építőipar
motorját. Az öngondoskodás ösztönzése ugyan nagyobb hangsúlyt kapott, ám ennek áldásos
hatásai csak évek múlva mutatkozhatnak meg, hiszen nem kevés időbe telik, míg a fiatalok
annyi pénzt tudnak megtakaritani, hogy belevághassanak
a lakásvásárlásba.
A budapesti új építésű lakások piacáról nem festenek annyira borús képet a Futureal lakásfejlesztő cége, a Cordia Zrt. saját
felmérésének
legfrissebb eredményei, melyek szerint a tavalyi
év inkább a stagnálás és konszolidáció jegyében telt a' szektorban. Itt az új építésű ingatlanok
piacán tavaly és idén januárban
csaknem ugyanannyi ,- valamivel több mint 5900 - kész otthon
várt vevő re.
Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója elmondta, hogy tavaly
2326 lakást adtak el a fővárosban - vagyis az év eleji kínálat
közel 40 százalékát -, ez 24 százalékkal múita felül az új fejlesztések számát. A Cordia felmérése szerint ezek az adatok a piac
élénkülését mutatják, és a kínálat szűkülését vetítik előre, azonban a képet nagyban árnyalja az
a közel 1000 már értékesített, de
időközben visszaadott, amely így
ellensúlyozta a kedvező tendenciát. Földi Tibor szerint az idei
kereslet nagyjából a 20l0-es
színten alakul, s ezzel az igénynyel egyensúlyban lesz a kínálat.
• A. P.-B. D.-B. J.
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világ legjobbjai között
a budapesti hotelek
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övülést jelez a Világgazdaság
gyorsulási irányadó,
:túra hajtja. 2. OLDAL

ezt főként

1

dot fizethet az OEP a Hospln.tvani kórháznak, ha jogerőre
Jsági ítélet. 3. OLDAL
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hat majd valamennyit az eladásokon.
Emellett fontos tényező továbbra is a
svájci frank árfolyamának alakulása,
amely az év elején ismét szorongatta
a devizahiteleseket. Ha ismét gyengül
a frank, az szintén megjelenhet többletként a hazai fogyasztásban. A kormány reformtervei azonban felülírhatják a várakozásokat, noha a kabinet hangsúlyosan kíván építeni a hazai fogyasztás felfutására, de az eddigi lépések nem tudtak életet lehelni a
vásárlásokba. 2., JEGYZET 20. OLDAL
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* Tartós fogyasztási cikkek.

VG-GRAFIKA

tűzte ki, hogy az ország év
la a tagjelöiti státust Brüsszeltől,
lem aratnak sikert. 4. OLDAL
felértékelődött
- ezt a budapesti
Izletemberfórum
iránt megnyilváis mutatja. 9-10. OLDAL

01 r,Ii

rr: lY'

frntHi\ (ftIlfi'lll

!!id~~ h",f~\l li lliXWnllH

Ez már tényleg a mélypont?
TAVALY MÉG
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EZER LAKÁS

között

.rték arányban egy nemzetközi
statisztika

szerint.

6. OLDAL

lj termékkel jelentkezik
Szsde, reményei szerint nó
gjainak száma is. 7. OLDAL

terneten keresztül elérhető
<edelrni és hírszolgáltató
lrékBank.
13. OLDAL

rend-
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Bár sokan azt jósolták,
példátlanul
alacsony szintre esett
2010-ben már élénkülni fog a lakás- vissza. Bár van egy-két sikeresebb
piac, a friss éves adatok elkeserítők:
cég az ágazatban, a szakma nagyobtavaly az országban alig 21 ezer ott- bik részére a szövetség tapasztalatai
szerint a kivárás jellemző. Sokan
hon épült, 35 százalékkal kevesebb,
mint egy évvel korábban. Az ÉVOSZ már felélték tartalékalkat.
s egyre
szerint ez már a tényleges mélypont,
többen kűldik fizetés nélküli szabadugyanis a legnagyobb recesszió ide- ságra mérnökeiket, fizikai dolgozóijén is van olyan fizetőképes réteg, kat. A budapesti adatok viszont már
amely ekkora keresletet generál. A a piac élénkülését mutatják,
itt a kejövőre nézve nem biztat semmi jóval, reslet élénkülése és ezzel együtt a kínálat szűkülése
várható. 6. OLDAL
hogy az építési engedélyek száma
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Eltűnő profitok a
pénzügyi szektorban
Az utóbbi évtized legesztendejét zárta tavalv rt

EREDMÉNY.

rosszabb

Befagyasztjá
Mubarak vag

sem épült - Budapesten a piac élénkülése várható

ÉpíTŐiPAR.

otelek a világ legjobbjai
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Franciaország
tel
egyiptomi főügyé
miszerint fagyass
volt egyiptomi elr
hető vagyonát. PE
adott információk
mekkora a Mubai
az országban.

Kiadott lakásépítési engedélyek

Bocsánatot k
Guttenberg
2005· 2006

2007

2008

2009
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Beruházássorozat
a Hajdu csoportnál

Magosz-panasz:
nem lép a GVH

FEJLESZTÉS.
Egy év alatt közel
kp.tm i IIi~rrl fnrintt", 1 nriu",lt", "rhc",á_

KONFLIKTUS.
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2010

A német védelmi
Karl-Theodor zu C
a Bundestagban
I
natot azért, amiér
disszertációjában
nélkül vett át SZÖIi

Forrás: KSH

Huszonhét é\
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