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Miről lesz szó? 

• 1. Lakásvásárlás előtt 

 

• 2. Mire érdemes figyelni lakásvásárláskor? 

 

• 3. Lakáskiadás 



Miért érdemes most lakást venni? 

1. Feléledt a piac, az árak további emelkedése várható. 

 

2. A finanszírozás rég volt ilyen jó. 

 

3. Az állam is támogatja a vásárlást. 

 

4. Más befektetési formáknál nagyobb hozam érhető el a lakáskiadással. 

 



1. LAKÁSVÁSÁRLÁS ELŐTT 

• Növekszik az adásvételek száma - Mióta? Miért? 

• Növekednek az árak – Hol és mennyivel? 

• Hol érdemes vásárolni? Mit érdemes vásárolni? 

• Mit keresnek a vevők? 

• Új lakások piaca - Miért nem épülnek? Mikor fognak? 
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Növekszik az adásvételek száma 



Növekednek az árak 
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Hol érdemes vásárolni?  



Hol érdemes vásárolni?  

• Paks: magasabb kereseti lehetőségek 

• Eger & Szekszárd: turisztikai céllal rövid távú lakásbérlet  
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Mit érdemes vásárolni?  
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Mit keresnek a vevők? 



Mit keresnek a vevők? 



Új lakások egyelőre nem épülnek 



2. MIRE ÉRDEMES FIGYELNI 

LAKÁSVÁSÁRLÁSKOR? 

• Hol érdemes nézelődni? 

• Finanszírozás 

• Jogi buktatók, kapcsolódó szabályozások 

• Adózás, egyéb terhek 

 



Hol érdemes nézelődni? 



Finanszírozás 



Finanszírozás 



Finanszírozás 



Még a döntés előtt… 

• Lakás állapota és fekvése 

• Ház állapota (lakóközösség, épület felújítási tervei, anyagi helyzet) 

• Energiatanúsítvány kikérése 

• Tulajdoni lap kikérése (több tulajdonos, haszonélvezeti jog, 

elővásárlási jog, stb.) 

 

 

 



Jogi buktatók, kapcsolódó szabályozások 

• Adásvételi szerződést csak írásban lehet kötni 

• Hiteles, aznap kikért tulajdoni lap alapján 

• Ha van bejegyzett jelzálogjog, szükség van a jogosult 

hozzájárulására (pl. bank) 

 

 



Adózás, egyéb terhek 

• Lakásvásárlás után illetéket kell fizetni: 

• a vételár 4%-a 

• 35 éven alul, első vásárláskor csak a felét 

• az elmúlt egy évben más ingatlan értékesítése esetén 

- ha az olcsóbb, illetéket csak a különbség után kell fizetni 

- ha az drágább, egyáltalán nem kell illetéket fizetni 

• Ügyvédi díj: 

• általában a vevő fizetni (0,5-1%) 

• Felújítás költsége 



3. LAKÁSKIADÁS 

• Hosszú távú bérlet vs. rövid távú szállásmegosztás  

• Milyen hozam érhető el vele? 

 



Hosszú vagy rövid táv? 

Hosszú távú bérbeadás 

• verseny a bérlők között 

• egy napra vetítve alacsonyabb, de 

biztos bevétel 

• nem számít a nyújtott szolgáltatás 

minősége 

• minimális erő- és időbefektetést 

igényel 

• nem biztos, hogy fizetnek a bérlők 

• adminisztráció és adózási 

szempontjából egyszerűbb 

Rövid távú kiadás 

• verseny a bérbeadók között 

• magasabb, de kevésbé biztos 

bevétel 

• nehéz indulás, számít a nyújtott 

szolgáltatás minősége 

• rendszeresen foglalkozni kell vele 

• biztosan fizetnek, de nagyobb kárt 

okozhatnak a bérlők 

• nagyobb adminisztrációs teher, 

bonyolultabb adózás 

 



Milyen hozam érhető el? 



Köszönöm a figyelmet! 
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