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A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja  
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2017. szeptember 1-től a korábbinál is kedvezőbbek lesznek a lakossági 
energiahatékonysági beruházások finanszírozására meghirdetett, nulla százalékos 

kamatú hitelprogram igénylési feltételei.  
 
 

Az MFB Pontokon elérhető „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 
felhasználásának növelését célzó hitelprogram” módosításának célja az igénylés feltételeinek 
egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése és a törlesztés 
megkönnyítése. 
Számos, az ügyfelek számára kedvező módosítást jelentett be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az európai uniós forrású, lakossági 
energiahatékonysági hitelprogram (GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17) kapcsán. Az 
áprilisi indulás óta folyamatos az érdeklődés az összesen  114,6 milliárd forint keretösszegű 
hitelprogram iránt, amely több tízezer lakás, illetve családi ház korszerűsítését teszi lehetővé. 
Az MFB Pontokra érkező igények értékelését követően az NGM és az MFB módosította, 
illetve pontosította a termékdokumentációt annak érdekében, hogy a piaci feltételeknél jóval 
kedvezőbb hitelt könnyebben és egyszerűbben igényelhessék az ügyfelek. 
A 2017. szeptember 1-jén életbe lépő módosításokat követően többek között lehetőség lesz 
arra, hogy a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is 
felhasználhassák az ügyfelek. 
Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért 
felelős államtitkára elmondta: a módosítások lényege, hogy a tapasztalatokat összegezve, 
olyan eljárási rend alakuljon ki, amely az igénylők valós körülményeit még inkább 
figyelembe veszi. 
Ennek érdekében további változás, hogy természetes személy hiteligénylő esetén a 2 millió 
forint kölcsönösszeget elérő vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség 70%-áról 
50%-ra csökken az elvárt fedezet mértéke. Szintén könnyítés, hogy a korszerűsítés tárgyát 
képező ingatlan rendeltetésszerű használatát már nem kell fűtési célú energiaszámlákkal 
igazolni. Lehetővé válik a részleges homlokzatszigetelés, vagyis a hitel felvétele esetén már 
nem szükséges a lakóépület összes homlokzati síkjának szigetelése. 
 
 
 



A finanszírozás terén szeptembertől a hiteligénylő a beruházás megvalósításához más, vissza 
nem térítendő támogatást is felhasználhat. Emellett a hitelkérelem benyújtását megelőzően 
megkezdett beruházás esetében, a projekt előkészítésével kapcsolatos, a hitelkérelem 
benyújtása előtt kiállított számla is elfogadható, időkorlát nélkül. 
Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója elmondta: folyamatosan figyeljük a 
visszajelzéseket és pontosítunk a termékdokumentáción, ha szükséges. A célunk, hogy a 
lehető legtöbb család számára megoldást, segítséget nyújtsunk, erre a hitel feltételei kiválóan 
alkalmasak. 
 
A lakossági energiahatékonysági hitelhez továbbra sem kapcsolódnak egyéb költségek, mint 
például a kezelési költség vagy az előtörlesztés díja. Az igénylőknek nem kell kamat-és 
árfolyamkockázattal számolniuk, vagyis a futamidő alatt csak a ténylegesen felvett 
hitelösszeget kell visszafizetni. 
 
Az MFB Pontok hálózatának bővítésével az érdeklődők év végéig már 642 Ponton 
igényelhetik a nulla százalékos energiahatékonysági hitelt, illetve előzetes online hitelbírálati 
kérdőívet is kitölthetnek az mfbpont.hu weboldalon, ahol minden információ elérhető az MFB 
Pontokról és az európai uniós hitel- és kombinált hitelprogramokról. 
 Az új termékdokumentációk, valamint a módosításokat tartalmazó teljes lista az alábbi 
linkeken érhetőek el: 
  
GINOP: 
https://www.palyazat.gov.hu/vltozott-a-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-
felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel-cm-ginop-841-a-17-kdszm-hitelprogram-termkdokumentcija-1 
  
VEKOP: 
https://www.palyazat.gov.hu/vltozott-a-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-
felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel-cm-vekop-521-17-kdszm-hitelprogram-termkdokumentcija-1 
  
További információ: 
Milassin Levente 
kommunikációs igazgató 
milassin.levente@mfb.hu 
+36 1 428 1542 
  
 

(MFB közlemény - Budapest, 2017.08.17.)  

 

 

 

 

 



Megjelent a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) 
NGM rendelet 

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben 
foglalkoztatottakra, vagyis azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általánostól eltérő 
munkarendet alkalmaz a munkanap áthelyezések nem relevánsak. 

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet 
alapján az alábbi hat munkanap kerül áthelyezésre a jövő évben: 

március 10., szombat munkanap 

március 16., péntek pihenőnap 

november 10., szombat munkanap 

november 2., péntek pihenőnap 

április 21., szombat munkanap 

április 30., hétfő pihenőnap 

december 1., szombat munkanap 

december 24., hétfő pihenőnap 

október 13., szombat munkanap 

október 22., hétfő pihenőnap 

december 15., szombat munkanap 

december 31., hétfő pihenőnap 

Munkaszüneti napok 2018. évben: 

2018. január 1. hétfő, Új Év első napja (hosszú hétvége) 
2018. március 15. csütörtök, Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége) 
2018. március 30. péntek, Nagypéntek 
2018. április 2. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége) 
2018. május 1. kedd, Munka Ünnepe (hosszú hétvége) 
2018. május 21. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége) 
2018. augusztus 20. hétfő, Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége) 
2018. október 23. kedd, 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége) 
2018. november 1. csütörtök, Mindenszentek napja (hosszú hétvége 
2018. december 24. hétfő, Szenteste 
2018. december 25-26. kedd és szerda, Karácsony (hosszú hétvége) 
2019. január 1. kedd, Új Év első napja (hosszú hétvége) 

Tájékoztatásul és emlékeztetőül a munkaszüneti napok 2017 hátralévő idejére a következők.: 

• Október 23.: az 56’os forradalom megemlékezésekor a naptár szerint három napos 
hétvégénk lesz. 

• November 1.: mivel a Mindenszentek egy szerdai munkanapra esik, nem kell 
ledolgozni (nincs áthelyezett munkanap). 

• December 25-26.: az idei évhez képest, jövőre hétfőre és keddre esik a karácsony, ami 
azt jelenti, hogy egy négy napos hosszú hétvégénk lesz az év utolsó ünnepén. 

 

 



Társasházi Pályázat: biztonságra vágynak a leginkább a lakóközösségek 
 
Összesen 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt oda a nyertes 
társasházaknak és lakásszövetkezeteknek az OTP Bank Társasházi Pályázatának 
zsűrije. Az immár kilencedik alkalommal kiírt pályázat on a hagyományoknak 
megfelelően 10 lakóközösség beruházási tervéhez adott vissza nem térítendő támogatást 
az OTP Bank, ami összesen több mint 1600 lakó életminőségét javíthatja a jövőben. A 
beérkezett pályázatok alapján idén is a biztonsági kérdések bizonyultak a 
legfontosabbnak a lakóközösségek számára, azonban a költségkímélő, illetve 
közösségépítő beruházásokra is nagy igény mutatkozott – emelik ki a Házfórum 
társasházszakmai fórum szakértői. 
 
Az augusztus 29-i díjátadón immár kilencedik alkalommal hirdetett nyerteseket a 
magyarországi társasházak és lakásszövetkezetek korszerűsítési beruházásait támogató OTP 
Társasházi Pályázat. A pénzintézet által februárban kiírt felhívásra összesen 716 pályázat 
érkezett, amelyek közül a szakmai zsűri kategóriánként 3-3 jelentkezőt részesített vissza nem 
térítendő támogatásban, összesen 9 millió forint értékben. Emellett idén is volt közönségdíj, 
amelyet a Házfórum Facebook-oldalán megrendezett szavazáson legtöbb like-ot gyűjtő 
pályázat nyert el, a díjjal járó további 1 millió forinttal együtt. A támogatásban nem részesülő 
pályázóknak sincs oka csalódásra: az első 500, érvényes pályázatot benyújtó lakóközösség 
ugyanis egy éves Társasházi Háztartás szaklap előfizetést kapott.  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a biztonság kérdése volt a legfontosabb a pályázók 
számára, amely mellett számos energetikai vagy épp közösségépítő felújítási terv is 
beérkezett. 
 
 „Bár a legtöbb pályázat – összesen 40 százalék – az Ezermester kategóriában érkezett be 
idén, ezek közül is számos beruházásnak a biztonság erősítése volt a célja. Így például a liftek 
vagy a lépcsőházak felújítása is az esetleges balesetek elkerülését hivatott szolgálni. Emellett 
az is kitűnik a projektek leírásából, milyen komoly szolidaritás él a lakóközösségekben. 
Hiszen rengeteg anyagban olvastunk arról, hogy a tervezett felújítások milyen mértékben 
segítenének a gyermekes családok vagy épp az idősek mindennapjaiban, ami rendkívül pozitív 
üzenete a pályázatnak” – emelte ki Sárvári Marcell, a Házfórum vezető szakértője. 
 
A Biztonság kategóriában legtöbben modern, kóddal, illetve kulcs helyett úgynevezett proxy-
val működő digitális kaputelefont szeretnének felszereltetni, de idén is komoly volt az igény a 
kamerarendszerek telepítésére. Emellett a lépcsőházi lépcsők balesetmentesítését, a liftek 
karbantartását, valamint a bejárati ajtók cseréjét kívánták a legtöbben megvalósítani az 
elnyerhető támogatásból. De több olyan pályázat is érkezett, amelyek az elavult vagy hiányzó 
villámvédelmi rendszer problémáját akarták megoldani. 
Az Ezermester kategóriában ezúttal is a költségmegtakarítást eredményező felújítások voltak 
a legnépszerűbbek. Ezek között azonban a szigetelés helyett a közös területek megfelelő 
megvilágítását elősegítő LED-rendszerekre pályáztak a legtöbben. Továbbá számos 
lakóközösség tervezi az épület homlokzati felújítását, a lépcsőházak szebbé tételét, az 
elektromos hálózatok időszerű felülvizsgálatát. Emellett azonban a társasházi ügyvitel 
hatékonyabbá tételére is fokozottabb figyelem irányult idén: több lakóközösség is pályázott 
informatikai eszközök, illetve szoftverek beszerzésére. 
 
A Közösségépítés témájában pedig a kertesítés, a társasház környezetének zöldítése, az udvari 
szabadidős berendezések beszerzése voltak a legnépszerűbb projektcélok.  
 



„A Közösségépítés kategóriájában látványos tanulság volt, hogy a lakóközösségek egyre 
inkább törekednek a zöld, környezetbarát megoldásokra, illetve az egészséges életmód 
támogatására. Ezt mutatja, hogy milyen nagy igény mutatkozik a pályázatokban szabadtéri 
kondiparkok, játszóterek és kerékpártárolók létesítésére, illetve olyan berendezések 
beszerzésére, amelyeknek köszönhetően idősek és fiatalok egyaránt élvezhetik a zöld udvarok 
előnyeit” – mondta Sárvári Marcell. 
 
A szakértő hozzátette: „annak érdekében, hogy a pályázat még eredményesebben tölthesse be 
feladatát, és támogathassa a lakóközösségek életminőség-javító beruházásait, a pályázat 
lezárását követően egy kérdőíves kutatást is elindítottunk. A kutatásban az érdeklődők 
kifejthetik ötleteiket, igényeiket, hogy szerintük hogyan lehetne még inkább a társasházi 
igényekre szabni a pályázatot. Reméljük, jövőre már ezeknek a tanulságoknak a birtokában 
rendezhetjük meg a tízedik Társasházi Pályázatot.” 
 
Az OTP Társasházi Pályázat 2017-es nyertesei: 
 
Ezermester kategória 
1. helyezett (1 500 000 Ft): Óbuda XV. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet, Váradi utca 10-14., 
Budapest – lépcsőházi és alagsori nyílászárók cseréje 
 
2. helyezett (1 000 000 Ft): Gyár út 5 Társasház, Szerencs  – omlásveszélyes erkély, lodzsa, 
bejárati előtető felújítása 
 
3. helyezett (500 000 Ft): Nagy Imre út 100-102., Pécs – napelemes rendszer bővítése, 
fűtőszálas akadálymentesítés 
 
Biztonság kategória 
1. helyezett (1 500 000 Ft): Társasház 32-esek tere 2., Budapest – akadálymentesített 
lépcsőházi lift 
 
2. helyezett (1 000 000 Ft): Társasház Kazinczy tér 5., Tapolca – Bejárat ajtók cseréje, 
postaládák lecserélése, alkonykapcsoló telepítése, mozgásérzékelős lámpák kihelyezése 
 
3. helyezett (500 000 Ft): Újpalota 7 Lakásszövet-kezet, Nádastó Park 31, Budapest – 
akadálymentesítés (rámpaépítés) 
 
Közösségépítés kategória 
1. helyezett (1 500 000 Ft): Társasház Budapest, Rezgőfű u. 1. – közösségi helyiségek 
felújítása, fejlesztése 
 
2.helyezett (1 000 000 Ft): Széchenyi István Lakásfenntartó Szövetkezet, Karczag László 
utca 1., Szolnok – kerékpártároló kialakítása 
3. helyezett (500 000 Ft): Társasház József Attila tér 7-8., Budapest – belső udvari játszótér 
felújítása 
 
Közönségszavazás 
A Közönségszavazás nyertese (1 000 000 Ft): Pákozdi 14-24. társasház, Kecskemét – 
radiátorcsere 
 

 



 
A társasházak és lakásszövetkezetek is rákaptak a lakástakarék-pénztárra 

 
Évente több mint 10 százalékkal nő azoknak a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek a 
száma, amelyek lakástakarékpénztári megtakarítást indítanak korszerűsítési és felújítási 
terveik finanszírozásához. Ahogy a magánszemélyek, úgy a társasházak és lakásszövetkezetek 
tulajdonosi közössége is igénybe veheti a lakástakarékkal járó 30 százalékos állami 
támogatást a jogszabályilag meghatározott felújítási munkák kiegyenlítéséhez. Az állami 
támogatás maximális kiaknázása érdekében azonban a szerződéskötés során mindenképp 
figyelmet kell fordítani a kivitelezői díjak és az esetleges hitelek finanszírozásának, valamint 
a lakástakarék szerződések futamidejének összehangolására – hívják fel a figyelmet a 
Házfórum társasházszakmai fórum és az OTP Lakástakarék szakértői. 
 
Magyarországon jelenleg 45-50 ezer társasház és lakásszövetkezet rendelkezik élő 
lakástakarékpénztári szerződéssel. Eszerint nemcsak a magánszemélyek által kötött 
szerződések száma növekedett dinamikusan az elmúlt években, hanem évente több mint 10 
százalékkal nőtt az ezt a megtakarítási formát választó társasházak és lakásszövetkezetek 
száma is. A piaci trendeket figyelve elmondható, hogy a szerződések nagyjából felét az idén 
húszéves OTP Lakástakaréknál kötötték a lakóközösségek: a megkötött ügyletek szerződéses 
összege csak tavaly megközelítette a 30 milliárd forintot, összességében pedig félmillió 
szerződést kezel az OTP Lakástakarék közel 1 800 milliárd forint értékben. 
 
A lakástakarék-szerződéssel a társasházak és lakásszövetkezetek is 30 százalékos állami 
támogatáshoz juthatnak befizetéseik után a normál betéti kamaton felül. Ezt az összeget az 
épület közös tulajdonú részeinek korszerűsítésére fordíthatja a tulajdonosi közösség, ideértve 
a felújítást, korszerűsítést, illetve az ezekre a célokra felvett hitelek finanszírozását is. 
 
„A lakástakarékpénztári megtakarítás segítségével olyan nagyköltségvetésű beruházásokat 
valósíthatnak meg a tulajdonosok, amelyekre legfeljebb az uniós és állami pályázatokon 
nyerhetnek támogatást, így például az épület energetikai felújítására (szigetelés, kazáncsere, 
csővezeték-csere), az elektromos hálózat fejlesztésére vagy épp a lépcsőház és az épület 
környezetének, valamint az erkélyek rendbetételére. Ehhez csupán egy 1 340 és 90 000 forint 
közti összeg havi befizetését kell vállalni 4-10 éven át. Az így összegyűlt tőke a támogatás és a 
kamatok összegeivel teljes mértékben a felújítási munkálatokra fordítható” – hangsúlyozta 
Sárvári Marcell, a Házfórum társasházszakmai fórum vezető szakértője. 
 
Az állami támogatás maximális összege évi 324 ezer forint lehet, ez azonban függ attól, hogy 
az adott társasházban hány lakás van. Attól függően ugyanis változik a havonta befizethető 
összegek felső határa is – minél több lakás, annál nagyobb a befizethető havi összeg – és 
ezáltal az elnyerhető támogatás maximuma is. Például, míg egy 2-4 lakásos társasház által 
elérhető állami támogatás éves maximuma 108 ezer forint, amihez havi 30 ezer forintos 
betétbefizetés tartozik, addig a legmagasabb kategóriában, legalább 241 lakás esetén ez az 
összeg már évi 324 ezer forint, amihez 90 ezer forintos betét tartozik. 
Ahogy a magánszemélyek, úgy a társasházak is igyekeznek kihasználni a maximális állami 
támogatást: szinte mindig a maximális betéthez közeli átlagbefizetést alkalmaznak a 
lakóközösségek. A futamidőt tekintve pedig leginkább az 5 és a 10 éves megtakarítási idejű 
konstrukciókra van a legnagyobb kereslet.  
 
„Ez abból fakad, hogy ebben a szegmensben a két fő cél az azonnali hitelfelvétel a 
munkálatok finanszírozására, illetve minél nagyobb felújítási alapot, minél nagyobb önerőt 



felhalmozni a későbbi beruházásokhoz. Előbbi esetben a társasházak hozzáigazítják a 
lakástakarék-szerződés futamidejét a hitelfelvételkor elérhető kamattámogatás ötéves 
periódusához, hogy a lakástakarékból tudják fizetni a hitel törlesztését, méghozzá minél 
gyorsabban, amíg a kamattámogatás elérhető számukra. A második esetben pedig igyekeznek 
maximalizálni az elérhető állami támogatást, ezért választják a 10 éves megtakarítási időt”  – 
mondta Köntös Péter, az OTP Lakástakarék vezérigazgató-helyettese. 
 
Táblázat: a társasházak, lakásszövetkezetek által a lakástakarékpénztári megtakarítás 
keretében befizethető maximális havi összegek és az elnyerhető maximális állami támogatás a 
lakásszám függvényében. 

Lakásszám Maximális havi befizetés Maximális évi támogatás 
2-4 lakás 30 000 Ft 108 000 Ft 
5-30 lakás 40 000 Ft 144 000 Ft 
31-60 lakás 50 000 Ft 180 000 Ft 
61-120 lakás 60 000 Ft 216 000 Ft 
121-180 lakás 70 000 Ft 252 000 Ft 
181-240 lakás 80 000 Ft 288 000 Ft 

241- lakás 90 000 Ft 324 000 Ft 
 

 

 

 

 
Kiszámítható környezet stabilizálhatja a növekvő lakásépítéseket 

 
2017 I. félévében 5004 új lakás épült, 46%-kal több mint egy évvel korábban. A kiadott 
építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19.823, 
40%-kal több, mint 2016 I. félévében – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal mai 
közleményében. 
 
Pozitív az egyszerű bejelentések és a lakásépítési engedélyek számának folytatódó 
emelkedése. A lakásállomány megújításához évi 40 ezer lakás felépítése lenne szükséges, így 
a jelenlegi trendet fontos fenntartani, megerősíteni.  
 
Ehhez olyan stabil otthonteremtési és építéspolitikára, valamint intézkedésekre van szükség, 
amelyek biztosítják, hogy ne csak átmeneti fellendülésről legyen szó, hanem a lakásépítések 
száma egy egészséges szintet érjen el az elkövetkezendő években, és évtizedes távlatban e 
körül stabilizálódjon.  
 
A lakásépítésekkel összefüggésben a kiszámíthatóság és a hosszú távú tervezhetőség 
kiemelten fontos az anyaggyártási és kivitelezési kapacitások kialakításának, fenntartásának; a 
többéves átfutású társasházi projektek megvalósításának; valamint a foglalkoztatás és a 
szakképzés biztosításának szempontjából is. 
 
A jelenlegi 5%-os újlakás-áfa újbóli 27%-ra emelkedése 2020-tól a lakásprojektek 
befagyasztását hozná maga után. Az áfa emelésből következő árrobbanást biztosan nem bírja 



el a fizetőképes kereslet, a beruházások csökkenő jövedelmezősége pedig ismét visszavetné a 
lakásépítéseket. A további beruházások tervezéséhez elengedhetetlen az új lakások áfa 
kedvezményének rögzítése.  
 
Sürgető szükség van továbbá a kivitelezési költségeket folyamatosan növelő szakemberhiány 
hosszú távú megoldására, amelynek kulcsa – a béremelés mellett – az építőipar szakmák 
presztízsének növelése, a munkakörülmények javítása. 
 
Az áfa kedvezmények és a CSOK – egyértelműen segítették lakásépítések számának 
alakulását. A megfelelő mennyiségű és minőségű lakásépítés eléréséhez és hosszú távú 
fenntartásához szükségesnek tartunk néhány további intézkedést: 
 

� A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület összhangban az ágazat 
szereplőivel többször tett javaslatot arra, hogy az új lakások adásvételéhez 
kapcsolódó kedvezményes áfa és a CSOK fenntartása kapjon legalább 10 éves 
kormányzati szándéknyilatkozatot.  

 
� Sürgős intézkedést kíván a kivitelezői kapacitások mennyiségének és minőségének 

biztosítása. A munkaerőhiány már jelenleg is a lakásépítések korlátja. Egy 
kiszámítható ágazat tud vonzó lenni a pályaválasztó fiatalok számára, ez tud 
megfelelő jövőképet biztosítani a végzett szakmunkásoknak is. (Az építőipari 
munkaerőhiánnyal és szakképzéssel kapcsolatos cikksorozatunkat ld. ITT.) A 
munkaerőhiány nem csak az építési mennyiségre és a lakásárakra van kedvezőtlen 
hatással, hanem nagymértékben veszélyezteti az építési minőséget is. 

 
� Az épülő lakások minősége kiemelt jelentőségű kérdés. A most felépülő minőségi 

lakások nemcsak az építtetők, hanem a következő száz évben ezekben a lakásokban 
élők érdekét is szolgálják. Emiatt is fontos, hogy a mai lakásépítések hosszú távra 
jelentsenek műszaki és építészeti minőséget, alacsony rezsit és környezettudatosságot. 
Az alacsony színvonalú építés is hosszú távon velünk marad, rontja a településképet és 
az életminőséget, gazdaságosan nem korrigálható. Fontos, hogy az építési minőség 
(mind műszaki, mind településképi szempontból) legyen téma szakmai, 
kormányzati szinten, legyen téma a közbeszédben is. Ehhez meg kell teremteni a 
megfelelő fórumokat . 

 
� Nem elégségesek a rövidtávú intézkedések, hosszú távú, kiszámítható 

lakásprogramra, lakásépítési és lakásfelújítási célszámokra van szükség. 
Szükségesnek tartjuk egy kormányzati lakásügyi felelős, kormánybiztos kijelölését a 
lakásfelújítási, lakásépítési intézkedések koordinálására. 

 
2017 I. félévében az előző év azonos időszakához képest a KSH adatai szerint: 
 

• az épített lakások száma Budapesten nem változott, ugyanakkor a városokban több mint 
másfélszeresére, a községekben közel kétszeresére nőtt; 

• a természetes személyek által épített lakások aránya 46%-ról 50%-ra emelkedett, a 
vállalkozások által építetteké 54%-ról 50%-ra csökkent; 

• az újonnan épült lakóépületek között a családi házak aránya 43%-ról 46%-ra, a 
többszintes, többlakásos épületeké 46%-ról 47%-ra nőtt, míg a lakóparki épületeké 8%-
ról 3%-ra csökkent; 



 
 
 
 

• a használatba vett lakások átlagos alapterülete 6 m2-rel, 95 m2-re nőtt; 
• a kiadott építési engedélyek és a bejelentések alapján építendő lakások száma 

együttesen 19.823, 40%-kal több mint egy évvel korábban, az élénkülés főként 
Budapesten és a kisebb városokban jelentős; 

• a kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 11%-kal több, összesen 
6841 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 2431, 
ami 21%-kal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. 

 
 

Forrás: Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 
www.lakasepitesert.hu 

Látogassa meg a www.igylakunk.hu oldalunkat! 
Kövesse a https://www.facebook.com/igylakunk.hu közösségi híreit! 

 

 
Nem tagja érdekképviseletünknek? – Keresse területi és országos szakmai 

érdekképviseletünket! www.losz.hu 

 
Hirdessen a LOSZ www.losz.hu honlapján, vagy az Otthonunk-online havilapunkban 

Médiaajánlatunk elérhető: http://losz.hu/hirdetesi-feltetelek 

 

 

Otthonunk-online havilap  a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége  
hivatalos lapja 

Szerkeszt őség : LOSZ 1121 Budapest, Oltvány köz 6.  
Elérhetőségek: losz@losz.hu Tel:0613311313 

Felelős kiadó : LOSZ Elnökség – Farkas Tamás LOSZ elnök 

 


