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BEVEZETÕ

A lakásépítés hat éve indult és 2004-ig tartó
konjunktúrája minden évben a felépített laká-
sok számának legalább 10%-os gyarapodását
hozta. A 2005-ös év építéseinek enyhe (6%-
os) csökkenése után azonban 2006 jelentõs
visszaesést hozott: 34 ezer lakás kapott
használatbavételi engedélyt, és 45 ezerre
adtak ki építési engedélyt. A felépített laká-
sok száma 18%-kal, a kiadott engedélyeké
13%-kal csökkent. A visszaesés a második és
a harmadik negyedévben volt a legerõtelje-
sebb. A negyedik negyedévben az új engedé-
lyek száma az elõzõ év hasonló idõszakához
képest enyhe emelkedést (4%) mutatott. 

Az építkezések visszaesése valamennyi régiót
érintette, legkevésbé Közép-Dunántúlt – ahol
csak 1%-kal építettek kevesebb lakást –, leg-
inkább pedig Közép-Magyarországot, ahol 
22%-os volt a csökkenés. Ez utóbbi hanyatlását
egyértelmûen a budapesti építési kedv (-33%)
megcsappanása okozta. Tízezer lakosra számít-
va azonban továbbra is a közép-magyarországi
régióban készült el a legtöbb – 52 – lakás, több
mint másfélszerese az országos átlagnak (34),
és az összes felépített otthon 44%-a. Észak-
Magyarországon – hasonlóan az elõzõ évekhez
– az átlagnak továbbra is csak felét építették.

2006-ban megszakadt a vállalkozások építé-
seinek 2000 óta tartó fejlõdési tendenciája: míg
2000-ben az új lakások 15%-át építették, folya-
matos terjeszkedésükkel 5 év múlva már 45%-
os arányt képviseltek. Teljesítményük 20%-os
csökkenése nyomán ez az arány 43%-osra
módosult, s így az átlagosnál nagyobb mérték-
ben visszaestek az értékesítésre szánt (-21%), 
s az építési formát tekintve a többszintes, több-
lakásos és lakóparki építkezések is (-26%). 
A legtöbb lakást (55%) természetes személyek
építették, saját használatra (53%), családi házas
épületekben (51%). Az önkormányzati építke-
zések nem érték el az elõzõ évi felét sem 
(300 lakás).
Az új lakások átlagos alapterülete 2 m2-rel, 89
m2-re nõtt. Legnagyobb mértékben a 60 m2

alatti lakások száma csökkent (26%-kal), míg
legkevésbé (11%-kal) a 100 m2-nél nagyob-
baké.
Az üdülõépítés jelentõsége továbbra is csekély:
600 épületben 700 üdülõegység építésére adtak
engedélyt, és 800 felépült üdülõ kapott haszná-
latbavételi engedélyt. Az engedélyt kapott üdülõ-
egységek száma 16%-kal, a használatba vetteké
14%-kal volt kevesebb, mint az elõzõ évben.
4900 lakás szûnt meg, 11%-kal több, mint
2005-ben, de jóval kevesebb, mint az azt mege-
lõzõ két évben. Budapesten 500 önkormányzati
tulajdonú lakást számoltak fel, ezért országosan
közel kétszeresére nõtt (15%-ra) a megszûnt
önkormányzati lakások aránya.
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