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Lakásépítések, építési engedélyek 
2010. I. negyedév 

A közép-magyarországi régióban az év első három hónapjában 18%-kal, míg országosan 26%-kal kevesebb lakást 
vettek használatba, mint az előző év azonos időszakában. A lakásépítéseket tekintve a térség szerepe továbbra is 
meghatározó, az országban átadott lakások közül minden második a régióban épült. Az első negyedévben a 
kiadott új építési engedélyek száma a régióban 5%-kal, az ország egészében 30%-kal maradt el a tavalyitól. 
 
Budapesten 2010 első negyedévében 1510 lakás kapott használatbavételi engedélyt, 20%-kal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. Az építtetői kört tekintve a vállalkozások az előző évinél 18%-kal, a természetes személyek 13%-
kal kevesebb lakás építésére adtak megbízást. Az értékesítésre szánt lakások aránya 84%-ról 58%-ra 
mérséklődött, ugyanakkor a korábban elenyésző számú, bérbeadásra épülő lakások aránya elérte a 24%-ot. 
Az építési formát tekintve jelentősebb átrendeződés a lakóparki és a többszintes többlakásos építkezések között 
zajlott, az előbbi formában épült lakások aránya 14 százalékponttal, 25%-ra emelkedett, az utóbbiak részesedése 
10 százalékponttal, 60%-ra esett vissza. 
 Az átadott lakások átlagos alapterülete 73 m2 volt, 6,8 m2-rel nagyobb, mint 2009 első negyedévében. Az új 
lakások között az előző évinél kisebb részt képviseltek a 40 m2 alatti és a 60–80 m2 közötti alapterületűek, 
jelentősen nőtt viszont a 40–60 m2 közötti és a 80 m2-nél nagyobb lakások aránya. A 2009. I. negyedévinél 
kevesebb lakás épült egy-, két- és háromszobával, a négy és több szobával átadott lakások száma viszont 
emelkedett, és részesedésük az építkezéseken belül az előző évi 19%-kal szemben elérte a 25%-ot. 
A építésügyi szakhatóságok a vizsgált időszakban 2710 új lakás építésére adtak engedélyt, 30%-kal többre, mint 
egy évvel korábban. 
 
Pest megyében az év első három hónapjában a 2009 első negyedévinél 15%-kal kevesebb, 1132 lakás épült. 
A természetes személyek 7,4%-kal, a vállalkozások 25%-kal kevesebb lakás építésére adtak megbízást. Ezzel 
összefüggésben csökkent az értékesítésre, és nőtt a saját használatra épült lakások részesedése, a saját 
használatra épült lakások aránya elérte az 57%-ot. Az építési formát tekintve a családi házas építkezések és a 
többszintes többlakásos formában épült lakások aránya emelkedett, a többi építkezési forma részaránya csökkent. 
Az új építésű lakások szobaszám szerinti összetétele is változott; a két- és a háromszobás lakások részesedése 
nőtt, az egy-, valamint a négy és több szobásoké csökkent, utóbbiak aránya továbbra is 50% felett alakult. 
A lakások nagyságkategória szerinti összetételében lényeges változás nem történt, a 100 m2 feletti lakások 
továbbra is négytizedes arányt képviselnek. Az átadott lakások átlagos alapterülete 105 m2 volt, 1,8 m2-rel 
nagyobb, mint a tavalyi első negyedévben. 
A megyei építésügyi szakhatóságok 2010 első negyedévében 1013 új lakás építését engedélyezték, 45%-kal 
kevesebbét, mint egy évvel korábban. 
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Az épített lakások és a kiadott új építési engedélyek 
 

Budapesten Pest megyében 

Időszak épített  
lakás 

ebből: 
4 és több 
szobás 

kiadott 
építési 

engedély 

épített  
lakás 

ebből: 
4 és több 
szobás 

kiadott 
építési 

engedély 

Száma 
2009. I. negyedév 1 893 352 2 080 1 329 737 1 837 

I. félév 4 160 791 4 157 2 899 1 622 3 778 
I–III. negyedév 6 262 1 373 5 994 4 797 2 718 5 136 
I–IV. negyedév 10 385 1 965 7 537 7 302 3 994 7 430 

       
2010. I. negyedév 1 510 377 2 710 1 132 592 1 013 

Előző év azonos időszaka = 100,0 
2010. I. negyedév 79,8 107,1 130,3 85,2 80,3 55,1 

 
 
 
 

Az épített lakások megoszlása, 2010. I. negyedév
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