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OLCSÓK A LAKÁSHITELEK, A FIATALOK SZÁMÁRA 
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEKET BIZTOSÍT A CSOK, 

VAGYIS MINDEN EDDIGINÉL CSÁBÍTÓBB LEHET EGY 
SAJÁT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, AKÁR MÁR EGÉSZEN FIA-

TALON. DE VAJON MI AZ, AMIVEL NEM SZÁMOLUNK AZ 
INGATLANHIRDETÉSEKET BÖNGÉSZVE? MEGMUTATJUK!
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Az autóvásárlásra szokták azt mondani, hogy az autó vétel-
ára csak a beugró, az igazi költséget az üzemeltetés jelenti. 
De ugyanez elmondható egy lakásra is. És bár mindenkit 
arra bátorítunk, hogy törekedjen az ingatlanvásárlásra – 
hiszen hosszú távon jó befektetés –, most megpróbáljuk 
összefoglalni, hogy az adásvételi szerződés aláírása utáni 
tíz év milyen kiadásokat jelent egy saját lakás esetében. A 
számok kifejezetten a lakás céljára vásárolt társasházi in-
gatlanokra vonatkoznak, vagyis nem vesszük figyelembe, 
hogy akár ki is adhatjuk a lakást, és bevételünk lehet be-
lőle. Ahogy nem vesszük figyelembe a jövőben megjelenő 
áremelkedést vagy költségcsökkentést sem. 
Amint kifizettük a vételárat, 30 napunk van ezt az adás-
vételi szerződéssel igazolva bejelenteni a földhivatalnál, 
ahol viszonylag gyorsan nevünkre kerül az ingatlan. Ez 
azonban nem marad titokban az adóhivatal előtt sem, 
vagyis a NAV legkésőbb a vásárlást követő évben hatá-
rozatban szólít fel az úgynevezett vagyonszerzési illeték 
befizetésére. Ennek mértéke alapesetben a vételár 4 szá-
zaléka. Vagyis egy 20 milliós lakás esetében 800 ezer fo-
rint, amelyet elméletileg az adóhatósági értesítést követő 
30 napon belül be is kell fizetni. Más kérdés, hogy egy-
részt kérhető rá részletfizetés, illetve meglehetősen sokfé-
le kedvezmény is igénybe vehető. 
Nem kell például illetéket fizetni, ha önkormányzati la-
kást veszünk, vagy ha egyenesági rokon az eladó. Ha az 
első saját lakóingatlanunkat vásároljuk meg, és még nem 
múltunk el 35 évesek, akkor 15 milliós értékig csak az 
illeték felét kell megfizetni. Vagyis a 20 milliós lakásnál 
15 millióig 300 ezer forintot, és csak a fennmaradó 5 mil-

Ami a vásárláson túl vár ránk

Mennyibe kerül egy lakás, 
ha már megvan? 



40   41 

lió után kell a teljes illetéket fizetnünk 200 ezer forintos 
értékben. Itt a kedvezmény tehát 300 ezer forint. Ráadásul, 
ha új építésű lakást veszünk, amelyet vállalkozó épített, 15 
millióig teljesen illetékmentes a vásárlásunk. 
Mi a 20 milliós példánál maradva a teljes illetékkel számo-
lunk, és használt lakással. A beköltözés azonban még tarto-
gat költségeket. Például a nevünkre kell íratnunk a közmű-
veket, amelyek költsége önmagában nem magas, azonban 
ha egy öreg vízóra cseréjére szorulunk, vagy olyan lakást 
vásárolunk, amely kora miatt mondjuk elektromos telje-
sítménybővítésre szorul, akár több tízezer forintos költség 
is várhat ránk a szolgáltatóknál. És azt is fontos tudnunk, 
hogy amint a nevünkön vannak a közművek, a számlák is 
érkezni fognak. 

PLUSZ REZSI

Egy lakás legfontosabb közművei: a vízszolgáltatás és 
szennyvíz-elvezetés, a villamosenergia-ellátás és a fűtés. 
Az első kettőre érdemes ugyanakkora költséget tervez-
ni, hiszen néhány esettől eltekintve ugyanannyi vizet 
fogunk a lefolyóba engedni, mint amennyi a csapból 
kifolyt. A statisztikák alapján havonta nyugodtan szá-
molhatunk 200 liter vizet naponta, ami viszont havi 6 
köbméter. Mivel hosszú távban gondolkodunk, és nem 
magányos fiatalokban, a havi 10 köbméteres vízfogyasz-
tást már most megelőlegezhetjük. Ez a budapesti víz- és 
csatornadíjban, több mint 780 forintos árral számolva, 
nagyjából havi 8 ezer forintot, éves szintet mintegy 96 
ezer forintot jelent. Persze van olcsóbb és drágább vízdíj 
is az országban. 
Az elektromos áram esetén egy átlagos háztartást évi 
2000-2500 kilowattórás fogyasztás jellemez, mi most a 
2500-as értékkel számolunk, hiszen hosszú távon egé-
szen biztosan beszerezzük a nagyfogyasztó háztartási 
gépeket, vagyis 10 év átlagában úgy 90 ezer forintos éves 
villanyszámlával számolunk. Ez havi szinten 7500 forin-
tot jelent. 
A fűtés a három közül a leginkább nehezen kalkulálható, 
hiszen ez függ leginkább a lakás adottságaitól, de a fű-
tésrendszertől, a szigeteléstől, sőt még az időjárási viszo-
nyoktól is. Ha valaki gázzal fűt, az nagy hidegben akár 
2 köbmétert is elégethet egyetlen nap alatt, miközben 
nyáron szinte nincs fogyasztása. A magyar átlag a KSH 
adatai szerint valahol 1000 köbméter környékén mozog. 
Csakhogy a gázszámla nem köbmétereket tartalmaz, 
hanem megajoule-okat. Anélkül, hogy ennek kalkulálá-
sába most komolyabban belemennénk, nyugodtan szá-
míthatunk egy évi gázfűtést 120 ezer forinttal. 
A távhő esetében már jóval nehezebb a kalkuláció, mert 
míg egyes városokban egy átlagos lakás akár 130 ezer fo-
rintos éves teherrel is megúszhatja a távfűtést, ha jól szi- Kotsis Márk

getelt, más helyeken ennek akár a kétszeresét is elkérhetik 
hasonló ingatlan esetén. A fővárosnál maradva nagyjából 
évi 160 ezer forintos költséggel érdemes számolni.
Vagyis a megvásárolt lakás rezsije egy év alatt nagyság-
rendileg 300-400 ezer forint körül kalkulálható. Ez per-
sze nem igaz, hiszen nem számoltunk még internet elő-
fizetéssel, kábeltévével, szemétszállítási díjjal és közös 
költséggel sem. Tegyük fel, hogy a telekommunikációs 
igényeinket olcsón, 5 ezer forintos havidíjjal kielégít-
jük. A közös költség már nehezebb dió, mert lehet, hogy 
a szemétszállítás, a vízdíj és akár a lakás biztosítása is 
benne van. Vagy lehet, hogy ezek egyike sem, és még 
a lift karbantartásért is külön összeget kell fizetnünk a 
társasház kezelőjének. Mindez azt is jelenti, hogy egy 
sok szolgáltatást nyújtó társasházban, frekventált kör-
nyéken, akár 30-40 ezer forintos közös költség is elkép-
zelhető, míg egy egyszerűbb konstrukciónál akár 5 ezer 
forintból is megúszható ez a költség. Igaz, utóbbi esetén 
mi fizetjük a szemétszállítás díját, és a biztosítást is, bár 
ez utóbbi igazán nem túl magas, nagyjából évi 25 ezer 
forintos összeg, éppen ezért nagyon is megéri. Mindezt 
szintén figyelembe véve, és közepesen magas, 15 ezer fo-
rintos közös költséggel számolva az új lakásunk rezsi és 
szolgáltatási kiadása egy évre nagyjából 5-600 ezer fo-
rintra rúg. Ez 10 év alatt 5-6 millió forint. 

ÉS AMIVEL MÉG NEM SZÁMOLTUNK

Egy lakás nem statikus és változatlan hely. Kopik, el-
használódik, és egy idő után folyamatosan akad valami, 
amit cserélni vagy javítani kell, már persze ha ragasz-
kodunk a komfort fenntartásához. Egy lakást a szakem-
berek szerint 15 évente illik felújítani, ami ugyan nincs 
benne feltétlenül a 10 éves első etapban, de érdemes 
tudni, hogy a festés, és az új fürdőszobacsempe nem a 
felújítás része. A felújított lakásban ugyanis újak a ve-
zetékek, a nyílászárók, és sok minden más is. De ha ezt 
félretesszük, 8-10 évente egyszer akkor is érdemes feste-
ni, néhány dolgot újraburkolni, amelynek költsége egy 
közepes társasházi lakásnál is elérheti a milliós nagy-
ságrendet. Mi most nagylelkűen 1 millió forintot szá-
molunk erre 10 év alatt, és másik félmilliót a javításokra 
és rendszeres karbantartásra. 
Ha mindezt összeadjuk, és a vásárlás költségeivel is szá-
molunk, azt kapjuk, hogy a ma megvásárolt lakásunkra, 
vagyis a lakhatásunkra 10 év alatt nagyjából 7-8 millió 
forintot fogunk elkölteni. Vagyis, mint a fentiekből lát-
ható, a viszonylag könnyen tervezhető havi 40-50 ezer 
forintos minimális rezsi mellett még jónéhány tétellel 
érdemes kalkulálni. Szerencsére nem most kell kifizet-
nünk mindet!


