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Lakásállomány 

1) Összesen hány db lakóingatlant vásárolt meg a NET Zrt. 2017-ben, illetve 2018 eddig eltelt 
időszakában? Működése kezdete óta hány lakóingatlant vásárolt meg a NET Zrt.?  

2017. december 31-ig összesen 34 550 db ingatlant vásárolt meg a NET Zrt. 2018. március 31-
éig pedig összesen 34 905 db ingatlan megvásárlásának pénzügyi teljesítése történt meg. 
 
A megvásárolások a következő éves bontásban zajlottak: 
 
 Időszaki 

növekmény 
Kumulált állomány 

(időszak vége) 

2017 6 750 db 34 550 db 

2018 I-III. hó 355 db 34 905 db 

 

2) A NET Zrt. által megvásárolt lakóingatlanok területi elhelyezkedése a legalacsonyabb elérhető 
területi bontásban. 

 

 

A NET-es ingatlanok településszerkezeti bontását mutatja a következő táblázat: 

Budapest 6,1% 

Budapesti agglomeráció 2,2% 

Megyei jogú város 15,3% 

Vidéki város 39,4% 

Egyéb település 37,0% 
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3) A NET Zrt. által megvásárolt lakóingatlanok közül hány darab társasházi lakás, mennyi családi 
ház, milyen egyéb típusokat tartanak számon? 

2017. december 31-én és 2018. március 31.-i állapot szerint is, az ingatlanok 74%-a lakóház, 
26%-a társasházi (szövetkezeti) lakás volt. 

E két fő kategória mellett elenyésző számban található pl. tanya és zártkert is. 

4) Hány olyan település van, ahol csak 1/1-5 NET Zrt. tulajdonában álló ingatlan van? 

2017. december 31-i adatok alapján 1 412 olyan település volt, ahol maximum 5 ingatlan volt 
a NET Zrt. kezelésében, ezek közül 497 településen csak 1 db NET-es ingatlan volt található. 
2018. március 31-re ugyanezek az adatok: 1 399 településen 1-5, ebből 495 településen csak 
1 db ingatlan volt a NET Zrt. vagyonkezelésében. 

5) Önkormányzatok részére átadott lakások száma 2017-ben és 2018 eddig eltelt időszakában, 
legalacsonyabb elérhető területi bontásban. 

Nem történt önkormányzat részére ingatlan átadás. 

6) Önkormányzatok kívüli intézmények részére átadott lakások száma 2017-ben és 2018 eddig 
eltelt időszakában, legalacsonyabb elérhető területi bontásban 

Nem történt egyéb intézmény részére ingatlan átadás. 

 

 

Válaszok a Habitat for Humanity kérdéseire 

2017.07.05. 

 

Lakásállomány 

7) Összesen hány lakóingatlant vásárolt meg a NET Zrt. 2016-ban, illetve 2017 eddig eltelt 
időszakában? Működése kezdete óta hány lakóingatlant vásárolt meg a NET Zrt.?  

2016. december 31-ig összesen 27 800 db ingatlant vásárolt meg a NET Zrt. 2017. május 31-
éig pedig összesen 30 425 db ingatlan megvásárlásának pénzügyi teljesítése történt meg. 
 
A megvásárolások a következő éves bontásban zajlottak: 
 
 Időszaki 

növekmény 
Kumulált állomány 

(időszak vége) 

2016 6 326 db 27 800 db 

2017 I-V. hó 2 625 db 30 425 db 

 

8) Milyen a NET Zrt. által megvásárolt lakóingatlanok területi elhelyezkedése? Kérjük, az elérhető 
legkisebb területi bontásban adjanak számunkra adatot. 
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A NET-es ingatlanok településszerkezeti bontását mutatja a következő táblázat: 

Budapest 6,2% 

Budapesti agglomeráció 2,2% 

Megyei jogú város 15,4% 

Vidéki város 39,4% 

Egyéb település 36,8% 

 

9) A NET Zrt. által megvásárolt lakóingatlanok közül hány darab társasházi lakás, mennyi családi 
ház, milyen egyéb típusokat tartanak számon? 

2016. december 31-én az ingatlanok 73%-a lakóház, 27%-a társasházi (szövetkezeti) lakás volt. 

E két fő kategória mellett elenyésző számban található pl. tanya és zártkert is. 

10) Hány olyan település van, ahol csak 1/1-5 NET Zrt. tulajdonában álló ingatlan van? 

2016. december 31-i adatok alapján 3 314 ingatlan helyezkedett el azon az 1 418 településen, 
ahol maximum öt ingatlan tartozott a NET Zrt. vagyonkezelésébe. Ezek közül 532 településen 
csak 1 db NET-es ingatlan található.  

 


