
 
 

A LUKENTUM ÚTMUTATÓJA 
SPANYOLORSZÁGI 

INGATLANVÁSÁRLÁSHOZ 
 

“Az Ön útmutatója spanyolországi ingatlanja 
megvásárlásához, mely segít, hogy  a vásárlása   

sikeres legyen!” 
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Az útmutatóról 

+36123456 

Alaposan áttanulmányoztuk a spanyol ingatlanvásárlási 
folyamatot, ezen útmutató oldalain pedig megosztjuk Önnel 
tapasztalatainkat, továbbá minden olyan információt, amely 
segítségére lehet és biztosíthatja, hogy kellemes és sikeres 

élményekben legyen része. 
 

Az utolsó oldalra érve már kialakult képet kap arról, hogy 
hogyan is kell Spanyolországban ingatlant vásárolni. 

 
 

Beszéljen a szakértőkkel.  
Lépjen kapcsolatban a Lukentum Központi Irodájával. 

  
Akár a folyamattal kapcsolatban van kérdése, akár csak 
olyasvalakivel szeretne beszélni, aki jártas a témában, a 

Lukentum Központi Irodája áll a rendelkezésére. 

 
Lépjen velünk kapcsolatba! 
Telefon: 06.70.634.24.99 
lukentum@lukentum.com 
www.lukentum.com 
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1. A kezdetek 
Amit tudnia kell ahhoz, hogy elinduljon egy spanyolországi  
vásárlási körútra. 
  
2. A pénz számít 
Életbevágó, hogy pénzügyei rendben legyenek, mielőtt a  
spanyolországi kiköltözését fontolgatná. 
  
3. Ingatlanok felkutatása és megvásárlása Spanyolországban 
Hogyan érdemes álmai spanyol ingatlanát felkeresnie és megvásárolnia.  
  
4. Jogi ügyek 
Fontos jogi ügyek, melyeket észben kell tartania, mielőtt a  
spanyolországi kiköltözését fontolgatná. 
  
5. Ingatlanmenedzsment 
Hogyan szerezhet segítséget, hogy a Spanyolországi ingatlanügyei  
biztosan megfelelő kezekben legyenek. 
  
6. Ingatlanja és saját maga védelme  
Rendelkeznie kell a megfelelő biztosítással és helyi  
egészségügyi ellátással, hogy új élete egyben biztonságos is legyen! 
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Üdvözöljük 
 

           öszönjük, hogy érdeklődik a Lukentum útmutatója 

iránt spanyolországi ingatlanvásárláshoz. Mi valóban hisszük, 
hogy otthont vásárolni Spanyolországban, különösképpen 
Alicantében, Murciában vagy Almeriában, fantasztikus ötlet.  

06.70.634.24.99 1 

Rengeteg magától értetődő indok létezik, amiért egy 
reménybeli magyar kivándorló Spanyolország felé fordul – a 
barátságos nyaralóhelyek széles választéka a spanyol 
partvidéken, az aranyszínű homokkal borított tengerpart, a 
nagyszerű klíma, és persze a nyugalmas, mediterrán élet.  
 
Ha belegondol, hogy manapság egy különálló villát is 
vásárolhat itt, medencével együtt, annyi pénzért, mint 
amennyiért egy lakást Budapest több részén, Debrecenben, 
Szegeden vagy Miskolcon, például, egy spanyol otthon 
megvásárlása még vonzóbbá válik. 
 
Természetesen több csapda is van, amelybe beleeshet az 
ember, de a jó hír az, hogy ezek elkerülhetők, ha gondosan 
kezel minden egyes lépést a megvásárlás felé – a tervezéstől, a 
látogatástól, és az ingatlan finanszírozásától elkezdve 
egészen a tulajdonjog megszerzéséig.  
 
Ha nem a megfelelő figyelemmel jár utána és tervez el akár 
csak egyetlen lépést is, problémákba ütközhet, melyek 
általában stresszhez és anyagi veszteségekhez vezetnek! 
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Túl sok gyanútlan személy ment már bele vakon adásvételi 
megállapodásokba, és írt alá olyan szerződést, melyet nem 
értett, nem törődve azzal, hogy megfizessen egy törvényes 
képviselőt, aki megvédi, vagy azzal, hogy belerángatják egy 
olyan pénzügyi megegyezésbe, amely túl jó ahhoz, hogy igaz 
legyen.  
 
Mikor nehéz idők járnak, ezek az emberek szenvednek a 
legtöbbet. Győződjön meg róla, hogy Ön nem lesz egy közülük 
– ez az útmutató ebben fog segíteni Önnek. 
 
Tehát, miért is született meg ez az útmutató? Akkor gondoltunk 
rá, hogy megírjuk a magyar piac számára, mikor a Lukentum 
vállalat egyik igazgatója szerencsétlenül járt egy tengerentúli 
ingatlanvásárlással. 
 
Rájöttünk, hogy az szerencsétlensége kivédhető lett volna, 
amennyiben valódi és megbízható információhoz jutott volna 
kívülről. Spanyol ingatlanvásárlási útmutatóval egy 
egyszerű, közérthető kiadványt kívántunk megalkotni, mely 
olyan szolgáltatásokról ad információt, melyek a vásárlók 
segítségére lesznek a teljes ingatlanvásárlási procedúra során. 
 
Ezen spanyol ingatlanvásárlási tájékoztató biztonságossá és 
gyümölcsözővé teszi vásárlási élményét. Keresse fel 
weboldalunkat a www.lukentum.com címen, ahol további 
információt talál spanyolországi ingatlanvásárlásról, heti 
rendszerességgel megjelenő cikkeket, és egy rendszeresen 
frissített blogot, a kint élő magyar tudósítónk tollából.  
 
Addig is, amennyiben beszélni szeretne valakivel a 
spanyolországi ingatlanvásárlásról, vagy kiköltözésről, hívja 
Központi Irodánkat Budapesten a 06.70.634.24.99-es 
telefonszámon.  

http://lukentum.com/spanyol-ingatlan-vasarlas/
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1. A Kezdetek 

+36123456 

Valamennyi magyar személy, illetve család 
számára elérhető álom, hogy 
Spanyolországban vásároljon ingatlant, 
és oda is költözzön.  
 
Mint minden nagy projekt, ez is egy 
célkitűzéssel kezdődik, majd apró 
lépések sorozatával folytatódik, melyek 
segítenek eljutni a végső célhoz. 
  

Azok a magyarok, akik sikeresen kijutottak 
Spanyolországba, nem csak úgy felkeltek 
egyik reggel és azt mondták: „Ma bizony 
veszek magamnak egy második otthont 
Spanyolországban!”. Ehelyett egy 
álomképpel kezdték – az izgalomról, amit a 
Földközi-tengerre néző apartman vagy egy 
napsütötte terasszal rendelkező villa 
gondolata nyújt, ahol lazíthatnak és 
élvezhetik a helyi borokat… 
 
Ebből a kezdeti álomképből kiindulva aztán 
megtehetünk bizonyos apró lépéseket, 
melyek által az álom egyre inkább 
megvalósíthatónak, elérhetőnek tűnik.   
 
Egy telefonbeszélgetés az ingatlanossal 
pedig még azon a héten elvezethet a 
különféle vízumok utáni keresgéléshez. 

Valóban lehetséges Ön 

számára a spanyolországi 

ingatlanvásárlás? 

  

Az Európai Unió (EU) 
állampolgárai- Magyarországot 
is beleértve- szabadon 
vásárolhatnak ingatlant és 
élhetnek Spanyolországban. 
Ha azonban Ön EU-n kívüli 
állampolgár, noha valószínűleg 
lehetséges az Ön számára is a 
spanyolországi 
ingatlanvásárlás, lehetnek 
bizonyos megszorítások a 
tekintetben, hogy mennyi időt 
tölthet Spanyolországban egy 
éven belül, illetve a munkába 
állás lehetőségei is 
korlátozottak lehetnek. 
  

Minden fontos információt 

megtalál ezzel kapcsolatban, 

ha ellátogat a Spanyol 

Követség honlapjára. Bizonyos 

kivándorlással foglalkozó 

szervezetek úgyszintén 

örömmel segítenek majd egy 

ingyenes konzultáció 

keretében, hogy átbeszéljék a 

lehetőségeit. Sok megbízható 

ingatlanügynök és jogi 

vállalkozás szakosodik külföldi 

ingatlanvásárlókra 

Spanyolországban, akik szintén 

segíthetnek Önnek, hogy 

megértse a helyi procedúrát és 

a vonatkozó törvényeket. 

3 
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Néhány óra után, melyeket kivándorlók blogjainak nézegetésével 
töltünk, a következő hetek alatt még több információ juthat el 
hozzánk a spanyolországi ingatlanvásárlással és élettel kapcsolatban 
 
A következő lépés az lehet, hogy ellátogatunk egy ingatlan 
bemutatóra Magyarországon, és felfedezünk olyan pénzügyi 
lehetőségeket, amelyekről korábban sosem hallottunk.  
 
Miért ne kezdene el még idén lépéseket tenni ez irányba? 
Keresgéljen az interneten, látogasson el bemutatókra, foglaljon 
repülőjegyet Spanyolországba, vásároljon egy könyvet vagy 
kezdjen naplót írni, melybe belevesz mindent, amit szeretne.  
 
Van választása – koncentrálhat arra is, hogy Budapesten folytatja a 
jelenlegi életét, vagy bármely másik városban, vagy arra is, hogy 
milyen nagyszerű lesz rendelkezni saját tulajdonú ingatlanjával 
Spanyolországban, ahol élvezheti a szabadnapjait, a kiadásból 
bevételre tehet szert, vagy ahová tartósan kiköltözhet, hogy egy 
teljesen új életstílust élvezhessen. 
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1. Az Első Lépés – Döntse el, Mit Szeretne 

5 

A legelső dolog, amint eldöntötte, hogy Spanyolországban kívánt 
ingatlant vásárolni az, hogy kigondolja, miért szeretne menni, és 
mit is keres egész pontosan. Remek ötlet lehet fogni egy naplót 
és papírra vetni a gondolatait és terveit, az elejétől a végéig.  
 
Egy másik lehetőség, hogy kapcsolatba lép a Lukentummal. Mi 
ingyenesen ellátjuk Önt információval és tanáccsal. Nem 
kötelező rajtunk keresztül ingatlant vásárolnia Spanyolországban 
csak azért, mert segítettünk Önnek jobban megérteni a Spanyol 
ingatlanpiacot. Szívesen segítünk Önnek. 
 
Gondoljon bele, milyen ingatlant is szeretne. Milyen lenne az 
ideális otthon? Hol van a legmegfelelőbb elhelyezkedés? Hány 
háló- és fürdőszobára van szüksége? Szeretne teraszt, kertet, és / 
vagy úszómedencét? Szeretné kiadni az ingatlant az év bizonyos 
szakaszaiban? Álmai és szándékai változhatnak a folyamat során, 
de a kezdeti tervek megfogalmazása (még akkor is, ha nem 
teljesen tökéletes) így is remek kezdőpontot jelent. 
 
Ha leírja mindezt, remek esélyei lesznek, hogy sikeresen 
nekivágjon a keresgélésnek. Gondolkozhat a költségvetésén, és 
az elvégzendő számításokon, kutathat információ után, és 
adatokat gyűjthet több különféle forrásból. Ez mind segítségére 
lehet, hogy megfelelően tűzze ki céljait. 
 
Azok, akik a nélkül vágnak bele, hogy pontosan tudnák, mit 
akarnak, végül azon kapják magukat, hogy valami „nem 
tökéletest” vásároltak – már ha egyáltalán vásárolnak bármit is. 
 
Minél több időt fektet abba, hogy kigondolja, mit is szeretne, 
miért is szeretné, és mikorra szeretné elérni, annál könnyebb lesz 
pontosítani az elvárásait – előkészíteni a megfelelő eredményt, 
nem csak vakon nekivágni.  
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Mindezt megfogalmazhatja magának, például, a következő sorok 
alapján: 
 
Azért szeretnék Spanyolországban ingatlant vásárolni, mert: 
 

1. Szeretnék egy helyet, ahová ellátogathatok, és amely emelheti 

az életminőségem, ahol élvezhetem a tágasabb életteret, a sok 
napot, a melegebb időjárást, jobb ételeket, és kevesebb hajtást. 
 

2. Szeretnék egy helyet, ahol kiélvezhetjük az emlékezetes 

ünnepeket a családommal és a barátaimmal. 
 

3. Mindig is szerettem volna Spanyolországban élni, és később, 

amikor majd visszatekintek az életemre, nem szeretném 
megbánni, hogy sosem tettem meg. 
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Lépjen Velünk Kapcsolatba! 
Ügyfélszolgálat: 06.70.634.24.99 

lukentum@lukentum.com 

www.lukentum.com 

+36123456 

2. Rátalálni a megfelelő információra 
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Próbáljon annyi információt összeszedni a spanyolországi 
kiköltözéssel kapcsolatban, amennyit csak lehetséges – pozitívat és 
negatívat egyaránt. Tanulmányozzon újságokat, magazinokat, 
könyveket… és hívjon fel minket is. 
 
Keressen az interneten, külföldön élő magyaroknak szóló fórumokat, 
csoportokat (különösképpen olyan ügyekről vagy panaszokról, 
amelyek szembetűnőek vagy ismétlődőek), látogasson el spanyol 
ingatlanweboldalakra is, valamint a Lukentum oldalára a 
www.lukentum.com címen. Keressen fel tengeren túli ingatlan 
bemutatókat Budapesten, hogy első kézből kapjon információt, 
anélkül, hogy Spanyolországba kellene utaznia érte.  
 
Jegyezzen fel mindent, amit lát, és megtetszik Önnek. Írjon le 
továbbá minden kérdést, amelyre nem talál választ, hogy később 
visszatérhessen hozzá. 
 
Ezáltal elkezd összeállni a kép, hogy mik is a lehetőségei. Minél 
több mindent megért, annál könnyebbnek találja majd magát a 
folyamatot. Minden hasznos lehet az út során, amit talál, és segíthet, 
hogy ne tévessze szem elől céljait, és ne térjen le a megfelelő útról. A 
költségvetése úgyszintén sokat számít – legyen tudatában, mennyit is 
hajlandó kifizetni, és hogyan fogja ezt megtenni, már a legelején. 

mailto:lukentum@lukentum.com
mailto:lukentum@lukentum.com
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Milyen Lenne a Tökéletes Ingatlanod? 
 
Összeállítottunk egy listát néhány fontos kérdéssel, melyeket fel 
kell, hogy tegyen magának: 

 
Az ingatlanról: 

 
Mely területen / régióban található? Például Alicante, Murcia, 
Almería? 
 
1. Vidéken szeretne élni, netán egy faluban, városban, vagy 
     esetleg egy part menti üdülőövezetben? 
 
2. Milyen típusú ingatlant részesítene előnyben? Egy modern  
     lakást,városi házat, villát, vagy esetleg egy tanyát (cortijo)  
     különféle bővítményekkel? 
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3. Szeretne külföldiek, kitelepültek közt élni, vagy inkább egy 
     spanyolosabb környezetben? 
 
4. Milyen nagy legyen a ház? Hány hálószobája legyen? Hány  
     fürdőszobája? 
 
5. Régi házat szeretne, vagy inkább újat? Amennyiben régit,  
     örülne egy alapos renoválás lebonyolításának? Vagy egy  
     egyszerű dekoráció jobban megfelelne a terveinek? 
 
6. Szeretne teraszt, parkolót, kertet, úszómedencét, vagy netán 
     földbirtokot gyümölcsfákkal? Amennyiben vidéki környezetet  
     képzel el magának, gondolkodott már a különféle  
     szolgáltatások bevezetésén (pl. villany, víz)?  
 
7.  Milyen kilátás nyíljon az ingatlanjáról? 
 
8. Mi kellene még, hogy teljesüljön minden igénye az ingatlannal  
     kapcsolatban?  
 
9.  Szeretné kiadni az ingatlanját? Ha igen, milyen feltételek  
     mellett? 

 
Az elhelyezkedésről: 
 
1. Milyen messze szeretne lenni helyi puboktól, boltoktól, 
    éttermektől, a piactól, a tengerparttól, és / vagy a kikötőtől? 
 
2. Mennyire szeretne közel lenni a helyi reptérhez? 
 
3. Legyenek megfelelő gyógyszertárak és egészségügyi  
    létesítmények a környéken? 
 
4. Mi legyen még a környéken? Iskola, szórakoztatóipari-egységek, 
    edzőterem stb.? 
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Az időbeosztásról: 
 
1. Mikor tudna úgy ténylegesen belevágni az ingatlanok  
     megtekintésébe? 
 
2. Mikor lesz megfelelő anyagi helyzetben a vásárláshoz, és  
     mekkora lesz a várható költségvetése? 
 
3.  Mikor szeretné kézhez kapni a kulcsokat az új ingatlanjához? 
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      öbb millió vagy több tízmillió forint elköltése hatalmas döntés, 
ezért a megfelelő komolysággal kell hozzáállni.  
 
A pénzügyek kidolgozása legyen hát az elsődleges feladat, 
amelyet a spanyolországi ingatlanvásárlás érdekében végrehajt. 
Szeretne kiköltözni Spanyolországba, vagy egyszerűen egy 
második otthont szeretne ott? Pontosan tudnia kell, mennyi 
pénzt tud ráfordítani, továbbá tisztában kell lennie a forrásokkal és 
a felmerülő kiadásokkal: megtakarítások, bérleti díj, adásvételi 
illeték, dekoráció, repülőutak Spanyolországba, stb. 

 

Több millió vagy több tízmillió forint elköltése hatalmas döntés, 
ezért a megfelelő komolysággal kell hozzáállni. A pénzügyek 
kidolgozása legyen hát az elsődleges feladat, amelyet a 
spanyolországi ingatlanvásárlás érdekében végrehajt.  
 
Szeretne kiköltözni Spanyolországba, vagy egyszerűen egy 
második otthont szeretne ott? Pontosan tudnia kell, mennyi pénzt 
tud ráfordítani, továbbá tisztában kell lennie a forrásokkal és a 
felmerülő kiadásokkal: megtakarítások, bérleti díj, adásvételi 
illeték, dekoráció, repülőutak Spanyolországba, stb. 
 
Fontos tovább, hogy számoljon a vásárlás során felmerülő 
kiadásokkal is, és minden további kiadással, melyek váratlanul 
felbukkanhatnak, a tényleges vásárlási áron felül. Általános 
szabályként elmondható, hogy 10-15%-ot érdemes hagyni még 
a vételáron felül, ami fedezi a különféle adókat és díjakat. 

2. A pénz számít 

11 
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Az elérhető anyagi forrásaink biztos kezelése hiányában (és amikor 
ezeket a forrásokat fel kell szabadítani), könnyen eshetünk abba a 
csapdába, hogy érzelmi alapon egyezünk bele egy olyan vásárlásba, 
amiért valójában nem tudunk fizetni. Sok vásárló elfelejti, hogy ki van 
szolgáltatva az árfolyam-ingadozásnak, és nincs tisztában a pénz 
Spanyolországba való átutalásának legjobb módjával. 
 
Ha már tisztában vagyunk vele, hogy mennyit tudunk költeni, 
elvethetjük azokat az ingatlanokat és környékeket, amelyeket nem 
engedhetünk meg magunknak – így kizárjuk annak lehetőségét, hogy 
beleszeressünk egy számunkra elérhetetlen árkategóriájú ingatlanba. 
 

A legfontosabb megfontolandó pontok  
anyagi szempontból: 
 
1.- A teljes pénzösszeg, amely rendelkezésünkre áll ingatlanvásárlás 
      céljára 
 
2.- Ha jelzáloghitellel vásárolunk, mennyi pénz kell a foglalóra, és  
     hogyan fogjuk fizetni a havi törlesztő részletet? 
 
3.- Jelzálogosítsuk-e a magyarországi otthonunkat, hogy tőkét  
      szabadítsunk fel. 
 
4.- A vásárlással járó költségek (adók, illetékek, stb.). 
 
5.- A maximális vételár, beleértve az adókat és illetékeket. 
 
6.- Az ingatlan fenntartásának és az ott töltött idő  
     költsége. 
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Milyen egyéb költségekkel jár a spanyol ingatlan 
vásárlása? 
 
A spanyolországi ingatlanvásárlással járó költségek függenek attól, 
hogy új építésű ingatlant veszünk, vagy az előző tulajdonostól 
vásároljuk meg, a tényleges vételártól, és attól, hogy hitelre 
vásárolunk-e. Általános szabályként elmondható, hogy a vételár 10-
15%-át rá kell számolni a költségekre, hogy az adókat és illetékeket 
fedezhessük. 
 

Ebbe beletartozik: 
 
1.- Az előző tulajdonostól való vásárláskor az ingatlan-átruházási adó; 
     ez általában 8%-ot tesz ki Spanyolország szinte teljes területén  
     (beleértve a szigeteket), viszont a Costa Blancán10% 
 

2.- Közjegyzői díjak – általában 400 és 900 euró között. 
 

3.- Telekkönyvi költségek – kb. a közjegyzői költségek fele. 
 

4.- Független ügyvéd díja – 1000 és 2000 euró között. 
 

5.- Értékbecslési díj (kb. 350 euró), bélyegilleték (a jelzáloglevél  
     1,5%-a), és a hitelezői jutalék jelzáloghiteles vásárlás esetén. 
 

6.- 10% ÁFA az ingatlan-átruházási adó helyett új építésű ingatlan 
      vásárlása esetén. 
 
7.- Bélyegilleték új építésű ingatlan vásárlása esetén – a vásárlási ár 
1,5%-a 
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A fenti extra költségek mellett külföldi állampolgárként szüksége 
lesz egy külföldi adóazonosító számra (NIE), hogy ingatlant 
vásárolhasson.  
 
Ezt az országos rendőr-főkapitányság állítja ki, és minden adó-
visszatérítés és adóhivatallal történő kommunikáció során 
használni kell. Ezt a NIE számot az adás-vétel véghezvitele előtt 
kell kiállíttatni; NIE szám nélkül NEM LEHET ingatlant vásárolni 
Spanyolországban. A független ügyvédje tud segíteni Önnek a 
NIE szám igénylésében. 
 
Úgy tűnhet az extra költségek felsorolása után, hogy 
Spanyolországban ingatlant vásárolni drága, vagy hogy ijesztő 
vállalkozás. Ez nem így van. Az ingatlanvásárlás 
Spanyolországban, különösen a Lukentum által kiválasztott 
területeken (Alicantéban, Murciában és Almeríában) nagyszerű 
lehetőség és biztos befektetés. Emellett itt élni vagy itt tölteni a 
szabadságát kétség kívül javítani fog az életminőségén. 
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Mi a legnagyobb hiba, amelyet a 
Spanyolországban vásárlók elkövetnek? 
 

A legnagyobb hiba, amelyet elkövethet, hogy nem veszi 
számításba az árfolyam-ingadozás hatását a végleges vételárra. 
Amikor euróért vásárol ingatlant, a nélkül egyez bele a vásárlásba, 
hogy tudná a vásárlás pontos végösszegét, ha csak nincs elég 
eurója Spanyolországban a vásárláshoz. 
 
Az árfolyam, amelyen forintot vált euróra, befolyásolja az ingatlan 
valódi költségeit. Ez gyakran elkerüli a vásárló figyelmét, annak 
ellenére, hogy ezen a ponton sokat spórolhat vagy veszíthet az 
átutaláson. A valuta ára másodpercről másodpercre változik. 
Mivel a piac „élő”, a reggel elért ár különbözhet a délutánitól, és az 
áringadozás a napok, hetek és hónapok folyamán drámai lehet. 
 
Amit sokan nem vesznek észre, az, hogy rögzíthető az árfolyam 
egy későbbi vásárláshoz azáltal, hogy az ingatlan árát forintban 
rögzítjük, miután megállapodtunk az euróban számított árban. 
 
Azt javasoljuk, lépjen kapcsolatba egy valutaváltó szakemberrel (a 
Lukentumnál tudunk ajánlani Önnek megbízható valutaváltó 
szolgáltatást), a procedúra során minél korábban. Amellett, hogy 
meghatározzák az ingatlana árát forintban és euróban is, jobb 
árfolyamon tudnak Önnek pénzt váltani, mint egy átlagos bankban, 
ezáltal 100 000 forintonként akár 4000 forintot spórolhat. 
 
A valutaváltó szakemberünk jól ismeri a spanyol ingatlanpiacot, és 
segít a magyar vásárlóknak, hogy pénzt spóroljanak és elkerüljék 
az árfolyam-ingadozást és egyéb kockázatokat. Mivel kifejezetten 
az ingatlanvásárlás céljából történő pénzátutalásokra és 
kivándorlókra szakosodtak, az egész folyamat célzott, könnyű, és 
költség hatékony. Hívjon minket, és kapcsolatba hozzuk a 
valutaváltó szakértőnkkel. 
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Hogyan finanszírozhatja ingatlanát 
Spanyolországban? 
 
Sokféle módon fizethet az ingatlanáért Spanyolországban. A 
készpénzes fizetés mellett rendelkezésére áll egy sor hitelfelvételi 
lehetőség, amelyeket végig kell gondolnia az ingatlan keresése 
vagy az ingatlanközvetítő kiválasztása előtt; szintén bölcs lépés 
elméletben megállapodni egy jelzáloghitelben, mielőtt elkezdi a 
folyamatot.  
 
Át kell gondolnia, hogy Magyarországon szeretne jelzáloghitelt 
felvenni, vagy inkább egy spanyol jelzálogbrókerhez folyamodna. 

A jelzáloghitel-ajánlatok mindkét 
országban napi szinten változnak, 
ezért legjobb, ha kapcsolatba lép 
egy tengerentúli jelzálogbrókerrel, 
hogy lássa, melyek a jelenlegi 
legjobb ajánlatok. Szintén ki kell 
számolnia, hogy mekkora 
pénzösszeg kell a foglalóra a jelzálog 
összegéhez képest; a feltételek nem 
igazán engedékenyek a külföldi 
állampolgárok számára, tehát 
legalább a vételár 30%-ára lesz 
szüksége, hogy ingatlant 
vásárolhasson. 
 
A legfontosabb, amit észben kell 
tartania a jelzáloghitel keresésekor, 
hogy mekkora lesz a havi törlesztő 
részlet. Ha rossz ajánlatot választ,  
az nehézségekhez vezethet, és 
megterhelheti Önt anyagilag. 
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A Jelzáloghitel Felvétele 
 
Sok vásárló jelzáloghitellel fedezi az ingatlanvásárlását. A hitelező 
általában a következő iratokat kéri el: 
 

1.- Az elmúlt két év jövedelemadó-nyilatkozata 
2.- Az elmúlt évi számlakivonatai  
3.- Az elmúlt hat hónap bérjegyzéke vagy más, a jövedelmét  
    igazoló irat 
4.- A folyamatban lévő jelzáloghiteleinek listája 
5.- Könyvelő által hitelesített nyilatkozat az aktíváiról és  
     kötelezettségeiről 
6.- Az útlevele másolata 

 
Jelzáloghitel választásakor fontolja meg a következőket: 
 
A bank megkívánja, hogy az ingatlan az Ön nevén legyen. Az 
eladási szerződés, a pénzeszközök átvétele, és a jelzálog 
létesítése egy időben történik, ezért a bank ügynöke jelen lesz a 
szerződés aláírásánál, és továbbítani fogja a pénzt az eladónak. 
 
A jelzálog általában “mindent vagy semmit” szerződés, amely 
általános feltételeket szab meg. Az ügyvédjének meg kell 
győződnie arról, hogy az Ön jelzáloga megfelel a 
fogyasztóvédelmi szabályozásnak. 
 
Az ingatlanra már előzőleg köthetett jelzálogszerződést a 
tulajdonos vagy az ingatlanfejlesztő. Ha ez a helyzet, a 
vásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy nem ruházódik át 
rá a jelzáloghitel (vagyis nem lesz felelős érte). 
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Ha a vásárló mégis átveszi a tulajdonos vagy ingatlanfejlesztő 
hitelét: 
 
Kérvényeznie kell a tulajdonostól egy, a hitelező bank által 
kiállított bizonylatot, amelyen feltüntetik a számlakivonat 
egyenlegét. 
 
A vásárló emellett kedvezőbb kamatot és feltételeket kérhet 
a hitelező banktól, és ha az megtagadja ezt, kereshet másik 
bankot vagy entitást, hogy javítsa ezeket a körülményeket. Ekkor 
az új bank kifizeti a jelzálog jelenlegi viselőjének a fennálló 
összeget, és a helyébe lép hitelezőként. Ezek a műveletek 
gyakorlatilag ingyenesek, hiszen adómentesek, és a közjegyzői, 
bejegyzési és banki illetékek szigorúan korlátozottak törvényileg. 
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Mennyibe kerül az ingatlan fenntartása és a 
megélhetés Spanyolországban? 
 
Ingatlant fenntartani Spanyolországban egy sor különböző 
költséget von maga után. Ne essen abba a hibába, hogy arra 
számít, az adók, a termékek ára és a díjszabások jelentősen 
olcsóbbak, mint Magyarországon, mert valójában ezek egyformák 
vagy akár magasabbak is lehetnek.  
 
Az ingatlantulajdonlás havi vagy éves költségeinek kiszámításakor 
figyelembe kell vennie a helyi ingatlanadót és egyéb adókat, 
közös költségeket, közüzemi költségeket, biztosítást, műhold- 
vagy kábeltévé díját, az internet szolgáltatás díját, karbantartást, 
utazási költségeket, egészségügyi és orvosi költségeket, és még 
az étkezés költségeit is. 
 
A fennálló költségei egy részének finanszírozását megoldhatja az 
ingatlana kiadásával. Ne bízza el magát – ez nem a gyors 
meggazdagodás lehetősége; sokan azért adják bérbe a 
spanyolországi ingatlanukat, hogy fedezzék a jelzáloghitelük 
visszafizetését és a fennálló költségeiket (mint például 
bérbeadási adó), és esetleg marad belőle egy kis pénzük a saját 
nyaralásukra. 
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Hogyan biztosíthatja a bevételét  
Spanyolországban? 
 
Az egyik legnépszerűbb módja magyarok körében a külföldi életük 
finanszírozására, hogy üzleti célokra használják az ingatlanukat. A 
magyarokat és más EU állampolgárokat semmi sem korlátozza 
abban, hogy saját vállalkozást indítsanak Spanyolországban, 
mindaddig, amíg a helyi szabályozásoknak és 
adókötelezettségeknek eleget tesznek. 
 
Gyakori, hogy ezt az ingatlan nyaralóként való kiadásával 
valósítják meg, amikor éppen nem használják azt, vagy úgy, hogy 
az új külföldi otthonukat jövedelmező vállalkozássá alakítják, 
például panzióvá. 
 
Ha ez a lehetőség nem szimpatikus Önnek, semmi sem 
akadályozza meg abban, hogy saját céget alapítson. Vásárolhat 
franchise jogot, felvásárolhat egy működő céget, vagy az a 
semmiből építhet fel egy újat. 
 
Mindig érdemes észben tartani, hogy a gazdasági helyzettől 
eltekintve nehéz lehet külföldiként üzletet beindítani 
Spanyolországban, mivel az adó- és foglalkoztatási 
szabályozások nem biztos, hogy kedvezőek az Ön számára, és 
persze a nyelvi akadály is gondot okozhat. 
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Szintén át kell gondolnia az álmai 
megélhetési módjának megalapozásával 
kapcsolatos logisztikát. Bárt vagy éttermet 
üzemeltetni népszerű opció a kivándorlók 
körében Spanyolországban, de ehhez el 
kell köteleződnie és csak megfelelő 
tájékozódás után szabad nekivágnia. 
Milyen a piaci verseny? Kik lesznek az 
ügyfelei? Mennyire lesz szezonális az 
üzlete? Hogyan fogja megoldani a 
személyzet felbérlését és a beszerzők 
keresését? Ha egy társával együtt 
dolgozik, hogyan fogja ez befolyásolni a 
kapcsolatukat? 
 
Hány órát hajlandó dolgozni minden 
nap, elégedett lesz akkor is, ha hétvégén 
is dolgoznia kell? Amikor őszintén 
megválaszolja ezeket a kérdéseket, jobb 
rálátása lesz arra, hogy Önnek való-e a 
bárüzemeltetői vagy étteremvezetői élet 
Spanyolországban. 
 
Egy másik lehetőség egy online üzlet 
alapítása. Találjon ki egy terméket, vagy 
egy szolgáltatást, amit árulhat, vagy olyan 
képességét használja, amellyel otthonról 
dolgozhat, pl. íróként, szerkesztőként, 
programozóként, grafikusként, 
projektmenedzserként, könyvelőként, 
telefonos értékesítőként, stb. Az 
internetes projektalapú munkában az a jó, 
hogy kiválaszthatja, mit csinál, és mennyi 
munkát hajlandó vállalni. 
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Mindazonáltal ha a pénzszerzés a célja, mindig fontos észben 
tartani, hogy a helyi piaci versenyt felvenni nehéznek 
bizonyulhat. Elengedhetetlen, hogy utánajárjon az 
alkalmazottak keresletének az érdeklődési körében. Ne feledje, 
hogy Spanyolországban jelenleg magasabb a munkanélküliség, 
mint Magyarországon, ezért a munkaerőpiac már 
meglehetősen telített. 
 
Bármi is legyen a döntése foglalkoztatás szempontjából 
Spanyolországban (ha egyáltalán emellett dönt), bizonyosodjon 
meg róla, hogy rendezte a bevételi forrásait és adóügyeit, 
mielőtt elhagyja Magyarországot. A legbiztonságosabb módja 
ennek kapcsolatba lépni egy pénzügyi tanácsadó céggel. 
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1. Lepés: Készítsen rövid leírást („brief”-et) 
 

     mikor átgondolta, hogy pontosan milyen fajta spanyol 
ingatlant szeretne, és hogyan fogja finanszírozni, 
megfogalmazhat egy briefet, azaz rövid leírást a kívánt 
ingatlanról, amely segít Önnek és az ingatlanügynökének 
megtalálni a megfelelő ingatlant a megfelelő környéken, jó áron. 
 
A brief nélkül hosszadalmas folyamat lehet az ingatlanvásárlás 
Spanyolországban, hiszen könnyen tévútra térhet, és megeshet, 
hogy végül olyan ingatlant kap, amelyet nem igazán akart, nem 
a preferált környéken van, vagy a vártnál jóval magasabb az 
ára. 
 
A briefet elkészítheti a Lukentum korábbi kérdőíve alapján, 
amelyben az Ön számára ideális ingatlanról tettünk fel 
kérdéseket, kiegészítve a válaszait az új ismeretei alapján. 
Mindenképp legyen egy fix költségvetése, és tudja előre, hogy 
milyen módon fogja fedezni a vételárat (készpénzben, vagy 
készpénz és jelzáloghitel kombinációjával), valamint tűzze ki, 
hogy mikor szeretne vásárolni. 
 
Az utóbbi időszakban tapasztalt ingatlanpiaci visszaesés azt 
jelenti, hogy bárki, aki ingatlanra vadászik Spanyolországban, 
könnyen talál lehetőséget bajba jutott tulajdonosoktól 
vásárolni, vagy olyanoktól, akik pénzügyi okokból kívánnak 
ingatlant eladni. Bármi is legyen az eladó oka, nagyon fontos 
minden kínálatot óvatosan kezelni. 
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2. lépés: Találja meg a megfelelő 
ingatlanügynököt  
 
Fontos minél előbb ingatlanügynököt választani, még 
mielőtt Spanyolországba utazna ingatlanokat nézni. Ez a sikeres 
ingatlanvásárlás legfontosabb eleme. Olyan ügynökségre van 
szüksége, amely törvényesen működik és megbízható, de 
legfőképp jól érti, hogy Ön milyen fajta ingatlant kíván vásárolni. 
 
Miről ismerszik meg egy jó ügynök? 
 
A jó ingatlanügyök mindig proaktív, és magas színvonalú 
szolgáltatást nyújt. Ha kérdése van, vissza kell hívnia Önt. Ha 
problémája van, szüksége lesz valakire, aki megteszi a lépéseket 
a megoldás felé. 
 
Ha meggyőződik róla, hogy az ügynök segítőkész, nagyobb esély 
lesz arra, hogy mindent kifogástalanul intéznek el. Küldje el az 
ügynökségnek a briefet a kívánt ingatlantípusról, mielőtt 
Spanyolországba utazna, és nézze meg, mennyi időbe telik, amíg 
válaszolnak, és mennyire lelkesen segítenek Önnek. 
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Egy jó ügynöknek nagy tapasztalata van 
magyar vásárlókkal, régóta működik, és van 
irodája Magyarországon. Beszéli az Ön 
nyelvét, jól ismeri a spanyol ingatlanpiacot, 
és tisztában van a magyar ingatlankeresők 
igényeivel, akik Spanyolországban 
szeretnének vásárolni. 
 
Egy jó ügynök emellett jól ismeri a környéket, 
amelyet a magyar piacon hirdet, átlátja az 
adott piaci szegmenset, és tisztában van a 
hivatalos ügymenettel, amely a vásárláshoz 
szükséges. Spanyolországban az 
ingatlanügynökök általában egy bizonyos 
területre szakosodtak, ezért győződjön meg 
róla, hogy olyan ügynök szolgáltatását 
választja, aki jól ismeri az Ön kiszemelt 
területét. 
 
Egy jó ügynök végig Ön mellett marad, és az 
adás-vételt követően is rendelkezésére áll. 
Nem tűnik el, amint megtörtént a vásárlás. 

Egy jó ügynök a végleges szerződést követően is segít Önnek, 
bankszámlát nyit, építőt keres, de akár orvost, iskolát, vagy 
bármi mást, amire csak szüksége van. 
 
A Lukentum az összes fenti szolgáltatást kínálja, és még 
többet is, ahogyan azt sok magyar vásárló esetében tette 
Spanyolországban. Hívjon minket a 06.70.634.24.99-es 
számon, és tudjon meg többet arról, hogyan segítünk 
megtalálni az Önnek legmegfelelőbb ingatlant, és azt hogyan 
vásárolhatja meg rajtunk keresztül. Gyors, könnyű, és 
élvezetes folyamat lesz Ön és a családja számára. 
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Keressen megbízható ingatlanügynökséget, mint a Lukentum 
Minden spanyolországi ingatlant hirdető ügynökségnek 
nyilvánosságra kell hoznia az alábbi információkat: 
 
1. Kereskedelmi név, cégnév, cím 
 
2. Ahol szükséges, a tulajdonos vagy eladó adatai, amelyek a  
    cégjegyzékben szerepelnek 
 
3. Térkép az ingatlan elhelyezkedéséről, és ideális esetben az 
     alaprajz 
 
4. Az ingatlan leírása, amelyen feltüntetik a bruttó alapterületét;  
    ideális esetben a belső használati területét; ahol releváns, az  
    épület általános leírása, amelyben az ingatlan elhelyezkedik;  
    a közös használatú területek; valamint a kiegészítő  
    szolgáltatások. 
 
5. Energiahatékonysági igazolás, amelyen felsorolják az  
    építkezéshez használt anyagokat, beleértve a hang- és  
    hőszigetelést. Győződjön meg róla, hogy az igazoláson  
    szerepel a regionális hatóság pecsétje, mivel csak így fogják  
    elfogadni az ingatlan nyilvántartónál. Az igazolás maximum  
    10 évig érvényes. Általában az eladótól kapja meg, és a  
    tulajdonjogi okirathoz csatolják. 
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6. Használati utasítás olyan berendezések 
karbantartásához, amelyhez speciális információ szükséges, 
valamint vészhelyzet esetén az épület evakuálásáról szóló leírás. 
 
Az épülethez tartozó kiskönyv, amelyet az építő ad át az 
ügynöknek, és amely tartalmazza az összes fenti információt az 
új tulajdonosok számára. A régiótól függően ennek a könyvnek 
az új tulajdonos vagy a közjegyző birtokában kell lennie, vagy az 
ingatlan nyilvántartónál, amelynél az ingatlant bejegyezték. 
 
7. Az ingatlan bejegyzését azonosító adatok az ingatlan 
nyilvántartónál, vagy egy nyilatkozat arról, hogy nincs 
bejegyezve. 
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3. lépés: A felfedező körút 
 
Ahhoz, hogy igazán átélhesse a kiszemelt környék hangulatát 
Spanyolországban, miért ne szervezne egy könnyed utazást, 
vagy jelentkezne a heti rendszerességgel szervezett felfedező 
körútra a Lukentum ügyfelei számára? 
 
Egyéni utazás 
Ha úgy dönt, egyénileg tesz utazást, szánjon időt arra, hogy 
felfedezze a környéket, beszéljen helyiekkel, látogassa meg a 
boltokat, és nézze meg a látványosságokat. Hagyjon magának 
elég időt, hogy mindent magába szívhasson, és kalkulálja bele az 
olykor spontán felmerülő eseteket is. Ne érezze úgy, hogy sietnie 
kell, hiszen bármikor visszajöhet! 
 
Azt tanácsoljuk, hogy főszezonon kívül tegyen utazást: menjen 
Spanyolországba télen, hogy lássa, milyen a hidegebb és 
sötétebb időszakban. Ez az ingatlanügynökök és az eladók 
számára is nyugodtabb időszak, így több figyelmet fognak Önnek 
szentelni, és akár alacsonyabb árat is kialkudhat. 
 
Tájékozódjon, mielőtt elindulna; ellenőrizze, hogy mikor 
vannak nemzeti ünnepek, hogy mindent nyitva találjon! 
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Alkosson általános képet arról, hogy milyen a kiszemelt 
környéken lakni – béreljen ki egy ingatlant ahelyett, hogy 
hotelszobát foglalna. Ha el kell mennie bevásárolni, azáltal fel fogja 
fedezni a környéket, megtanul tájékozódni, és meg fogja ismerni a 
boltok és egyéb helyek nyitva tartási idejét, nem beszélve a 
termékek áráról. 
 
Szintén megtapasztalhatja, mekkora a zajszint – van-e éjszakai 
szórakozóhely a szomszédban, amely este 11-kor nyit, vagy légi 
folyosó húzódik Ön fölött. 
 
A Lukentumnál összeállítottunk egy letölthető ingatlanelemző 
űrlapot, amelyen jegyzeteket készíthet és értékelheti az ingatlant 
az összes fontos szempont alapján, az általános megjelenésétől 
kezdve a helyi szolgáltatások hozzáférhetőségéig, ezáltal 
összehasonlíthat minden egyes ingatlant a többivel. 
 
Utazás a Lukentum által szervezett felfedező körút keretében 
A Lukentum heti rendszerességgel szervez felfedező körutakat 
olyan párok számára, akik ingatlant szeretnének vásárolni 
Alicantéban, Murciában vagy Almeríában. Az utazások során az 
összes ingatlan megtekintését előre megszervezzük, amelyeket 
előzetesen kiválasztott a budapesti irodánkban. Emellett az egyik 
ügynökünk elkíséri Önöket a környék felderítésére, valamint 
szabadidejük is lesz. A felfedező körútnak nem csak az ingatlanok 
megtekintése a célja, hanem a környék megismerése is. 

Ne feledje, nincs kötelezettsége 
ingatlant vásárolni a felfedező 
körút alatt. 
 
Tudjon meg többet arról, hogyan 
juthat férőhelyhez az egyik felfedező 
körútra, az alábbi linkre kattintva: 
www.lukentum.com 

http://lukentum.com/spanyol-ingatlan-vasarlas/


33 Maiteatela@lukentum.hu 

 
 

+36123456 

  

30 

7 dolog, amire figyelni kell 
 
Az alábbiakban felsoroljuk azt a 7 dolgot, amelyet a Lukentum mindig 
ellenőriz, mielőtt az ügyfelünk aláír bármilyen szerződést. 
 
1. Ki az ingatlan tulajdonosa, vagyis kinek áll jogában eladni azt. 
 

2. Terheli-e bármilyen tartozás az ingatlant, például jelzáloghitel     
vagy bírósági határozat. 
 

3. Laknak-e jelenleg bérlők az ingatlanban. 
 

4. Hatályban van-e bármilyen szabály, például támogatott  
    lakhatással kapcsolatban. 
 

5. Lakópark esetén az eladónak van-e hátraléka a közös  
    költségek fizetésében. 
 

6. Az éves ingatlanadó ki lett-e fizetve az önkormányzatnak.  Ha  
    ez az elmúlt öt évben nem történt meg, az új tulajdonos lesz 
    felelős a kifizetésért. 
 

7. Új építésű ingatlan esetén kötöttek-e biztosítást az esetleges  
    építési hibákból származó károk fedezésére 
 
Mi a Lukentumnál mindezen információt megszerezzük az ingatlan 
nyilvántartótól. Azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy ne 
adjanak át semmilyen pénzösszeget a foglalón kívül, és ne írjanak alá 
semmilyen szerződést, amíg ezt az információt nem ellenőriztük. 
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Alapterület 
 
Az ingatlan alapterületét több módon 
tüntethetik fel: 
 
Bruttó alapterület / beépített terület: 
Ez mutatja az épület külső területét és 
meghatározza a belső terület összességét, 
beleértve minden beépített területet, 
térhatároló elemet, falat és berendezést. 
 
Használati terület: Ebbe szintén 
beletartozik a külső terület, de csak azok a 
részek, amelyeket a lakók használni tudnak. 
Nem számítanak bele a térhatároló elemek, 
a beépített területek, sem a berendezések. 
 
Ha a lakhely egy társasházhoz tartozik, egy 
harmadik alapterület-számítás is szóba jön: 
 
Bruttó alapterület a közös 
helyiségekkel együtt: Ez a társasház 
összes lakásának alapterületét jelenti, 
valamint az épület összes közös használatú 
helyiségének arányosított alapterületét. Ezt 
az otthontulajdonosok alapokmányában 
meghatározottak alapján számítják ki. 
 
Magába foglalja a lakás összterületét, és az 
épület közös használatú területeinek 
(bejárati csarnok, lépcsőház, seprűtároló, 
gépház, liftakna, stb.) egy részét. 
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A NIE szám igénylése 
 
A Spanyolországban letelepedett külföldieknek általában már van 
NIE számuk, mivel sok ügylet lebonyolításához szükséges: 
bármihez, ami adófizetési kötelezettséggel jár. Az 
ingatlanvásárlóknak is igényelniük kell NIE számot. A NIE a 
Número de Identificación de Extranjero rövidítése, ami Külföldi 
Személyazonosító Számot jelent, és ennek megszerzése 
elengedhetetlen az ingatlanvásárláshoz, jelzáloghitel 
igényléséhez, és a közüzemi szolgáltatások bekötéséhez. 
 
Nem nehéz megszerezni, de a kiállítása 1 naptól 6 hétig 
terjedhet. Mivel szüksége van erre a számra az okiratok 
aláírásához, az adás-vétel folyamatának korai szakaszában 
érdemes igényelnie. Általában ez az első teendő, miután 
kiválasztotta ingatlanát. Az ingatlanügynök segít az igénylésben: 
elkíséri Önt a bevándorlási vagy adóhivatalba, és ellenőrzi, hogy 
az összes szükséges dokumentáció hiánytalanul megvan. 
 
A bankszámlanyitáshoz is szüksége lesz NIE számra. A 
pénzmosás elleni szabályozás korlátozza, hogy mekkora összeget 
lehet készpénzben kifizetni, és előírja a fizetési módok 
kiválasztását az adás-vételi megállapodás részeként. 
 
A fizetés általában banki átutalással történik, ezért érdemes 
bankszámlát nyitni Spanyolországban és áthelyezni rá a 
pénzalapot a magyarországi számlájáról. 
 
A legtöbben személyesen igénylik a NIE számot, de ezt 
megteheti a Magyarországi Spanyol Nagykövetségen vagy 
Konzulátuson is, valamint meghatalmazott révén vagy postai 
küldeménnyel. A Lukentumnál egy szempillantás alatt 
megszerezzük a NIE számot az ügyfeleinknek. 
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Páros felfedező útjukon Spanyolországban 
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A jogszerűség megértése 
 
     z otthonvásárlás Spanyolországban az egyik legjelentősebb 
vásárlása lesz életében, ezért azt javasoljuk, hogy amikor 
megtalálta az ingatlanát (ha nem előbb annál), első dolga legyen 
megkérni a Lukentumot, hogy ajánljon Önnek egy független, 
magyarul beszélő spanyol ügyvédet, aki végig ellenőrzés alatt 
tartja a vásárlási folyamatot, és tanácsot ad Önnek adó- és 
örökösödési ügyekben. 
 
Ez különösen fontos, ha Ön nem beszél folyékonyan spanyolul, 
hiszen részletes útmutatást kell kapnia az ügyintézés során, és 
maradéktalanul meg kell értenie a szerződésben foglaltakat és a 
kiegészítő dokumentáció tartalmát. 
 
Kulcsfontosságú, hogy ne tévessze össze az Önnek dolgozó 
ügyvédet a közjegyzővel. Bár a spanyol közjegyzők rendelkeznek 
jogi képzettséggel, és kötelező a részvételük minden ingatlan 
adás-vételével kapcsolatos ügyletben Spanyolországban, ők a 
spanyol állam alkalmazottai, így hivatalosan sem a vásárló, sem az 
eladó érdekeiben nem járnak el. 
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A közjegyző szerepe, hogy átnézze és jóváhagyja az ingatlan 
adás-vételével kapcsolatos dokumentumokat, ellenőrizze, hogy az 
összes szükséges adó be lett fizetve, és bejegyezze az ingatlant a 
spanyol ingatlan nyilvántartónál. A független ügyvédje 
biztosítani fogja, hogy a szerződés és az ingatlan pontosan olyan, 
mint amilyennek Ön, az ügyfele, kívánja, és hogy nem hárul Önre 
semmilyen fizetési kötelezettség az előző tulajdonos(ok)tól, mint 
például jelzáloghitel, ingatlanadó, vagy települési adó, illetve 
bármilyen más követelés. 
 
Nem kötelező igénybe venni ügyvédi szolgáltatást, amikor 
ingatlant vásárol Spanyolországban, de viszonylag kis 
összegért hosszútávon sok pénzt spórolhat Önnek, és nyugodtan 
alhat éjszaka. 
 
Az ügyvédje ellenőrizhet bármilyen dokumentumot vagy fizetési 
feltételt, mielőtt Ön aláírja a szerződést. Átnézi az adás-vételi 
megállapodást, ellenőrzi a tulajdonjogot, és más feladatokat is 
elvégez, hogy az Ön érdekeit megvédje. 
 
A független ügyvédek munkadíja változó, de mint azt korábban 
írtuk, általában 1000–2000 euró között mozog, az ingatlantól 
és az ügyvédi irodától függően. 
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A Spanyol Közjegyző 
 
A spanyol közjegyző egy nyilvánosan kinevezett köztisztviselő. A 
feladata, hogy a magánjogi szerződéseket tanúsítsa, és ez által 
nyilvános okirattá minősítse azt – így a dokumentum mindenki 
számára bizonyítja, hogy Ön a tulajdonos. 
 
Szintén feladata előkészíteni és megírni az okiratot, biztosítani, 
hogy a cikkelyei jogilag rendben vannak, valamint hogy a szerződő 
felek értik a szerződés tartalmát. Az okirat aláírásával keletkező 
adófizetési kötelezettségükről is informálja a feleket. Mindez 
elfogulatlan és szakmai szempontból történik: a spanyol 
közjegyző nem tanácsadó, és nem fogja megmondani, hogy 
mi a jobb Önnek, csupán megbizonyosodik róla, hogy az ügylet 
törvényesen zajlik. 
 
Elengedhetetlen a közjegyző bevonása? 
 
A tulajdonosváltás maradhat magánjogi szerződés, amelynek 
jogerősnek kell lennie a bíróságon. Mindazonáltal külföldi 
állampolgárok számára ez az egyetlen biztos módja, hogy a 
tulajdonjog a legmagasabb szintű jogbiztonság mellett jöjjön létre.  



40 Maiteatela@lukentum.hu 

 
 

+36123456 

  

  

37 

Ki fizeti ki a közjegyző díját, és mennyit fizet? 
 
A díjak többségét a vásárló fizeti, és ő az, aki kiválaszthatja a 
közjegyzőt. A közjegyzői díj általában a magasabb árú ingatlanok 
esetén az érték 0,1%-a, alacsonyabb ár esetén pedig 0,4%. 
Emellett az okiratok minden egyes másolata pár euróba kerül.  
 
Hogyan zajlik a folyamat? 
 
A kijelölt napon az összes szerződő fél megjelenik a közjegyző 
irodájában, majd a közjegyző ellenőrzi a jelenlevők 
személyazonosságát, és felolvassa az okiratokat. 
 
Amennyiben Ön nem beszél spanyolul, érdemes tolmácsot 
felbérelnie, hogy felolvassa Önnek az okiratot magyarul, és 
feltegye az esetleges kérdéseit a nevében. Ha kérvényezi, az 
okirat fordítását is megkapja egy dokumentumban, amelyen két 
oszlopban fog szerepelni a szöveg a két nyelven.  
 
A közjegyző igazolni fogja, hogy a fizetés megtörtént, és a 
kulcsok átadásra kerültek.. 

A vásárló megkapja 
az okiratok 
másolatát, az 
ügyvédje pedig 
értesítést küld az 
ingatlan 
nyilvántartónak. 
Később az ügyvéd 
össze fogja gyűjteni 
az összes eredeti 
okiratot 
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Ingatlanfenntartás 
 
      a Ön ingatlant vásárol Spanyolországban, de nem tervezi, 
hogy véglegesen odaköltözik – például bérbe adhatja vagy 
nyaralóként használhatja az ingatlant – az egyik legfontosabb 
teendője igénybe venni egy olyan ingatlanfenntartó cég 
szolgáltatását, mint például a Lukentum. 
 
A Luekntum egy sor különböző szolgáltatást kínál Önnek, a 
kulcs megőrzésétől kezdve egészen a bérbeadás és időpontok 
foglalásának intézéséig. 
 
Fontos, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy milyen 
szabályozás vonatkozik az ingatlan bérbeadására a régióban, ahol 
az ingatlana elhelyezkedik, ehhez ugyanis Spanyolország legtöbb 
régiójában engedélyre lesz szüksége. 

Ingatlanmenedzsment 
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Útmutatóként a Lukentum az alábbi szolgáltatások bármely 
kombinációját felajánlja Önnek: 
 
Kulcsőrzés: Ez hasznos lehet attól függetlenül, hogy bérbe 
adja az ingatlanát vagy nem, például ha vészhelyzet áll elő és 
valakinek be kell jutnia az ingatlanba az Ön távollétében. 
 
Számlák és könyvelés: Az ingatlan fenntartása rendszeresen 
fizetendő számlákkal jár, például a közüzemi számlákkal, 
amelyeknek intézését rábízhatja egy ügynökre. 
 
Vendégfogadás és takarítás: Idetartozik az ingatlan 
felkészítése fizető vendégek fogadására, valamint az ingatlan 
ellenőrzése a vendégek ott tartózkodása alatt a napi takarítás 
keretében. 
 
Medence karbantartása: Ideális esetben ezt heti 
rendszerességgel kell megtenni, beleértve a szűrők tisztítását 
és a víz kémiai összetételének ellenőrzését, illetve a kert és a 
kerti bútorok takarítását. 
 
Kertgondozás: A füvet rendszeresen nyírni kell, főleg nyáron, 
a szegélyek és ösvények mentén pedig gyomlálni kell – ez 
különösen fontos a bérbeadás szempontjából. 
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Élvezze a felhőtlen időszakokat, de biztosítsa be magát a baj 

ellen. 
 
Vitathatatlan tény, hogy az életben előfordulnak természeti 
katasztrófák, balesetek és lopások, amelyek a világon 
mindenhol megesnek. Minimalizálhatja az ezekhez hasonló 
szerencsétlen esetek kockázatát azáltal, hogy alaposan 
utánajár, milyen környéken érdemes ingatlant venni, de semmi 
sem helyettesítheti a spanyolországi ingatlanára és annak 
berendezésére kötött teljes körű biztosítást arra a valószínűtlen 
esetre, ha bekövetkezik a legrosszabb.  
 
A biztosítási kötvény tartalma, költsége és jogosultsági 
követelményei országonként változóak lehetnek, sőt magától a 
biztosítótól is függhet. 
 
Amennyiben második otthont vásárol, és bérbe kívánja adni 
azt, meg kell győződnie róla, hogy a biztosítási kötvény 
lehetővé teszi ezt. Érdemes egy jó hírű nemzetközi biztosítási 
céggel szerződni. 
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A biztosító ajánlhat Önnek egy kifejezetten nyaralóknak szánt 
speciális biztosítási kötvényt, amelynek keretében 24 órás 
segélyvonalat működtet háztartási vészhelyzetek esetére. 
 
Legyen tisztában az egészségbiztosítási lehetőségeivel 
Zárógondolatként, meg kell fontolnia az egészségügyi 
szükségleteiről való gondoskodást Spanyolországban. Ebben a 
percben valószínűleg tudja, hogy melyik az Önhöz legközelebbi 
kórház, mi az orvosa neve, és mikor a legjobb időpontot 
foglalni, de amint Spanyolországba kerül, minderről újra 
tájékozódnia kell.  
 
Ez ugyanúgy vonatkozik a második otthon tulajdonosokra, akik 
hosszabb időszakokat töltenek Spanyolországban, mint a 
letelepedőkre. 
 
A dolgok nem mindig működnek ugyanúgy külföldön, mint 
odahaza, ezért elsődleges fontosságú tájékozódnia az 
egészségügyi lehetőségeiről, és érdemes minél előbb 
elgondolkozni ezen a témán, amíg nem késő. 
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A Spanyolországban tartózkodó magyar állampolgárok számára 
az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezi a sürgős 
orvosi ellátást. Amennyiben letelepedik, a hazájában érvényes 
státuszától függően lehetséges, hogy jogosult a spanyol állami 
egészségügyi rendszer használatára (pl. ha Ön nyugdíjas).  
 
Mielőtt elhagyja Magyarországot, érdemes beszélnie a munka- 
és nyugdíjügyi hivatallal; ők több információval szolgálhatnak 
Önnek a jogosultságáról.  
 
Emellett számításba veheti a magán egészségbiztosítás 
igénybevételének lehetőségét. Talán úgy gondolja, hogy 
ez nem opció az Ön számára, ha Spanyolországba költözik, 
vagy sok időt tölt ott a második otthonában, de kellemes 
csalódásban lehet része, ha látja, milyen megfizethető az.  
 
Tájékozódni ennek összegéről segíthet abban, hogy 
megtervezze az új spanyolországi életének költségvetését. 
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A vásárlás részletei 
 

Az ingatlan ára: 
Foglaló: 
  1. szakasz: 
  2. szakasz: 
  3. szakasz: 
  4. szakasz: 
  5. szakasz: 
Becsült éves jelzálogköltség: 
Jelzálog opciók: 
Jelzálog fix/változó: 

Befektetési potenciál 
 

Átlagos tőkenövekedés 5 éven belül: 
Várható növekedés: 
Bérleti kereslet: 
Az ingatlantípus átlagos bérleti díja: 
Becsült éves bérleti díj: 
Éves jelzálog törlesztés: 
Nettó/bruttó hozam: 
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Az ingatlanvásárlás költségei 
 

Beköltözésre kész ingatlan vásárlása (a vételáron 
kívül):  
Ügyvéd:  
Könyvelő:  
Felmérés és keresések:  
Bélyegilleték és adók:  
Épület/berendezések biztosítása: 
Életbiztosítás: 
Finanszírozás/Törlesztő részletek: 
Ingatlanfejlesztő díja: 
Felújítás/Építkezés költségei: 
Bútorok költségei: 
Egyéb: 
Összesen: 
Összes költség az ingatlan árával együtt:  
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A fenntartás költségei 
 

Fenntartás költsége: 
Villany/víz/gáz díja: 
Adók:  
Medence karbantartása:  
Takarítószolgálat:  
TV/kábel/műhold: 
Internet szolgáltatás: 
Kertész: 
Javítások és karbantartás:  
Bérbeadást intéző ügynök:  
Hirdetés költségei:  
Kezelési költségek: 
Egyéb:  
Összesen (működési költségek):  

Valuta opciók 
 

Jelenlegi forint árfolyam: 
Valutavásárláshoz szükséges pénz forintban:  
Múltbeli piaci tendenciák: 
Valuta stratégia: 
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Amint kiválasztotta az ingatlant, amelyet meg szeretne 
vásárolni, a következőképpen zajlik a folyamat: 
 
Az ingatlan előzetes ellenőrzése 
 
Az ingatlan nyilvántartótól kapott egyszerűsített kivonatból 
(spanyolul: nota simple) megtudhatja, hogy az ingatlan 
adósságmentes-e, hogy ténylegesen az eladó tulajdona-e, 
valamint hogy az ingatlan leírása egyezik-e azzal, amit a vásárló 
felé kommunikáltak (így elkerülheti a hiányzó négyzetméterek 
okozta meglepetéseket).  
 
Ezt a dokumentumot meg kell kapnia  
az ingatlanügynöktől, mielőtt bármilyen 
foglalót fizetne. 
 
A jelzálog: 1. rész 
 
A spanyolországi ingatlanvásárlás folyamatában (amennyiben 
az ingatlan teljesen elkészült), a jelzálog ügyintézése fogja a 
legtöbb időt igénybe venni, ezért kezdje el minél korábban. 
Először is gyűjtse össze az összes dokumentumot, amelyet a 
bank kér.  
 
Ezután előzetesen jóváhagyhatják a hitelkérelmét, 
biztonságosan aláírhatja az előzetes megállapodást és kifizetheti 
az előleget, tudván, hogy képes lesz fedezni a kívánt összeget, 
és készen áll majd a ez előzetes megállapodásban 
meghatározott időpontban a zárásra. 
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Az előzetes megállapodás 
 
Az eladó és a vásárló között érdemes előzetesen szerződést 
kötni, amíg a nyilvános okirat elkészül. Általában ez egy 
egyszerű dokumentum, amelyben az eladó kifejezi abbéli 
szándékát, hogy átruházza az ingatlant a vásárlóra, a vásárló 
pedig kijelenti, hogy azon az áron és azokkal a feltételekkel 
kívánja megvásárolni az ingatlant, amelyekben megállapodtak. 
 
Ezen a ponton a vásárló átadja a vételár bizonyos százalékát, 
amelyben megegyeztek, általában a 10%-át. 
Spanyolországban tipikusan az áll a szerződésben, hogy 
amennyiben a vásárló visszalép a szerződéstől, elveszíti a 
foglaló összegét; ha pedig az eladó lép vissza, a foglaló 
kétszeresét kell visszafizetnie.  
 
Természetesen a vásárló és az eladó választhat más fajta 
megállapodást, ha úgy kívánják. 
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A jelzálog: 2. rész 
 
Amint a bank megkapja az előzetes megállapodás másolatát, 
értékbecslőt bérel fel, aki megbizonyosodik róla, hogy a bank 
számára biztonságos hitelt adni Önnek. A bank kizárólag az 
ingatlan felbecsült értékének meghatározott százalékáig fog 
kölcsönt adni. Ne feledje, az eladónak vagy a brókernek jelen 
kell lennie, hogy az értékbecslő körülnézhessen az ingatlanban.  
 
Záráskor ki kell fizetnie az értékbecslő munkadíját; ez általában 
300-500 eurót tesz ki. Az értékbecslő (tasador) 
törvényszerűen egy építészetben képzett szakember, ezért ha 
nincs is szüksége jelzáloghitelre, csak kétségei vannak az 
ingatlan strukturális integritásával kapcsolatban, érdemes lehet 
értékbecslést igénybe venni. 
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A zárás  
 

Az ingatlan átruházását közjegyzőnek kell igazolnia. A 
vásárló kézhez kapja az adás-vételi okiratot, miután a közjegyző 
felolvasta azt, és a jelenlevő felek rábólintanak az okirat 
tartalmára. 
 

Ezután a következőket kell bemutatni: személyazonosító 
igazolványt (vagy meghatalmazást) mindkét fél részéről, az 
eladó tulajdonjogát igazoló dokumentumot (egy jelentést 
a központi nyilvántartónak a befektetésről), és a kifizetést 
igazoló bizonylatot. A vásárló, az eladó, és a közjegyző 
aláírják a szerződést, ezáltal az okirat továbbítható az adóügyek 
intézése céljából. 

 
A zárást követően  
 

Miután mindez végbement, a következő feladat 
megbizonyosodni arról, hogy a közüzemi szolgáltatások rendben 
vannak, az adók be lettek fizetve (bővebb információ az Adók 
linken), valamint hogy az ingatlan tulajdonosváltása 
bejegyzésre került (bővebben: Ingatlan nyilvántartás).  
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Ha spanyol ingatlan van az Ön nevén, évente be kell vallania a 
jövedelemadóját és az ingatlanadót. Amennyiben Ön írt a saját 
országában érvényes végrendeletet, amely rendelkezik a spanyol 
ingatlanáról, azt javasoljuk, hogy állítson össze egy spanyol 
végrendeletet is. 
 
Adók 
 

A vásárlót terhelő adók: ingatlan-átruházási 
adó és bélyegilleték. Ha az eladó 
magánszemély, a vásárlónak ingatlan-
átruházási adót kell fizetnie. Ennek összege a 
vételár 6-10%-a, régiótól függően. 
 
Néhány régióban, mint például Andalúziában 
progresszív ingatlan-átruházási adó van 
érvényben, vagyis a fizetendő százalék a 
vételár értékén alapszik. Ha üzlethelyiséget 
vagy különálló parkolót vásárol, az átruházási 
adó 10%-nál magasabb lesz.  
 
Ha viszont az eladó egy ingatlanfejlesztő 
cég, és az épület vagy a beépítendő telek  
első alkalommal kerül eladásra, akkor a  
vásárló e helyett ÁFÁ-t fizet, vagyis  
10%-ot a lakásépítésért,  
egyébként pedig  
21%-ot. 
 
Otthonvásárláskor szintén fizetni kell 
bélyegilletéket. Ez is függ a régiótól: értéke 
0,75% és 1,5% között mozog. 
Az eladót terhelő adó: értéktöbbletadó 
(plusvalía; néhány esetben abban  
állapodnak meg, hogy a vásárló fizeti 
ezt az adót). 
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Az eladónak el kell vinnie az okiratot a városházára (vagy ahol a 
helyi adókat kell befizetni). Egy űrlap kitöltését követően az eladó 
értesítést kap arról, hogy mekkora összeget kell befizetni.  
 
Ezt az összeget az alapján számítják, hogy hány évig birtokolta 
az ingatlant a tulajdonos, valamint az ingatlan telekkönyvi értéke 
alapján. Tartsa szem előtt, hogy minden településen más a 
procedúra az értéktöbbletadó fizetésére vonatkozóan.  
 
A legjobb, ha rákérdez a közjegyzői irodában ennek a 
fizetésnek a menetére. 
 
Ingatlan nyilvántartás 
 
Az okiratot be kell jegyeztetni a helyi hivatalnál. Ez garantálja, 
hogy az ingatlan feletti tulajdonjoga teljes körűen védve legyen. 
(Néhány kisebb településen nincs hivatal, a nagyobb városokban 
pedig általában több is van – ellenőrizze az eladótól kapott eredeti 
okiratot, hogy megtudja, melyik hivatalhoz tartozik). 
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Köszönjük a Figyelmét 
 
KÖSZÖNJÜK, hogy végigolvasta a Lukentum Spanyolország 
Ingatlanvásárlási Útmutatóját.  
 
Reméljük, hogy az itt olvasott tippek, fogalmak, és általános 
információ segít Önnek a spanyolországi ingatlanba való 
befektetéshez vezető útján. Ne feledje, rendszeresen publikálunk 
cikkeket, blog posztokat, videókat, és még sok mást a 
weboldalunkon: www.lukentum.com 
 
A Lukentumnál folyamatosan foglalkozunk a spanyolországi 
ingatlanpiac témájával, és mindig rendelkezésre állunk a 
magyar vásárlók számára. Az ingatlanügynökökkel és 
ingatlanfejlesztőkkel is folyamatosan kapcsolatban állunk. 
 
Mindez azt jelenti, hogy korlátlan hozzáférésünk van több 
különböző forráshoz. Amint azt a fentebbi oldalakból láthatta, a 
spanyol ingatlanpiacon működő szolgáltatók széles választékát 
tudjuk ajánlani, beleértve jelzáloghitel-brókereket, valutaváltó 
szakembereket, ügyvédi irodákat, pénzügyi- és adótanácsadó 
irodákat, ingatlanbérlést hirdető weboldalakat és sok mást. 
Használja ki ezeket a kapcsolatokat! 

http://lukentum.com/spanyol-ingatlan-vasarlas/
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Zárszóként, az egyik nagy tiszteletben tartott ügyvéd, akit az 
olvasóinknak ajánlunk, azt mondta, hogy három kulcsfontosságú 
dolog szükséges a sikeres külföldi ingatlanvásárláshoz: 
 
• Egy jó ingatlanügynök 
• Egy jó ügyvéd 
• Egy jó valutaváltó szakember 
 
Ezzel teljes mértékben egyetértünk, de természetesen minél több 
szakember áll Ön mögött, annál jobb! Ha bármilyen tanulságot 
meg szeretne osztani másokkal, amelyet a spanyolországi 
ingatlanvásárlása során vont le, írjon nekünk e-mailt a 
lukentum@lukentum.com címre. Minden hónapban számos 
történetet és tanácsot publikálunk. 
 
Sok szerencsét kívánunk az összes terve megvalósításához! 
 
A Lukentum ingatlanértékesítés 

 06.70.634.24.99 06.70.427.24.62 

Andrea Kövári  

mailto:lukentum@lukentum.com
mailto:lukentum@lukentum.com
mailto:lukentum@lukentum.com
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Lépjen Kapcsolatba Velünk! 
  

Lukentum 
Telefon: 06.70.634.24.99 

lukentum@lukentum.com 
www.lukentum.com 

1052 Budapest, Piarista u. 4 
(Váci utca 21) 
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