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Az ingatlan hirdetésekről sokat lehet beszélgetni. Mi is írtunk erről , 

amikor kimondottan a mai magyar ingatlan marketinget elemezgettük. 

Most a magánhirdetések szerepét keressük és kutatjuk a zavaros magyar ingatlan 

kultúrában. Ahogy az ingyenes hirdetési oldalak szerepe felértékelődött, komoly média 

reklámokkal népszerűsítették magukat, úgy nőtt ezeken az oldalakon az ingatlan hirdetések 

száma. Bár elsősorban ezeknek a reklámoknak nem célja az ingatlan tulajdonosok, 

potenciális vásárlók, bérlők megszólítása, ma már mégis természetes jelenség, hogy ezeken 

az oldalakon is bőséges választékkal találkozhatnak az érdeklődök. Ha megkérdezzük ma 

a bérlőket és a váráslókat, hogy hol nézegetnek hirdetéseket, akkor nem az 

ingatlanközvetítők irodái lesz a válasz, hanem az internet. Az online hirdetési felületek 

sokkal fontosabbak ma, mint egy hirdetésekkel tele ragasztott utcafrontos iroda egy 

forgalmas helyen. A magánhirdetők szerepe így nem csoda, hogy egyre izgalmasabb 

kérdés, mert ezek az ingyenes oldalak könnyű és egyszerű online teret biztosítanak  

számukra. Bár ki kell emelni, hogy ma még mindig a céges hirdetések adják  az ingyeneses 

felületeken is a hirdetések többségét, de már vannak látható jelei a magánhirdetők 

bátorságának. Igenis, bátorság, mert egy ingatlan értékesítéséhez, legyen az eladás vagy 

kiadás, kell egy fajta elszántság. Ez egy munka, amihez egyrészt kellenek eszközök, 

bizonyos szintű stratégia és persze idő. Egy átlagos ingatlan tulajdonosnak a családja és a 

munkája mellett ez egy komoly plusz teher. Egy magán hirdetésből már látszik, hogy a 

mögötte lévő személy mennyire bátor, elszánt és mennyire veszi ezt komolyan. A túl 

amatőr hirdetés, a hanyag munka, a rá szánt kevés idő, a türelmetlenség vagy éppen 

mindezek ellenkezője mind mind visszaköszönnek a hirdetésekben. Ez a ház vagy lakás 

eladó felirat az ablakba, kapuba ma már kevés. Bár az online hirdetéseket nézegetve 

támadhat az az érzésünk, mintha a magán értékesítő inkább csak a szándékát szeretné 

kifejezni a hirdetésékben, ránk hatni nem igazán akar.  

 

Az ingatlan hirdetés könnyűnek tűnik, majd aztán mindenki saját maga szembesül azzal, 

hogy mennyi buktatója lehet. Magán hirdetőként pedig külön még arra is fel kell készülni, 

hogy hiába kérik udvariasan, hogy csak magán érdeklődök keressék őket, a zaklató 

hívásokat nem úszhatják meg. Ha nem figyelnek eléggé, akár viszont láthatják a hirdetéseik 

klónjait. A hirdetés halászat ma is virágzik még. Ezzel most külön nem foglalkozunk. Csak 

annyit teszünk hozzá, hogy ha van aktív hirdetésünk, akkor azért nézegessük a hirdetési 

oldalakat. Ne engedjük senkinek sem hirdetni a lakásunkat vagy házunkat a tudtunk és 

engedélyünk nélkül. Határozottan lépjünk fel minden ilyen esetben! 

 

A hirdetés még önmagában kevés, azzal foglalkozni is kell, nem csak várni a hirdetésre 

jelentkezőket. A magánhirdetőnek is tisztában kell ezzel lenni. Az ingyenes online 

felületen akár heti munkát is adhat a hirdetés frissítése, ha nem akarjuk kiemelni. Viszont 

fontos, hogy a hirdetést nem szabad magára hagyni, legyen mindig szem előtt. 

http://bpartner.blog.hu/2014/06/30/ingatlan_hirdetesek_budapesten_kepek_es_leirasok
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Aki magánhirdetőként megjelenik, annak aktív 

szerepet kell vállalnia. A hirdetések böngészése 

nem csak azért fontos, hogy megtaláljuk a klón 

hirdetéseket, hanem érdemes tisztában lenni a 

konkurenciával. Az ingatlan értékesítés is a 

versenyről szól. Az olyan alkupozíciót elősegítő 

klisé, hogy „Nem régen láttam ilyet olcsóbban” 

üres fecsegést is magabiztosan kezelhetjük. 

Egyszerűen nem engedheti meg magának egy 

magánhirdető sem, hogy ne ismerje az aktuális 

kínálatot, a környékén közvetlenül hirdetett 

ingatlan hirdetéseket. Amellett, hogy az 

információk segítenek jól pozícionálni a hirdetést, 

segíthetnek abban is, hogyan változtassunk a 

hirdetésen. Mert igenis változtatni kell, ha úgy 

érezzük erre van igény. Ha pl. a személyes 

látogatáson arról „panaszkodnak” a látogatók, 

hogy a lakás élőben sokkal tágasabb, szebb, mint 

a fotókon, akkor oldjuk meg, hogy a képek is 

visszaadják ezt. Ha viszont fordított a helyzet és 

az ingatlanunk előnyös oldalát, különböző 

trükkökkel túl hangsúlyozzuk, az bár jelenthet 

előnyt a hirdetési oldalakon, de a személyes 

találkozó varázsát azonnal meg is ölhetik. Egy 

ingatlan valós bemutatása a cél a képekkel. Tiszta, 

rendezett belső terek még mindig nem elég 

elterjedtek. Pedig újra és újra hangsúlyozni kell, 

hogy szűkítik a teret a túlzsúfolt képek. A rossz 

fényviszonyok között készült képekről nem is 

beszélve. Érdemes a legvilágosabb időszakban 

fotózni. Arra kell gondolni, hogy a hirdetés az első 

benyomás. Arra kell felépíteni a személyes 

találkozót. Nem csak szűrhetjük vele a 

lakásturistákat, akik a felületes hirdetéseket nem 

igazán tudják megkülönböztetni a profi 

munkáktól, de abszolút versenyelőnyt is jelenthet. 

A lakásturista egyébként elég figyelmetlen és csak 

a telefonszámra koncentrál a képek vagy a leírás 

helyett. Így ha furákat kérdez valaki telefonban, 

akkor hivatkozzunk a hirdetésre. Gyorsan ki fog 

derülni, hogy azt sem tudja miről beszélünk. Ha 

így van, akkor kérjük meg nyugodtan, hogy nézze 

meg a hirdetést újra, és hívjon vissza minket. 

Tipikus ilyen eset, hogy „Most nincs előttem a hirdetés…mert tegnap néztem…már úton 

Váratlan Látogató! 

 

Velünk történt meg nyáron. Egy eladó 

lakás hirdetésére folyamatosan 

jelentkeztek. Már volt egy biztos időpont. 

Így minden érdeklődőnek el lett mondva, 

hogy ha jönni szeretne, akkor előtte vagy 

utána tegye, de mindenképpen jelezzen 

vissza ha biztosan jönne. De nem jelzett 

vissza senki, így egy lakás bemutatásra 

készültünk. A lakásban voltunk, amikor 

hallani lehetett, hogy a ház folyosóján 

egy eladó lakás után érdeklődnek a 

szomszédtól. Kiderült, hogy egy ingatlan 

értékesítő cég képviseletében már 

konkrét érdeklődővel érkezett három 

ember. Meglepetésünket nem nagyon 

tudtuk leplezni, mivel mi ingatlan 

értékesítővel nem is műkődünk együtt, 

időpontunk meg aztán végképp nem volt. 

Az értékesítő már pedig határozottan 

állította, hogy neki bizony fix időpontja 

van és ő erről előre beszélt velünk. 

Ekkora már igen ingerültek lettünk, mert 

konkrétan idiótának néztek minket. A 

lakást végül a három személynek 

megmutattuk. A végén persze jött a 

puhítás a részükrél, hogy ők készpénzes 

vevők és egy nyomott áron azonnal 

megvennék. Mi persze  az egész 

helyzetet gyanúsnak éreztük, ahogy ezt a 

konkrét ajánlatot is egy ilyen feszült 

helyzetben. 

 

Utána értettük meg, hogy még azzal is 

óvatosan kell bánnunk, hogy kinek mit 

mondunk. Valószínűleg az egyik 

telefonáló ez az értékesítő volt. Aki 

természtesen szándékosan nem 

hangsúlyozta, hogy saját ügyfelének 

keres lakást. Megtudta, hogy biztosan 

mikor vagyunk kint a lakásnál. Ő 

odaszervezte a vevőjét, de erről velünk 

előre nem egyeztetett. Azt gondolhatta, 

ez a meggyőzési forma biztosabb: 

konkrét érdeklődő, vásárlási ajánlat, 

személyes meggyőzés. Így felhívjuk 

mindenki figyelmét, hogy a 

gátlástalanság nem ismer határokat. 

Legyünk nagyon óvatosak, hogy kinek 

mit mondunk. Ma már az is előfordulhat, 

hogy váratlanul állítanak be „idegenek” 

egy lakásbemutató alkalmával!  
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vagyok…valaki más nézte, stb.” Ezek általában csak kifogások. Legyünk megint bátrak és 

ne nagyon riadjunk meg, hogy merjünk irányítani. Egy tudatos vásárló vagy bérlő nem lesz 

felületes. A kalandorok meg csak az időnket rabolják. Ők a mennyiségre mennek, nem a 

minőségre. 

 

Érdekes jelenség, nem nagyon esik róla szó, de létezik. Függőséget okozhat az ingatlanok 

személyes látogatása. Egyesek fontosabbnak érzik magukat tőle. Mintha ők lennének a 

középpontban, nem is a vásárlás vagy a bérlés. Az ilyen emberek előszeretettel nézelődnek, 

mert valamilyen fura nyugalom tölti el őket ilyenkor. Vannak közöttük teljesen anyagi 

háttér nélküli perverz nézelődök is és vannak olyanok, akik bár komoly érdeklődök is 

lehetnének, de nem tudják mit akarnak, csak úgy ismerkednek. Egy szintig ez akár még 

egészséges is lehet. De amikor kiderül, hogy 15 és 30 millió között mindent megnéz, amit 

csak tud, az azért már sokszor inkább beteges. Egy komoly vásárló meghatározott feltételek 

szerint nézelődik. Bár sok vásárló néha csak akkor fogalmazza ezt meg, amikor konkrétan 

rákérdezünk. Ettől sem szabad félni. Nyugodtan kérdezzük meg, hogy mik a legfontosabb 

feltételei, miben nem akar kompromisszumot kötni. Egy személyes találkozó célja nem 

csak az, hogy bemutassuk a „termékünket”, hanem az is, hogy megismerjük a pontenciális 

érdeklődöinket. Beszélgetve velük megtudhatjuk, hogy amink van, az végülis mennyire „jó 

termék” számára vagy mennyire nem. Ha kiderül nem ez az, amit keres, nem szabad 

megijedni. Magánhirdetőként legalább olyan fontos jó kapcsolatot ápolni minden 

érdeklődővel, mint egy közvetítőnek. Egyik 

érdeklődő hozhatja a másikat. Sosem tudhatjuk a 

közösségi média világában. Egy találkozó nem csak 

azért lehet sikeres, mert a mi ingatlanunkat veszik 

meg éppen, hanem azért is, mert az adott látogató 

maga is népszerűsítheti a hirdetésünket, a mi 

tudtunkon kívül is. Pl. csak azért, mert jót 

beszélgetett velünk, jól érezte magát ott. Lehet őt 

konkrétan nem az az ingatlan érdekli, de emiatt a 

beszélgetés miatt meglátja az ingatlanban rejlő 

lehetőségeket, amit ismerőseinek a figyelmébe 

ajánl.  

 

A magánhirdetőknek ma a hirdetéseiktől függetlenül van egy láthatatlan hozzáadott 

értékük is. Nem hiába lehet szűrni a hirdetések között külön rájuk. A hirdetési oldalak is 

felismerték ennek az előnyeit. Az érdeklődök is keresik a magánhirdetőket, bár sajnos 

létező jelenség, ők is kapkodnak. Így könnyen az első hirdetést felhívják, ahelyett, hogy 

végig néznék a szűrt listát. Ha az első hirdetés céges és néhány hirdetéssel lejjebb ugyan 

azt a tulajdonosa hirdeti, akkor a magánhirdető versenyhátrányba kerül. Ezért ha valaki 

maga hirdeti az ingatlanát, akkor inkább tegye azt egyedül. Csak hátránya származik 

belőle, ha elkezd együttműködni, mert a cégek pont ott fogják hirdetni az ingatlanát, ahol 

ő is. Az ingatlanközvetítők még ma is azt hangsúlyozzák, hogy nekik vannak „vevőik vagy 

bérlőik”, de ez az ingatlan hirdetési oldalakat elnézve elég okot ad a szkeptikus 

kételkedésre. Ők is hirdetnek és egy ekkora országban pont ott, ahol mindenki más is teszi. 
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Magánhirdetőként maradjunk magánhirdetők. Inkább költsünk a hirdetésre, emeltessük ki, 

hirdessük meg fiztős oldalon. Ezzel sokkal nagyobb versenyelőnyhöz juthatunk mint egy 

szimpla együttműködéssel. Ami bár az elején költségmentes, de a végén a számla igen 

nagy lehet.  

 

A magánhirdetések szerepe látványosan nő. Ez a tendencia pedig megfordíthatatlan. 

Jelenleg nem tudni, hogy milyen hatással lesz ez a különböző franchise hálózatokra, 

akiknek rémálmuk valósul meg, hogy ha egy magánhirdető kisebb költségvetéssel maga 

veszi kézbe az irányítást, szemben ahelyett, hogy otthon ülve várja a telefont majd utána a 

nagy számlát a cégtől, hogy az értékesítés sikeres volt. Bármennyire is dolgoztak vagy 

dolgoznak ma is azon a nagyobb hálózatok, hogy megkedveltessék magukat, ez a mai napig 

nem sikerült. Túlzónak tűnő kijelentés lehet, de talán a jelenlegi ingatlanértékesítési 

kultúrán a különböző reklám stratégiák sem tudnak segíteni. Az ingyenes online tér miatt, 

pedig ma egyre költséghatékonyabban lehet hirdetni magánszemélyek számára. Az 

ingatlan értékesítés pedig leginkább a hirdetésről szól. Egy franchise hálózat zárt 

adatbázisa nem veheti fel a versenyt a hirdetési oldalak 

kínálatával.  Másodlagos kérdés ma már egy saját 

oldalon való hirdetés, mert mindent a hirdetési oldalak 

visznek. A magánhirdetők, ha még ezt nem is ismerték 

fel teljesen, egyre inkább rá fognak érezni – látva a 

növekvő magánhirdetéseket már ráéreztek – hogy a 

nem túlságosan kedvelt közvetítőket ki tudják hagyni az értékesítési folyamatból. De ne 

legyünk ennyire kritikusak, többször megkaptuk már írásaink miatt, hogy „közvetítő 

ellenesek” vagyunk. Pedig nem erről van szó, csak a szerepeket kritizáljuk sokszor. Most 

is az lesz a nagy kérdés, hogy a magánhirdetők milyen szerepet szánnak vagy 

gondolkozzunk fordítva, a közvetítők milyen szerepet tudnak majd maguknak kiharcolni 

ebben a változó környezetben. Pl. nem biztos, hogy újabb és újabb értékesítési irodákat 

kell nyitni, amikor az online tér ma mindent felülír. Hogy ez milyen kihívások elé állítja 

majd a lakóingatlan értékesítéssel foglalkozó vállalkozásokat, az még a jövő kérdése. De 

hogy az online tér költséghatékonysága miatt, a magánhirdetők újabb és újabb hulláma 

bátran hirdeti meg maga az ingatlanát, az mindenképpen hatással lesz a piacra. Szerintünk 

már most nagy hatással van. Amikor egyre inkább arra 

vágyunk, hogy egy kézből, egy telefonnal el tudjunk intézni 

mindent, akkor nem ingatlanirodákba akarunk besétálni vagy 

nehézkesen időpontokat egyeztetni egy egy ingatlan látogtás 

esetén. Sőt az online szabadság, a függetlenség, ma egyre 

inkább fontos. Saját döntéseket akarunk hozni és irányítani 

mindent, amit csak lehet. Az ingatlanértékesítésben a 

magánhirdetőket ez az egyszerű vágy motiválja, nem elfelejtve, 

hogy miért fizetne valamiért 5%+ÁFA értékesítési díjat, ha a 

töredékéből meg tudja ma már oldani ezt, ha akarja. Persze 

ismert, hogy minden ilyen esetben hangsúlyozza az értékesítő cég az ő szakmai tudását, a 

képzett értékesítőt, a különböző extra segítséket, mint a hitel, biztosítás és más közvetett 

szolgáltatások értékesítését. De most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ezt az ügyfelek 
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hogyan értékelik. Az önfényezés jól ismert marketing stratégia, viszont az ingatlanpiacon 

ez nem nagyon vált be eddig sem. A magánhirdetők növekvő száma nagyobb öntudatra 

utal. Ha pedig ez történik, akkor ezeknek a cégeknek sürgősen ki kell találniuk valami újat. 

Paradigmaváltást 2009 után sem láttunk Magyarországon. A jelenlegi piaci szereplők, már 

jól begyakorolt színjáték szerint játsszák a szerepüket. Az ügyfelek meg közben önálló 

életre keltek, mert minden lehetőség adott számukra. Az online hirdetési oldalak ma az első 

számú célpontjai a hirdetőknek. Az biztos, hogy az ingatlanos szakma is rákapott az 

ingyenes oldalakra. Ha megnézzük a számokat a két első számú ingyenes hirdetési oldalon, 

azt lehet látni az olx.hu népszerűbb a céges hirdetők körében. Így ezen az oldalon sokkal 

több az ingatlanhirdetés, számszerűen több a magánhirdetők száma is, de a nagy hirdetés 

különbség (kb. 60%-kal több hirdetés a jofogas.hu-hoz képest) a céges hirdetések miatt 

van. Amíg a magánhirdetések száma jóval kiegyensúlyozottabb a két oldal esetében, de jól 

látható, hogy az olx.hu-n több a magánhirdtés is, ami kimondottan Budapesten kívüli 

ingatlanhirdetéseket jelent. 

 

Mind a két oldalon a ház és telek/föld kategóriák országosan, ahol a magánhirdetők aránya 

jelentős. Budapesten kívül a 

magánhirdetők aktívabbak, de a 

jofogas.hu a budapesti piacon is 

népszerűbb a magánhirdetők 

körében. Az olx.hu  pedig a céges 

hirdetők körében mind 

országosan mind pedig 

Budapesten népszerűbb 

versenytársánál. Ezért az olx.hu 

országosan és Budapesten is több 

ingatlanhirdetést kínál, 

köszönhető ez a céges hirdetések 

túlsúlyának. De mindenképpen 

meg kell jegyezni, hogy  22%-kal 

több magánhirdetés van az olx.hu-n, de nem tudják ellensúlyozni a magas számú céges 

hirdetést. A jofogas.hu 2014 márciusában vásárolta fel az expressz.hu-t. Úgy néz ki, hogy 

még ezzel sem tudta felvenni a versenyt az olx.hu-val szemben, mert a 60%-os 

ingatlnahirdtési különbség országosan, igen komoly lemaradás a versenytárshoz képest. 

 

A másik ingyenes oldal, egy kimondottan 

ingatlanhirdetésekre specializálodott online 

felület. Az otthonterkep.hu  hirdetés számban 

elmarad az elmlített két oldaltól. Ez az oldal 

viszont sok szempontból speciális. Ezzel 

szemben a másik két ingyenes oldallal, viszont 

ő nem folytat komoly média kampányt. Az 

index.hu és a portfolio.hu oldalakon található 

meg lakás hirdetéseket tartalmazzó mini 

 olx.hu jofogas.hu 

Magánhirdetések 

Országás 

kb. 24% kb. 33% 

Céges hirdetések 

Országos 

kb. 76% kb. 67% 

Országosan 

60%-kal  több ingatlanhirdetés az olx.hu-n 

22%-kal több magánhirdető az olx.hu-n 

83%-kal több céges hirdetés az olx.hu-n 

Magánhirdetések 

Budapest 

kb. 10% kb. 14% 

Céges hirdetések 

Budapest 

kb. 90% kb. 86 % 

Budapesten 

23%-kal több ingatlanhirdetés az olx.hu-n 

11%-kal több magánhirdető a jofogas.hu-n 

28%-kal több céges hirdető az olx.hu-n 

http://www.olx.hu/
http://www.jofogas.hu/
http://www.otthonterkep.hu/
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felülete. Ez az oldal 100%-ban az ingatlan hirdetésekre koncentrál. Amellett, hogy a 

felülete nagyon inspiratív, sok hasznos információval szolgál ingatlan tulajdonosok és 

érdeklődök számára is. Az oldal nagy hangsúlyt helyez a különböző statisztikai adatok 

bemutatátásra, így támogatva a látogatók döntéseit. A jól megszerkesztett hirdetéseket nem 

tudják elégszer hangsúlyozni. Blogjukban rendszeresen szemezgetnek náluk lévő jó 

minőségű hirdetésekből. A térképes felületük is hozza a ma elvárt szintet, amikor az 

ingatlan hirdetéseket elhelyezkedés alapján is 

szeretjük látni. Egy szépséghibája van csak az 

oldalnak. Itt nem lehet szűrni magánhirdetésekre. Így 

nem is lehet tudni a magánhirdetők arányát. A 

hirdetéseket nézegetve, a céges hirdetések aránya 

valószínűleg nagyon jelentős lehet. Az embernek 

egyébként is az az érzése támad, hogy az ingatlan.com 

babérjai akarna törni és későbbi fizetős céges 

hirdetőkre építené fel az oldal koncepcióját. Az oldal 

mindenképpen a klasszikus ingatlanhirdető oldal 

szerepét szeretné betölteni, egyelőre díjmentesen. Az FHB Bank áll mögötte, így ezt 

felfoghatjuk egyfajta banki szerepvállalásnak is az ingatlanpiacon. Az OTP Bank  

ingatlanirodákat nyitott, az FHB egy informatív és kreatív ingatlanhirdetési weboldalt 

üzemeltet, ami jelenleg egy érdekes színfoltja a magyar ingyenes ingatlan hirdetési 

felületeknek.  

 

A magánhirdetők sem tudják megkerülni az ingatlan.com-ot. Sőt az ingatlan.com talán 

időben nyitott a magánhirdetők felé. 2db alaprajzzal ma bárki ingyen hirdethet az 

ingatlan.com-on. Átmeneti akciókkal is ösztönzi a 

magánhirdetőket, hogy nála is hirdessenek, pl. bizonyos 

árkategória alatti eladó lakást akár képekkel is lehet hirdetni 

ingyen. Ez már nyílt üzenet, hogy az ingatlan.com is érzi az 

ingyenes online felületek hatását. A magánhirdetések és a 

magánhirdetők szerepét az ingatlan.com már felismerte, pedig 

mindenkinél több ingatlanhirdetéssel rendelkezik. Az ingyenes 

hirdetési oldalak egyelőre nem veszélyeztetik a kínálatát és az 

elsőszámú verseny pozícióját.  De arra számíthatunk, hogy 

további kedvezményeket fog felajánlani a magánhirdetőknek. 

A céges ügyfélkör stabil. További gesztusok mellett számíthatunk arra, hogy állandó 

akcióvá válik egy bizonyos ár alatti teljesen ingyenes hirdetés magánhirdetőknek. A 

magánhirdetők szerepe ennél jobban talán nem is értelmezhető ma. Az ingyenes felületek 

népszerűsége az állandó média jelenlét miatt egyelőre kikezdhetetlen. A magánhirdetők 

aktivitása is egyre nagyobb lehet. Főleg ilyenkor, amikor már naponta jönnek a hírek, hogy 

az ingatlanpiac újra kezd lábra állni. Ez pedig a vásárlói oldal aktivitása mellett megfelelő 

kínálati akvitisát is kell, hogy jelentsen. A magánhirdetőket ma kétség kívül más online 

környezet várja, mint volt az pl. 2007-2008 körül. Az elmúlt hét évben az online hirdetési 

piac minden szempontból felülírta a piaci szerepeket. A magánhirdetők új lehetőséget 

kaptak a kezükbe. Meglátjuk, hogy mennyire tudnak vele élni. 

http://bpartner.blog.hu/2012/03/02/bank_ingatlan_minden_ut_a_bankba_vezet
http://www.ingatlan.com/
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