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CSÚCSOT DÖNTÖTT A LAKÁSPIAC
A válság óta 2018-ban kötötték a legtöbb lakás adás-vételi szerződést Magyarországon,
ezzel a lakáspiac elérte a kétezres évtized első felének átlagát. Bíztató, hogy a 2000-2008
között tapasztalt meglehetősen hektikus– úgy pozitív, mint negatív irányú – tranzakciószám
változások helyett 2014 óta folyamatos, egyenletes növekedés figyelhető meg, legalábbis az
adás-vételek számát tekintve. A válság előtti évek során az államilag támogatott jelzálog-hitel
termékek megjelenése majd a deviza-hitelek térhódítása adott lendületet a hazai
lakáspiacnak, majd a 2008-tól kibontakozó nemzetközi pénzügyi válság sok évre
befagyasztotta a piacot.
ADÁS-VÉTELEK 1000 LAKOSRA VETÍTETT SZÁMA JÁRÁSONKÉNT (2018*)
ÉS A BELFÖLDI VÁNDORLÉSI MÉRLEG (2015-2017**)

Forrás: *Otthon Centrum becslés és **KSH adatok

Az újraéledéshez szükség volt a deviza-hitelek kivezetésére és az új családi otthonteremtési
támogatásra, valamint a lakásépítés ösztönzésére, amit kedvezményes, 5% áfa mérték
bevezetésével kívánt elérni a kormányzat. Ezek és a kedvező kamatkörnyezet, a javuló
jövedelmi és általános gazdasági kilátások eredményeként kapott szárnyra ismét a
lakáspiac. Az olcsó hitelek mellett az alacsony hozamkörnyezet is újrapozícionálta a lakást,
mint befektetési eszközt, a forgalom jelentős hányadát ilyen célú vásárlások adták, különösen
a fővárosban és a nagyobb városokban.
ADÁS-VÉTELEK SZÁMA JÁRÁSONKÉNT (2014-2017) ÉS DINAMIKA (2016-2017 / 2014-2015)

Forrás: KSH

Ahogy nőtt a vásárlási kedv, úgy drágultak a lakások. 2018-ban Budapesten és a
megyeszékhelyeken már meghaladták a válság előtti szintet. Az árnövekedés hátterében a
lakáspiac térbeli koncentráltsága áll: leginkább a városok és városkörnyéki települések iránt
van kereslet, különösen a főváros térségében és a megyei jogú városokban és a környező
településeken. Ahol fejlődik a helyi gazdaság, van megélhetést biztosító munkalehetőség,
oda költöznek az emberek. A növekvő kereslet pedig hajtja az árakat felfelé.
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Mivel az ország össznépessége csökkenő tendenciát mutat, a költözések leginkább a belföldi
vándorlással függnek össze, ami az árak térbeli egyenlőtlenségén is látszik. A belső
vándorlás iránya az elmúlt évek adatai alapján egyértelműen Közép-Magyarország és a
nyugati határszél felé mutat, az ország peremvidékeiről, különösen északról és keletről
költöznek ide a jobb megélhetés reményében. A nyugati határszél városaiból az osztrák
munkahelyek napi ingázási távolságra vannak, a magasabb kereset lehetősége vonzza a
munkavállalókat.
A lakáspiaci aktivitás erősen összefügg a városiasodással: a lakáspiaci tranzakciók
lakosságra vetített fajlagos értékei azt tükrözik, hogy a legtöbb lakásvásárlás a nagyvárosi
térségekben, a fővárosban és környékén, valamint a Balaton parti településeken történik
Magyarországon. A Balaton térsége, különösen a fővároshoz közelebb fekvő keleti medence
egyben vándorlási célpont is. A KSH által közzétett lezárt évek adás-vételi statisztikája is a
városok, mindenekelőtt a nagyvárosok domináns szerepét mutatja: ahol sokan élnek és sok
ingatlan van, ott cserélnek gazdát a legnagyobb számban a társasházi lakások és családi
házak. A községek esetében is erős a korreláció a népességszám és a lakás adásvételek
száma között, azaz a nagyobb lélekszámú települések jellemzően nagyobb
tranzakciószámmal bírnak, azok a térségek, ahol a települések átlagos mérete nagyobb, ott
az aprófalvas térségekhez képest jelentősebb a lakáspiaci aktivitás.
A járásonként (előző oldal) és a településenként (alább) feltüntetett tranzakciószámok (a
közölt térképeken több év adatai láthatók összesítve) kirajzolják az ország fő közlekedési
folyosóit is: az M1, M7, M5, M3, és kisebb mértékben az M6 autópályák vonala lekövethető.
A KSH által lezárt és publikált teljes évekre vonatkozó adatokat elemezve (2017-ig bezárólag)
érdekes változás volt megfigyelhető. A piaci élénkülés a fővárosban és környékén indult meg,
majd fokozatosan, mintegy hullámként futott végig az említett fő közlekedési – és gazdasági
– tengelyek mentén. A negyedéves tranzakciószámok a szezonális hullámzás mellett a
fővároson belül a meghatározó területi egységek stabilitását, Pest megye nagyon enyhe
emelkedését, a megyei jogú városok és a vidéki kisebb városok, községek emelkedését
mutatják. Ha települési szinten vizsgáljuk az adásvételek számát az látható, hogy az ország
nagy területein, különösen a Dunántúl falvaiban és a határszéli településeken alig történtek
tranzakciók 2013-2017 között.
ADÁS-VÉTELEK SZÁMA TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT (BAL OLDALI GRAFIKON) ÉS
TELEPÜLÉSENKÉNT (JOBB OLDALI TÉRKÉP) 2013-2017 ÖSSZESÍTETT ADATAI

Forrás: KSH

2018-ban volt 15 éves az Otthon Centrum. Az évfordulót a cég a 2017-es év kimagasló
közvetítési eredményét rekord számú adás-vétellel túlszárnyaló eredménnyel ünnepelte
meg. A 185 iroda összesített forgalma alapján becslésünk szerint 2018-ra akár 160 ezer
lakáspiaci tranzakció sem tűnik irreális várakozásnak, 155 ezret biztosan el fogja érni az
adás-vételek száma1. Bár sok előjel mutat arra, hogy a világgazdaság és benne a hazai
gazdaság lassulása várható, a 2019-es év indulásánál még a tavalyi konjunktúra folytatása
látszik. A kereslet nem csökken, a foglalkoztatás és a bérszínvonal jótékonyan hat a
fizetőképességre és a kamat mértéke is a tavalyihoz hasonló. Óvatos optimizmussal
tekinthetünk tehát az előttünk álló 2019-es év elé.
1

A végleges számokat a KSH 2019 augusztusában fogja közzé tenni.
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A LAKÁSÁRAK ALAKULÁSA
A Központi Statisztikai Hivatal árindexe szerint Magyarországon a lakásárak immár negyedik
éve töretlenül növekednek. 2018 III. negyedévében a használt lakásárak országosan 7,0
százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának árszintjét, az új lakások drágulása
8,3% volt. 2014 év elejétől kezdve minden negyedévben átlagosan 1-5%-kal emelkedtek a
használt lakásárak Magyarországon.
Az új építésű lakások árai 2014 óta szintén emelkedtek, azonban minden év III. negyedéve
táján az emelkedés üteme lassult, 2016-ig az árak a III. negyedévben kismértékben
visszaestek. 2017 és 2018 folyamán az új építésű lakások drágulása minden negyedévben
töretlen volt, a KSH adatai alapján a használt és új építésű lakások ár növekedésben nincs
lényeges eltérés.
LAKÁSPIACI ÁRINDEX (2015 = 100%)

Forrás: KSH

Az Otthon Centrum értékesítési adataiból származtatott fajlagos (egy lakás-négyzetméterre
vetített) átlagár nominális értéke a téglaépítésű társasházi lakások esetében a főváros budai
és belvárosi részében kiugró mértékű növekedést mutatott 2014 óta, de jelentős mértékű volt
az árnövekedés a peremkerületekben és az agglomerációban is. 2018-ra az árak minden
településtípus esetében meghaladták a válság előtti értéket, de a növekedés mértéke
mindenhol jelentősen elmaradt a fővárosban tapasztaltaktól.
A panellakások esetében, mivel ez a lakás kategória jellemzően a legolcsóbb, ezért a legtöbb
lakásvásárló számára megfizethető, még meredekebb volt az árnövekedés mértéke.
A családi házak négyzetméterárai jelentős mértékű növekedést mutattak a főváros
kerületeiben és itt jelentősen meghaladta a fajlagos lakásár a válság előtti szintet. A
településméret csökkenésével azonban alacsonyabb árak és mérsékeltebb növekedés
figyelhető meg, ami a kisebb települések estében az árak stagnálását jelenti.
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HASZNÁLT TÁRSASHÁZI LAKÁSOK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2)

Forrás: Otthon Centrum

HASZNÁLT PANEL-LAKÁSOK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2)

Forrás: Otthon Centrum
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HASZNÁLT CSALÁDI HÁZAK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2)

Forrás: Otthon Centrum

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2)

Forrás: Otthon Centrum
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Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai 2018-ben
Az Otthon Centrum által 2018-ban értékesített lakóingatlanok 65%-a társasházi lakás volt. A
hálózat az értékesített lakóingatlanok 38,4%-át Budapesten értékesítette, ennek negyede új
építésű lakás volt. Az alábbi ábrán az összes fővárosi eladást tüntettük fel alapterület és
négyzetméterár vetületében. Jól látható, hogy az új lakások drágábbak a használt
ingatlanoknál. A legtöbb adásvétel 15-40 millió forint között történt, míg az új építésű lakások
esetében 20-60 millió forint közötti ársávban történt a legtöbb adásvétel.
Pest megyében a családi házak túlsúlya volt jellemző, ennek tudható be, hogy az értékesített
ingatlanok átlagos alapterülete nagyobb a fővárosban értékesített ingatlanokénál. Ahogyan a
fővárosban, az árakat leginkább a földrajzi fekvés határozza meg az fővárosi agglomerációban
is. A legolcsóbban az agglomeráció keleti szektorában, a fővárostól távolabb eső
településeken lehetett vásárolni, a legdrágább házak a nyugati, észak-nyugati szektorban, a
fővároshoz közel, illetve nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező településeken
keltek el. A legtöbb adás-vétel 10-25 millió forint értékhatár között volt.
Vidéken is nagy a különbség az új építésű és a használt lakóingatlanok ára között. A vidéken
értékesített új építésű lakások legnagyobb számban a 20-40 milliós értékhatár közé esett,
azonban a használt lakóingatlanok vételára általában nem haladta meg a 25 milliós
értékhatárt.
Az alábbi ábrasor azonos léptékben mutatja az adásvételeket. A régiós különbségeket jól
mutatja, hogy míg Budapesten a 60 millió feletti kategóriában is bőven akadt tranzakció, addig
Pest megyében és vidéken az árak tekintetében ennél olcsóbb szinten koncentrálódott a piac.
Az átlagos alapterületet vizsgálva megfigyelhető, hogy a 100 négyzetméternél nagyobb
lakóingatlanok magasabb arányban voltak jelen a fővárosi agglomerációban és a vidéki adásvételek között, mint Budapesten. 2018-ban az eladások során a fővárosban a meghatározó
méret a 30-80 m2 volt, úgy a használt, mint az új építésű ingatlanok körében.
LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK BUDAPESTEN 2018-BAN

Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2)
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LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK PEST MEGYÉBEN, 2018-BAN

Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2)

LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK VIDÉKEN, 2018-BAN

Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2)
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Négyzetméterárak alakulása Budapesten
A fővárosi használt téglalakások négyzetméterárai szinte minden kerületben emelkedtek a
tavalyi évhez viszonyítva. Az emelkedés mértéke a legtöbb kerületben 10%-ot meghaladó
mértékű volt, kivéve a legdrágább V. kerületet és a XV. kerületet, ahol ennél alacsonyabb
mértékben, de tovább emelkedtek a lakásárak. Alacsonyabb bázisról indultak a külső kerületek
– az árszintjük jellemzően az V. kerületi átlagos négyzetméterár 50%-a körül volt – azonban a
legnagyobb növekedést ezekben a kerületekben regisztrálta az Otthon Centrum. A XVIII., a
XIX. és a XXI. kerületben az előző évhez képest 21-29%-kal magasabb volt a fajlagos ár
átlaga, a legnagyobb mértékű drágulás Csepelen történt. 21-25%-kal nőtt az átlagos
négyzetméterár a felkapott VII. és VIII. kerületben, valamint a XIV. kerületben is, Újpesten
pedig 28%-kal drágultak a téglaépítésű társasházi lakások. A budai oldal kedvelt kerületei, az
I. és a II. kerület 18-20%-kal drágultak, a III., a XI. és a XII. kerületekben is bőven 10% feletti
volt a drágulás mértéke. Az átlagos négyzetméterár a fővárosban továbbra is az V. kerületben
volt a legmagasabb (898 ezer Ft/m2). A budai oldalon az I. kerület volt a legdrágább 2018-ban
(700 ezer Ft/m2).
A panellakások áremelkedése a XIII. kerület kivételével a főváros összes kerületében
meghaladta a 20%-t, de a 2017-ben legdrágább lakótelepekkel rendelkező kerületben is 15%
feletti volt a drágulás. A kedvelt III., és XI. kerületekben 20% feletti, a VIII. kerületben és a pesti
peremkerületekben – így a XVII., a XIX., a XX. és XXI. kerületben és a budai XXII. kerületben
is – 30% feletti volt a fajlagos átlagár emelkedés egy év alatt.
A fővárosi családi házak esetében a kerületek többségében néhány százalékos áremelkedés
volt, de idén kilőtt a III. kerület (30% feletti drágulás), erős növekedés jellemezte a
hagyományosan kedvelt XIV., XVI. kerületet (10% feletti drágulás), ezekhez zárkózott fel a
XVII. és XVIII. kerület is, de a külső kerületekben a legerőteljesebb, 20% feletti drágulás
Pesterzsébeten és Csepelen (XX. és XXI. kerület) volt megfigyelhető. A legmagasabb árak
továbbra is Buda hegyvidéki részén jellemzők, ahol 600 ezer forintot meghaladó összeget, sőt
a XII. kerületben 700 ezer feletti árat kértek (és kaptak) a családi házak négyzetméterért. A
legolcsóbb pesti peremkerületekben ezzel szemben 230-290 ezer Ft/m2 volt az átlagár (pl. a
XVII., a XIX., a XX. és a XXIII. kerületben).

Vidéki lakásárak
A megyei jogú városokban néhány kivételtől eltekintve a téglalakások négyzetméterár
növekedése meghaladta a 10%-t, de Békéscsabán majdnem 20%, Debrecenben 26,9%,
Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Tatabányán kevéssel 30% feletti növekedés volt
érzékelhető. A drágább városokban, így Sopronban, Győrben 14-15%-os drágulást,
Kecskeméten, Nyíregyházán, Szolnokon és a nyugati határszélen, Szombathelyen 17-19%os növekedést érzékeltünk. Pécsett viszont 5%-ot alig haladta meg az árnövekedés, míg
Salgótarjánban néhány százalékos csökkenés volt tapasztalható. Az átlagos árszint vidéken
Sopronban a legmagasabb, de nem éri el a 400 ezer forintos értéket, a nagyvárosok
többségére átlagosan négyzetméterenként 300-350 ezer forint, a keleti régióban fekvők és a
kisebb városok árszintje 150 és 270 ezer forint között szór négyzetméterenként.
A panelek ára Szolnokon, Szekszárdon, Dunaújvárosban és Egerben is kiemelkedően, 30%
felett nőtt a fajlagos átlagárat vizsgálva az előző éves értékesítési adatokhoz képest.
Csökkenés Salgótarján kivételével sehol sem volt tapasztalható, a legtöbb városban 20%
közelében vagy azt kicsit meghaladó volt a drágulás, az átlagos négyzetméterárak
Debrecenben, Sopronban és Székesfehérváron meghaladták az átlagos 300 ezer forintot. 200
ezer Ft/m2-nél olcsóbban Békéscsabán, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen,
Nagykanizsán, Szolnokon, 100 ezer Ft/m2 alatt Salgótarjánban vásároltak panel társasházi
lakásokat 2018-ban. A családi házak fajlagos ára 100 és 260 ezer Ft/m2 között maradt vidéken,
a fajlagos átlagár emelkedése egy-két város, így például Pécs és Tatabánya kivételével sehol
sem haladta meg a 10%-ot.
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FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI
LAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI 2018-BAN ÉS AZ ÉVES ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%)

Forrás: Otthon Centrum (x tengely átlagár eFt/m2; y tengely a változás mértéke % a buborék mérete a tranzakciószámmal
arányos)

FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK PANELLAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI 2018-BAN
ÉS AZ ÉS AZ ÉVES ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%)

Forrás: Otthon Centrum (x tengely átlagár eFt/m2; y tengely a változás mértéke % a buborék mérete a tranzakciószámmal
arányos)
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FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK CSALÁDI HÁZAINAK ÁTLAGÁRAI 2018-BAN
ÉS ÉS AZ ÉVES ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%)

Forrás: Otthon Centrum (x tengely átlagár eFt/m2; y tengely a változás mértéke % a buborék mérete a tranzakciószámmal
arányos)

A fővárosi agglomeráció
Mindenütt emelkedtek az árak a fővárosi agglomeráció településein. A legdrágább társasházi
lakásokat az agglomeráció nyugati szektorában, a Budakeszi járás településein adták el,
átlagosan 490 ezer Ft/m2 áron. Ezt közelítette a Duna túloldalán a Dunakeszi járás, ahol 425
ezer Ft/m2 volt a használt téglaépítésű társasházi lakások fajlagos ára 2018-ban. Az
agglomerációban is sláger volt a panel. Dunakeszin 360 ezer forintot fizettek átlagosan
négyzetméterenként, de Érden és Szentendrén ennél magasabb áron is keltek el
panellakások. A legnagyobb számban családi házakat kerestek a vásárlók: a legdrágább
házakat a Pilisvörösvári (átlagosan 45 millió Ft), a legolcsóbbakat Monori járás településein
vásárolták (átlagosan 21 millió Ft.) 2018-ban.

Balaton-part
Továbbra is a tó keleti medencéjében voltak magasabbak az árak, ahol 170-240 ezer forint
fajlagos ársávban lehetett családi házhoz jutni. A nyugati medencében ennél alacsonyabb
150-180 ezer Ft/m2 körül volt, az átlagos családi ház itt 24-25 millióért, Siófokon,
Balatonfüreden átlagosan 35 millió forintért keltek el. A használt társasházi lakásokért ennél
többet kellett fizetni: Balatonfüreden és Siófokon 1 m2-t félmillió körül, a keszthelyi járás
településein ennek feléért lehetett lakást venni. A nyaraló ingatlanok esetében Siófokon lépett
erőset a piac, ahol idén 450 ezer Ft/m2 volt az átlagár, de ennél jóval kedvezőbb áron is lehetett
nyaralókat kapni a kisebb, Budapesttől távolabb fekvő vízparti településeken. Az új építésű
ingatlanok esetében a 600 ezertől egy millióig széles tartományban kínálták a parti és
partközeli apartmanokat a keleti medence kedvelt nyaralóhelyein és a kisebb, fővárostól
távolabbi településeken is ehhez a szinthez zárkózott fel a kínálati ár.
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Lakásépítés
A Családok Otthonteremtési Kedvezménye nemcsak a társasházi lakások vásárlását, de az
egyéni családi ház építést is fellendítette. A KSH legfrisebb elérhető adatai alapján 2018 első
három negyedévében 10218 új lakás épült, 28%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott
építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma az időszakban
26 655 volt, 6,2%-kal kevesebb, mint 2017 azonos időszakában.
A lakásépítés a községekben kiemelkedő ütemben bővült (+47,4%), emellett Budapesten is
az átlagot meghaladó volt az épített lakások számának emelkedése (+29,8%). A lakásépítés
fele-fele arányban oszlott meg a természetes személyek és a vállalkozások között. Az új
épületekben használatba vett lakások legnagyobb része, 54%-a családi házban, 37%-a
többlakásos épületben, 5,3%-a lakóparkban volt.
Az építendő lakások száma Budapesten 25%-kal csökkent, a megyei jogú városokban
változatlan maradt, a többi városban 9%-kal, a községekben 7,4%-kal emelkedett. A kiadott új
építési engedélyek száma a legmagasabb a fővárosban volt (összesen 8219), ami a kiadott
engedélyek közel egy-harmada volt (30,8%). Továbbra is a városokra koncentráltódik az
építési aktivitás, legalábbis ezt jelzi, hogy itt adták ki az engedélyek 52,1%-át.
Fontos változást hozott a kormány novemberi bejelentése, ami 2023. december 31-ig továbbra
is a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok
értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek,
vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig az időpontig bejelentették.
Ez némileg csillapította a projektek indítása körüli bizonytalanságot. Az áfa mellett továbbra is
fontos árnövelő tényező az építőipar kapacitáshiánya. 2021-től pedig az energetikai elvárások
szigorodására is számítani kell az Európai Uniós előírások életbe lépésével.
FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI
2018-BAN ÉS ÉS AZ ÉVES ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%)

Forrás: Otthon Centrum (x tengely átlagár eFt/m2; y tengely a változás mértéke % a buborék mérete a tranzakciószámmal
arányos)

12

OC

LAKÁSPIACI TANÁCSADÓ

2018/Q2

Alku és értékesítési idő
A legkisebb árengedmény a panellakásoknál volt elérhető 2018-ban
Az árengedmény mértéke 2018-ban a panellakások esetében volt a legkisebb, országos
átlagban 4,4%, ebből 3,1% volt átlagosan a szerződéskötéskori alku mértéke. Az élénk
keresleti piacra jellemző, hogy az eladók inkább kivárnak, nem engednek az árból. Ennek
ellenére egy fizetőképes vevő az adás-vételt közvetlenül megelőző alku során el tud érni
árengedményt, különösen, ha készpénzzel fizet. A tégla társasházi lakások esetében a teljes
árengedmény mértéke országosan 6,9%, a családi házaké pedig 10,2% volt, ebből 4,4%-ot,
illetve 6,5%-ot a szerződéskötéskor engedtek az eladók.
A legnagyobb kedvezményt a kisvárosi és kistelepüléseken lévő családi házak tulajdonosai
voltak kénytlenek adni vevőiknek, míg legkevesebbet a külső-pesti kerületekben és a fővárosi
agglomeráció városaiban található panel társasházi lakásokért tudtak alkudni a vevők. A két
szélső átlagérték között háromszoros a különbség. Az előző évi átlagértékekhez viszonyítva a
főváros külső kerületeiben lévő családi házak esetében csökkent legnagyobb mértékben az
alku (átlagosan 2,2%-kal) míg a nagyvárosokban 1,2%-kal nagyobb lett az átlagos
árengedmény. A tégla társasházi lakások esetében a budai kerületekben átlagosan 1,8%-kal
csökkent a teljes árengedmény, az agglomerációban 1,7%-kal kevesebb volt az átlagos
árengedmény, míg a kisvárosokban a 2017 évben mért 7,1% átlagos árengedmény helyett
2018-ban ennél 5,1%-kal magasabb, átlag 12,3% volt az árengedmény mértéke.
AZ ÁRENGEDMÉNY VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN

Forrás: Otthon Centrum

A TELJES ÁRENGEDMÉNY ÁTLAGÉRTÉKE 2018-BAN
Tégla társasházi lakás
Panel társasházi lakás
Fővárosi agglomeráció
Pesti belváros
Buda
Kistelepülések
Kisvárosok
Középvárosok
Külső Pest
Nagyvárosok
Régió központok

4,3%
7,6%
6,8%
8,4%
12,3%
8,7%
5,5%
6,1%
5,6%

4,0%
5,3%
4,2%
8,0%
5,5%
4,0%
4,9%
3,9%
Forrás: Otthon Centrum

Családi ház
8,2%
10,7%
12,9%
12,9%
13,2%
7,8%
11,4%
11,7%
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Az értékesítési idő továbbra is a településmérettől és a lakástípustól
függ
A leggyorsabban a panellakások keltek el 2018-ban Magyarországon, nem meglepő, hogy
ebben a kategóriában volt a legkisebb az árengedmény is. A házgyári technológiával készült
lakások átlagos értékesítési ideje 63,2 napra csökkent. A legrövidebb idő, bő másfél hónap a
fővárosi agglomeráció városaiban, két hónap alatt Budán, a pesti peremkerületekben és a
nagyvárosokban keltek el a panelek.
Ezzel szemben a családi házak eladóinak továbbra is átlagosan több, mint fél évet, mintegy
186,9 napot kellett várni a fizető vevőre. Természetesen a település mérete és a régiós
elhelyezkedés nagymértékben befolyásolja, hogy milyen gyorsan kelnek el az ingatlanok.
2018-ban a családi házak a nagyvárosokban és a kistelepüléseken keltek el leglassabban:
vélhetően az első esetben az ár, a második kategóriában a kereslet hiánya okozta, hogy bőven
200 nap felett volt a megbízás és a tranzakció zárása között eltelt idő.
A téglalakások átlagos értékesítési ideje 89,2 nap volt, 10 nappal kevesebb, mint 2017-ben. A
leggyosabban, két és fél hónap alatt a külső pesti kerületekben találtak vevőre ezek a lakások,
annél általgosan néhány nappal hosszabb idő kellett a nagyvárosi eladóknak, míg a
kisvárosokban és a kistelepüléseken átlagosan 110-118 napra volt szükség átlagosan, míg
vevőre találtak.
ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ (NAP) ALAKULÁSA A FŐBB LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN
MAGYARORSZÁGON (2007-2018)

Forrás: Otthon Centrum

AZ ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ (NAP) 2018-BAN
Tégla társasházi lakás
Panel társasházi lakás
Agglomeráció
Belváros
Buda
Kistelepülés
Kisváros
középváros
Külső Pest
Nagyváros
Régió központ

80
92
100
119
110
94
75
77
88

51
82
58
72
87
77
57
58
61

Családi ház

170
74
178
203
198
191
157
228
176

Forrás: Otthon Centrum
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Albérlet és befektetés
Az albérleti díjak tovább emelkedtek az idei évben. A 2018-as év során összes Otthon Centrum
által bérbeadott ingatlan adatai alapján a legdrágább átlagos havi négyzetméterenkénti bérleti
díj a XIII. kerületben volt: 3600 Ft/m2/hó, ami a 2014 év során a kerületben fizett átlagérték
duplája. Az V. kerület az egész éves összesítés nyomán csak a második helyezett, így is
kimagasló, közel 3500 Ft/m2/hó az átlagosan fizetett bérleti díj. A turisztikailag is érintett belső
kerületekben 3000-3200 Ft/m2/hó, az egyetemisták által keresett VIII., IX. kerületben 26002900 Ft/m2 a mértékadó bérleti díj.
Budán a hagyományosan is drága I. kerület mellé zárkózott az egyre népszerűbb III. kerület,
ahol 3000 Ft/m2/hó körül alakult az átlagos fajlagos albérleti díj a megkötött szerződések
alapján, míg a XI. és XII. kerületekben 2800-2900 Ft/m2/hó volt a kifizetett egy négyzetméterre
vetített, átlagos albérleti díj. Aki ennél olcsóbban szeretne albérletet találni az a lakótelepeken
és a külső pesti kerületekben keresgélhet, de 2000 Ft/m2/hó alatt elfogytak a kiadó lakások
Budapesten. A legdrágább XIII. kerületben 2800, míg a szintén kedvelt XIV. kerületben 2400
Ft/m2/hó volt 2018-ban az átlagos albérleti díj a lakótelepi panelekben.
A vidéki régióközpontokban az átlagos havi bérleti díj egy négyzetméterre vetítve 1500-2100
Ft között alakult a tégla társasházi lakásoknál, míg a paneleknél 1300 – 1700 Ft/m2 volt a havi
átlagos albérleti díj.
2018-ban az egészségügyi hozzájárulást már nem kellett megfizetnie a bérbeadóknak, ami
jelentős kedvezmény. A hosszú távú bérbeadásból elérhető nettó hozam az általány
költségelszámolást választó magászemély bérbeadók számára – az átlagos fajlagos bérleti díj
és az átlagos értékesítési fajlagás ár figyelembe vételével – 2018-ban 6,4-6,8% volt. Az
alacsonyabb érték a drágább fővárosi kerületekben, a magasabb hozamtartomány a vidéki
városokban és a keresett fővárosi lakótelepeken volt elérhető. Nem véletlen, hogy továbbra is
jelentős a befektetési célú vásárlás a városi lakáspiacokon.
TÉGLA TÁRSASHÁZI LAKÁSOK FAJLAGOS BÉRLETI DÍJÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY
FŐVÁROSI KERÜLETBEN ÉS RÉGIÓKÖZPONTBAN (FT/M2/HÓ)

Forrás: Otthon Centrum

