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2019: MEGTORPANT A LENDÜLET
A válság óta 2018-ban kötötték a legtöbb lakás adásvételi szerződést Magyarországon, ezzel
a lakáspiac elérte a kétezres évtized első felének átlagos dinamikáját. Az adás-vételek
számának 2014 óta tartó folyamatos, egyenletes növekedése az Otthon Centrum előzetes
becslése szerint 2019-ben megállt, a tranzakciószám az egy évvel ezelőttihez képest kis
mértékben visszaesett. A lakáspiac élénkülését az elmúlt években az olcsó hitelek mellett az
is okozta, hogy az alacsony hozamkörnyezetben keresett befektetési eszköz lett a lakás,
főként Budapesten és a nagyobb vidéki városokban. A kedvező hozammal kecsegtető új
állampapír megjelenése azonban 2019-ben érezhetően csökkentette a befektetők
lakáskeresletét, miközben a babaváró hitel bejelentése a saját célra vásárlókat fogta vissza,
igaz utóbbi főleg a nyár elején volt érzékelhető, amíg nem tisztázódtak az új hitel lehetőség
pontos feltételei.
2019-ben a háztartások jövedelemének növekedése és a tartósan alacsony hitelkamatok,
fogyasztóbarát konstrukciók az év folyamán a keresleti oldalt erősítették. Ezzel szemben az új
építésű lakásokra vonatkozó ÁFA-kedvezmény kivezetése elbizonytalaníthatta a
lakásberuházókat, legalábbis sokan vélték úgy, hogy az év végi akciók ezt jelzik. Ennek
ellenére 2019-ben az Otthon Centrum nem tapasztalt az induló projektek számában
visszaesést 2018-hoz képest, inkább átstrukturálódásról lehet beszélni és az akcióknak csak
egy része volt valós ígéret. Ahogy érkeznek a piacra a 27% áfás lakások az árazás egyre
komplexebb lesz, hiszen nem csupán az áfa mértéke határozza meg egy-egy konkrét új lakás
árát és a beruházók igyekeznek a legjobb áron értékesíteni.
ADÁSVÉTELEK SZÁMA JÁRÁSONKÉNT (2019)

Forrás: Otthon Centrum (becsült adat)
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2019-ben is a főváros és a megyei jogú városok adták a lakáspiaci forgalom zömét.
Érzékelhetően erősödött a szuburbanizáció: egyre többen igyekeztek kihasználni a magas árú
városi ingatlan és a környező települések kedvezőbb árai adta lehetőséget, hogy társasházból
saját családi házba költözzenek. Ha az adásvételek számát településenként térképen
ábrázoljuk, különsen a több év tranzakcióit összegezve megfigyelhető, hogy a lakáspiac a
gazdaság tengelyeit jelentő fő közlekedési utak, autópályák mentén sűrűsödött. A nagyobb
lakosságszám több lehetséges vevőt, a nagyobb ingatlanállomány potenciálisan nagyobb
számú eladó ingatlant jelent.
A településméret mellett a földrajzi elhelyezkedés is meghatározó: ahol fejlődik a helyi
gazdaság, kedvezők a megélhetési feltételek, új munkahelyek jönnek létre, oda érdemes
költözni, a költözés pedig előbb-utóbb lakásvásárlást jelent. Továbbra is jelentős mértékben
befolyásolja a keresleti oldalt az állami támogatások rendszere, ami új elemmel, a falusi CSOKkal is bővült, ami a családok otthonteremtési támogatásának területileg differenciált eleme és
kifejezetten a lakosságát vesztő kistelepülésekre költözést segíti. Olyan településekről van
szó, amelyek az elvándorló lakosság miatt eleve nagyon kedvező ingatlanárakkal
jellemezhetők, így a jogosult családok számára nyújtott támogatás igen komoly vásárlóerőt
jelent számukra. Megítélésünk szerint kritériumoknak megfelelő falvaknak csak kis részében
fog megjelenni ennek hatására kereslet, főleg ott, ahonnan a megélhetést biztosító városi
munkahelyek még elfogadható ingázással elérhetőek. Jól mutatja a térbeli összefüggéseket,
ha a lakáspiaci fellendüléstől, vagyis 2014 óta eltelt öt év összes lakáspiaci tranzakcióját
településenként összegző térképet összevetjük a belföldi vándorlási mérleg statisztikájával (az
oda- és elvándorlók 1000 lakosra vetített számának alakulásával).
ÖSSZES ADÁS-VÉTEL 2014-2018

Forrás: KSH
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Több év adatát felhasználva még markánsabban látható, hogy a határvidékek – az osztrák
határrégiót leszámítva – valamint a belső perifériák – a Dél-Dunántúl és Északkelet
Magyarország egyes térségeinek – vándorlási mérlege csökkenő tendenciát mutat. Ezzel
szemben Budapest várostérsége – amely az agglomeráción is túlnyúlik –, Győr-Sopron
megye, valamint a Balaton térsége a beköltözők elsődleges célterülete. A tranzakciók számát
a belföldi vándorlás csak részben magyarázza, ahogyan említettük a települések lélekszáma
is meghatározó jelentőséggel bír az adás-vételek éves száma alakulásában.
ÖSSZESÍTETT BELFÖLDI VÁNDORLÁSI MÉRLEG EZER LAKOSRA VETÍTVE 2014-2018

Forrás: KSH

A 2014-ben kezdődő lakáspiaci élénkülés az adásvételek számát tekintve korántsem volt olyan
hektikus, mit a kétezres évtized elejének lakáspiaci boomja, ennek ellenére egyre többször
került szóba az ingatlan ár buborék kialakulásának veszélye. Főként Budapest elszakadása
az országos átlagár szintjétől utalt veszélyes túlfűtöttségre. Míg az adás-vételekk száma csak
a válság előtti évek átlagára állt vissza és messze nem közelítette meg a 2000-2008 évek
közötti kiugróan magas értékeket, az árak tekintetében viszonylag hamar visszakorigált a piac,
sőt igen hamar a válság előtti árakat meghaladó szintre ért a növekedés.
A Központi Statisztikai Hivatal árindexe szerint 2019 III. negyedévére a lakásárak töretlen
szárnyalása hat év után megtört. Igaz korábbi években is megfigyelhető volt az újlakások
esetében, hogy a III. negyedévben némileg csökken az árnövekedés lendülete, de ennyire
karakteres megtorpanásra nem volt még példa. A KSH adatai szerint 2019 I. negyedévében a
használt lakásárak országosan 10,3%-kal haladták meg az előző év első negyedévének
árszintjét, míg 2019 II. negyedévében már csak 2,3%-kal, a III. negyedévében pedig
megfordult a trend, a használt lakások ára 0,5%-kal csökkent az egy évvel korábbi értékhez
viszonyítva. Az új lakásoké pedig 5,5%-os majd 2,2%-os növekedést követően a III.
negyedévben 2%-kal csökkent. Természetesen egy ilyen összesített indexben nem
fejeződnek ki a területi és lakástípusonkénti eltérések.
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LAKÁSPIACI ÁRINDEX (2015 = 100%)

Forrás: KSH

Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai 2019-ben
Az Otthon Centrum értékesítési adataiból származtatott, egy lakás-négyzetméterre vetített
átlagár növekedése 2018-2019 között a téglaépítésű társasházi lakásoknál átlagosan 21%
volt. A falvakban nem volt változás, igaz ez a kategória a legkisebb arányban ezeken a
településeken található meg. A középvárosokban volt az átlagostól leginkább eltérő, 40%-ot
meghaladó növekedés, a többi településtípusban a tégla társasházi lakások árszintje átlagos
vagy átlag-közeli értékkel nőtt.
A panellakások jellemzően a legolcsóbbak a piacon, ezért a legtöbb lakásvásárló számára ez
a lakástípus a leginkább megfizethető. Ennek megfelelően ahogy nőttek az árak a lakáspiacon
a paneles épületekben lévő lakások áremelkedése volt a legdinamikusabb. A főváros belső
kerületeiben és a budai lakótelepeken 2013 óta több, mint háromszorosára nőtt az átlagos
négyzetméterár, míg a megyei jogú városokban és Pest megyében több mint kétszeres
növekedés volt megfigyelhető.
A családi házak négyzetméterárai az Otthon Centrum adatai szerint átlagosan harmadával
nőttek a válság mélypontja óta, azonban nagy a különbség az egyes településtípusok között:
Budán majdnem duplázódott az átlagár, a külső pesti kerületekben is ehhez közelített a
növekedés mértéke és a régióközpontokban is másfélszeres lett az érték 2013 óta, azonban
a kisebb településeken és a kisvárosokban jóval kisebb mértékű volt az árnövekedés.
2019 folyamán az Otthon Centrum által értékesített lakóingatlanok 40 százaléka családi ház
volt, 60% társasházi lakás. Az értékesített társasházi lakások bő negyede volt házgyári
panelből épült társasházban. A hálózat közvetítésével értékesített téglaépítésű társasházi
lakások harmada volt újépítésű. A társasházi lakások 55%-át Budapesten értékesítette a
hálózat, a fővárosban értékesített lakások 30,6 százaléka volt újépítésű ingatlan. A hálózat
segítségével létrejött adás-vételi szerződések közel negyedét a Dunától nyugatra, kevéssel
több, mint 23 százalékát pedig keletre található településeken kötötték. Az alábbi ábrasor az
értékesített lakások alapterület és vételár szerinti eloszlását mutatja be régiónként.
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LAKÁS ADÁSVÉTELI TRANZAKCIÓK BUDAPESTEN 2019-BAN

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

LAKÁS ADÁSVÉTELI TRANZAKCIÓK PEST MEGYÉBEN, 2019-BAN

Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2)
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LAKÁS ADÁSVÉTELI TRANZAKCIÓK VIDÉKEN, 2019-BAN

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

A fővárosi használt téglalakások négyzetméterára minden kerületben emelkedett a tavalyi év
azonos időszakához viszonyítva: az emelkedés mértéke minden kerületben 10%-ot
meghaladó mértékű volt. 20%-ot meghaladó mértékű átlagár-növekedés volt Budán a III., a
XII. kerületben, a pesti oldalon a VIII., IX., X., XIII. kerületben és a külső kerületek többségében
is. Budapesten négy kerületben is meghaladta a használt tégla építésű társasházi lakások
átlagos négyzetméterára a 800 ezer frointos értéket. Ebben a szegmensben a XX. kerület
bizonyult a legolcsóbbnak, itt átlagosan 454 ezer forint volt egy négyzetméter, a második
legmegfizethetőbb kerület Csepel volt, ahol majdnem fél millió forint volt a fajlagos átlagár.
Vidéken a városokban 5 %-ot meghaladó növekedés volt jellemző a tégla társasházi lakások
körében. 20% feletti átlagár növekedést tapasztalt az Otthon Centrum Győr kivételével minden
régióközpontban, míg néhány megyei jogú város, így Tatabánya és Szolnok esetében
harmadával nőttek az árak, Székesfehérváron 10% feletti volt a növekedés. A legdrágább
fajlagos áron Budapest belvárosában értékesítették a lakásokat az Otthon Centrum
tanácsadói. A vidéken legolcsóbb átlagárral jellemezhető városok, így például Békéscsaba
vagy Nagykanizsa és az V. kerületben értékesített lakások átlagos négyzetméterára között
ötszörös volt a különbség. Vidéken 400 ezer Ft/m2 értéket Debrecenben haladták meg az árak,
míg Miskolc vagy Békéscsaba 250 ezer Ft/m2 alatti fajlagos átlagárszintje jelentette 2019-ben
a másik végletet.
A házgyári panelekből épült társasházak átlagos négyzetméterára 2018-2019 között néhány
kivételtől eltekintve 20% felett nőtt a fővárosban és a megyei jogú városokban, kivével
Miskolcon, ahol 2019-ben a lakótelepi lakásokat 40 százalékkal drágábban vették, mint egy
évvel ezelőtt. Budapesten 30%-ot közelítő áremelkedés volt a ledrágább lakótelepekkel
jellemezhető III., IX. és XIII. kerületekben. A legolcsóbb paneleket a külső kerületekben
vásárolták, vidéken Salgótarján volt a negatív rekorder, ahol az amúgy szintén olcsónak
számító miskolci vagy dunaújvárosi panelek árának feléért adták-vették ezeket a lakásokat.
A családi házak szegmense a leginkább heterogén, ezért az átlagárak mozgásához képest itt
mutatkozik meg a legnagyobb szórás az egyes tranzakciók között. 2018-hoz képest a legtöbb
városban továbbra is árnövekedés volt tapasztalható, de már nem mindenütt.
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A FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI
LAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI 2019-BEN 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 KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK PANELLAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI 2019-BAN
ÉS AZ 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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A FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK CSALÁDI HÁZAINAK ÁTLAGÁRAI 2019-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)

Lakásépítés, újlakás-piac
2019 első kilenc hónapjában 27,4 ezer lakásra adtak ki építési engedélyt, ami 2,7%-kal több
az előző év első kilenc hónapjához képest. A legtöbb lakást Budapesten engedélyezték, itt
több mint 10 ezer lakás kapott engedélyt, ami 2018 hasonló időszakához képest 22%-os
növekedést jelent. A második legtöbb lakást 5,4 ezret Pest megyében engedélyezték, amely
az előző év azonos időszakához képest 8%-os visszaesést jelent. A régiók közül NyugatDunántúlon engedélyezték a legtöbb lakást: 3 000-t, a sort pedig az Észak-Magyarországi
régió zárja, ahol mindössze 730 lakás építését engedélyezték, ami azonban 8%-os
növekedést jelent 2018 első kilenc hónapjához képest.
A tavalyi év első kilenc hónapjában mintegy 10 ezer lakás kapott használatbavételi engedélyt,
amely megegyezik 2018 első kilenc hónapjának értékével. A legtöbb lakás Budapesten készült
el 2,5 ezer, míg Pest megyében 2,2 ezer lakást adtak át. Előbbinél ez 17%-os növekedést,
utóbbinál 25%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A megyék közül
a legtöbb újlakás Nyugat-Dunántúlon épült 2,1 ezer, amely 2018 első kilenc hónapjával
megegyező érték. A legkevesebb lakást az Észak-Magyarország régióban adtak át,
mindössze 233 lakást, ami azonban így is 40%-kal több az előző év első kilenc hónapjának
értékéhez képest. Az Otthon Centrum lakás beruházásokat összegző online piaci felmérése
szerint Budapesten 492 projekt, a vidéki megyei jogú városokban 326 projekt van a
megvalósítás valamilyen fázisában. 2019-ben 153 új projekt indult a fővárosban, ami a 2018
évben indult 135 projekthez képest 13,3 %-os növekedés. A vidéki városokban 2018-ban 96,
2019-ben 148 projekt indult, ami 54% növekedést jelentett. A kínálati átlagár vidéken 550 ezer
forint, Budapesten közel 1 millió foring négyzetméterenként.
(További részletek:

https://www.oc.hu/documents/w5pqbGFrw6FzcGlhY2kga8O2cmvDqXAgMjAxOSBJVi4ucGRm/ujlakaspiaci-korkep-2019-iv_4nae85m4.pdf?v=1)
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AZ ÉPÍTETT LAKÁSOK SZÁMA RÉGIÓK SZERINT (2013-2019*)

Forrás: KSH *2019 I-III. negyedéves adat

A FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI
2019-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)
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Alku és értékesítési idő
A legkisebb árengedmény a panellakásoknál volt elérhető 2019-ban
Az árengedmény mértéke 2019-ban a panellakások esetében volt a legkisebb, országos
átlagban 5,6%, ebből 3,3% volt átlagosan a szerződéskötéskori alku mértéke. Az előző
félévhez képest ez némi növekedést jelent, de csak ebben a kategóriában. 2019-ben az eladók
nem siették el az értékesítést, inkább vártak a megfelelő vevőre, akik leginkább akkor értek el
árengedményt, amikor a végső tárgyalás létrejött, különösen, ha készpénzzel fizettek.
A tégla társasházi lakások esetében a teljes árengedmény mértéke országosan 6,5% volt, ez
a tavalyi értéknek felel meg, míg a családi házaké 8,6% volt, 0,5%-kal kevesebb, mint egy
évvel ezelőtt, ebből 4%-ot, illetve 6%-ot a szerződéskötéskor engedtek az eladók. Ezek az
értékek megközelítik a válság előtt mért értékeket, de különösen a családi házak tekintetében
még elmaradnak attól. Az év közepén érzékelt keresletcsökkenés és a piaci hangulat
bizonytalanságai miatt várhatóan 2020-ban stabilizálódni fog az átlagosan elérhető
árengedmény mértéke.
AZ ÁRENGEDMÉNY VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN (2007-2019)

Forrás: Otthon Centrum

2019-ben a tégla társasházi lakások árengedménye a budapesti agglomerációban volt a
legkisebb, átlagosan 5,4%. A legnagyobb kedvezményt a kistelepüléseken adták az eladók,
átlagosan 10,5 százalékot. A budai kerületekben 7,1%, más fővárosi városrészekben, az
agglomerációban és vidéki városokban 6-6,5% volt az átlag, a régióközpontokban ennél
alacsonyabb, 5,8% átlagos kedvezményt mért az Otthon Centrum. A panelek között már
kisebb volt az eltérés, a főváros belső pesti kerületeiben volt a legnagyobb árengedmény,
7,8%, vidéken és a főváros peremén 5-7% közötti értékek voltak jellemzőek.
A legjelentősebb kedvezményt a családi házak eladói voltak kénytelenek adni vevőiknek 2019ben, ahogy a korábbi években is. A kisvárosokban és a falvakban az átlagos árengedmény
mértéke ebben a kategóriában 10% felett volt, a legkevesebb kedvezményt a külső pesti
kerületek eladói adtak a vevőknek: itt a végső eladási ár és az irányár közötti átlagos különbség
idén 7,2% volt, míg a budapesti agglomerációban 7,3%.
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Értékesítési idő
A leggyorsabban a panellakások keltek el 2019-ban. 2018-hoz képest 5 nappal hosszabb
időre, átlagosan 69,1 napra volt szükség a megbízástól a szerződéskötésig. A leggyorsabban
Budán keltek el a házgyári lakások: az átlagos értékesítési idő 2 hónap volt. A leghosszabb
időre Budapest belső kerületeiben vártak a panelek vevőikre, itt az átlagos értékesítési idő
85,5 nap volt ebben a kategóriában.
A téglalakások átlagos értékesítési ideje 87,1 nap volt, ami alig kevesebb, mint egy évvel
ezelőtt. A leggyorsabban a vidéki középvárosokban és megyei jogú városokban keltek el a
lakások (átlagosan 2,7 hónap). A kistelepüléseken ezzel szemben több, mint négy hónap volt
az átlagos értékesítési idő, ami tavalyhoz képest egy héttel hosszabb. A legnagyobb
mértékben a budapesti agglomerációban nőtt tavalyhoz képest az értékesítési: átlagosan 80,6
napról 89,5 napra.
Családi házat a legnehezebb eladni Magyarországon, annak ellenére, hogy a legtöbb család
számára ez a típus a leginkább vágyott lakhatási forma. A családi ház, mivel jellemzően egyedi
megrendelésre épül, a legkevésbé egységes ingatlantípus, úgy műszaki minőségét, mint
építészeti megjelenését tekintve, leginkább ennek köszönhető, hogy átlagosan 5,7 hónapra,
majdnem fél évre volt szükség az értékesítéshez a 2019-ben az Otthon Centrum
közvetítésével létrejött adás-vételek során.
Természetesen a település mérete befolyásolja, hogy milyen gyorsan kelnek el az ingatlanok.
2019-ban a családi házak a kisebb településeken keltek el leglassabban. Az átlagos értékhez
képest nagyjából még egy hónapra volt szükség, hogy az eladó és a vevő szerződést
kössenek. Ezzel szemben a főváros budai kerületeiben átlagosan 118 napot, a külső pesti
kerületekben 122 napot vett igénybe egy családi ház értékesítése. A budai oldalon 2018-hoz
képest mintegy két hónappal rövidült az átlagos értékesítési idő, míg a külső pesti kerületekben
egy hónappal rövidebb idő alatt keltek el a családi házak. A megyei jogú városokban az
értékesítési idő átlagos volt, azonban az egy évvel ezelőttihez képest 50 nappal lett rövidebb
az átlagos értékesítési idő.
ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ (NAP) ALAKULÁSA A FŐBB LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN
MAGYARORSZÁGON (2007-2019)
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Albérlet és befektetés
A budapesti téglalakások négyzetméterenkénti havi bérleti díja átlagosan 2.400-3.900 forint
volt a fővárosi kerületekben a 2019 folyamán megkötött szerződések adatai alapján. A
legdrágább továbbra is a XIII., az V. és az I. kerület volt, ahol a 4000 Ft/m2 havi fajlagos értéket
közelítette az átlagos bérleti díj, míg legolcsóbban, havonta átlagosan 3000 Ft/m2-nél
olcsóbban Újpesten (IV. kerület), Kőbányán (X. kerület) és néhány külső pesti kerületben
lehetett lakást bérelni Budapesten. 2018-hoz képest 2019-ben kerületek többségében 5-10%kal nőttek a bérleti díjak, de az I., II, III., valamint a X., a XI., XII. és a XIV. kerületben 10%-ot
meghaladó volt az átlagos havi bérleti díjak fajlagos értékének növekedése. A panellakások
bérleti díja kerületenként 500-700 Ft/m2-vel volt olcsóbb a téglalakások bérleti díjához képest,
a legtöbb kerületben 10% feletti volt a növekedés mértéke 2018-hoz képest.
A vidéki régióközpontokban a fővárosi díjaknál kedvezőbb áron lehetett lakást bérelni az idei
évben. Győrben 2.300 Ft/m2 volt az átlagos havi bérleti díj fajlagos értéke, Debrecenben,
Miskolcon és Székesfehérváron közel azonos áron 2.000-2.200 Ft/m2-ért, míg Pécsett és
Szegeden 1.600 Ft/m2 körül alakultak a bérleti díjak. Pécsett, Szegeden és Székesfehérváron
nem változtak 2018-hoz képest a bérlés költségei, míg a többi régióközpontban 15-30%-kal
magasabb bérleti díjak fordultak elő. A nagyvárosi panel és téglalakások bérleti díja között
nem tapasztalható lényeges eltérés.
A hosszú távú bérbeadásból elérhető nettó hozam az általány költségelszámolást választó
magánszemély bérbeadók számára – az átlagos fajlagos bérleti díj és az átlagos értékesítési
fajlagos ár figyelembe vételével – 2019-ben 5-7% volt, a tisztán bérbeadásból származó
(értéknövekedést nem tartalmazó) hozam ennél is alacsonyabb. Nem véletlen tehát, hogy a
kisebb befektetők számára a kedvező kamatú Magyar Állampapír Plusz megjelenése vonzóbb
volt, mint a lakásvásárlás, ezt 2019-ben különösen Budapesten értezte meg a piac.
TÉGLA TÁRSASHÁZI LAKÁSOK FAJLAGOS BÉRLETI DÍJÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY
FŐVÁROSI KERÜLETBEN ÉS RÉGIÓKÖZPONTBAN (FT/M2/HÓ)
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