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2016. I. félév

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és
jövőbeli ügyfeleink!

Az év elején bejelentett támogatások a már 2015
folyamán bontakozó vevői bizalmat tovább
erősítve, az év elején megszokott érdeklődés
sokszorosát, majd sokéves havi tranzakciószám
rekordot eredményeztek 2016 első félévében. Az
Otthon Centrum tapasztalatai alapján idén a KSH
által a tavalyi évben rögzített 134 ezret
meghaladó, akár 140-160 ezer körüli lakás adásvétel várható országosan.
Egy év távlatában elmondható, hogy a lakáspiac
minden tekintetben szárnyalt: a 2015 első féléve
és 2016 első hat hónapja között eltelt időben
emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési
idők, erősödött az eladók alkupozíciója.
Budapesten és a vidéki régióközpontokban a
befektetők továbbra is erős lendületet adnak a
piacnak, de egyre több a saját célra vásárló, illetve
a kedvező kamatkörnyezet csábításának engedő
és a támogatások igénybe vétele mellett, a családi megtakarításokat más, bizonytalanabbnak
tűnő befektetési formák helyett inkább a lakásvásárlásra fordító honfitársunk.
Az Otthon Centrum folyamatosan bővülő irodahálózata országszerte már 145 helyszínen áll
készen tanácsadóival, hogy Önöket céljaik elérésében segítse akár eladóként, akár vevőként
lépnek piacra. Nemcsak a megfelelő eladó ingatlant vagy vételi ajánlatot tudjuk megtalálni,
hanem hiteltanácsadóink segítségével az igénybe vehető támogatással, finanszírozással
kapcsolatos kérdéseikre is személyre szabott választ tudunk adni – forduljanak hozzánk
bizalommal!

Kühne Kata
Otthon Centrum, ügyvezető igazgató
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ÖSSZEFOGLALÓ
A LEGFONTOSABB, AMIT A PIACRÓL TUDNI LEHET
2016-ban tovább élénkült a lakáspiac Magyarországon: az első félév tapasztalatai
alapján idén akár 140-160 ezer lakáspiaci tranzakciót remél az Otthon Centrum. A
legtöbb adás-vétel a fővárosban és környékén, a nyugati határszélen, a Balaton parti
településeken, valamint a régióközpontokban koncentrálódik. Bár 2015 még nem hozott
áttörést az épített lakások számában, az idei első félév adatai, valamint a kiadott építési
engedélyek számának növekedése alapján év végére 10 ezer új lakás piacra kerülése
várható. Az online felületeken meghirdetett projektekben Budapesten nyolcezret, a
vidéki régióközpontokban pedig ezer-háromszázat meghaladó lakást számlált az Otthon
Centrum. A Családi Otthonteremtési Kedvezményt eddig elsősorban használt lakásokra
vették fel a kedvezményezettek, de az épülő lakáskínálat bővülésével 2017-ben már
komoly vásárlóerőt jelentenek majd a piacra lépő 2-3 gyermekes kedvezményezett
családok.

LAKÁSÁRAK VÁLTOZÁSA
Az árak tekintetében nem látszott csillapodni a tavaly kezdődött drágulás a lakáspiacon,
de lakástípusok és elhelyezkedés tekintetben igen változatos mértékben változtak az
árak. A képhez hozzátartozik, hogy az ország jelentős részében elenyésző számú
tranzakció történt. Ahol viszont élénk a piac, ott jellemzően 10-40% vagy ezt is
meghaladó mértékben drágultak a lakások. Vidéken a legtöbb tranzakciót 11 millió
forint körül, a fővárosban 10 és 25 millió forintos ársávban regisztrálta az Otthon
Centrum. Az új lakások zöme ennél magasabb 20-40 millió Ft értékben cseréltek gazdát,
de ennél jóval magasabb árszinten is történtek adás-vételek.

ALKU ÉS LICIT, ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐK
A válság éveiben tapasztalthoz képest 2016 első féléve során átlagosan fele annyi
kedvezményt kellett az eladóknak nyújtani. Alkudni elsősorban a szerződéskötéskor
lehet, egyre kevésbé hajlandók az eladók az eredetileg elképzelt árat önszántukból
csökkenteni az értékesítési időszakban.

LAKÁSBÉRLET, LAKÁSBEFEKTETÉS
Havonta négyzetméterenként átlagosan 1000-3000 forintot fizetünk albérletért, attól
függően, hogy vidéken vagy a fővárosban, illetve külvárosi panelban vagy belvárosi
társasházban bérelünk lakást. Az átlagos lakásárakkal számolva a lakásbefektetéssel
adózás után elérhető hozamszint 4-8%, ennél magasabb hozamot hoz a rövid távú
bérbeadás, de ebben az esetben magasabb a kihasználtság kockázata.
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VÉTEL ÉS ELADÁS
AZ ADÁSVÉTELEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
2014 hozta meg a fordulatot a lakáspiacon: az adás-vételek
számának a válság következtében 2008-tól lecsökkent és
stagnáló mértékéhez képest ez volt az első év, amikor újra
emelkedni kezdett a lakáspiaci tranzakciók száma
Magyarországon. 2015-ben a KSH adatai alapján 134 ezer
adás-vétel történt, ami kicsit kevesebb, mint a fele a válságot
megelőző csúcsértéknek, tehát van még hová fejlődnie a
piacnak. Országosan elsősorban a nagyvárosi körzetek, a
budapesti agglomeráció és a nyugati határszél a lakást
vásárlók elsődleges célpontja, jól tükrözve, hogy a
lakásvásárlás mennyire összefügg a megélhetéssel, a gazdaság
helyi teljesítményével.
2016 első félévében, részben a 2015-ben már tapasztalható
befektetői kereslet, részben az év elején beharangozott
lakáspolitikai intézkedések nyomán fokozódó érdeklődés
hatására, a tavalyihoz hasonló élénk forgalom volt
tapasztalható a lakáspiacon. Annak ellenére, hogy a
többgyermekes családok új otthonba költözését elősegítő
támogatást inkább használt lakások vásárlására vették fel a
kedvezményezettek, az ÁFA csökkentésre válaszul beinduló
vállalkozói lakásépítés egyik fontos célcsoportja lehet év
végére a CSOK-ra jogosultak népes tábora, de ennek a hatása
az épített lakásprojektek átadását követően inkább a 2017
évben fog megmutatkozni. Az Otthon Centrum az év végéig
összesen mintegy 140-160 ezer adás-vételre és mintegy 10
ezer új lakás átadására szamít.
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2015 A LAKÁSPIAC ÉLÉNKÜLÉSÉNEK ÉVE VOLT
A kétezres évtized elején tapasztalt lakáspiaci fellendülés az évtized közepére elérte
csúcspontját. 2003-ban több mint 270 ezer adásvételi szerződést kötöttek Magyarországon,
ami a hazai lakásállomány 6,59%-át érintette. A 2008-ban kibontakozó világgazdasági válság
kedvezőtlen hatása igen jelentősen visszavetette a lakások adásvételét, 2009 - 2013 között az
éves tranzakciószám alig érte el a 90 ezret. 2014 jelentette a fordulót, amikor ez a mutatószám
ismét emelkedésnek indult és az év végére meghaladta a 110 ezret. Ez a szám azonban csupán
a teljes lakásállomány 2,6 %-át jelentette. A Központi Statisztikai Hivatal által idén
augusztusban közzé tett adatok szerint 2015-ben 134 ezer lakástranzakció történt szerte az
országban, ebből Budapesten több mint 40 ezer. Ez az érték a félévvel ezelőtt közzétett
előrejelzésünket igazolta.
Az alábbi térképen a tranzakciók területi megoszlását ábrázoltuk. 1000 lakosra vetítve
járásonként 5-51 db tranzakció történt a tavalyi év során, tehát a legtöbb és a legkevesebb
fajlagos tranzakciószám között tízszeres volt a különbség. A legmagasabb érték a főváros belső
kerületeire volt jellemző, míg a legkisebb értékeket az ország társadalmi és gazdasági
szempontból kedvezőtlenebb helyzetű járásaiban regisztrálták. Ezek a számok azt is mutatják,
hogy a lakáspiac nagymértékben függ a helyi gazdaság teljesítményétől, az egyes térségekben
élők jólététől.
Az adatokat részleteiben vizsgálva látható, hogy 2015-ben Budapest VII. kerületében volt a
legmagasabb a lakástranzakciók fajlagos száma, ám ettől nem sokkal maradt el a VI. kerület
sem. Némileg alacsonyabb értékkel (40 tranzakció/1000 lakos) az V. és VIII. kerületben is
átlagon felüli volt a lakásforgalom népességszámhoz viszonyított értéke. A tíz legmagasabb
értéket egyébként szintén fővárosi kerületek érték el.
A fővároson kívül a legmagasabb érték Szegedre volt jellemző, ám a 19 tranzakció/1000 lakos
jelentősen elmarad a fővárosi értékektől. Magasabb érték volt jellemző még megyei jogú
városokat tartalmazó járások többségére is. A legalacsonyabb értékek a funkcionális
értelemben városhiányos, valamint társadalmi-gazdasági értelemben kedvezőtlen helyzetű
térségekre volt jellemző. A tíz legalacsonyabb értékkel rendelkező járás fele Borsod-Abaúj
Zemplén megyében található.
Térképen ábrázoltuk azt is, hogy az egyes járások mekkora arányban részesültek az összes
tranzakcióból. Ez alapján jóval árnyaltabb, kevésbé főváros-centrikus képet kapunk. A fővárosi
kerületek mellett a nagy régióközpontok, Szeged, Debrecen, Miskolc, Győr és Pécs
emelkednek ki azáltal, hogy az összes tranzakcióból egyenként több mint 2 százalékkal
részesültek a tavalyi évben. Egy százaléknál magasabb arányban a Gödöllői és
Szigetszentmiklósi járástól eltekintve csak megyei jogú várossal rendelkező járások
részesültek az összes tranzakcióból.
Az ingatlanpiac koncentrált piac, hiszen az adásvételek számát jelentősen befolyásolja a
helyben lévő népesség száma, valamint egyéb társadalmi- gazdasági tényezők is, így a
képzettség, a foglalkoztatottság vagy az ezzel összefüggő jövedelemszint, melyek a nagyobb
városokban kedvezőbb értéket mutatnak.
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2015-ben történt lakás tranzakciók 1000 lakosra vetítve

Forrás: KSH – Otthon Centrum szerkesztése

2015-ben történt lakás tranzakciók %-os megoszlása járásaink között

Forrás: KSH –Otthon Centrum szerkesztése
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2016 I. félév
Az Otthon Centrum saját adatai azt mutatják, hogy a 2016-os év időarányosan a tavalyi évhez
hasonlóan teljesít, ami az adás-vételek számát illeti. A 2015 év végén bejelentett kormányzati
intézkedések, különösen a Családok Otthonteremtési Kedvezményét érintő módosítások az
év első hónapjaiban rekordszámú érdeklődőt vonzottak a piacra, majd ezt követően hosszú
évek óta nem tapasztalt élénk forgalom jellemezte az április és május hónapot. Az ingatlanpiac
szezonalitásának megfelelően ezt némi enyhülés követte.
Az alábbi ábrákon az Otthon Centrum idei év első hat hónapja során megvalósult ingatlan
adás-vételeket szemléltetjük régiós bontásban. A buborék diagramon szereplő minden egyes
pont az adott méret és ár-kategóriában történő eladásokat jelenti. Minél nagyobb egy pont
mérete, annál több eladás történt az adott eladási ár és méret tartományban. A diagramon
különbséget tettünk a használt és új lakások között, előbbieket kék, utóbbiakat narancssárga
színnel ábrázoltuk.
Budapesti adásvételek méret és ársáv szerinti megoszlása (2016. I-VI. hó)
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Forrás: Otthon Centrum

A Budapesten értékesített használt ingatlanok egy jelentős részét 10-25 millió forint és 30-60
m2 nettó alapterület sávban értékesítették. Ugyanakkor mind az eladási ár mind a nettó méret
tág határok között mozog és az idei év eladásai között bőven akad nagyon drágán és vagy
nagyon nagy alapterülettel értékesített ingatlan is. A nagyobb alapterületű ingatlanok adásvétele főként a külső kerületekben volt jellemző, míg a belváros kedvezőbb részein a vételár
jóval az említett 25 millió forint felett alakult.
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Az újépítésű ingatlanok az idén tömegesen a 20-40 millió forint közötti érték tartományban
keltek el, de bőven akadtak 50-60 millió forint feletti tranzakciók is. Az említett határig az
alapterület és vételár között szorosabb összefüggés mutatkozik, mint a használt lakások
esetében leírtak. Mindez azzal indokolható, hogy az új lakások piaca a belvárosban jóval
szűkebb, míg a külső kerületek közötti árkülönbség kevésbé markáns.
Pest megyében az idei év eladási adatai alapján már néhány millió forinttól lehetett használt
ingatlant vásárolni. Az adásvételek jellemzően 5-20 millió forint közötti ár-tartományban
sűrűsödtek, mely ingatlanok alapterülete széles határok között (30-100 m2) változott. Ennél
alacsonyabb értékű ingatlanok adás-vétele főként Cegléd környékén volt jellemző, míg az
agglomeráció nyugati szektorában, a fővároshoz közeli településeken az ingatlanok magasabb
árszinten keltek el. Az új építésű lakóingatlan adás-vételek ár-tartománya 20-30 millió forint
körül sűrűsödött. Az értékesített ingatlanok nettó alapterülete jellemzően 50-100 m2 közé
esett, közöttük egyaránt voltak családi házak és társasházi lakások is.
Pest megyei adásvételek méret és ár-sáv szerinti megoszlása (2016 I.-VI. hó)
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Forrás: Otthon Centrum

Vidéken a használt ingatlanok átlagos vételára 11 millió forint volt, mely érték jóval
alacsonyabb, mint a Budapesten vagy Pest megyében tapasztalt. Jellemzően 3-15 millió forint
értéksávban történt a legtöbb tranzakció. Az említett értékhatár főként a nagyvárosokban és
a Balaton parton volt ennél magasabb és elérte a 20 millió forintot, ugyanakkor a vidéki
ingatlanok 90%-át 20 millió forintos értékhatár alatt értékesítették 2016 I. félévében. Az
eladott ingatlanok mérete nagyon változatos volt az adott érték-tartományban. A nagyobb
vidéki városok kedvezőbb belvárosi lakásai és a kistelepülések nagy alapterülettel rendelkező
családi házai egyaránt előfordultak ugyanabban az ár-sávban. Új ingatlanokat főként a
városokban értékesítettek nagyobb számban. A legtöbb új ingatlan adásvétel a 15-25 millió
forint ár-tartományban történt, az értékesített lakások alapterülete 40-100 m2 volt.
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További érdekesség, hogy a három fent említett nagy régióban (Budapest, Pest megye, vidék)
az alapterület és az értékesítési ár között megfigyelhető összefüggés, ugyanis ezen a téren is
különbség mutatkozik az ország különböző területei között. Az összefüggés Budapesten az
újépítésű ingatlanok esetében volt a legerősebb (0,75-ös korrelációs együtthatóval), de közel
ilyen erősségű összefüggés jellemezte Budapesten és Pest megyében a használt lakásokat is
(0,7-es korrelációs együttható). Ezekben a térségekben és kategóriákban emelkedett
leginkább arányosan a lakásár az alapterület növekedésével. Pest megyében az új
ingatlanokra, illetve vidéken általában gyengébb korreláció volt jellemző, vagyis ugyanazért
az összegért jóval változatosabb alapterületű ingatlanokat lehetett vásárolni.
Vidéki adásvételek méret és ár-sáv szerinti megoszlása (2016. I-VI. hó)
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Forrás: Otthon Centrum

LAKÁSÉPÍTÉS
A lakásépítés tekintetében a 2015-ös év még nem jelentett fordulópontot, azonban a kiadott
építési engedélyek számának növekedése és a megindított beruházások száma alapján 2016ban már visszatérni látszik a beruházók bizalma. A KSH féléves adatai szerint mind az épített
lakások száma, mind a kiadott építési engedélyek száma növekedésnek indult. A 2008-ban
kibontakozó gazdasági válság a lakásépítést érintette leginkább. A 2000 után ígéretesen
felívelő teljesítmény – amelynek országos csúcspontja 2004-ben volt, amikor közel 44 ezer
lakást adtak át Magyarországon –, a válság éveiben fokozatosan a 10 ezer épített lakás alá
esett vissza. Ez a trend folytatódott 2015-ben is, mindössze 7612 lakást adtak át
Magyarországon, ebből 1929 lakás a fővárosban épült.
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Tavaly országosan a természetes személyek által épített lakások aránya 59%, míg a
vállalkozások által építetteké 39% volt. Budapesten fokozódott a vállalkozók építési kedve, az
előző évhez képest az általuk épített lakások aránya az összes épített lakásból 59-ről 66
százalékra nőtt. Az építés célját tekintve 2015-ben saját használatra a lakások 55,
értékesítésre 41 százaléka épült. 2015-ben a vidéken épített lakások 65 százaléka városokban
épült. A vállalkozói lakásépítés aránya megyei jogú városokban 43%, egyéb városokban 35%,
a községekben 8% volt.
Az épített lakások száma (2000-2015)

Forrás: KSH – Otthon Centrum szerkesztése

Az idei év első felében országosan 3400 új lakás épült a KSH adatai alapján, melyből
Budapesten közel 1000 lakást adtak át. Az idei két negyedév összehasonlításában a II.
negyedévben felépült lakások száma 40 százalékkal haladta meg az előző negyedévben
felépültek számát, továbbá a féléves adat 10 százalékkal haladta meg az előző év ugyanezen
időszakában mért értéket. Mindezeket figyelembe véve idén akár 10 ezer lakás is épülhet
Magyarországon.
Szintén kedvező fordulat jellemezte az építési engedélyek számát. Idén több mint 13 ezer
lakásépítési engedélyt adtak ki, ami meghaladja a tavaly egész évben kiadott építési
engedélyek számát. A három vagy több lakásos épületekre kiadott építési engedélyek száma
a fővárosban megközelíti a háromszázat az elmúlt másfél év összesített statisztikája szerint.
Az alábbi ábrán a fővárosban kiadott három vagy több lakásos épületekre kiadott építési
engedélyek számát ábrázoltuk az épületek száma szerint 2015. január és 2016. június között.
Az ábra alapján az látszik, hogy az építési engedélyek száma különösen az elmúlt fél évben
ugrott meg. Ez alapján újépítésű lakások tömeges megjelenése 2017 első félévében várható a
fővárosi ingatlanpiacon.
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A kiadott építési engedélyek száma a fővárosban a három vagy több lakásos
épületekre az épületek száma szerint (2015. I. – 2016.VI.)
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Forrás: KSH – Otthon Centrum szerkesztése

Az idei évben átadott lakások száma a fővárosban volt a legmagasabb, hiszen közel 1000 lakást
adták át Budapesten 2016 első féléve során. Ettől nem sokkal maradt el Nyugat-Dunántúl
sem, ahol a használatbavételi engedélyt kapott lakások száma az első félév statisztikái szerint
meghaladta a 900-at. Pest megyében több mint ötszáz lakás épült. Idén az említett három
térségben adták át a lakások bő két-harmadát.
Az elmúlt évekre visszatekintve látható, hogy 2013 óta a Közép-Magyarországi és NyugatDunántúli régió részesedése az épített lakások számából 10 százalékkal nőtt, vagyis az elmúlt
három évben fokozódott a lakásépítés országon belüli területi koncentrációja. A kiadott
építési engedélyek alapján szintén az említett két régió volt a legerősebb, ám együttes
részesedésük nem érte el az 50 százalékot. Úgy tűnik, hogy bár szándék új lakások építésére
az ország más részein is van, de az építési engedélyt kapott lakásoknak ott csak kisebb része
épül fel.
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ÚJ LAKÁSPROJEKTEK
A legalább négylakásos, online piactereken meghirdetett lakásprojektek felmérése alapján a
jelenleg már épülő és tervezett új beruházások száma Budapesten közel 230. Ez lakásszámra
vetítve 8200-at meghaladó épülő és tervezett új lakást jelent. Az egy projektekben
megvalósuló lakások átlagos száma 43, ez az érték a budai kerületekben 37, a pesti
belvárosban 74. A külső pesti kerületekben átlagosan 21 lakás épül egy-egy beruházás
keretében. A belvárosi kerületekben magasabb az egy beruházás keretében megvalósuló
átlagos lakásszám (a IX. kerületben 128, a VII. és XIII. kerületben 88, a VIII. kerületben 79). A
budai és a külső pesti kerületekben átlagos vagy átlag alatti értékek jellemzők, kivéve a XVIII.
kerületet (64), Zuglót (XIV. kerület, 57), illetve a dél-budai XI. (52) és XXII. kerületet (51).
A vállalkozói lakásépítés a legélénkebb a IX., XI., XIII. és a XIV. kerületben. Városrész szinten
Középső-Ferencváros, Kelenföld, Madárhegy, Angyalföld, Vizafogó és Zugló emelhető ki. A 20
legnagyobb projekt közül 18 ezekben a városrészekben valósul meg. A 100 lakásosnál nagyobb
projektek közel 80 százaléka az említett négy kerületben koncentrálódik, ezen belül is
kiemelkedik a XIII. kerület, ahol a 100 lakásos vagy ennél nagyobb lakásszámú projektek bő 40
százaléka épül. Az új lakások számának területi megoszlása is hasonló eredményt mutat, a XIII.
kerület ebből a szempontból is felülreprezentált.
Az 50 legnagyobb lakásprojekt összes lakásának kerületi megoszlása (%)
(100%= 8824 lakás)
Kerület

Lakások (%)

13. kerület

32,46%

9. kerület

16,15%

14. kerület

14,61%

11. kerület

13,69%

8. kerület

6,82%

3. kerület

5,03%

7. kerület

4,34%

2. kerület

3,00%

6. kerület

1,19%

5. kerület

0,99%

18. kerület

0,97%

22. kerület

0,75%
Forrás: saját felmérés online hirdetések alapján

Az alábbi táblázat mutatja be a legnagyobb 20 projektet. A legjelentősebb fejlesztők többsége
évek óta vezető pozíciót tölt be a fővárosi lakásépítési piacon. A Biggeorge Property, a
METRODOM, a CORDIA, az Autóker Holding, a valamint a REAX nevét érdemes megemlíteni,
de a lakásépítési piacon tájékozottaknak ismerősen cseng az OTP Ingatlan vagy a Hermina Bau
neve is.
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Lakásszám alapján a 20 legnagyobb lakásépítési projekt Budapesten
Projekt név

Ker.

Utca

Fejlesztő

Átadás

Lakás
szám
750

1

Elite park

XI.

Budafoki út –Barázda utcaSzerémi út –Galvani utca

Jákob Ingatlan

2018.
március

2

City Home

IX.

Nádásdy u./Máriássy u.

METRODOM

2019

600

3

Allure Residence

IX.

Vágóhíd utca

ARB Invest

2017 vége

520

4

Levendula
lakópark
Budai Bolero
lakópark I. ütem
Sidi Angel
Lakópark
Divinus Lakópark

XIV.

Dorozsmai utca 203-209.
Barázda utca 1.

2017.
június
2017

439

XI.

Schweidel
Investment
Csízy &Lukács

XIII.

Teve utca 18-28.

Sidi Investments

2016 vége

328

XIII.

Röppentyű utca 32-34.

2018 év
vége

320

Sasadliget IV.
ütem
Marina Part
Prémium*
Young City

XI.

Rodostó utca

Aranypart
Ingatlanfejlesztési
alap
Biggeorge Property

2018

299

XIII.

Autóker Holding
Cordia

Még nem
elérhető
2018

294

XIII.

Danubius - Turóc - Úszódarú
utca - Marina Sétány
Kassák Lajos utca

XIII.

Révész utca

REAX

2017 vége

270

XI.

OTP Ingatlan

Még nem
elérhető
2018

267

XIII.

Mezőkövesd utca - Fehérvári
utca
Meder utca

VIII.

Corvin Sétány

CORDIA

261

III.

Pünkösdfürdő utca 38.

METRODOM

Még nem
elérhető
2016 nyár

XI

Bosnyák utca 14-18.

AKTRUS Holding

218

XIV.

Öv utca 133.

Hermina Bau

Még nem
elérhető
2017 ősz

XIV.

Egressy út 113.

CORDIA

2017 vége

190

XIII.

Lőportár utca 9.

METRODOM

176

XIII.

Dagály utca 5-7.

Biggeorge Property

2018.
január
2018 ősz

(I. ütem)

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Viza
Apartmanház
III. ütem
Tetris Ház
I. ütem
Marinagarden
I. ütem
Corvin Atrium
Metrodom
Young
Bosnyák utca
14-18.
Hermina Happy
land I-II ütem
Cordia Thermal
Zugló II. ütem
Lőportár utca 9.
Dagály
Residence

CORDIA

425

280

265

257

209

140

Forrás: saját felmérés online hirdetések alapján

A vállalkozók által épített projektekben az átlagos lakásméret 48-94 m2 között változik. A
legkisebb átlagos lakásméret a belvárosi VII. kerületet, míg a legnagyobb a XVI. kerületet
jellemzi. Az ingatlanfejlesztők által leginkább kedvelt kerületekben 60-80 m2 az épülő lakások
átlagos mérete, a budai kerületekben jellemzően nagyobb az átlagos lakásméret, mint Pesten.
Szobaszám tekintetében is hasonló a helyzet, a budai kerületek projektjei átlagosan 2,9
szobásak, a pesti kertvárosi projektekben ennél kisebb, 2,7 szobás az átlagos lakásméret, míg
a pesti belvárosi kerületekben átlagosan 2,5 szobás otthonok épülnek.
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Összességében elmondható, hogy Budapesten a vállalkozók által épített új társasházi lakások
túlnyomó többsége a belvárosi kerületekben és a budai XI. kerületben épül, de néhány
nagyobb lakásszámú projekt más kerületek egy-egy városrészében is megjelenik. A XIII. kerület
mind az új lakások, mind a projektek számát tekintve kiemelkedik. Természetesen a kerületek
határain belül is nagy különbségeket figyelhetünk meg, melyek több tényezőtől, így a
beépítettség mértékétől, a szabad telkek elérhetőségétől, az építési szabályok adta
lehetőségektől is függenek.
A lakások méretét tekintve a budai kerületek többsége az első harmadban helyezkedik el, ez
egyaránt történelmi és szabályozási okokra is visszavezethető. A XVI. kerület kiugró mértéket
mutat, aminek az oka az, hogy ebben a kerületben két új projekt egyaránt nagy alapterületű
lakásokat kínál, azonban ezek száma alacsony (39 db). A szobák átlagos száma összefüggést
mutat az átlagos lakásméretekkel. A négyzetméterárakat tekintve a budai és a belvárosi
kerületekben épülnek a legdrágább lakások, míg a (külső) pesti kerületekben jóval kedvezőbb
áron kínálják a lakásokat.
Az ország hat régióközpontjában felmérésünk szerint több mint ötven lakásberuházás van
folyamatban. A legtöbb, 18 projekt Győrben, a legkevesebb Pécsett, ahol jelenleg mindössze
két projektet hirdetnek. Az online piactereken hirdetett beruházások keretén belül mintegy
1300 lakás épülhet fel egy-két éven belül a régióközpontokban. Ezek két-harmadát két
városban, Debrecenben és Győrben adják majd át. Az épülő lakásállomány közel fele köthető
még le, a még eladatlan lakások nagyobbrészt szintén a két említett két városban találhatók.
A fővároshoz képest a projekteken belüli lakásszám jóval kisebb, nagyjából 25 lakás épül
átlagosan egy projekt keretében. A száz vagy annál több lakást tartalmazó projektek száma
kettő, ezek Debrecenben és Győrben épülnek, az 50-100 lakásos méretben szintén két
beruházás, egy pécsi és egy miskolci van a piacon.
A megvételre kínált ingatlanok alapterülete átlagosan 60-70 m2, ennél Pécsett kisebb (45 m2),
Miskolcon pedig nagyobb (80 m2) átlagos alapterületűek a még leköthető ingatlanok. A
fajlagos lakásárak 350 ezer Ft/m2 körül alakulnak régióközpontokban. Szegeden és Miskolcon
kisebb mértékben ettől elmarad, míg Győrben, Debrecenben és Székesfehérváron ennél
valamivel magasabb a kínálati átlagár.
Műszaki jellemzők alapján az épületek általában vasbeton lemezalap alapozással, pillérvázas
szerkezettel és monolit vasbeton födémmel épülnek, jellemző a lapos tető. A lakások műszaki
berendezései tekintetében beruházóként eltérő feltételekkel találkozhatunk. A padlóburkolat
a legtöbb esetben laminált padló (meleg burkolat), vagy kerámia csempe (hidegburkolat). A
konyhák és a fürdőszobák részlegesen berendezettek, esetenként választható a burkolat és a
berendezés típusa. A szaniterek általában minőségi (márkás) kerámiai szerelvények. Egyre
több projekt kínál „okos” otthonokat, azaz a lakásokat integrált épületautomatikai
megoldásokkal szerelik fel. Vidéken gyakori az emelt szerkezetkész szinten történő átadás,
nagyobb szabadságot biztosítva a vevőknek a végső kialakítás (burkolatok, szaniterek
megválasztása) tekintetében. A kulcsrakész lakásárak jellemzően legalább 10 százalékkal
magasabbak ennél a szintnél.
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ÁRAK VÁLTOZÁSA
IDÉN TOVÁBB EMELKEDTEK A LAKÁSÁRAK
Több éves csökkenés és stagnálás után 2015-ben az átlagos
lakásárak növekedési üteme elérte a 2009-es szintet és mind
az új építésű, mind a használt lakások tekintetében pozitív
növekedésre állt be. 2016 első félévében a megelőző év
azonos időszakához képest országosan 15 – 40% volt a
használt téglaépítésű társasházi lakások átlagos fajlagos
árszintjének emelkedése. A legnagyobb növekedés Budapest
belvárosi kerületeiben volt, a vidéki városokban az átlag alatt
maradt a drágulás mértéke. A panellakásoknál ennél
szélsőségesebb volt a változás mértéke, egyes fővárosi és
vidéki lakótelepeken akár 50 százalékkal drágábban keltek el
lakások, mint tavaly ugyanakkor a legtöbb vidéki városban
stagnáltak az árak. A családi házak tekintetében nem rajzolódik
ki egyértelmű trend országosan.
2016 I. féléve során a fővárosi frekventált kerületekben
átlagosan 500 ezer Ft/m2, vidéken ennek fele vagy ennél is
kevesebb volt az átlagos négyzetméterár a használt társasházi
ingatlanok esetében. Paneleket a fővárosban 250-300 ezer
Ft/m2 áron vásároltak, vidéken ennél is kedvezőbb áron
lehetett ilyen lakást venni idén. A családi házak tekintetében is
hasonló értékekről beszélhetünk. Új építésű lakásokat vidéken
300 ezer Ft/m2, Budapesten 500 ezer Ft/m2 felett lehetett
vásárolni, ebben a kategóriában, a legnagyobb mértékben a
budai III. és XI. kerületben emelkedtek az árak a tavalyi év első
feléhez képest, mintegy 40 százalékkal.
.
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HASZNÁLTLAKÁS ÁRAK ALAKULÁSA
A megyei jogú városokban és a főváros kerületeiben található használt téglaépítésű
társasházak fajlagos árai átlagosan 20-30 százalékkal emelkedtek a tavalyi év ugyanezen
időszakában tapasztalt átlagárakhoz képest. Legnagyobb mértékben a főváros belső kerületei
drágultak. Az V. és a VIII. kerületben 40 százalékkal emelkedtek a lakásárak, míg néhány
százalékkal magasabb növekedés volt jellemző a VII. és IX. kerületre. A VI. kerületben is 30
százalékot meghaladó mértékű növekedést regisztrált az Otthon Centrum a tavalyi év első
félévéhez képest. A budai kerületekben a társasházi lakások fajlagos ára 20-30 százalékkal
drágul egy év alatt. A külső pesti kerületekben az áremelkedés mértéke 15-25% körül alakult
egy év távlatában.
A vidéki városok többségében átlagos vagy átlag alatti fajlagos áremelkedés jellemezte a
használt téglalakásokat. Egyedül Szeged esetében volt tapasztalható kicsivel 30% fölötti
növekedés a tavalyi első félévi árszinthez képest. A 100 ezer főnél népesebb városokban, így
Székesfehérváron, Győrben, Kecskeméten sem érte el az áremelkedés mértéke a 20
százalékot.
Az idei év első félévében regisztrált átlagos fajlagos (egy négyzetméterre vetített) árak
tekintetében is hasonló törések voltak megfigyelhetők. 500 ezer Ft/m2 árszint jellemezte a
főváros V. és VI. kerületét, Buda hegyvidéki városrészeihez hasonlóan. A főváros kerületinek
többségében 300-500 ezer Ft/m2 volt a mértékadó. Ennél csak néhány periférián lévő
kerületben volt tapasztalható alacsonyabb árszint. A vidék városokban a használt társasházi
lakások ára nem emelkedett 300 ezer Ft/m2 fölé. Az említett árszintet leginkább Debrecen,
Győr és Sopron közelíti meg. A vidéki megyei jogú városok többségében 150-250 ezer Ft/m2
árfekvés volt mértékadó, melynél Tatabányán és Miskolcon volt jellemző alacsonyabb fajlagos
lakásár az idei év első felében.
A panellakások árai átlagosan 20 százalékkal emelkedtek a tavalyi év ugyanezen időszakához
képest. Ez az érték a fővárosban magasabb, míg a vidék városokban alacsonyabb volt. A
panellakások árai legnagyobb mértékben néhány budapesti kerületben (X., XV. és XIII.) és
Békéscsabán nőttek, ahol 30-50 százalékkal emelkedtek a tavalyi év ugyanezen időszakához
képest. Nem történt változás viszont számos megyeszékhelyen, így többek között Győrben,
Sopronban, Szolnokon, Nyíregyházán és Egerben sem emelkedtek a panelek árai egy év
távlatában.
A négyzetméterárakban, a téglalakásokkal megegyezően, a fővárosi panelekre magasabb ár
volt jellemző, mint vidéken. A legkedveltebb XIII. XI. és XIV. kerületekben 300 ezer Ft/m2 feletti
fajlagos ár volt jellemző. A többi kerületben 250-300 ezer Ft/m2 volt az átlagos árszint, ennél
csak a XVIII. és XXI. kerületek panellakásai voltak némileg olcsóbbak. A vidéki városok árszintje
ennél is alacsonyabb volt. Egyedül Győr és Sopron panellakásai közelítették meg
négyzetméterenként a 250 ezer forintot. Legolcsóbban Egerben, Miskolcon és Szolnokon
lehetett panellakáshoz jutni, ahol a fajlagos árszint kicsivel volt 100 ezer Ft/m2 felett.
A használt családi házak esetében nem ilyen egyértelműek az összefüggések, nem rajzolható
fel jellemző trend. A városok egy részében emelkedett, míg máshol csökkent a családi házak
fajlagos ára. Budapesten főként a pesti külső kerületekben 10-20 százalékkal nőttek a családi
házak átlagos négyzetméter-árai. Ennél valamivel nagyobb mértékű növekedés a XI.
kerületben és Kecskeméten volt.
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A vidéki megyei jogú városokban tíz százalék alatt maradt az áremelkedés mértéke, azonban
Pécsett, Székesfehérváron, Szombathelyen, Nyíregyházán, Szekszárdon nem volt
tapasztalható emelkedés a használt családi házak átlagos fajlagos árában. A főváros II. XI. és
XII. kerületében volt a legmagasabb az átlagár: 400-500 ezer Ft/m2. A többi kerületben és a
vidéki városok közül Sopronban, Szegeden és Debrecenben a 200-300 ezer Ft/m2 volt az
átlagos, míg a vidéki városok többségében 100-200 ezer Ft/m2 átlagáron lehetett használt
családi házakat venni 2016 első féléve során. Az Otthon Centrum adatai alapján Békéscsaba
és Zalaegerszeg kínálta eddig a legkedvezőbb vételi lehetőséget annak, aki családi házra
vágyott idén.

Balaton, Velencei-tó
A kiemelt üdülő övezetnek számító Balaton és a Velencei-tó part menti településein leginkább
használt társasházi apartmanok és családi házak vásárlása volt jellemző az idei évben.
Előbbieket jellemzően Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen keresték a vevők, míg a tó
többi településen a családi ház adás-vétel volt a meghatározó. A társasházi apartmanok
esetében egyedül Balatonfüreden történt 15 százalék körüli áremelkedés. Itt jelenleg
átlagosan 300 ezer Ft/m2, míg a Keszthelyen és Siófokon változatlan árak mellett a 200 ezer
Ft/m2 a mértékadó árszint.
A családi házak tekintetében 20 százalékot meghaladó áremelkedés a Siófoki és Marcali
járásba tartozó part menti településekre volt jellemző az idei első félév során, míg ennél kisebb
mértékű áremelkedés volt megfigyelhető a Tapolcai és Keszthelyi járásba tartozó part menti
településeken. A családi házak árszintje 150-200 ezer Ft/m2 körül mozgott. Legdrágábban
Siófokon, Balatonalmádiban és Velencei-tó környéki településeken adták-vették az
ingatlanokat. Kedvezőbb, 150 ezer Ft/m2 körüli árfekvés jellemezte a fővárostól távolabbi part
menti települések ingatlanait.

Fővárosi agglomeráció
A fővárossal érintkező agglomerációs járásokban a családi házak túlsúlya jellemző. A legtöbb
térségben 10-30 százalékos áremelkedés történt a tavalyi év ugyanezen időszakához
viszonyítva. Ennél nagyobb mértékben a Gyáli járás településein emelkedtek a családi házak
fajlagos árai. Nem történt áremelkedés a Pilisvörösvári és Vecsési járásokban. Ugyanakkor az
adatokat érdemes kellő óvatossággal kezelni, mivel járási szinten összesített értékekről
beszélünk, a fajlagos árakban egy-egy járáson belül jelentős eltérések lehetnek.
A családi házak fajlagos árában határozott ÉNY-DK-i tagoltság volt jellemző: a drágább
térségek az agglomeráció észak-nyugati szektorában találhatók (Budakeszi, Dunakeszi és
Szentendrei járások), ahol a 250 ezer Ft/m2 átlagár volt jellemző. Az agglomerációban a
legolcsóbb lakásárak a fővárostól délnyugatra elhelyezkedő térségre, így a Monori,
Szigetszentmiklósi járások településeire volt jellemző, ahol az átlagár 160 ezer Ft/m2 volt. A
fővárost körülölelő többi járásban a használt családi házakat átlagosan 160-250 ezer Ft/m2
áron vásárolták 2016 első féléve során.
Az agglomerációban a társasházak adásvétele kevésbé markáns, ezért a releváns információk
száma is korlátos. Általánosan elmondható, hogy 10-30 százalékkal emelkedtek a használt
társasházi lakások átlagárai az előző év azonos időszakához viszonyítva. A társasházak területi
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mintázata magasabb árszint mellett megegyezett a családi házakéval. Az agglomeráció északi
felében a Dunakeszi és Pilisvörösvári járásokat 300 ezer Ft/m2 árszint jellemezte, míg a
Szigetszentmiklósi és Érdi járások társasházainak fajlagos árai 200 ezer forint körül alakultak.
A bemutatott területeken kívül eső térségekről ingatlan-típusokra bontva megyei szinten
rendelkezünk adatokkal. A használt tégla építésű társasházak árai minden megyében
emelkedtek az egy évvel korábbi értékekhez képest. Legnagyobb mértékben Baranya,
Komárom-Esztergom és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, ahol az áremelkedés mértéke
meghaladta a 30 százalékot. Fajlagos ár szerint a legdrágább Győr-Moson-Sopron megye, ahol
az átlag 300 ezer Ft/m2, valamint Hajdú-Bihar megye, ahol 250 ezer Ft/m2 volt. A többi
megyében hozzávetőleg 150 ezer Ft/m2 átlagos árszint volt jellemző.
Használt társasházak négyzetméterárai
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Budapest

309 791 295 532 291 669 288 706 276 346 277 319 292 667 362 442 448 136

Kelet

202 847 195 935 177 826 171 716 179 849 165 434 174 369 169 702 184 959

Nyugat

178 516 170 862 166 782 172 544 171 464 173 916 171 880 188 618 200 287

Pest megye

244 266 231 292 221 064 223 466 202 592 190 202 189 760 211 812 230 909

Használt panellakások négyzetméterára
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Budapest

199 541 180 517 174 663 174 779 169 938 164 627 178 872 244 485 284 692

Kelet

140 903 133 761 124 022 119 903 120 505 121 961 126 630 137 399 145 575

Nyugat

153 223 136 983 136 328 135 065 136 548 133 962 142 915 172 294 166 898
Pest megye 198 740 180 678 163 447 160 793 164 149 151 653 159 902 159 180 185 655

Használt családi házak négyzetméterára
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Budapest

261 435 236 160 242 816 237 435 232 886 235 361 223 586 253 563 275 042

Kelet

166 542 146 150 145 734 131 087 122 388 124 896 129 524 127 076 129 678

Nyugat

144 662 134 485 127 948 136 503 130 298 133 724 133 664 136 799 132 565

Pest megye 179 198 179 733 182 774 176 048 164 570 167 926 154 279 171 063 184 577
Forrás: Otthon Centrum *féléves adatok

ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK ÁRAI
Azon településeken, ill. városrészekben ahol reprezentativitáshoz elegendő mértékű
tranzakcióra volt rálátásunk, az újonnan épített lakások átlagos ára jellemzően nőtt.
Legnagyobb mértékű, 40% drágulás a főváros XI. és III. kerületében volt tapasztalható 2016
első félévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az új lakás állománnyal jelentősen
bővült XIII. kerületben is közel 10 százalékkal nőttek az ingatlan árak. Sopronban és
Szombathelyen 20 százalékos drágulás volt tapasztalható egy év távlatában. Győrben nem
emelkedett az új lakások átlagos árszintje.
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Új építésű ingatlanok négyzetméterárai
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Budapest

400 701 407 989 387 457 380 349 360 313 362 832 394 953 414 547 502 193

Kelet

226 550 232 110 193 825 198 103 165 135 134 784 197 810 219 963 253 054

Nyugat

221 020 229 571 199 484 204 663 211 970 251 928 251 099 307 774 304 838

Pest megye 238 145 238 345 202 692 211 264 215 445 196 522 224 585 235 636 238 565
Forrás: Otthon Centrum *féléves adatok

Az újépítésű lakások négyzetméter-árát tekintve jelentős különbség volt a fővárosi és a vidéki
városok között. Budapest belvárosi kerületeiben (és a budai II. kerületben) 500 ezer Ft/m2 és
ezt meghaladó árszint jellemezte az új építésű ingatlanokat. Ezzel szemben vidéken a
legdrágább Sopronban 400 ezer Ft/m2 alatt volt, míg a többi városban a 300 ezer Ft/m2 értéket
sem érte el az átlagár.
A fővárosi vállalkozók által jelenleg építés alatt álló beruházásoknál sok esetben nem
publikálják az árakat (csak regisztrálni lehet vagy egyedi ajánlat kérhető), így a felmérésünk
eredménye nem teljes mértékben reprezentatív. Az alábbi táblázatban megfigyelhető, hogy
az első tíz „helyezett” a belvárosi és a budai kerületekből került ki.
Új építésű lakások átlagos kínálati ára Budapesten (Ft/m2)
Kerület

Átlagos ár (Ft/m2)

5. kerület

1 267 000

2. kerület

950 000

12. kerület

870 000

7. kerület

832 000

6. kerület

754 000

11. kerület

652 000

3. kerület

619 000

8. kerület

587 000

13. kerület

582 000

9. kerület

575 000

17. kerület

504 000

14. kerület

487 000

22. kerület

484 000

20. kerület

434 000

15. kerület

431 000

4. kerület

418 000

10. kerület

415 000

16. kerület

372 000

19. kerület

354 000

18. kerület

352 000

23. kerület

322 000
Forrás: saját felmérés online hirdetések alapján
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A legmagasabb árszintet az V. kerület képviseli, az itt megjelenő kínálati ár közel négyszerese
a legalacsonyabbnak (XXIII. kerület). A városrészeket vizsgálva is hasonló eredményeket
kapunk: a budai kerületekben az átlagos kínálati ár 721 ezer Ft/m2, a pesti belvárosi
kerületekben (Zuglót is ide számítva) 695 ezer Ft/m2, míg a külső pesti kerületekben ennél
jóval kisebb, átlagosan 443 ezer Ft/m2 áron kínálják az új építésű lakásokat.

TELEKÁRAK
A saját célú építkezésre alkalmas telkek kereslete az általános piaci fellendülésre vezethető
vissza, a kiadott építési engedélyek számának emelkedése is ezt a trendet tükrözte. 2016 első
féléve folyamán az Otthon Centrum által értékesített telkek száma meghaladta a tavalyi évben
értékesített telkek számát. Az alábbiakban a jelentősebb tranzakciószámmal rendelkező
települések telekpiacának főbb jellemzőit foglaltuk össze.
A lakásárakhoz hasonló területi különbségek figyelhetők meg az ország régiói, illetve a főváros
és a környéki települések telekárainak viszonylatában. A fővárosi agglomeráció egyes
településein és vidéken már 7-10 ezer Ft/m2 áron, a kedveltebb településeken és a külső
kerületekben 17-25 ezer Ft/m2 áron lehet telekhez jutni, a belső kerületekben. A
városközpont felé haladva ennek többszöröse a családi ház építésére alkalmas telkek ára.
Belterületi telektranzakciók átlagos jellemzői 2016 első negyedévben
Sorcímkék
Balatongyörök

Átlagos telekméret (m2)
1 562

Átlagár (Ft/m2)
7 225

Budajenő

1 173

9 661

Budakeszi

769

19 087

Budaörs

926

25 240

Budapest 02/A

825

45 935

Budapest 03

1 137

39 598

Budapest 11

756

85 684

Budapest 17

1 300

17 426

Budapest 18

724

21 982

Budapest 22

1 877

21 296

715

20 425

1 310

8 012

Gyömrő

999

7 866

Miskolc

1 073

5 648

Nagykovácsi

1 092

20 685

Páty

888

9 577

Piliscsaba

988

8 595

773

17 772

1 013

9 451

Debrecen
Érd

Solymár
Veresegyház
Forrás: Otthon Centrum
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ÁRALKU, ÉRTÉKESÍTÉS
CSÖKKENŐ MÉRTÉKŰ ALKU, GYORSABB ELADÁS
Eladó és vevő számára egyaránt fontos kérdés, hogy a
meghirdetetthez képest végül mi lesz a lakás vételára. 2016
első féléve során, országos szinten közel 8% volt az áralku
mértéke, ami a válság előtti értéket 2 százalékkal haladja meg,
viszont fele akkora, mint a válság éveiben megszokott volt.
Továbbra is csökkenő tendencia érvényesül, ami az eladóknak
kedvez. Lakástípusok szerint a legkisebb az alku mértéke a
panellakások esetén (4,5%), míg a legtöbb engedményt a
családi házak adás-vétel során érik el a vevők (11,3%). Egyre
kevésbé érzik úgy az eladók, hogy az értékesítés
eredményessége érdekében árat kell csökkenteniük a hirdetési
időszakban. Az árengedmény nagyobb részét a vevők a
szerződéskötéskor tudják elérni.
Az idei évben a leghosszabb értékesítési idő a családi házakat
jellemezte, ahol még mindig bő félév volt az átlagos
értékesítési idő, a panellakásokkal szemben, melyek átlagosan
bő két hónap alatt új tulajdonosukra találtak az idei éve első
félévének tapasztalatai alapján. A családi házak esetében
legkedvezőbb helyzetben azok voltak, akik Budapesten
kívánták értékesíteni ingatlanukat. Az értékesítési idő
tekintetében a két szélsőséget a budapesti panelek és a vidéki
családi házak jelentik. Mindhárom használt lakás kategóriában
a forgás 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, amely trend
várhatóan az idén is kitart majd. Idén legnagyobb mértékben
a családi házak értékesítési ideje csökkenhet.
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ÁRALKU
Az alku megmutatja, hogy az eredetileg meghirdetett ár hány százalékáért tudják eladni
ingatlanaikat a tulajdonosok. Az adatok alapján az látszik, hogy az alku az ország legtöbb
településen és minden lakástípus esetében jellemző volt idén is. Licitre egyedül az új építésű
lakások esetében és ott is főként néhány budapesti kerületben került sor az idei év első hat
hónap adatai alapján. Országos szinten 7,9% árengedmény volt jellemző a piacon. Ez
Budapesten 2 százalékkal kevesebb, míg az ország többi részén 2-3 százalékkal magasabb
értéket jelent. A válság előtti szinthez képest másfél százalékkal magasabb ez az érték,
ugyanakkor az eladók számára továbbra is jó hír, hogy az alku mértéke 2013-tól folyamatosan
csökken. Az említett évben a teljes árengedmény mértéke meghaladta a 14 százalékot és a
fővárosban is több mint 13% volt az engedmény mértéke. Ez pedig közel háromszor magasabb
értéket jelent, mint 2008-ban, amikor országosan 5,2 százalékos árengedmény volt jellemző a
lakáspiacon.
Az árengedmény mértéke használt lakóingatlanok esetében (2008-2016)
16%
14,2%
14%

12,4%

12%

14,4%

13,0%
11,5%

10,7%

10%
8,0%

7,9%

2015

2016*

8%
6%

5,2%

4%
2%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Forrás: Otthon Centrum *2016 I. félévi adatok

Az árengedmény mértéke a különböző lakástípusok esetében eltérő. A legkisebb mértékű
árengedmény a panellakásokra jellemző: a teljes árengedmény 4,5%. Ez az érték másfél
százalékkal marad el 2008-ban tapasztalt értéktől, ugyanakkor 4 százalékkal kisebb, mint a
csúcs évnek számító 2013-ban tapasztalt. Települési szinten nézve az alku mértéke 1-10%
között váltakozik, a kisebb árengedmény a főváros kerületeire jellemző. Ennél rosszabb alkupozícióban vannak azok az eladók, akik használt téglaépítésű társasházi lakásukat kívánják
eladni. Ők az Otthon Centrum tapasztalata szerint az eredetileg meghirdetett ár átlagosan 94
százalékáért tudták értékesíteni ingatlanjaikat az idei év első félévében. Az alku mértékében
ebben a kategóriában is szintén csökkenés figyelhető meg 2013 óta, amikor több mint 12%
árengedmény volt jellemző, ám a mostani érték még mindig egy százalékkal magasabb a
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bázisévnek tekintett 2008-hoz képest. A legtöbb településre 1-10 százalékos áralku volt
jellemző, ám ennek területi mintázata igen heterogén. Az értékesítők tapasztalata alapján
elmondható, hogy a magasabb áron kínált ingatlanoknál nagyobb árengedmény érhető el.
Teljes árengedmény különböző típusú ingatlanoknál
teljes
árengedmény
használt
téglalakás
használt tégla
ház
használt
panellakás

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

4,9%

10,2%

10,8%

12,0%

11,7%

12,3%

9,2%

6,1%

6,0%

6,6%

12,9%

17,0%

16,5%

19,3%

18,7%

16,6%

12,2%

11,3%

2,9%

7,3%

7,7%

7,9%

8,5%

8,8%

6,5%

4,7%

4,5%

Forrás: Otthon Centrum *2016 I. félévi adatok

A legnagyobb árengedményre a családi házak tulajdonosai kényszerülnek. Itt az árengedmény
mértéke 11%, jóval magasabb, mint a panel és tégla lakások esetében tapasztalt áralku. 2012
óta ebben a kategóriában is csökken az engedmény mértéke, ekkor ugyanis közel 20% volt,
ám a jelenlegi érték még jóval magasabb, mint a 2008-ban jegyzett, amikor a teljes alku
mértéke 6,5% volt a használt családi házak kategóriájában. Ennek megfelelően az
árengedmény mértéke várhatóan ebben a szegmensben fog leginkább csökkeni az
elkövetkező egy-két évben. Települési szinten az alku mértéke 1-20% között oszlik meg.
A legkisebb árengedmény az új lakások piacát jellemezte, ahol néhány fővárosi kerületben a
XIII. VI. és VII. kerület licit is kialakult az idei évben. Ez azonban nem tekinthető általános
jelenségnek, amit jól jelez az, hogy az alku mértéke országosan 6%, a fővárosban pedig 4,5%
volt idén. Fontos megjegyezni, hogy a fenti alkumértékek mindig az árengedmények átlagos
nagyságát mutatják, ennél kisebb és nagyobb árengedmények is előfordulhatnak. Az, hogy egy
eladónak mennyit kell engednie a kezdeti árból, nagyban függ attól, hogy mennyire mérte fel
reálisan a várható eladási árat, és mennyire sürgeti az értékesítés, ami miatt hamarabb
hajlandó elfogadni egy alacsonyabb piaci árat.
Az ingatlanpiacon kétféle árengedmény jellemző. Egyrészt az eladó csökkentheti az eladni
kívánt ingatlana kínálati árát (ezt nevezzük kínálati árcsökkentésnek), másrészről vevő a
szerződéskötéskor indítványozhatja a megvásárolni kívánt ingatlan vételárának csökkentését
(szerződéskötési alku). Az alábbi táblázatban az látszik, hogy a válság éveiben a kínálati
árcsökkentés értéke 0,5 százalékról 6,5% százalékra emelkedett. Ezzel szemben a
szerződéskötés során létrejövő alku csak kismértékben, 5 százalékról 8 százalékra változott.
Mindez azt jelenti, hogy a válság során a teljes árengedmény nagyobb mértékben a kínálati
árcsökkentés hatására emelkedett meg és közelítette meg a 14,5% értéket 2013-ban. Azóta
ahogyan a kínálati ár csökkentés, úgy a teljes árengedmény is csökkenő tendenciát mutat.
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Informatív lehet a szerződéskötési árengedmény viszonyulása a teljes árengedményhez, mely
érték jellemzően 50% felett alakult, vagyis az árengedmény nagyobb részét a vevők alkudták
ki a szerződés megkötésekor. Ennek aránya a válság során közel 50 százalékra csökkent
szemben 2007 évvel, mikor több mint 90% volt. Napjainkban a szerződéskötési árengedmény
aránya újra növekedőben van és 2016 eddig eladási alapján megközelítette a 70 százalékot.
Árengedmények megoszlása 2008-2016
teljes árengedmény
alku
szerződéskötéskor
kínálati ár
csökkentés
szerződéskötési
árengedmény
aránya a teljes
árengedményhez

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

5,20%

10,70%

12,40%

13,00%

14,20%

14,40%

11,50%

8,00%

7,90%

4,80%

6,80%

6,70%

7,00%

7,50%

7,80%

7,90%

5,40%

5,40%

0,40%

3,90%

5,70%

6,00%

6,70%

6,60%

3,60%

2,60%

2,50%

92,3%

63,6%

54,0%

53,8%

52,8%

54,2%

68,7%

67,5%

68,4%

Forrás: Otthon Centrum *2016 I. félévi adatok

ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ
A vevők számának növekedése az értékesítési idő csökkenésében is tetten érhető. A 2014-ben
beindult trend, miszerint az átlagos értékesítési idő tégla- és panellakások esetében csökkent
az idei év első hat hónapjában tovább folytatódott. A vevők számának növekedésével, a
vásárlók gyorsabb döntésre késztetik egymást. Az elmúlt évek gyakorlatához képest a
vevőknek nincs idejük az igényeiknek megfelelő lakás megtalálása után további ajánlatokra
várni, hiszen nem ritka, hogy a kiszemelt lakást ezen idő alatt már értékesíti tulajdonosa.
Általánosan elmondhatjuk, hogy legrövidebb idő alatt a panellakások cserélnek gazdát, míg
leghosszabb értékesítési idővel a családi házak tulajdonosai számolhatnak. A társasházak
értékesítési ideje együtt mozog a panellakásokéval, ám az értékesítési idő néhány nappal több,
mint a panelek esetében. Mindhárom használt lakástípus esetében az értékesítési idő további
csökkenésével lehet számolni az elkövetkező hónapokban, dacára annak, hogy panel és tégla
lakások esetében a trend lassulása volt tapasztalható az idei év első felében.
Átlagos értékesítési időtartam (nap) országrészenként
típus
használt tégla lakás
használt panellakás
használt családi ház

Budapest

Kelet

Nyugat

Pest megye

átlag

77,9
57,6
173,7

103,5
79,9
193,6

89,1
72,8
222,0

108,2
76,8
180,5

86,1
68,5
196,4

Forrás: Otthon Centrum *2016 I. félévi adatok
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Átlagos értékesítési idő (nap) 2008-2016 között
300
246

értékesítési idő (nap)

250

219

218

215

196

191

200
151

158

150
100

240

121
84
72

10199

120

120
93

102

88

130
101

115
94

90
62

86
68

50
0
2008

2009

2010

2011

társasházi lakás

2012
panellakás

2013

2014

2015

2016

családi ház

Forrás: Otthon Centrum

Az idei évben a leghosszabb értékesítési idő a családi házakat jellemezte, ahol még mindig bő
fél év volt az értékesítési idő, a panellakásokkal szemben, melyek átlagosan bő két hónap alatt
új tulajdonosukra találtak az idei éve első féléve során. Ugyanakkor ez az átlagos érték
területenként igen változó értékesítési időszakot jelent. A családi házak esetében
legkedvezőbb helyzetben azok vannak, akik Budapesten kívánták értékesíteni ingatlanukat. A
fővárosban az átlagos értékesítési idő kevesebb, mint fél év volt. Hasonló a helyzet Pest
megyében is, ahol jelenleg átlagosan 180 nappal lehet számolni. Ennél néhány héttel több időt
vesz igénybe az értékesítés az ország többi részén. A keleti és a nyugati országrész közötti
különbség abban érhető tetten, hogy nyugaton több adásvételt regisztrált az Otthon Centrum
a kisebb településeken, ahol az értékesítési idő jellemzően hosszabb, mint a nagyobb
városokban.
A tégla lakások értékesítési ideje országos átlagban kevesebb volt, mint három hónap. Ez az
érték fővárosban volt a legrövidebb, ahol átlagosan 78 nap alatt keltek el a téglaépítésű
társasházi lakások. Természetesen itt is érvényesül az elv, hogy a jó fekvésű és/vagy jó áron
kínált ingatlanok gyorsabban, míg a drágább, kevésbé frekventált helyen fekvő lakások
hosszabb idő alatt cserélnek gazdát. A nyugati országrészben három hónap, míg Pest
megyében és a Dunától keletre fekvő területeken ennél egy-két héttel hosszabb idő alatt
keltek el a használt társasházi lakások az idei év első felében tapasztaltak alapján.
A panellakások értékesítési ideje a legrövidebb: a hirdetés feladásától számított átlagosan bő
két hónap alatt új tulajdonosa lesz ezen ingatlanoknak. Az értékesítési idő itt is a fővárosban
volt a legrövidebb: átlagban kevesebb, mint két hónap. Az ország többi részén jellemzően két
és fél hónap értékesítési idővel érdemes számolniuk azoknak, akik eladni kívánják
panellakásukat.
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BÉRLETI PIAC
EMELKEDŐ BÉRLETI DÍJAK, VONZÓ BEFEKTETÉS
2016 első féléve során jellemzően havi 50 és 200 ezer forint
közötti összeget fizettek a bérlők az albérletekért országosan.
A bérleti díjak a tavalyi év azonos időszakához képest 5-20
százalékkal nőttek, ezen belül Budapesten és néhány
nagyvárosban ennél nagyobb mértékben, akár 40 százalékkal
nőttek a fajlagos bérleti díjak tavaly óta.
A bérbevett lakások áltagos alapterülete 60-70 m2 volt, e
tekintetben nem volt nagy különbség a fővárosi és a vidéki
albérletek között, a bérleti díjakban annál inkább: a
legdrágább fővárosi kerületekben háromezer forintot is
meghaladta a havonta, négyzetméterenként fizetett bérleti díj,
míg a vidéki városok panelházaiban ezzel szemben csupán
1000 Ft/m2/hó volt az átlagos díj.
Az első félév adatai alapján, Budapesten az átlagos lakbér 140
ezer forint volt havonta, vidéken ennél kedvezőbben, 60-70
ezer forintért lehetett albérletet találni. Az alacsony
kamatoknak köszönhetően továbbra is vonzó befektetés a
lakás: az alternatív befektetésekhez képest továbbra is
kedvező a lakásbérbeadással elérhető 4-8 százalékos adózás
utáni hozamszint és a befektetési célú vásárlásokra az olcsó
hitelek is ösztönzően hatnak.
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BÉRLETI DÍJAK ALAKULÁSA
A 2016 első félévében az Otthon Centrum által bérbe adott lakások zöme a 30-60 m2
alapterületű és a bérleti díj tekintetében az 50-200 ezer Ft/hó tartományba esett, de ennél
jóval változatosabb a kép, hiszen a lakás típus és az elhelyezkedés függvényében ennek
többszörösére is volt példa akár a méreteket, akár a fizetett bérleti díjat vesszük alapul.
Jellemző albérleti díjak a bérelt lakás alapterületének függvényében (2016. I. félév)

Forrás: Otthon Centrum

A bérleti díj növekedés tekintetében országosan 5-20 százalékkal nőttek az árak a tavalyi év
átlagához képest. Ennél nagyobb mértékű, akár 30-40 százalékos növekedés Budapest külső
és olcsóbb pesti kerületeiben volt jellemző, továbbá Miskolcon, és Sopronban regisztrált az
Otthon Centrum jelentősebb bérleti díj emelkedést az év első hat hónapja során. Nem volt
számottevő növekedés Budapest V. és VI. kerületében (ahol eleve az átlagnál magasabb
lakásbérleti díjak jellemzőek) továbbá néhány egyetemi városban, így Győrben, Szegeden és
Pécsett sem.
2016-ban Budapest belső kerületeiben a használt téglalakások fajlagos albérlet díjai havonta
3000 Ft/m2 környékén alakultak. Évek óta közkedvelt az V. és a XIII. kerület, ahol ennél
magasabb, átlagosan 3200 Ft/m2 bérleti díjat kellett fizetni a lakásbérlőknek. A legdrágább a
budai II. kerület, ahol az átlagos havi négyzetméterenkénti bérleti díj közel 3400 Ft volt az első
félévi tranzakciók alapján. A belváros többi kerületében 2500-3000 Ft/m2 volt a mértékadó
átlagos havi fajlagos bérleti díj a használt téglalakásoknál. A vidéki városok albérletei
jelentősen olcsóbbak. A legdrágább Sopron, ahol 2000 Ft/m2 felett lehet lakást bérelni. A többi
egyetemi városban 1500 Ft /m2 átlagos fajlagos bérleti díjszint a jellemző, ám Pécsett vagy
Szegeden még ennél is olcsóbb albérletekkel is találkozott az Otthon Centrum.
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A panellakásoknál idén Budapesten átlagosan 2000-2500 Ft/m2 a bérleti díj havonta, míg a
vidéki városokban 1000-1500 Ft/m2 a jellemző. Az árnövekedés 5-10% volt a tavalyi
átlagértékhez képest. Ennél nagyobb növekedést a XIII. és XIV. kerületek lakótelepei esetében
tapasztaltunk.
A fajlagos bérleti díjak mutatják, hogy jellemzően a kedvelt, magas presztízsnek örvendő budai
és pesti belső kerületekben drágább lakást bérelni. Ha a bérelt lakások átlagos alapterületét is
figyelembe vesszük, más sorrend alakul ki: a fajlagosan olcsónak tűnő, de nagyobb
alapterületű társasházi lakásokért, családi házakért összességében többet kell fizetni. Ennek
megfelelően a külső pesti XVI. kerületben a havonta megfizetett átlagos bérleti díj magasabb,
mint a IX. kerületi átlagos érték, illetve a III. kerület a felkapott belső pesti kerületekkel
vetekedik a havonta fizetendő átlagos bérleti díj tekintetében.
A legtöbb bérbevett lakás 60-70 négyzetméteres, vagy ennél kisebb volt idén és ebben nincs
nagy különbség a főváros és a vidéki városok tekintetében. Ugyanakkor, míg Budapesten az
átlagos méretű lakásért 140 ezer forintot fizetnek, ennél jóval kedvezőbben lehet lakást
bérelni Tatán, Győrben vagy Kecskeméten. A legkedvezőbb bérleti díjak az átlagos lakásméret
alapján Pécsett, Nyíregyházán és Miskolcon voltak az elmúlt félévben ahol 60-70 ezer forintért
lehetett albérletet találni, de a Debrecenben bérbe adott átlagosan 60 négyzetméteres
lakásokért átlagosan 91 ezer forintot fizetnek havonta.
Havonta átlagosan fizetendő bérleti díj és a bérbe adott lakások átlagos alapterülete

Forrás: Otthon Centrum

Lakásbérlés helyett Budapesten és vidéken is jellemző a befektetési célú vásárlás, hiszen
amellett, hogy a betéti kamatok is rekord mélységben vannak, az elmúlt két év lakáspiaci
élénkülésének meghatározó szereplői voltak azok a kisbefektetők, akik megtakarításaikat
lakásba fektették.
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HOZAMOK
Az ingatlanárak emelkedése mellett a bérleti díjak is magukhoz tértek és stabil növekedést
mutattak az elmúlt másfél év során. A frekventált területeken – egyetemek, főiskolák
közelében, jelentős új munkaerő kereslettel rendelkező városokban – biztos bevételre lehet
számítani az ingatlankiadásból.
Elméleti számítással mutatjuk be a bérbeadásból származó hozamot. A modellben 10 éves
befektetési periódussal számoltunk, ami azt jelenti, hogy az első évben megvásárolt lakást tíz
évre bérbe adja az új tulajdonosa, majd a tízedik év végén értékesíti azt. A modellben az alábbi
feltételezésekkel éltünk:










Az ingatlan értéknövekedés tekintetében 0-22% reálérték növekedést modelleztünk.
Az ingatlan megszerzésekor a hatályos illetékekkel és 1 százalékos ügyvédi díjjal
számoltunk. Az ingatlan megvásárlása teljes egészében önerőből történik.
Az infláció értékét a 10 év alatt évente átlagosan 2,77 százalékban állapítottuk meg.
A tulajdonos a második évtől kezdve évente, reálértékben az ingatlan értékének 1
százalékát fordítja karbantartásra, illetve az ötödik és az utolsó évben ennek ötszörösét
felújításra. Az egyes évek felújítási költségeit az infláció értékével indexáltuk.
Az éves bérleti díj bevételből fizetendő adó mértékét a jelenlegi 15 százalékos SZJA
kulccsal számoltuk ki. A modellben az EHO megfizetésével is számolunk, amennyiben
az éves bérleti díj bevétel meghaladja az 1 millió forintot.
Az éves bérleti díj minden évben az inflációval megegyező arányban nő, de reál-bérleti
díjemelkedéssel nem számoltunk a modellben.
Az ingatlan a 10 év alatt végig bérbe van adva.

A modellben néhány keresett albérlettípus adatai alapján számoltunk hozamokat. A legtöbb
érdeklődést vonzó ingatlanok alapterületét alapul véve, átlagos eladási négyzetméterárral és
ugyanezen időszak egy négyzetméterre vetített átlagos bérleti díjaival számoltuk ki a vételi
árat, illetve az éves bérleti díj bevételt. A bérleti díj feltételezések a hosszú távú szerződéseknél
szokásos átlagértékeket vettük figyelembe. Rövid távú kiadással ennél jellemzően magasabb a
hozamszint de a bérleti díj jövedelem megszerzésének kockázata is nagyobb és sokkal több
feladat hárul a bérbeadóra a hagyományos hosszabb távú bérbeadásnál szokásonál.
Bérbeadással elérhető hozamok néhány keresett albérlettípus esetén (2015)
Település
Budapest III. ker.

Ingatlantípus
használt társasházi lakás

alapterület
35 m2

Budapest XIII. ker.

használt társasházi lakás

40 m2

6,1 %

Budapest V. ker.

használt társasházi lakás

70 m

7,7 %

Győr

használt társasházi lakás

60 m

4,8 %

Debrecen

használt társasházi lakás

60 m

4,4 %

Forrás: Otthon Centrum
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hozam
8,2 %

További részletekről érdeklődjön irodáinkban!

Országosan 145 irodában várják képzett tanácsadóink, akik a helyi piac beható ismerete
mellett a hitelkondíciók és a támogatások terén is részletes információkat tudnak adni.
Ajánlatainkról és az ingatlanpiac aktualitásairól a www.oc.hu honlapon tájékozódhat.
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