
BUDAPESTI LAKÁSPIACI RIPORT  
 

 

- 1 - 
 

A Budapesti Lakáspiaci Riport 2018. nyári új lakás adatbázisa 

Adatbázisunk azoknak a budapesti lakásprojekteknek a lakásait tartalmazza, amelyek legalább 
négylakásosak. Az adatokat publikus forrásokból gyűjtjük össze, és az alábbi adatokat rögzítjük, 
amennyiben rendelkezésre állnak: 

projekt neve 
projekt címe 

projekt lakásainak száma 
rögzítés időpontja 

lakás státusza (szabad / foglalt / eladva / terv) 
a lakás ára 

a lakás emelete 
szobák száma 

félszobák száma 
lakás alapterülete 

terasz területe 
erkély területe 

saját kertrész területe 
tároló tartozik-e a lakáshoz? 

gépkocsibeálló tartozik-e a lakáshoz a listaárban? 
konyhabútor tartozik-e a lakáshoz a listaárban? 

a lakás tájolása 
a lakás fekvése 

Fontosabb megállapítások 

• Az adatbázis jelenleg közel 21 300 lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatók, 
amelyek 2018 második vagy harmadik negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak. 

• A listázott szabad lakások száma 7 ezer darab alá csökkent, ilyen kicsi kínálatra körülbelül 
másfél éve nem volt példa. A kedvezményes újlakás áfa várhatóan nem kerül 
meghosszabbításra, ami blokkolja a fejlesztéseket. Sok beruházó egyelőre kivár, amíg a 
kormány az új családtámogatási sémát be nem mutatja, de idén nyáron két olyan 100 lakásos 
projekt értékesítését is leállították, amelyben a lakások jelentős részét már eladták. Az 
újonnan indult projektek kétharmadában 40 darabnál kevesebb lakás fog felépülni az 
ígéretek szerint még 2020 előtt. Mindössze 3 darab 100 lakásosnál is nagyobb fejlesztésben 
kezdődött el az értékesítés nyáron (Cordia Akadémia Garden és Marina Portside, Zugló 
Residence), ezek mindegyike 2020 után fog felépülni.  

• A kedvezményes lakásáfa várható megszűnése a vásárlókat is aktivizálta, ugyanis az egyre 
szűkülő kínálat ellenére 2018 nyarán összesen 2 225 lakást adtak el a fejlesztők. Ez pedig csak 
100 darabbal kevesebb, mint a 2017 őszi rekord érték, amikor a kínálat is bőségesebb volt. Az 
összes eladott lakás 40 százaléka angyalföldi projektben található, de a belső-pesti 
kerületekben is több lakást adtak el, mint idén tavasszal. Ezzel párhuzamosan a külső-pesti 
fejlesztések részaránya 24-ről 15 százalékra esett vissza.  

• Egyedül a garzon lakások eladási valószínűsége esett vissza a különböző méretkategóriákban 
(40%), de még így is a 40 négyzetméter alatti méretű lakásoknak a leggyorsabb az értékesítése. 
A 40-70 négyzetméter közötti lakások eladási valószínűsége 28 százalék, ami másfél évvel 
ezelőtt volt utoljára ilyen kedvező. A 70 négyzetméter feletti lakások eladási valószínűsége 
kisebb mértékben bár, de emelkedett az idén tavasszal mért értékhez képest. A szűkülő kínálat 
miatt a nagyobb lakások kezdenek jobb eladási mutatókat produkálni. 

• Azon lakások, amelyek most és az előző negyedévben is eladók voltak, átlagosan 1,2 millió 
forinttal drágultak. Az áradatok alapján minden második lakást (2000 darabot) átáraztak 
nyáron, a korrekciók 80 százalékában áremelésre került sor, melynek átlagos mértéke mintegy 
6 százalék volt. 
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• A fejlesztők 2018-ban 4 400, 2019-ben pedig 12 000 lakás átadását ígérik azokban a 
projektekben, ahol jelenleg még található szabad lakás, de egyre többen már 2020-as 
befejezéssel számolnak. 1-2 negyedéves csúszás tekinthető tipikusnak azoknál a projekteknél, 
amelyek nem készülnek el időben, de több helyen még el sem kezdődött, vagy olyan lassan 
halad az építkezés, hogy nem reális a jelenleg még kommunikált 2019 év végi céldátum. A 
lakások vételárának törlesztésénél ezért sok fejlesztő felajánlotta a 2020 előtti jelentős, akár 
99 százalékos teljesítés lehetőségét, hogy az áfa emeléséből fakadó vételár növekedést el 
tudják kerülni a vevők. Mindössze egy fejlesztőt találtunk, aki vállalta, hogy az átadás 2020-ra 
történő megcsúszása esetén a drágulást nem hárítja át a vevőkre. 

Az adatbázis nagysága 

 2018. tavasz 2018. nyár 

listázott projektek száma 422 418 

összes listázott lakás 20 901 21 272 

Szabad lakások darabszáma az adatbázisban 

 

Szabad lakások jellemzői az adatbázisban 
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Negyedéves eladási esélyek lakás méretkategória szerint 

 

 

Az adatbázisban található lakások megoszlása státusz és kerület szerint 
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Az adatbázisban található lakások megoszlása a projekt ígért átadása szerint 

 

 

 

Lakások megoszlása a befejezés jelenleg ismert csúszása szerint 

 
* Azok a még nem átadott projektek, ahol rendelkezünk korábbi információval a várható befejezésről 
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A 2018 nyarán eladott lakások területi megoszlása 

 
 

Üres telkek és megkezdett építkezések 2018 harmadik negyedévében (Pápay Park, Grand Corvin, 
Angol utca 30, Allure Residence projektek) 
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A 10 lakásosnál nagyobb projektek becsült értékesítettség és lakásszám szerinti területi eloszlása 

 
* Az adatbázishoz Tableau kiterjesztés is rendelhető 

 

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak 

 2018. tavasz 2018. nyár 

projektek száma 374 

összes szabad lakás 4995 

szabad lakások száma, aminek van alapterület adata 4995 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 69,3 (66) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

3839 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 57,4 (48,9) 58,6 (49,8) 
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