
BUDAPESTI LAKÁSPIACI RIPORT  
 

 

- 1 - 
 

A Budapesti Lakáspiaci Riport 2019. tavaszi 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 és félszobák száma 

lakás alapterülete 
terasz és erkély területe 
saját kertrész területe 

a projekt energetikai jellemzői 
gépkocsibeálló tartozik-e a lakáshoz a listaárban? 
konyhabútor tartozik-e a lakáshoz a listaárban? 

a lakás tájolása és fekvése 
Fontosabb megállapítások 

• Az adatbázis jelenleg közel 25 000 lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatók, 
amelyek 2019 első vagy második negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak. 

• A szabad lakások kínálata az előző negyedév mélypontjához képest 13 százalékkal nőtt, és 
elérte a másfél évvel ezelőtti állapotot: a megvásárolható lakások száma Budapesten jelenleg 
meghaladja a 7 300 darabot. Nyolc darab 100 lakásosnál is nagyobb projekt értékesítése 
kezdődött el, köztük a legnagyobbak az első ütemeikkel (Budai Walzer, Park West, Waterfront 
City). Az új kínálatban egyre kevesebb az olyan lakás, amely 2020-tól is 5 százalékos áfával 
értékesíthető, a fejlesztők éppen ezért igyekeznek különféle engedményekkel meggyőzni az 
érdeklődőket, hogy még idén minél nagyobb részletet fizessenek ki az akár csak évek múltán 
elkészülő lakásokért. Több fejlesztésben jelenleg szünetel az értékesítés, a lakások átárazása 
és új fizetési konstrukciók bevezetése folyamatos. 

• Mintegy 26 százalékkal több lakást értékesítettek a fejlesztők az előző negyedévi 
mélyponthoz képest, így a tavasszal eladott lakások száma meghaladta a 2 ezer darabot. Ez 
az érték átlagosnak számít az elmúlt két év viszonylatában. Harmadával nőtt a 40 és 70 nm 
közötti lakások értékesítése, az új kínálat nagyobb része is erre a szegmensre koncentrálódott. 
Emellett a 70 nm feletti méretkategóriában volt tapasztalható nagyobb emelkedés. A 
részpiacokat tekintve Újbudán, Angyalföldön és Óbudán nőtt leginkább az értékesítés a téli 
értékekkel egybevetve. Minden harmadik lakást a XIII. kerületben adtak el, Belső-Pest és Buda 
egyéb részein ugyanakkor csökkent az eladott lakások részaránya.  

• Az árak változását a demográfiai csomag bejelentése, a kedvezményes új lakás áfa körüli 
bizonytalanság elülése és a határidő közeledése, valamint az értékesítések és építkezések 
előrehaladása együttesen okozta. A rendelkezésre álló áradatok alapján a lakások több mint 
felét (55%) tavasszal ismét átárazták. A korrekciók 91 százalékában áremelés történt, melynek 
következtében az átlagos emelés 4,8 millió forint (7,3%) volt, ami 1,5 millió forinttal 
magasabb, mint a télen mért hasonló érték. Az árak vágtázásának illusztrálására a korábbi évek 
adatait is megvizsgáltuk: 2016 tavaszán Budapesten az újépítésű lakások tipikus kínálati 
négyzetméterára még 520 ezer forint volt, jelenleg pedig 825 ezer forintos négyzetméteráron 
vásárolható meg egy tipikus lakás. Az előző évvel összehasonlítva pedig 20 százalékos 
emelkedés látható. Az idei emelkedés még magasabb lenne, ha a kedvezményes lakásáfát 
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2019 után nem alkalmazható projektek lakásainál nem a legkedvezményesebb árat rögzítettük 
volna (ami a teljes vételár nagyobb részének idei kifizetésével jár együtt).  

• A jelenleg szabad lakással rendelkező projektekben még 10 600 lakás átadása várható az idei 
évben, 2020-ra 7 050, 2021-re pedig 2 200 lakás átadását ígérik a fejlesztők. Megjelent az első 
olyan projekt is, amelyiket már 2022-es átadással hirdetnek (Grand Corvin II. ütem), azaz két 
és fél év múlva lesz csak költözhető állapotban. Továbbra is egyre több projekt átadása csúszik 
az eredetileg bejelentett időponthoz képest. A még be nem fejezett lakások közel 
egyharmadánál nem tapasztalható csúszás, de ezek nagyobb részénél még csak nemrégiben 
kezdődött el az építkezés. Az értékesítés alatt álló projektek lakásainak harmada jelenlegi 
információink szerint féléves vagy kisebb csúszásban van, viszont 4 400 lakás már egy évet 
vagy még többet fog csúszni. 

Az adatbázis nagysága 

 2019. tél 2019. tavasz 

listázott projektek száma 475 493 

összes listázott lakás 23 436 24 968 

Szabad lakások darabszáma az adatbázisban 

 

Szabad lakások jellemzői az adatbázisban 
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Az eladott lakások száma 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 

 

 

Szabad lakások tipikus négyzetméterárának változása Budapesten az elmúlt években  
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Az új lakások számának megoszlása az első bejelentéshez viszonyított csúszás szerint 

 
 

A 2019 tavaszán eladott lakások megoszlása kerületek szerint 
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A 4 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 

 2019. tél 2019. tavasz 

projektek száma 409 

összes szabad lakás 4655 

szabad lakások száma, aminek van alapterület adata 4651 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 68,3 (65,4) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

3483 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 65,6 (55,2) 67,7 (57,9) 
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