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A Budapesti Lakáspiaci Riport 2019. 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 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 24 ezer lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatók, amelyek 
2019 második vagy harmadik negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak. A 
rögzített projektek, valamint a lakások számában a gyűjtés kezdete óta először regisztráltunk 
visszaesést. 

• A szabad lakások kínálata 5 százalékkal alacsonyabb, mint az előző negyedévben, de 500 
darabbal magasabb az év eleji mélypontnál. Az új kínálat drasztikus csökkenést mutat, 
mindössze 800 lakás értékesítése kezdődött el nyáron, ami 72 százalékkal kevesebb, mint 
amennyi idén tavasszal indult.  Összesen 3 olyan projektet indítottak el a fejlesztők, ahol 100 
lakásnál több épül (Kassák Passage, Metrodom Őrmező és Semiramis Garden), de ezek közül 
utóbbi kettő értékesítése két ütemben fog zajlani. A kivárás továbbra is jellemző a piaci 
résztvevőkre, mintegy 10 projektnél az értékesítést bizonytalan ideig szüneteltetik, emellett 
információink szerint több mint 2 000 olyan lakás építése zajlik Budapesten, ahol az 
értékesítés még nem indult el. Így ezek a lakások nem az egyre inkább fogyó, kedvezményes 
5 százalékos áfakulccsal értékesíthető projektekkel versenyeznek, hanem majd a később 
túlsúlyba kerülő 27 százalékos áfatartalommal értékesíthető fejlesztésekkel. A lakások 
átárazása és új fizetési konstrukciók bevezetése továbbra is folyamatos. 

• A 2019. december 31. után is 5 százalékos áfatartalommal értékesíthető lakások közül 
jelenleg mintegy 5 ezer darabot lehet megvásárolni. Feleekkora mennyiségű újlakás van 
jelenleg a piacon azokban a projektekben, amelyet jövőre már csak 27 százalékos áfával lehet 
értékesíteni. Az Építési Engedély Figyelő adatbázisa alapján a nem épülő, és nem is árult 
lakások száma közel hasonló (4-4 ezer db) a jövőre 5, illetve 27 százaléknyi áfával értékesíthető 
fejlesztésekben. 

• Az eladott lakások száma mintegy negyedével esett vissza a tavaszi számokhoz képest, így 
az idei nyáron már 1500-nál is kevesebb új otthont értékesítettek a fejlesztők. A leginkább 
drámai volt a visszaesés a XI. (-60%) és XIII. (-54%) kerületekben, viszont Buda egyéb részein 
(+35%) és Belső-Pesten (+20%) nőtt az eladott darabszám. Ezeken a részpiacokon a III. és VIII. 
kerületek projektjeiben volt a legmagasabb volumenű az értékesítés. 

• A jelenleg szabad lakással rendelkező projektekben még 7 500 lakás átadása várható az idei 
évben, de ezek közül csak mintegy 1 500 darab vásárolható meg. Jövőre 8 500, 2021-re pedig 



BUDAPESTI LAKÁSPIACI R IPORT  
 

 

- 2 - 
 

3 000 lakás átadását ígérik a fejlesztők azokban a projektekben, ahol van még eladó lakás. A 
későbbi átadású projektekben a szabad lakások aránya is magasabb (2019: 20%, 2020: 40%, 
2021: 66%). Továbbra is egyre súlyosbodó problémát jelent az átadások csúszása, jelenleg 
minden negyedik lakás befejezése legalább egy éves késésében van. Némi megnyugvást 
jelenthet, hogy a szigorodó energiahatékonysági előírások miatt az átadások legvégső határa 
a lakóingatlan projektek többsége esetén 2020 vége lesz. 

Az adatbázis nagysága 

 2019. tavasz 2019. nyár 

listázott projektek száma 493 471 

összes listázott lakás 24 968 24 070 

Szabad lakások darabszáma az adatbázisban 

 

Szabad lakások jellemzői az adatbázisban 
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Az egyes negyedévekben értékesítésre meghirdetett új projektek átlagos és összes darabszáma 

 

 

Az eladott lakások száma lakás méretkategória szerint 
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A budapesti újépítésű lakások megoszlása az értékesítés, az építkezés státusza és a 2019.december 
31. után fizetendő vételárrészletek áfatartalma szerint 

 

 

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

 

 

Az új lakások számának megoszlása az első bejelentéshez viszonyított csúszás szerint  
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A 2019 tavaszán eladott lakások megoszlása kerületek szerint 

 

 

A lakások megoszlása a projekt státusza szerint 
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Építési Engedély Figyelő – Az építési engedéllyel rendelkező vagy engedélyezés alatt álló 
lakóingatlan projektek lokációja 

 
* Az adatbázishoz Építési Engedély Figyelő és Tableau kiterjesztés is rendelhető 

 

 

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak 

 2019. tavasz 2019. nyár 

projektek száma 409 

összes szabad lakás 5597 

szabad lakások száma, aminek van alapterület adata 5591 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 66,3 (62,7) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

4041 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 65,7 (55,6) 66,7 (57,5) 
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