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A Budapesti Lakáspiaci Riport 2021. tavaszi új lakás felmérése 

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

 
projekt neve 
projekt címe 

projekt lakásainak száma 
rögzítés időpontja 

lakás státusza (szabad / foglalt / eladva / 
terv) 

a lakás ára 
a lakás emelete 

gépkocsibeálló tartozik-e a lakáshoz a 
listaárban? 

konyhabútor tartozik-e a lakáshoz a 
listaárban? 

 
szobák száma 

félszobák száma 
lakás alapterülete 

terasz területe 
erkély területe 

saját kertrész területe 
jellemző energetikai tanúsítvány 
fűtésrendszer és hőleadó típusa 

a lakás tájolása 
a lakás fekvése 

 
 
Legfontosabb megállapítások 

 A felmérés jelenleg 24 370 lakást tartalmaz. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, amelyek 
2021 első vagy 2021 második negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak. A 
lakások és a projektek száma is újra növekedésnek indult a kedvezményes újlakás áfa 
visszavezetését követően. 

 2021 február és 2021 május között 2000-nél is több lakást adtak el a fejlesztők. Vélhetően a 
magas számokban az is közrejátszott, hogy az év eleji áfaváltozás miatt több fejlesztő csak most 
aktualizálta a lakáslistáját, illetve korábban zárt előértékesítés alatt lévő projektek most 
kezdték el a nagyközönségnek is árulni a lakásokat. Az év első fele biztatóan indult a piacon: 
fél év alatt több lakást vásároltak meg, mint amennyit tavaly egész évben. A kedvezményes 
lakásáfa és a családi otthonteremtési kedvezmények fűtik a keresletet, ahova a befektetők is 
kezdenek visszaszivárogni.  

 A szabad lakások száma a növekvő kínálat hatására átlépte a 7 ezer darabot, legutóbb 2019 
őszén volt ilyen bő a választék. Az újonnan bejelentett lakások száma már meghaladta az 
eladott lakásokét, így újra bővülhetett a kínálat. Az idei negyedévben visszatértek a nagyobb 
projektek: 10 db, legalább 100 lakásos fejlesztést jelentettek be. Új projekttel jelentkezett a 
Property Market (BudaPart IV.), a Biggeorge Property (Spirit Residence), és a Living (Le Jardin 
I.) is, a legnagyobb fejlesztés pedig a Marina-parton indult (Blu – TriHolding Kft., 318 lakás).  Az 
új projektek közül több is úgy indult el, hogy nem rendelkezik építési engedéllyel – a fejlesztők 
vélhetően érzékelték a kereslet élénkülését, és az engedélyek beszerzése előtt elkezdték az 
értékesítést.  

 Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 988 ezer forint volt 2021 második 
negyedévében Budapesten. Az elmúlt egy évben 4,4 százalékkal nőttek az árak, a 
kedvezményes lakásáfa ellenére pedig az árváltozás üteme gyorsul: a negyedéves árváltozás 
1,6 százalék volt. Ennek elsődleges oka vélhetően az építőanyagok drágulása, de a magas 
kereslet hatására is könnyebben emelnek árat a fejlesztők. A négyzetméterárak Budán és 
Belső-Pesten már meghaladták az 1 millió forintot, Külső-Pesten viszont vélhetően erre még 
várni kell annak ellenére, hogy itt a leggyorsabb az árak emelkedése. 

 Az első negyedéves árakhoz képest a lakások mintegy 40 százalékát átárazták a fejlesztők. A 
tipikus árváltoztatási magatartás az enyhe mértékű emelés (2,5 millió Ft-nál kisebb) volt, 
mintegy 500 esetben. 300 lakás árát 2,5-5 millió forint közötti összeggel emelték, de 320 lakást 
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még ennél is jobban drágítottak. Szintén 320 lakás ára viszont csökkent, de a tipikus itt is az 
enyhe, 2 és fél millió forintnál kisebb mérséklés volt. 

 A legtöbb lakás ezúttal is Angyalföldön kelt el (604 db), de ez a szám kevesebb volt, mint az 
előző negyedévben. Budapest többi részén ehhez képest mindenhol nőtt az eladott 
lakásszám. A legnagyobb ugrás Újbudán tapasztalható, ahol majdnem kétszer annyi lakást 
adtak el, mint az év elején. Igaz, hogy itt két olyan projekt is elindult, ahol hosszabb ideje tartott 
a zárt előértékesítési szakasz (BudaPart IV., Trendo11).  Buda egyéb területein 44 százalékkal, 
a külső-pesti kerületekben harmadával nőtt egy negyedév alatt az eladott lakások száma. 

 Az egyes méretkategóriákban továbbra is a 40-70 nm-es lakások a leginkább kelendők, 
majdnem 1200 ilyen méretű lakást adtak el, több mint kétszer annyit, mint fél évvel korábban. 
A legnagyobb méretkategóriában (>70 nm) 560 darab lakás kelt el, ebben a szegmensben 
tapasztalható a legnagyobb növekedés a másfél évvel ezelőtti számokhoz képest. A 
legkisebb, zömmel egy szobás ingatlanok voltak az egyetlen, ahol az értékesítés csökkent a 
másfél évvel ezelőttihez viszonyítva.  

 A legtöbb még megvásárolható szabad lakás átadása továbbra is 2021 4. negyedévében 
várható. A befejezett lakások közül 830-t lehet még megvásárolni, a projektek folyamatos 
átadása ellenére a szabad kulcsrakész lakások számában immár fél éve csökkenés látszik. Az 
első kommunikált átadási dátumhoz képest tipikusan 1 vagy 2 negyedévet csúsznak a 
fejlesztők a lakások átadásával, és 3 ezer esetben jelenleg még nem látszik halasztás. Aggasztó 
azonban, hogy 1500 ingatlan esetén a csúszás már elérte a 2 évet. 

 

 
 
Az adatbázis nagysága 
 
 

 2021. tél 2021. tavasz 

listázott projektek száma 429 441 

összes listázott lakás 23 130 24 367 

 

 

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak 

 2021. tél 2021. tavasz 

projektek száma 397 

összes szabad lakás 4865 

szabad lakások száma, aminek van alapterület adata 4865 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 61,2 (54.6) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

3863 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 68,1 (55,6) 69 (56,9) 
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Szabad lakások darabszáma az adatbázisban 

 
 

 

Meghirdetett új lakások 
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Szabad lakások jellemzői az adatbázisban 

 
 

 

Az eladott lakások számának megoszlása az egyes negyedévekben 
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A 2020-ban 27 százalékos áfával értékesíthető lakások részesedése a kínálatból és az 
értékesítésből* 

 

*A 27%-os áfás projektek vevői 2020 utolsó hónapjaiban már számítottak az áfa csökkentésére. Így nettó ár + 
áfára vonatkozó előszerződés esetén az előző negyedévben már 5%-os áfás értékesítés valósult meg. 

 

 

Az eladó lakások negyedéves árváltozása 
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Az újépítésű lakások átlagos négyzetméterárának alakulása az egyes kerületcsoportokban 

 

 
 

 

 

Az eladott lakások számának megoszlása kerületek szerint 
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Az eladott lakások megoszlása alapterület szerint 

 

 

 

A szabad lakások megoszlása a projekt státusza szerint 
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A 4 lakásosnál nagyobb projektek becsült értékesítettség és lakásszám szerinti területi eloszlása 

 

 

 
* Az adatbázishoz Építési Engedély Figyelő és Tableau kiterjesztések is rendelhetők 
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