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A Budapesti Lakáspiaci Riport 2021. őszi 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 

 Az aktuális felmérés jelenleg 22 938 lakást tartalmaz. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, 
ahol 2021 nyarán vagy őszén legalább egy lakást kínáltak eladásra. Az idei magas értékesítési 
számok azt eredményezték, hogy a lakások és a projektek száma második negyedéve 
csökken. 

 2021 augusztusa és novembere között több mint 2500 lakást adtak el a fejlesztők, ami az 
elmúlt hat év során a legmagasabb értéket jelenti. Idén mintegy 7800 újépítésű lakást 
vásároltak meg Budapesten. Ennél magasabb szám legutóbb 2018-ban volt. Az idei csúcsot az 
5 százalékos áfa visszatérése, az új családtámogatási kedvezmények, valamint a magas áfa és 
a pandémia miatt elhalasztott kereslet együttesen okozták. Az utolsó negyedévet leginkább a 
zöld hitel megjelenése pörgette fel, de sokakat a minél előbbi vásárlásra ösztönözte az 
emelkedő kamatlábaktól való félelem is. 

 A szabad lakások száma utoljára 5 éve volt ilyen alacsony, jelenleg nem éri el a 6 ezer darabot. 
A kínálat egyelőre meglehetősen rugalmatlanul reagált a növekvő keresletre, ősszel a 
fejlesztők közül egyedül a Cordia indított több helyszínen is új projekteket (Naphegy12, 
i6Residence, Sasad Resort új ütemei). A Biggeorge Property (Westside Garden), a Siskin (Budai 
Walzer II) és az OTP Ingatlan (Királyhágó Residence) mellett új szereplőként az Atenor 
hirdetett meg legalább 100 lakásos projektet (Lake11). A legtöbb új fejlesztés a VIII. és XI. 
kerületben indult, viszont a külső-pesti lokációkban mindössze néhány kisebb társasház 
értékesítése kezdődött el. 

 Jelenleg átlagosan közel 1,1 millió Ft/nm áron kínálják az új építésű lakásokat Budapesten, 
ami több mint 8 százalékkal magasabb, mint az előző negyedévben mért érték. Az átlagos 
árszintekben még magasabb volt az emelkedés, egy új építésű lakás átlagos ára ma már eléri 
a 76 millió forintot a fővárosban. A szórás meglehetősen nagy, a legdrágább budai és belső-
pesti kerületekben 1,9-2 millió Ft/nm a fajlagos átlagár, Külső-Pesten viszont éppen csak 
meghaladja az átlagos négyzetméterár a 800 ezer Ft-ot. 

 A tartósan magas érdeklődés és a zöldhitel bevezetése a fejlesztőket is arra sarkallta, hogy 
átgondolják árazásukat, így a lakások 60 százalékánál változtattak a kínálati áron augusztus 
és november között. Közel ezer lakásnál csak kisebb (<2,5M Ft) emelés történt, 800 lakásnál 
2,5-5 millió Ft közötti összeggel nőtt a kínálati ár, de 600 ingatlan esetén több mint 5 millió Ft-
tal emeltek az áron. Ugyanakkor mintegy 200 lakásnál árat csökkentettek, ezeknél a 
fejlesztéseknél jellemzően lassabb volt a piachoz mérten az értékesítési sebesség. 
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 Továbbra is Angyalföldön adták el a legtöbb lakást, de a kerület részesedése 31%-ra csökkent 
a nyári értékesítéshez képest. A legnagyobb felzárkózást a budai kerületek mutatták, ősszel az 
összes újépítésű lakás 41 százalékát valamelyik budai kerületben értékesítették. 

 Bár a 40 és 70 nm közötti lakások fogynak a legjobban Budapesten, a 70 nm feletti méretű 
ingatlanoknál volt a legnagyobb a növekedés: 70 százalékkal többet adtak el a fejlesztők 
ősszel, mint nyáron. Az egyre magasabb árak ellenére továbbra is tart a több szobás lakások 
népszerűsége, 2021-ben az összes eladott újépítésű otthon 44%-a legalább 3 szobás volt. 

 Az értékesítési adatokból is látszódik, hogy a zöld hitel bevezetése megnövelte a keresletet a 
már befejezett, vagy közeli átadású, legalább BB energiatanúsítással rendelkező, vagy azt az 
átadáskor várhatóan megszerző ingatlanok iránt. A 2022q2 végéig befejeződő, vagy már 
befejezett ingatlanok kínálata egyre szűkül, a konstrukció élesedését követően azonban a 
szűkebb kínálat ellenére is több, zöld hitelre alkalmas újépítésű lakás kelt el ősszel, mint 
nyáron. Ezzel szemben a nem zöld hitel képes (CC energetikai besorolású) ingatlanok 
értékesítése ebben az időszakban csökkent. Szintén keresettek voltak a 2022 második félévi 
vagy későbbi átadású ingatlanok, amelyek már mindenképp legalább BB energiatanúsítással 
fognak rendelkezni, de itt a kínálat is folyamatosan bővült az elmúlt évben. 

 A közeli átadású ingatlanok gyorsabb fogyása következtében már majdnem ugyanannyi 
szabad lakást kínálnak 2023-as átadással (2030 db), mint amennyit várhatóan 2022-ben 
átadnak (2085 db). Mintegy ezer olyan ingatlan vásárolható még, amelyet már befejeztek vagy 
várhatóan idén át fognak adni, 850 darab szabad lakás befejezése pedig már 2024-ben vagy 
2025-ben várható. Ebben a kategóriában az összes épülő lakás több mint fele (55%) szabad 
még, szemben a 2022-es átadásúakkal, ahol a lakások kétharmadát már értékesítették. 
Továbbra is egyre több újépítésű ingatlan átadása késedelmes, nyáron még 2500 lakás 
csúszása érte el az 1 évet, ősszel viszont ez a szám már meghaladta a 2700-at. A tipikus késés 
viszont továbbra is csak 1 vagy 2 negyedéves az első kommunikált befejezési dátumhoz 
viszonyítva. 

 

Az adatbázis nagysága 
 
 

 2021. nyár 2021. ősz 

listázott projektek száma 409 380 

összes listázott lakás 24 104 22 938 

 

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak 

 2021. nyár 2021. ősz 

projektek száma 354 

összes szabad lakás 4721 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 61,4 (54) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

3701 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 72 (58,1) 74,5 (60,2) 
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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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Az eladó lakások negyedéves árváltozása 

 

 

 

Az újépítésű lakások átlagos négyzetméterárának alakulása  
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Az eladott lakások számának megoszlása kerületek szerint 

 

 

 

 

Az eladott lakások megoszlása lakás alapterület kategóriák szerint 
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A megvásárolható lakások megoszlása a projekt státusza szerint 

 
 

A projektek megoszlása az ősszel értékesített lakások szerint  
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A negyedévente megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riport készítője az ELTINGA Ingatlanpiaci 
Kutatóközpont és az ECRS, amelyek 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 
2019-től a vidéki újlakás-piacról. Az újépítésű projektek, piacon egyedülállónak számító, lakásszintű 
nyomon követése lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbb információt szolgáltassuk a piac alakulásáról. 
 
További információ: Sápi Zoltán, Lakásriport üzletág vezető 
e-mail: sapiz@eltinga.hu 
tel: +36-30-4388915 
honlap: https://eltinga.hu/lakasriport 
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