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A Budapesti Lakáspiaci Riport 2022. nyári új lakás felmérése 

Felmérésünk azokról a budapesti lakásprojektekről szól, 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 18 172 lakást tartalmaz. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, 
ahol 2022 február és augusztus között legalább egy lakást kínáltak eladásra. Az időközben 
kiárult projektek és az alacsony új kínálat miatt a rögzített lakásszám harmadával kevesebb, 
mint egy évvel ezelőtt. 

 Az eladott lakások száma alig haladta meg az 1100 darabot, ami 40 százalékkal kevesebb, 
mint az előző negyedévben, és kevesebb mint fele annak, amennyit a fejlesztők a zöld hitel 
fűtötte 2021 Q4 – 2022 Q1 negyedévekben értékesítettek. A lakásvásárlók finanszírozási 
lehetőségei érezhetően romlottak: a kínálati árak tovább növekedtek, és megjelentek a 
kétszámjegyű kamatlábak. 

 A visszaeső kereslet hatására a szabad lakások számának csökkenése megállt, de továbbra is 
alacsony a kínálat a korábbi évekhez viszonyítva: jelenleg alig több, mint 4400 újépítésű lakást 
kínálnak eladásra a fővárosban. Az újonnan indított projektek lakásszáma az előző 
negyedévhez hasonlóan éppen csak meghaladta az ezer darabot. Nyáron három darab, 
legalább 100 lakásos projekt értékesítése kezdődött el. Az új kínálatot tekintve legnagyobb, 
majdnem 200 lakásos Dévai 14 (Pesti Házak) egy ütemben épül, emellett a Metrodom River és 
az Elite Park (Bayer Property) projektekben a második ütemek értékesítése kezdődött el. 
Utóbbi fejlesztés rozsdaövezeti akcióterületi státuszt kapott idén tavasszal. 

 Az átlagos kínálati négyzetméterár egy negyedév alatt 6,7 százalékkal nőtt, így idén 
augusztusban elérte az 1,35 millió Ft/nm-t. Egy évvel ezelőtt lépte át a fővárosi újlakás 
négyzetméterár az 1 millió forintot, így éves szinten a drágulás jócskán infláció feletti, 33 
százalékos volt. Az áremelkedésben közrejátszott az összetételhatás változása is, a fejlődő 
környékeken kevesebb projektet indítottak a fejlesztők, az új kínálatban jelentősebb részt 
képviselnek a drágább, budai projektek. A budai oldal kínálati szempontból frekventált 
kerületei jobban drágultak, mint az átlag (XI. – 48%, III. – 37%), míg a pesti oldalon a XIII. (28%) 
és VIII. kerületek (23%) áremelkedése átlag alatti, a IX. és XIV. kerületeké pedig átlagos maradt. 
Az idei nyáron egy átlagos budapesti újépítésű lakás közel 97 millió forintba került, hasonló 
ütemű drágulás esetén várhatóan ősszel eléri majd a 100 millió forintot. 

 A tavaszi nagyobb árkorrekciók, valamint a visszaeső kereslet hatására a lakások közel 
felénél nem változtattak árat a fejlesztők ebben a negyedévben. Ahol változtatás történt, ott 
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viszont szinte kivétel nélkül drágulás következett be: a tipikus áremelés összege 5 és 10 millió 
Ft közé esett, de a lakások 13 százalékánál 10 millió Ft-nál is többel nőtt a vételár május óta. 
Növekszik azoknak a fejlesztéseknek a száma, ahol EUR-ban rögzítik a vételárat. 

 A legtöbb lakást Angyalföldön adták el a fejlesztők, minden harmadik lakás XIII. kerületi 
projektben kelt el a nyáron. Külső-Pest részesedése újra nőtt (23%), amivel megelőzte a XI. 
kerületet. A legnagyobb visszaesés a VIII. kerületben látszódik, ahol mindössze 70 lakást 
értékesítettek nyáron, ami negyede az előző negyedévi számnak.  

 A nem eladott lakások 8 százaléka már befejezett fejlesztésben található, 76 százaléka 
épülőben, míg 16 százalékuknál az építkezés nem kezdődött meg. Az idei évben várhatóan 
640, a következőben 1850 db, még megvásárolható lakás fejlesztése fejeződik be. 2024-es 
befejezéssel jelenleg 1330 szabad lakást hirdetnek, de már 2025-ös átadású projektekben is 
vásárolhatók lakások (200 db). 

 A nyáron eladott lakások többsége 40 és 70 négyzetméter közötti méretű volt, 20 százalékuk 
ennél nagyobb, míg 15 százalékuk ennél kisebb méretkategóriából került ki. A közepes méretű 
lakások részesedése növekedett az előző negyedévhez képest, a nagyobb lakások 
részesedése megközelítőleg a tavaszihoz hasonló volt, ugyanakkor a korábbi negyedévek 
átlagához viszonyítva alacsony. A kis lakások eladása viszont számottevően visszaesett, ami 
gyengülő befektetői keresletre enged következtetni. 

 

 

 

Az adatbázis nagysága 
 
 

 2022. tavasz 2022. nyár 

listázott projektek száma 352 300 

összes listázott lakás 19 662 18 172 

 

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak 

 2022. tavasz 2022. nyár 

projektek száma 276 

összes szabad lakás 3284 

szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2) 65,2 (60) 

szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk 
árinformációval 

2678 

lakások átlagos (medián) ára (MFt) 92,1 (73,2) 98,1 (78,3) 
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Szabad lakások darabszáma az adatbázisban 

 

 
 

Meghirdetett új lakások 
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Szabad lakások jellemzői az adatbázisban 

 
 

 

Az eladott lakások száma és az új kínálat nagysága az egyes negyedévekben 
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Az eladó lakások negyedéves árváltozása 

 

 

 

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

 

 

 

Az eladott lakások és az aktuális kínálat megoszlása szobaszám kategóriák szerint 
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Az 50 négyzetméternél kisebb, augusztusban megvásárolható lakások lokációja Budapesten 

 

 

 

 

 
 
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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