BUDAPESTI LAKÁSPIA CI RIPORT

A Budapesti Lakáspiaci Riport 2016. februári 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 száma
félszobák száma
lakás alapterülete
terasz területe
erkély területe
saját kertrész területe
tároló tartozik-e a lakáshoz?
gépkocsibeálló tartozik-e a lakáshoz a listaárban?
a lakás tájolása
a lakás fekvése

Az adatbázis nagysága
2015. november 2016. február
listázott projektek száma
60
116
összes listázott lakás
2 458
3 258
Szabad lakások jellemzői az adatbázisban
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Az öt legdrágább eladó új társasházi lakás az adatbázisban (vételár)
Őzgida utcai társasház (1. emelet, 4 szoba, 240 m2)
Őzgida utcai társasház (földszint, 4 szoba, 240 m2)
Viza Apartmanház III. (6. emelet, 4 szoba, 159 m2)
Villa Rose (1. emelet, 5 szoba, 201 m2)
Bimbó úti társasház (3. emelet, 5 szoba, 197 m2)

210 000 000 Ft
210 000 000 Ft
164 150 000 Ft
160 000 000 Ft
158 300 000 Ft

Az öt fajlagosan legdrágább eladó új társasházi lakás az adatbázisban
Villa Spirit (3. emelet, 5 és fél szoba, 97 m2)
Csatárka úti társasház (földszint, 2 szoba, 71 m2)
Csatárka úti társasház (földszint, 4 szoba, 102 m2)
Csatárka úti társasház (földszint, 2 szoba, 77 m2)
Green Home (1. emelet, 4 szoba, 100 m2)

1 096 379 Ft/m2
1 117 434 Ft/m2
1 140 287 Ft/m2
1 207 052 Ft/m2
1 591 710 Ft/m2

Az öt, legtöbb eladó lakást kínáló projekt

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak
2015.
november
projektek száma
összes szabad lakás
szabad lakások száma, aminek van alapterület adata
szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2)
szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk
árinformációval
lakások átlagos (medián) ára (MFt)
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2016.
február

37
718
718
60,7 (58,0)
518
29,8 (28,0)

30,9 (29,0)
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