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2016 A HASZNÁLT LAKÁSOK ÉVE VOLT, 

2017 AZ ÚJAKÉ LESZ… 
 

A lakáspiac elmúlt másfél évtizedére a legnagyobb hatással a lakáspolitika volt 

Magyarországon. A támogatott jelzálog-hitel termékek megjelenésével, majd később a 

deviza alapú hitelezés elter- jedésével pörgött fel a piac 15 éve, majd 2008-tól a gazdasági 

válság 2014-ig tartó stagnálást hozott. 2015-ben 134 ezer adásvételi szerződés köttetett, és 

ezt meghaladó számú tranzakció jellemezte a 2016-os esztendőt az Otthon Centrum 

becslése szerint. Ennek a várakozásnak az alapját az Otthon Centrum értékesítési 

statisztikája adja: 2016 szinte minden hónapjában 10-30% tranzakciószám-növekedés volt 

az előző év azonos hónapjához viszonyítva és két olyan hónap is volt, amikor ennél is 

magasabb értéket is elért a növekmény. 

A piaccal együtt nőtt a hálózat is, az év elején 130 irodában, az év végén már 167 helyen 

szolgáltuk ki ügyfeleinket. Mivel az új irodák teljesítménye némi késéssel jelenik meg a 

statisztikában okkal gondoljuk, hogy a korábbi negyedévek dinamikája a tranzakciószámok 

vonatkozásában kitartott 2016 folyamán. Az év elején többféle növekedési tendenciát 

modellezve 140-160 ezer tranzakciót becsültünk és az Otthon Centrum saját értékesítési 

számai azt sugallják, hogy ebben a tar- tományban lesz a végső szám. Az is tény, hogy az 

új építésű lakások esetében elővásárlás, azaz az adásvételi szerződés végleges megkötése, 

csak 2017-ben fog megjelenni a statisztikában, ez azonban idén még nem volt olyan 

számottevő, hogy az országos adatot lényegesen rontaná. 

2017 az új lakások éve lesz. A kedvező feltételeknek köszönhetően egyre nagyobb a 

lakásépítési kedv: 2016 első három negyedévében összesen 21 ezer építési engedélyt adtak 

ki országszerte. A legtöbbet, megközelítőleg minden második engedélyt Közép-

Magyarországon, ezt követte Nyugat-Dunántúl ahol az engedélyek 21 százalékát, azaz 

minden ötödik építési engedélyt. Becslésünk szerint az év végéig összesen mintegy 25 ezer 

építési engedély kerülhetett kiadásra és az épített lakások száma elérhette a 10-12 ezret. A 

megfigyelhető lakáspiaci trendek alapján 2017-ben lakást elsősorban Budapesten, a fővárosi 

agglomerációban, a vidéki régióközpontok és megyei jogú városokban és környező 

településeken, valamit a Balaton partján keresnek majd a vásárlók. 
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A LAKÁSÁRAK ALAKULÁSA 
 

A Központi Statisztikai Hivatal árindexe alapján 2017 I. negyedévében a használt lakásárak 

országosan 21 százalékkal haladták meg a 2010. évi árszintet. 2014 év elejétől kezdve minden 

negyedévben átlagosan 1-3%-kal emelkedtek a használt lakásárak Magyarországon.  

Az újépítésű lakások árai 2014 óta szintén emelkedtek, azonban minden év végén a növekedési 

ütem megtorpanása volt érzékelhető, így 2016 év végén is az árak néhány százalékkal 

visszaestek, ám várhatóan a megtorpanás nem lesz tartós.  

 
LAKÁSPIACI ÁRINDEX (2010 = 100%) 

 
Forrás: KSH 

 

Az Otthon Centrum értékesítési adataiból származtatott fajlagos átlagár nominális értéke a 

téglaépítésű társasházi lakások esetében Budapesten mutatott erőteljes növekedést az elmúlt 

három év során, míg a többi régióban a válság előtti értékekre történő korrekció volt megfigyelhető. 

A panellakások esetében, mivel ez a kategória jellemzően a legtöbb lakásvásárló számára 

megfizethető, még meredekebb volt az árnövekedés mértéke, és az Otthon Centrum értékesítési 

statisztikája a 2008 évi árszint elérését, illetve elhagyását mutatja nemcsak a fővárosban, de 

vidéken is.  

A családi ház kategória az előző két lakástípushoz képest nagyon heterogén, de alapvetően 

hasonló tendenciák érvényesültek országosan. 
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HASZNÁLT TÁRSASHÁZI LAKÁSOK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2) 

 
Forrás: Otthon Centrum 

 

 
HASZNÁLT PANEL-LAKÁSOK FAJLAGOS ÁTLAGÁRÁNAK ALAKULÁSA (FT/M2) 

 
Forrás: Otthon Centrum 
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Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai 2017 első 

félévében 
 

Az Otthon Centrum az értékesített használt lakóingatlanok felét Közép-Magyarország régión kívül 

adta el, ugyanakkor újépítésű ingatlant legnagyobb számban a fővárosban értékesített. Az alábbi 

ábrán az összes fővárosi eladást tüntettük fel alapterület és négyzetméterár vetületében. Jól 

látható, hogy az új lakások átlagosan kisebb alapterületűek és drágábbak a használt ingatlanoknál. 

A legtöbb adásvétel 20-35 millió forint között történt. A használt lakások két-harmada 10-25 millió 

forint között kelt el 2017 I. félévében. 

 
LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK BUDAPESTEN 2017 I. FÉLÉVÉBEN 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2) 

 

Pest megyében a családi házak túlsúlya jellemző, ennek tudható be, hogy az értékesített 

ingatlanok átlagos alapterülete jóval nagyobb a fővárosi lakásokénál. Az árakat leginkább a 

földrajzi fekvés határozza meg. Az agglomeráció keleti szektorában, a fővárostól távolabb eső 

településeken előfordult 5 millió forint alatti tranzakció, az adásvételek fele azonban 8-20 millió 

forint között volt. Az adásvételek 10 százaléka új építésű ingatlanokra irányult.  

A Közép-Magyarország régión kívüli területeken is a régiós elhelyezkedés befolyásolta leginkább 

az árakat. A megyei jogú városok között kétszeres, de egyes régióközpontok és kisebb települések 

között akár három-négyszeres árkülönbség is volt. A használt lakások közel fele 10 millió forintnál 

alacsonyabb vételáron kelt el, azonban a nagyobb városokra és a kedvelt üdülőhelyekre ennél 

magasabb árszint volt jellemző.  
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LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK PEST MEGYÉBEN, 2017 I. FÉLÉVÉBEN 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2) 

 

 
LAKÁS ADÁS-VÉTELI TRANZAKCIÓK VIDÉKEN, 2017 I. FÉLÉVÉBEN 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2) 
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Négyzetméterárak alakulása Budapesten 
 

A fővárosban a használt társasházi tégla lakások fajlagos átlagára a kerületek többségében 300-

550 ezer Ft/m2 között alakult 2017 I. félévében. A legkedvezőbb négyzetméterár a külső pesti 

kerületekre volt jellemző, ahol 300-400 ezer forintos fajlagos árszint volt a jellemző. A 

legmagasabb átlagár a XIV. kerületben volt, míg a XX. és a XXI. kerületekben az átlagos fajlagos 

lakásár éppen meghaladta a 300 ezer forintot.  

Lényegesen drágább volt lakást venni a Belvárosban és Budán, ahol az árak 500 ezer Ft/m2 körül 

alakultak, sőt az V. kerületben ezt meghaladóan 800 ezer Ft/m2 volt a mértékadó fajlagos átlagár. 

Az említett kerületen túl a legmagasabb négyzetméterárak az I., a II., a XII., illetve a VI. kerületben 

volt tapasztalható, egyaránt 550 ezer Ft/m2 árszinttel. 

2017 I. félévében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, szinte az összes fővárosi 

kerületben érzékelhető volt néhány százalékos áremelkedés. A kivételt a legdrágább V. kerület és 

a XXII. kerület jelentette, ahol nem volt tapasztalható lényeges változás tavalyhoz képest.  

A többi kerületben minimum 4%-kal emelkedtek az árak, de néhány külső pesti kerületben, így a 

XV., a XVI. és a XVII. kerületekben 20-22%-kal magasabb árak voltak mérhetőek idén az egy 

évvel korábbi szinthez képest. Ez tavalyhoz képest lényeges változás, ahol a legnagyobb mértékű 

árnövekedést a belső kerületekben lehetett mérni. 

2017 első felében a főváros kerületeiben a panellakások átlagos ára 250-390 ezer forint között 

alakult négyzetméterenként. A legdrágábbnak a XI., és a XIII. kerület lakótelepei számítottak, ahol 

350 ezer forintot meghaladó négyzetméterárak fordultak elő az Otthon Centrum idei értékesítési 

tapasztalatai alapján. Legolcsóbban — a tégla lakásokhoz hasonlóan — a XX. és a XXI. kerületben 

lehetett panellakáshoz jutni. A panellakások átlagos négyzetméterára 10-20 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbi fajlagos átlagértéket. 

A családi házak kerületenkénti átlagára döntően 200-430 ezer forint között alakult 

négyzetméterenként, azonban a XII. kerületben ennél magasabb: átlag 600 ezer forintos fajlagos 

ár volt tapasztalható az idei év első félévének eladásai alapján. 200 ezer forintos 

négyzetméteráron a XVII., a XX. és a XXIII. kerületben lehetett családi házat venni a fővárosban. 

Az összetétel-hatás következményeként az árváltozás a társasházi lakásokhoz képest kevésbé 

trendszerű: általában 0-30%-os árváltozás volt mérhető egy év távlatában. A legnagyobb 

növekedés a XVI. és a XXII. kerületben volt, míg néhány külső pesti kerületben, így a XVII., a XIX., 

a XX. illetve Budán a XI. kerületben az árak stagnálása, estenként kismértékű csökkenése volt 

tapasztalható az első féléves eladások alapján, a tavalyi év azonos időszakához képest.  

Az új építésű lakások fajlagos ára átlagosan, négyzetméterenként a belső kerületekben 650 ezer 

forint körül alakult az idei év első hat hónapjának értékesítési tapasztalatai alapján. Az átlagár 

azonban jelentős különbségeket takar, akár egy kerületen belül is. A külső kerületekben az említett 

árnál jóval kedvezőbbek voltak az új lakások árai, azonban itt a kínálat jóval kisebb volt.  

A főváros belső területeinek városrészek szerinti bontása alapján az V. kerület mindkét városrésze 

(Lipótváros és Belváros) egyformán drágának bizonyult, mivel mindkét városrészben közel 800 

ezer forintba került egy használt társasházi lakás négyzetméterára 2017 I. félévében. 600 ezer 

Ft/m2 feletti ár jellemezte a VI. és IX. kerület belső részeit, valamint a XI. kerületi Gellérthegyet és 

a XIII. kerületi Vizafogót is. A főváros belső városrészei közül a legalacsonyabb átlagos áron a X. 

kerületben lehetett társasházi tégla lakást vásárolni az idei év első felében. A kerület belső és 

külső részében egyaránt 350 ezer forintnál nem magasabb átlagos négyzetméterár volt jellemző. 

Szintén 350 ezer forintos átlagos ár volt megfigyelhető az újpesti társasházi lakások tekintetében.  

A legdrágább lakótelep a gazdagréti volt az idei év első hat hónapjának eladásai alapján, ahol 425 

ezer forintba került egy négyzetméter. A kerület kelenföldi városrészében, valamint a XIII. kerületi 

Vizafogón 380 ezer forintot fizettek egy négyzetméterért. Legkedvezőbb árfekvés a tégla 

lakásokhoz hasonlóan a X. kerület külső és belső részeit jellemzi, ahol 300 ezer forintos fajlagos 

áron keltek el a panellakások. 
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Vidéki lakásárak 
A vidéki megyei jogú városokban a társasházi téglalakások négyzetméterárai 140-300 ezer forint 

között alakultak, az idei év első hat hónapjának eladásai alapján. Mindez azt jelenti, hogy a 

legdrágább városaink lakásárai csak megközelíteni tudták a főváros legkedvezőbb árfekvésű 

kerületeit. A legolcsóbb városok Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Salgótarján voltak, ahol akár 

az említett árnál olcsóbb fajlagos áron is volt tranzakció az idei év első hat hónapja során.  

A legdrágább vidéki város továbbra is Sopron, ahol az átlagár 325 ezer Ft/m2. Ettől az árszinttől 

leszakadni látszik mind Győr, mind pedig Debrecen, ahol a négyzetméterárak nem haladták meg 

a 300 ezer forintos átlagértéket. A legtöbb városban 150-250 ezer forintos négyzetméterár a 

meghatározó. Az említett árak 0-30%-kal magasabbak, mint 2016 I. félévében. A legnagyobb 30%-

os áremelkedés Kecskeméten és Székesfehérváron volt érzékelhető, amely várások árszintje 

utolérte Debrecen és Győr értékeit.  

 
FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI LAKÁSAINAK 

ÁTLAGÁRAI 2017 I. FÉLÉVE SORÁN ÉS AZ ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%) 2016 I. 

FÉLÉVÉHEZ KÉPEST 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2; a buborék mérete a tranzakciószámmal arányos) 

 

A vidéki városokban 100-250 ezer forint közötti négyzetméterár jellemezte a panellakások piacát. 

A legdrágább városok sora nem változott, továbbra is Győrben, Debrecenben és Sopronban 

lehetett legdrágább áron panellakást vásárolni, azonban a téglalakáshoz hasonlóan Kecskemét 

és Székesfehérvár is megközelítette az említett várások értékeit. A legolcsóbb áron panelt a nem 

megyeszékhelyként funkcionáló megyei jogú városokban, valamint Salgótarjánban és Miskolcon 

értékesítettek. Az árváltozás tekintetében a vidéki panelpiac homogén, általában 15% körüli 

árváltozás volt mérhető a tavalyi év azonos időszakához képest.   

A családi házak átlagára 100-230 ezer forint között alakult a vidéki megyei jogú városok 

többségében. Ennél azonban magasabb átlagos négyzetméterár volt tapasztalható Sopronban, 

ahol a családi házak négyzetméterenkénti ára elérte a 300 ezer forintot az idei évben.  
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Az említett árak a tavalyi évhez képest 0-30%-kal emelkedtek. A városok között tapasztalható 

jelentősebb különbség részben az összetétel-hatásnak tudható be, de jelentős emelkedtek az árak 

Székesfehérváron, és Nyíregyházán is. A kisebb, fővárostól távolabb eső városok többségében 

számottevő árváltozás nem történt a tavalyi év első hat hónapjához képest. 

 
FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK PANELLAKÁSAINAK ÁTLAGÁRAI 2017 I. 

FÉLÉVE SORÁN ÉS AZ ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%) 2016 I. FÉLÉVÉHEZ KÉPEST 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2; a buborék mérete a tranzakciószámmal arányos) 

 

A budapesti agglomerációban továbbra is az észak-északnyugati szektor a legdrágább, míg a 

legolcsóbban a keleti-délkeleti részen lehetett lakóingatlant vásárolni az idei év első hat 

hónapjában. Ezt a trendet követte a családi házak árfekvése is, hiszen továbbra is a Budakeszi 

járás települései voltak a legdrágábbak 300 ezer Ft/m2 árszinten, melyet a Pilisvörösvári járás 

települései követtek 260 ezer forintos fajlagos átlagárral. Az első félévben e két járástól 

legtávolabb elhelyezkedő Monori és Szigetszentmiklósi járás településeinek családi házai 

bizonyultak a legolcsóbbaknak az agglomerációban. Ezeken a településeken 160-170 ezer 

forintos négyzetméterár volt jellemző 2017 I. félévében. Pest megye agglomeráción kívül eső keleti 

részében az említett árszintnél is kedvezőbb áron történt adás-vételre is volt példa az idén. 

A balatoni ingatlanok négyzetméterárait a vízparttól és a fővárostól való távolság és a település 

mérete egyaránt befolyásolja. A legmagasabb négyzetméterárak a nagyobb településeken, a 

vízpart közelében fordultak elő. Az első félévben 200-380 ezer forintos négyzetméterár jellemezte 

a társasházi lakások fajlagos árait a tó körüli településeken. A magasabb árak Balatonfüred és 

Siófok térségében, míg az alacsonyabbak a kisebb városokra voltak jellemzők. Az árak 0-20%-kal 

emelkedetek a tavalyi évhez képest.  

Az idei évben családi házak átlagára a Balaton keleti medencéjében, kivált annak nagyobb 

településein meghaladták a 200 ezer, míg a nyugati medence kisebb településein a 150 ezer 

forintos négyzetméterárat, mely néhány százalékkal magasabb a tavalyi év első hat hónapjában 

mért értéknél. Hangsúlyozandó, hogy településen belül is jelentős különbség lehet abban, hogy a 

vízparttól milyen távol helyezkedik el az ingatlan, annak közvetlen közelében az említett átlagot 

bőven maghaladó fajlagos árral kell számolni még a kisebb településeken is. 

Az idei évben a Velencei-tó településein a családi házak átlagára 190 ezer forint volt 

négyzetméterenként, ami 4%-kal volt magasabb az egy ével korábban mért értéknél. 
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FŐVÁROSI KERÜLETEK ÉS VIDÉKI VÁROSOK CSALÁDI HÁZAINAK ÁTLAGÁRAI 2017 I. 

FÉLÉVE SORÁN ÉS AZ ÁTLAGÁR-NÖVEKEDÉS MÉRTÉKE (%) 2016 I. FÉLÉVÉHEZ KÉPEST 

 
Forrás: Otthon Centrum (x tengely millió Ft, y tengely m2; a buborék mérete a tranzakciószámmal arányos) 

 

 

Lakásépítés, lakásprojektek 
Az idei év első félévében tovább nőtt az építési engedélyek száma és félév alatt országosan 

19.800 db lakásra adtak ki engedélyt, ami 40%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban 

kiadott 8.400 engedély az egy évvel korábbi szám duplája. A növekedési ütem még mindig 

jelentős, ám mértéke elmaradt az egy évvel korábbitól, amikor a kiadott engedélyek száma a 2015 

I. félévében kiadott engedélyek triplája volt.  

A kiadott lakásépítési engedélyek száma szintén jelentős volt Pest (3.400 darab) és Győr- Moson-

Sopron (1.900 darab) megyékben. A felsorolt két megyében és a fővárosban engedélyezték az 

építendő lakások két-harmadát. Az engedélyezett lakások száma megtriplázódott Fejér 

megyében, valamint megduplázódott Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében is. Az 

összességében jelentős növekedés ellenére néhány megyében a tavalyi év I. félévéhez képest 

20-30%-kal csökkent az engedélyezet lakások száma (páldául Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar 

és Csongrád megyékben), sőt Somogy megyében a harmadára esett vissza. 

A használatbavételi engedélyt kapott 5.000 lakás 46%-kal több, mint egy évvel korábban. A 

Budapesten átadott 1000 lakás, a tavalyi évi átadásoknak felel meg. A legtöbb lakást, 1.500 

darabot, Győr-Moson-Sopron megyében adták át, ezzel a megye átvette a vezető szerepet 

Budapesttől. Valószínűsíthetően a legtöbb lakást idén is fővárosban adják át majd az év végére, 

ám figyelemre méltó, hogy az említett megye mellett a Pest megyében az idei év első féléve során 

átadott 900 lakás szintén a tavalyi első félév értékének a duplája. Ennél is nagyobb ütemű bővülést 

mért a KSH Tolna megyében, ahol az egy évvel korábbi értékhez képest megnégyszereződött, 

valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol megháromszorozódott az átadott lakások 

száma. A kiemelkedő növekedési ütem, részben az alacsony bázisértékkel magyarázható. A 

megyék negyedében 20-30%-kal csökkent az átadott lakások száma, sőt Dél-Dunántúli régióban 

(egyedüli régióként) 20%-kal csökkent a használatbavételi engedélyt kapott lakások száma is. 
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Az Otthon Centrum júliusi felmérése szerint Budapesten 434 projektben, összesen 27 ezer lakás 

építése várható a közel jövőben. A megvalósuló projektek számát tekintve a lista élén a nagy 

területű és kedvező közlekedési adottságokkal rendelkező kerületek állnak, míg a legkevesebb 

beruházás a külső (pesti) kerületekben indult el.  

 
PROJEKTEK ÉS ÉPÜLŐ LAKÁSOK SZÁMA A FŐVÁROSBAN, KERÜLETENKÉNT 

Kerület 
Projektek 

száma 
Épülő 

lakásszám 
Szabad 
lakások  

Projekten belüli 
átlagos lakásszám 

Átlag fajlagos 
kínálati ár 

Szabad 
lakások 
aránya 

1000 lakásra 
jutó új lakás 

XIII. 85 6690 3941 82,2 646 100 56,4% 94,62 

XI.  59 7168 5053 121,5 659 900 70,5% 91,07 

III.  43 1039 698 24,2 696 700 67,2% 16,48 

II. 37 714 400 19,3 1 096 300 56,0% 14,58 

XIV.  36 1954 833 54,3 553 700 42,6% 26,89 

VIII. 25 1849 925 74,0 639 200 50,0% 41,32 

IX. 25 2254 1217 90,2 709 100 54,0% 56,35 

VI. 23 690 273 30,0 882 200 39,6% 24,73 

IV. 22 1195 882 54,3 528 400 73,8% 25,34 

XII. 12 228 200 19,0 1 031 000 87,7% 6,80 

X. 10 963 681 96,3 516 000 70,7% 24,85 

XX. 10 414 324 41,4 494 800 78,3% 13,35 

VII. 8 574 225 71,8 940 700 39,2% 15,57 

V. 7 146 86 20,9 1 494 600 58,9% 7,40 

XVI. 7 146 43 20,9 388 700 29,5% 4,71 

XVIII. 5 158 48 31,6 517 000 30,4% 3,60 

I. 4 138 112 34,5 837 000 81,2% 8,12 

XV. 4 65 30 16,3 475 000 46,2% 1,74 

XXIII. 4 189 171 47,3 352 400 90,6% 21,72 

XIX. 3 49 5 16,3 444 700 10,2% 1,79 

XXII. 3 144 45 48,0 519 600 31,3% 6,32 

XVII. 2 26 6 13,0 522 700 23,1% 0,78 

Budapest 434 27 093 16 198 62,4 683 300 59,8% 29,72 
Forrás: Otthon Centrum felmérése (2017. június) 

 

A legtöbb, összesen 85 beruházás a XIII. kerületben található, de a XI. kerületben elindult 59 

projekt is kiemelkedő szám. Az építkezések a két kerület szinte összes városrészét érintik, de a 

XIII. kerületben a Béke utca és Rákosrendező vasútállomás közötti sávban indult a legtöbb projekt, 

míg a XI. kerületben Madárhegy és Sasad a legnépszerűbb.  

A budai II. és III. kerületben egy-két nagyobb beruházás mellett többségében kisebb lakásszámú 

projektek épülnek. A pesti oldalon Zugló a projektek számában a II. kerülettel holtversenyben a 

negyedik, ugyanakkor az élen álló kerületek közül itt a legkevesebb a szabad lakások aránya; az 

épülő lakásoknak mindössze 42%-a köthető le. A pesti belvárosban a tetőtér beépítések és a még 

megmaradt foghíj telkek beépítése zajlik. 

A legmagasabb fajlagos árak a néhány darabos luxuslakás projektekre jellemzőek. A listavezető 

V. kerületi Palazzo Dorottyában a megmaradt lakások négyzetméterára 1 millió 800 ezer forint. De 

néhány II. és XII. kerületi luxus villában is kínálnak 1 millió 250 ezer és másfélmilló forint közötti 

négyzetméteráron lakást. A legkedvezőbb áron a külső pesti kerületi projektek érhetőek el, ahol 

helyenként még 400 ezer forintos négyzetméteráron is vásárolható új építésű lakás.  
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Az elmúlt hónapokban számos több száz lakást tartalmazó beruházás jelent meg az 

ingatlanpiacon, melyek közül néhány teljesen vagy részben csak tervként szerepel még. 

Mindközül kiemelkedik a Market Építő Zrt által fejlesztett Budapart, ahol a tervek szerint 2.500- 

3.000 lakás fog felépülni a XI. kerületi Kopaszi gáton. Holtversenyben a második legnagyobb 

beruházás a Sasad Liget és a Sasad Resort projekt, amelyek szintén a XI. kerületben találhatóak. 

A Biggeorge Property, valamint a Cordia fejlesztésében megvalósuló két lakóparkban egyenként 

közel 1000 lakás megvalósulása várható a következő években.  

A felsorolt beruházásokon kívül, a kerületben, további négy projekt épül legalább kétszáz lakással. 

A legtöbb nagyprojekt azonban a XIII. kerületben épül, összesen tíz darab. Ezek közül a 

legnagyobb a Cordia fejlesztésében megvalósuló Young city 500 lakással. Mindez azonban a 

fővárosban megvalósuló tízedik legnagyobb beruházás, ugyanis a Metrodom fejlesztései a IV., a 

IX. és a X. kerületben egyenként legalább 500 lakásosak lesznek, továbbá az Elite Park és a 

szintén Cordia által fejlesztett Corvin Átrium lakásszámai szintén meghaladják az 500 lakást.  

A vidéki régióközpontjainkban és megyei jogú városainkban 266 projekt jelent meg az online 

hirdetőfelületeken júliusi felmérésünk során. A legtöbb Debrecenben és Győrben. A két városban 

zajlik a beruházások közel 1/3-a. A hat régióközpontunkban együttvéve, valamint Sopronban 

található a beruházások közel 2/3-a. A maradék tizenhat megyei jogú város közül tizenötben 

összesen 86 társasházi projekt jelent meg online hirdetőfelületeken. A megyei jogú városok közül 

egyedül Salgótarjánban nem jelent meg új építésű lakás projekt. 

 
VIDÉK VÁROSOK PROJEKTJEINEK FŐBB JELLEMZŐI 

Város 
Projektek 

száma 
Összes épülő 

lakás 
Összes 

szabad lakás 
Átlagos kínálati 
lakásár (Ft/m2) 

Szabad lakások 
aránya 

Győr 46 1244 720 394 000 57,9% 

Debrecen 37 1445 510 421 000 35,3% 

Pécs 28 836 262 361 000 31,3% 

Szeged 27 698 518 360 500 74,2% 

Sopron 24 949 484 434 000 51,0% 

Szombathely 18 578 273 317 000 47,2% 

Kecskemét 13 567 365 421 500 64,4% 

Nyíregyháza 12 399 181 363 000 45,4% 

Székesfehérvár 12 367 222 418 000 60,5% 

Veszprém 7 285 81 273 000 28,4% 

Zalaegerszeg 7 101 69 331 000 68,3% 

Miskolc 6 169 111 340 000 65,7% 

Szolnok 6 122 59 330 000 40,4% 

Eger 5 110 82 290 000 74,5% 

Kaposvár  4 64 41 277 500 64,1% 

Nagykanizsa 3 52 21 248 500 40,4% 

Szekszárd 3 30 29 370 000 96,7% 

Tatabánya 3 264 65 N.A 24,6% 

Hódmezővásárhely 2 33 28 254 500 84,8% 

Békéscsaba 1 120 3 310 000 2,5% 

Dunaújváros 1 4 3 221 000 75% 

Érd 1 36 36 353 000 100% 

Végösszeg / Total 266 8 473 4 163 380 000 49,1% 
Forrás: Otthon Centrum felmérése (2017. június) 
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A nagyobb városainkban összesen 8 500 lakás építése van folyamatban, melynek 49 %-a köthető 

le. A legtöbb lakás Debrecenben épül 1 450 darab, míg Győrben 1 250 lakás építését tették közzé 

a beruházók. Az árak 230-550 ezer forint között alakulnak négyzetméterenként; a drágább városok 

közé tartozik Debrecen, Győr, Sopron, de vannak magas áron kínált projektek Kecskemétről és 

Székesfehérvárról is.  

A legkedvezőbb árfekvésű projektek Nagykanizsán és Dunaújvárosban voltak elérhetők. 

Összesen hat projekt lakásszáma haladja meg a kétszázat, melyből kettő debreceni, valamint egy-

egy kecskeméti, győri, szegedi és pécsi projekt lakásszáma éri el a kétszázat. A legnagyobbak a 

szegedi Tisza Part Napfény Lakópark és pécsi Fellback Lakópark 275-275 lakással. 

 

 

Alku és értékesítési idő 
 

Csökkenő mértékű árengedmény 

Az élénkülő piacon 2017-ben a vevők nem számíthattak lényeges kedvezményre. Már 2015-ben 

– különösen a befektetők által kedvelt városrészekben – tapasztalható volt, hogy a potenciális 

vevők között erős verseny, akár licit is kialakul egy-egy kiváló adottságú lakás megvásárlásakor, 

természetesen az eladó legnagyobb örömére.  

Az Otthon Centrum hálózatában értékesített lakások esetében az átlagos árengedmény mértéke 

a válság hatására drasztikusan megnőtt. 2013-ban mintegy háromszor akkora engedményt adtak 

az eladók, mint 2008-ban. Az elmúlt pár évben fokozatosan csökkent az árengedmény mértéke, 

és ma már a fele a 2013. évi maximumnak.  

 
AZ ÁRENGEDMÉNY VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN 

 
Forrás: Otthon Centrum 
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Az árengedmény két tényezőből adódik össze: egyrészt az értékesítési időszak alatt, az 

értékesítési idő lerövidítése érdekében a kínálati ár eladó általi csökkentéséből, illetve a 

szerződéskötéskor a vevővel való alku során kialakult végső ár és az irányár közötti különbségből.  

 
A TELJES ÁRENGEDMÉNY ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉSI ALKU ÁTLAGOS MÉRTÉKE 

 Tégla társasházi lakás Panel társasházi lakás Családi ház 

Év Engedmény Alku Engedmény Alku Engedmény Alku 

2008 4,9% 4,4% 2,9% 2,5% 6,6% 6,3% 

2009 10,2% 6,3% 7,3% 3,7% 12,9% 9,1% 

2010 10,8% 6,0% 7,7% 3,9% 17,0% 9,2% 

2011 12,0% 6,6% 7,9% 4,6% 16,5% 8,7% 

2012 11,7% 6,5% 8,5% 4,6% 19,3% 9,8% 

2013 12,3% 6,3% 8,8% 4,8% 18,7% 10,8% 

2014 9,2% 7,6% 6,5% 4,1% 16,6% 9,7% 

2015 6,1% 4,4% 4,7% 3,6% 12,2% 7,7% 

2016 7,0% 4,5% 5,3% 3,7% 11,9% 7,6% 

2017 8,1% 4,3% 4,8% 3,4% 10,5% 7,3% 
Forrás: Otthon Centrum 

 

Míg a válság évei alatt az eladók jelentős mértékben csökkentették irányáraikat és erős volt a 

vevők alku pozíciója, mára jóval kisebb arányban engednek az árból az eladók és megnőtt a 

szerződéskötési alku súlya az árengedményben, de összességében az engedmény mértéke is 

lecsökkent. 

 
A TELJES ÁRENGEDMÉNY ÁTLAGÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA RÉGIÓNKÉNT 

 
Forrás: Otthon Centrum 
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Nemcsak lakástípusonként, de a földrajzi régiók szerint is jelentős eltérés volt az árengedmény 

mértékében. A válság hatását minden régió megérezte, Pest megyében elsősorban a családi 

házak nagy aránya miatt volt jelentős az árengedmény mértéke, 2013 óta azonban a fővárosi piac 

nagyon gyors iramban magához talált, és az átlagos árengedmény mértéke 2016-ban már 0,5%-

kal kisebb volt, mint 2008-ban. Ezzel szemben a többi régióban helytől és típustól függően még 

mindig 2-4%-kal magasabb az alku mértéke, mint a válság előtti években. Mindez azt jelenti, hogy 

az alku mértéke a főváros frekventáltabb részein a vidéken tapasztalt 8%-os árengedmény közel 

fele. 

 

Megállni látszik az értékesítési idő csökkenése 

2013-hoz képest, amikor a válság időszakában a legnehezebb volt lakást eladni, az elmúlt néhány 

év során folyamatosan csökkent az átlagos értékesítési idő az Otthon Centrum közreműködésével 

értékesített lakóingatlanok esetében.  

2017 féléves értékesítési tapasztalatai alapján a panellakások két és fél, a tégla lakások három és 

fél, míg a családi házak fél év alatt keltek el az ingatlanpiacon. 2013 óta a lakások esetében egy, 

a családi házaknál pedig két hónappal rövidült az értékesítési idő, ugyanakkor tavalyhoz képest 

idén már csak a családi házaknál tapasztalható az értékesítési idő tovább csökkenése; a számok 

a lakások esetében megegyeznek a tavalyi év értékesítési adataival. 

Az átlagos értékesítési idő az egyes kategóriákban és régiónként is eltérő. Minden régióban a 

legrövidebb idő alatt panellakást lehet eladni. Átlag 75 napos értékesítési idő minden régióban 

közel azonos. Nagyobb különbség van a téglaépítésű lakások és házak értékesítési idejében. 

Budapesten és Pest megyében egy tégla lakás eladása során három, míg máshol inkább 3,5-4 

hónap értékesítési idővel érdemes számolni. Budapest előnye a családi házak esetében a 

legszembetűnőbb. A 170 napos értékesítési idő az ország többi részéhez képest egy hónappal 

rövidebb. 

 
ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ (NAP) ALAKULÁSA A FŐBB LAKÁSTÍPUSOK ESETÉBEN 

MAGYARORSZÁGON (2008-2017*) 

 
Forrás: Otthon Centrum 
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A társasházi lakások esetében már tavaly elértük a válság előtti években megszokott 

értékesítéshez szükséges időt. Idén ugyan néhány nappal emelkedett az értékesítési idő, főként 

Budapesten, ugyanakkor az adatok egészét tekintve úgy tűnik a következő években nem várható 

lényeges elmozdulás a lakások értékesítési idejében, várhatóan a válság előtti évekkel azonos 

értékesítési idő lesz mértékadó.  

A családi házak értékesítési ideje ugyan dinamikusan csökkent az elmúlt néhány évben, azonban 

még minden régióban egy-másfél hónappal több idő szükséges a családi házak értékesítéséhez, 

mint a válság előtti években. Ebből követezően az elkövetkező egy-két évben további kismértékű 

csökkenés elsősorban a családi házak értékesítési idejében várható. 

 
AZ ÁTLAGOS ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ (NAP) LAKÁSTÍPUSOK ÉS RÉGIÓK SZERINT 2017-BEN 

 
Forrás: Otthon Centrum 

 

Albérlet és befektetés 
A tavalyi év átlagos bérleti díjaihoz képest az idei év első hat hónapja során történt bérbeadások 

adatai alapján az albérleti díjak fajlagos (egy négyzetméterre vetített) értékének átlagai az Otthon 

Centrum tapasztalatai alapján stagnáltak, vagy kis mértékben csökkentek a tavalyi év átlagához 

képest, ennek ellenére a havonta fizetendő díj akár 10-30 százalékkal emelkedett. A látszólagos 

ellentmondást a bérbe vett lakások átlagos alapterületének növekedése oldja fel. Úgy tűnik, hogy 

fajlagosan kicsit olcsóbban, de a korábbinál nagyobb lakásokat bérelünk, így összességében a 

lakásért kifizetett havi bérleti díj magasabb, mint tavaly.  

Budapesten a havonta, négyzetméterenként fizetendő átlagos bérleti díj 1700 – 2700 forint, a 

vidéki nagyvárosokban 950 – 1700 forint, a panelek Budapesten 100-200 forinttal olcsóbbak, 

vidéken a különbség elenyésző. Budapesten kiemelten népszerű lakásbérlet szempontjából a IX. 

és XI. kerület, de keresett a VI., VII., VIII. kerület Nagykörúton kívüli része, a XIV. kerület és a III. 

kerület belső része is. Ezekben a kerületekben 90 ezer forinttól lehet bérelhető garzont találni, 

jellemzően jó állapotúakat, 18-40 négyzetméter alapterületűekdet.  

120 – 160 ezer forintért a XIII. kerület kedvelt részén a VIII. kerületben a Palota negyedben, a 

Corvin negyed közelében, sőt még a VI. kerületi diplomata negyedben is van kiadó 2-3 szobás 

lakást, de ebben a kategóriában a legtöbb ingatlant a belvárostól kissé távolabb pl. Óbudán, 

Kelenföldön vagy Gazdagréten, illetve a pesti oldalon, Újpesten vagy Kőbányán adják bérbe. 

Hasonló árkategóriában a III., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben panellakásokat bérelhetünk: az 

idei év első hat hónapjának adatai alapján 120-150 ezer forintot kell ezekért a jellemzően két-két 

és fél szobás lakásokért fizetni. 
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Debrecenben vagy Győrben 1600 – 1800 Ft/m2/hó körül van a bérleti díjak átlaga, érdekes módon 

nincs lényegi különbség a tégla és panel-lakások között, ami számít, az a városon belül 

elhelyezkedés. Miskolcon ennél kedvezőbb, 1000 – 1200 Ft/m2/hó körül már van albérleti 

lehetőség. A drágulás egyértelmű, két-három évvel ezelőtt a fajlagos bérleti díj átlagértéke 3-400 

forinttal alacsonyabb volt, mint a 2017 első féléve során regisztrált, egy négyzetméterre vetített 

átlagos havi bérlet díj. 

Az 2017 első féléves adatok azt mutatják, hogy 40-50 ezer forintért Pécsett, Kecskeméten, 

Dunaújvárosban és Miskolcon is lehetett albérletet találni. Jellemzően egy-másfél szobás, 37-54 

négyzetméteres, közepes vagy jó állapotú panellakásokat lehet ilyen áron bérelni. 70 és 100 ezer 

forint havi bérleti díjsávban Szombathelyen, Kecskeméten, Székesfehérváron vagy Pécsett 

belvárosi, tégla építésű társasházi lakás is bérelhető. Ezért a pénzért másféltől 3 szobásig terjed 

a kínálat, az alapterület jellemzően 46 – 80 négyzetméter, általában jó vagy felújított állapotúak. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az albérleti díjon felül, a lakás adottságai és a bérlő fogyasztásától 

függően, további 25-50 ezer forint rezsivel is számolni kell.  

TÉGLA TÁRSASHÁZI LAKÁSOK FAJLAGOS BÉRLETI DÍJÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY 

FŐVÁROSI KERÜLETBEN ÉS RÉGIÓKÖZPONTBAN (FT/M2) 

 
Forrás: Otthon Centrum 

Bérleti hozamszámítás 

A bérleti hozamszámítást 10 éves futamidőre, igen konzervatív átlagosan 2-5%-os 

értéknövekedés mellett számítottuk az a 2017 I. félévben tapasztalt áltagos lakás vételárak és 

bérleti díjak átlagos értékei alapján a hatályos adózási szabályok figyelembe vételével. 

Lakás Fajlagos vételár (Ft/m2) Átlagos havi bérleti díj (Ft/hó) Számított hozam 

(%) 

Debrecen, panel 211.000 1.510 5,3% 

Győr, tégla 260.000 2.100 5,9% 

Budapest XIII. kerület tégla 530.000 3.100 7,5 % 

Budapest VII. kerület tégla 367.000 2,500 8,1% 

Budapest III., panel 334.000 2.600 8,6% 

Forrás: Otthon Centrum 


