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Köszöntő

Tisztelt olvasónk, kedves volt, jelenlegi és jövôbeli 
ügyfeleink!

Eltelt egy negyedév, és újból kézbe vehetik Lakáspiaci 
Tanácsadó kiadványunkat – immár a második számát. 
Benne a legfrissebb piaci trendekkel, információkkal 
igyekszünk támpontot nyújtani a lakás adásvételhez, 
segíteni a tájékozódásban az eladás elôtt álló lakástulaj-
donosoknak és az ingatlanvásárlásban gondolkodóknak 
csakúgy, mint az ingatlanpiac iránt érdeklôdôknek.

 
Kühne Kata

Othon Centrum ügyvezetô igazgató
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Összefoglaló

Tranzakciószámok

Több adásvétel:    2012 elsô félévében 17 százalékkal több adásvétel bonyolódott, mint 2011 elsô felében.

Elôrehozott vásárlások:   A keresletélénkülés fôleg az elsô negyedévben volt tapasztalható, a második negyedévben 
már a tavalyi szint környékén alakult az adásvételek száma. Ez sok, a végtörlesztés hatásá-
ra elôrehozott vásárlást jelent, amik az elsô negyedévben valósultak meg.

Kilátások:    Az erôs évkezdés nem tartott ki a második negyedévben, a keresletbôvülés csak átmeneti 
volt, nem megalapozott. Az idei évben nagy valószínûséggel a tavalyi tranzakciószám fog 
megismétlôdni. 

Árak változása
Stagnáló lakásárak:   Mind a téglaépítésû, mind a panellakások piacán az árak szinte változatlanok maradtak a 

második negyedévben az elsô negyedévhez viszonyítva. Vidéken a téglalakások árai mini-
málisan növekedtek.

Végtörlesztési hatások:   Az idei elsô féléves árszintet a tavalyi év azonos idôszakával összehasonlítva, a panellakás-
ok kivételével csökkenés látható, ami mögött fôleg a végtörlesztés árlehajtó hatása áll.

Kilátások:    Az árak csökkenése idén nagy valószínûséggel megáll. Komolyabb áremelkedésre csak 
a finanszírozási feltételek javulásával, illetve a javuló gazdasági folyamatok támogatta 
keresletbôvülés esetén lehet számítani.

Áralku
Növekvô alku:    Az eladók nem csak a szerzôdéskötéskor kényszerülnek engedményekre, hanem már 

azt megelôzôen, az értékesítési folyamat során is csökkenteniük kell a kínálati árakat. 
Az idei év elsô felében nôtt mind az értékesítés során tett kínálati ár csökkentés, mind a 
szerzôdéskötéskor adott árengedmény mértéke, a tavalyi év elsô félévéhez viszonyítva. 
Idén az elsô félévben átlagosan, országos szinten csaknem 13 százalékkal csökkent a piac-
ra lépéskor elképzelt ár az adásvételig. Ebbôl 5,5 százalékot tett ki az eladó kínálati ár csök-
kentése az értékesítés során, míg 7,5 százalékot a vevô alkudott ki a szerzôdéskötéskor.

Végtörlesztési hatások:   Az árengedmények növekedése fôleg az elsô negyedévre jellemzô, a második negyedév-
ben már csökkent mind az alku, mind a teljes árengedmény mértéke.

Ingatlantípusok 
közötti különbségek:   A legkisebb teljes árengedményt a panellakás vásárlók tudták elérni a második negyedévben, 

8 százalékot, amibôl 5 százalék a szerzôdéskötéskor elért alku. A legnagyobb árengedményt a 
családi házak tulajdonosai adták az értékesítés során, csaknem 18 százalékot, amibôl 11 szá-
zalék a szerzôdéskötéskor kialkudott engedmény.

Szaporodó kínálati
ár csökkentések:    Egyre növekszik azon esetek száma, amikor az eladó nem csak a szerzôdéskötés során ad 

engedményt az ingatlana árából, hanem már az értékesítés során csökkenti a kínálati árat. 2012 
elsô félévében 103 kínálati árcsökkentés jutott 100 szerzôdéskötéskor adott alkura. Azt sem 
szabad azonban elfelejteni, hogy az alku mértékéhez hasonlóan a második negyedévben már 
mérséklôdött a kínálati ár csökkentések száma.
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Értékesítési idő
Változatlanság:    Az elmúlt egy évben nem változott az ingatlanok értékesítéséhez szükséges idô, egyik 

szegmensben sem.

Gyors panel, 
lassú ház:    Ahogy azt korábban is megfigyelhettük, a leggyorsabban a panellakásokat lehet értékesíteni, át-

lagosan 3,5 hónap alatt, a 2012 második negyedév eladásai alapján. A családi házak esetében 
átlagosan 6,5 hónapot kell szánni az eladásra, közvetítô segítségével, míg a téglaépítésû lakások 
átlagos értékesítési ideje 4 hónapot tett ki 2012 második negyedévében.

Nincs jelentôs különbség 
a földrajzi területek között:   Az egyes területek ingatlanpiacán hasonló értékesítési idôkkel kell számolni. 

Vevői preferenciák
Téglalakások:    Budapesten a 11 milliós 40-50 négyzetméteres lakások, a keleti megyékben a 6 milliós 

50 négyzetméteres, valamint a 9 milliós 50-60 négyzetméteres, a nyugati országrészben 
pedig a 8 milliós 50 négyzetméteres és a 13 milliós 60 négyzetméteres lakások vonzották 
a legtöbb érdeklôdôt.

Panellakások:    A fôvárosban a 8 és 9 millió közötti 50 négyzetméteres panellakások voltak a legkereset-
tebbek a második negyedévben. Az ország keleti felében a 6-7 milliós 50-60 négyzetmé-
teres, míg a nyugati felében a 7-8 milliós 50 négyzetméteres panellakások vonzották a 
legtöbb érdeklôdôt.

Téglaépítésû házak:  Ezen ingatlantípus esetében oszlik meg a kereslet a legszélesebb sávon. Budapesten a 2 
milliós házrésztôl kezdve az 50 milliónál drágább családi házakra is mutatkozik kereslet. 
Pest megyében szintén ilyen széles tartományban oszlik meg a kereslet, az 5 millióstól 
az 50 milliót meghaladó vételárú házakra regisztráltunk keresôket. Keleten 3 és 30 millió 
között, nyugaton pedig 2 milliótól 50 millióig keresnek téglaépítésû házakat a potenciális 
vevôk.

Bérleti piac 
Szegmensenként
eltérô kép:    A használt téglalakások bérleti díja már nôtt az idei év elsô félévében a tavalyi év azonos 

idôszakához viszonyítva. A kiadó panellakások szegmensében stagnálást, míg a családi 
házak esetében további csökkenést tapasztaltunk ugyanezen idôszakon.

Hozamok:    2012 második negyedéves átlagos bérleti díjait, illetve ingatlanárait figyelembe véve a bér-
beadási céllal vásárolt ingatlanok esetében egy 10 éves befektetési idôszakon 8 és 10 szá-
zalék közötti hozamot lehet elérni. A hozam mértéke ingatlantípusonként és elhelyezkedéstôl 
függôen változik.

Keresett albérletek:  A fôvárosban, mind a téglaépítésû, mind a panellakások esetén a legtöbb érdeklôdést a 
60.000 Ft körüli bérleti díjon kínált albérletek generálták. Különbség az alapterületekben 
mutatkozik, mivel míg ezen a bérleti díjon a téglaépítésû lakások esetén a lakások mérete 
30 négyzetmétertôl 70 négyzetméterig terjed, a keresett panellakások jellemzôen 50 és 60 
négyzetméter körüliek.
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TRanzakciószámok

Kulcsmegállapítások

Több adásvétel:     2012 elsô félévében 17 százalékkal több adásvétel bonyolódott, mint 2011 elsô felében.

Elôrehozott vásárlások:   A keresletélénkülés fôleg az elsô negyedévben volt tapasztalható, a második negyedévben 
már a tavalyi szint környékén alakult az adásvételek száma. Ez sok, a végtörlesztés hatásá-
ra elôrehozott vásárlást jelent, amik az elsô negyedévben valósultak meg.

Kilátások:    Az erôs évkezdés nem tartott ki a második negyedévben, a keresletbôvülés csak átmeneti 
volt, nem megalapozott. Az idei évben nagy valószínûséggel a tavalyi tranzakciószám fog 
megismétlôdni. 

Módszertani megjegyzések: Pontos adatokat az adásvételek számáról, a kapcsolódó illeték kiszabási eljárásból lehet szerezni, ám ezek fel-
dolgozottsága nagyjából 6 hónapos késésben van. A végtörlesztés hatására 2011 utolsó negyedévében megnôtt a tranzakciók száma, fôleg 
a decemberi hónapban volt élénk a piac. Az év végére esô nagyszámú többlet adásvétel a feldolgozást is hátráltatja, még 2012 közepén sem 
áll rendelkezésre hivatalos, illetékkiszabáson alapuló, 2011-es évre teljesnek tekinthetô tranzakciószám.

Lassú korrekció

Az erôs évkezdés után 2012 második negyedéve már a korrekcióról szólt az adásvételek számát tekintve. Az idei elsô 
félévben az Otthon Centrum tapasztalatai szerint 17 százalékkal több adásvétel bonyolódott a lakóingatlan piacon, 
mint a tavalyi év azonos idôszakában. A kereslettöbblet azonban fôleg az elsô negyedévbôl származik, ebben az 
idôszakban a végtörlesztéssel együtt 40 százalékkal több adásvétel történt, mint 2011 elsô negyedévében. Az idei 
második negyedévben már a tavalyi második negyedéves szint körül állt az adásvételek száma. Ez egyértelmûen 
mutatja, hogy a bár a végtörlesztési lehetôség januárban lezárult, sok vevô folytatta a megkezdett ingatlankeresését a 
következô hónapokban, ezek azonban jórészt elôrehozott vásárlások voltak. A második negyedévben ez az átmeneti 
keresletélénkülés már nem tartott ki.

Stabil kereslet

Bár a hivatalos KSH adatok még nem állnak rendelkezésre, becslésünk szerint a végtörlesztési idôszak hajrájával – 
bár a végtörlesztés legjelentôsebb hatása 2012 januárjában volt – 2011-ben nagyjából 88.000 lakóingatlan cserélt 
gazdát Magyarországon (lásd 1. ábra).

Jól látható, hogy az elsô teljes válságévben, 2009-ben mért 90.000 körüli tranzakció 2010-ben és 2011-ben is ki-
tartott, illetve a jelenlegi ismereteinkbôl kiindulva 2012-ben is 90.000 körüli adásvételre számíthatunk. Ez azt jelenti, 
hogy a romló gazdasági környezet ellenére stabil kereslet mutatkozik a lakóingatlanok iránt. Ez is alátámasztja, hogy 
az ingatlanok nagyon nagy számánál az otthon funkció a legfontosabb, és a lakhatásra minden körülmények között 
mutatkozik kereslet. A jelenlegi lakóingatlan piacon a szereplôk számára továbbra is az egyik legnagyobb motiváció 
az élethelyzetbôl adódó változás.

Előzetes adatok

A végtörlesztési hajrá 2011 végén nem csak az ingatlanpiacot pörgette fel, hanem többletet jelent a tranzakciószá-
mok feldolgozásában is. Éppen ezért a hivatalos, végleges tranzakciószám még mindig nem alakult ki 2011-re. A 
NAV illetékkiszabáson alapuló adatait a KSH dolgozza fel. A feldolgozottság szokásos 6 hónapos késése valamivel 
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hosszabbra nyúlik, mivel 2011-re 83.640 adásvételt regisztrált eddig a KSH, de ez még nem tekinthetô véglegesnek. 
Az Otthon Centrum becslése alapján 2011-ben nagyjából 88.000 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon (lásd 
1. ábra).

1. ábra Lakóingatlan piaci adásvételek száma Magyarországon

A KSH elôzetes, az idei elsô félévben lebonyolított, már regisztrált adásvételek alapján komoly átrendezôdés nem 
tapasztalható az egyes ingatlantípusok kereslete között, a tavalyi évben tapasztalt arányokhoz viszonyítva. Országos 
szinten, a legkisebb arányban, de továbbra is stabilan 11 százalék körül alakult a panel adásvételek száma 2012 elsô 
félévében. A maradék 90 százalékon a társasházi lakások és a családi házak nagyjából fele-fele arányban osztoznak. 
Az újépítésû lakások aránya továbbra is 4 százalék körül alakult 2012 elsô félévében. 

Kilátások

Az idei év elsô negyedévében tapasztalt komoly forgalomnövekedés alapját elôrehozott vásárlások adhatták, erre a 
második negyedéves visszafogottabb forgalomból lehet következtetni. A makrogazdasági mutatók, a hitelkereslet, 
illetve kínálat szintje szintén nem támasztják alá a kereslet elsô negyedévben tapasztalt bôvülését. Az elôrehozott 
vásárlások miatt korrekció várható a piacon, ahogy ez a második negyedévben már látható is.

Forrás: KSH, Otthon Centrum
*Otthon Centrum becslés
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Árak változása

Kulcsmegállapítások

Stagnáló lakásárak:   Mind a téglaépítésû, mind a panellakások piacán az árak szinte változatlanok maradtak a 
második negyedévben az elsô negyedévhez viszonyítva. Vidéken a téglalakások árai mini-
málisan növekedtek.

Végtörlesztési hatások:   Az idei elsô féléves árszintet a tavalyi év azonos idôszakával összehasonlítva, a panellakás-
ok kivételével csökkenés látható, ami mögött fôleg a végtörlesztés árlehajtó hatása áll.

Kilátások:    Az árak csökkenése idén nagy valószínûséggel megáll. Komolyabb áremelkedésre csak 
a finanszírozási feltételek javulásával, illetve a javuló gazdasági folyamatok támogatta 
keresletbôvülés esetén lehet számítani.

Módszertani megjegyzések: Az árak alakulását az Otthon Centrum eladásai alapján kalkuláltuk. A téglaépítésû házak csoportjába családi házak, 
házrészek, ikerházak és sorházak tartoznak bele.

Használtlakás piaci árak alakulása

A tavalyi elsô féléves árszinthez képest az idei elsô félévben a használt téglaépítésû lakások, illetve a családi házak 
esetében szinte minden területen csökkenést mutatnak az árak. A panellakások esetében már stagnálás látható (lásd: 
1. táblázat, 2. táblázat, 3. táblázat).

1. táblázat Használt téglalakások átlagos négyzetméter ára (ezer forint)

terület 2007 
I. félév

2008
I. félév

2009
I. félév

2010
I. félév

2011
I. félév

2012
I. félév

Budapest 292 300 308 294 291 277
Kelet 199 192 210 180 174 181

Nyugat 174 174 179 174 173 170
Pest megye 244 248 267 240 218 209

Forrás: Otthon Centrum

2. táblázat Használt panellakások átlagos négyzetméter ára (ezer forint)

terület 2007 
I. félév

2008
I. félév

2009
I. félév

2010
I. félév

2011
I. félév

2012
I. félév

Budapest 196 205 190 178 175 173
Kelet 137 141 140 125 120 124

Nyugat 151 155 146 139 138 139
Pest megye 190 187 189 157 168 169

Forrás: Otthon Centrum
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3. táblázat Használt téglaépítésû házak átlagos négyzetméter ára (ezer forint)

terület 2007 
I. félév

2008
I. félév

2009
I. félév

2010
I. félév

2011
I. félév

2012
I. félév

Budapest 256 277 244 234 247 230
Kelet 154 156 172 162 140 132

Nyugat 132 146 154 134 132 135
Pest megye 198 189 201 193 188 173

Forrás: Otthon Centrum

A 2011 elsô félévérôl 2012 elsô félévére tapasztalható áresés mögött részben a végtörlesztés áll. Árnyaltabb képet 
kapunk, ha az idei elsô két negyedév közötti árváltozásokat mutatjuk be. 

A használt téglalakások piacán 2012 második negyedévében Budapest kivételével már minimális, 1-2 százalékos 
növekedést regisztráltunk, a fôvárosban ezzel szemben 1 százalékos csökkenést tapasztaltunk. A panellakások 
piacán a végtörlesztés hatásai nem mutatkoztak. Sem az idei elsô félévet az elôzô év elsô félévhez viszonyítva, sem az 
idei második negyedévet az elsô negyedévhez viszonyítva nem tapasztaltuk az árak csökkenését, stagnálás jellemzi a 
panelpiacot. A használt téglaépítésû házak piacán csökkentek az átlagos négyzetméter árak 2012 elsô negyedévérôl, 
2012 második negyedévére.

4. táblázat Átlagos, egy négyzetméterre esô eladási árak ingatlantípusonként és területenként 
2012 második negyedéve (ezer forint)

2012 I. n.év (e Ft) használt téglalakás használt panellakás használt tégla ház
Budapest 274 176 212

Kelet 183 123 120
Nyugat 174 138 131

Pest megye 217 180 175
Forrás: Otthon Centrum

Az idei évben már az árak csökkenése is teljesen megszûnhet. Az árszint az idei évben érheti el a mélypontját, hacsak 
a végtörlesztéshez hasonló külsô hatás nem éri a piacot. A stagnálás után, megalapozott keresletbôvülés nélkül, 
és fôleg kedvezôbb finanszírozási feltételek és erôsebb hitelkereslet hiányában, komoly áremelkedés egyelôre nem 
várható a piacon.
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Áralku

Kulcsmegállapítások

Növekvô alku:    Az eladók nem csak a szerzôdéskötéskor kényszerülnek engedményekre, hanem már 
azt megelôzôen, az értékesítési folyamat során is csökkenteniük kell a kínálati árakat. 
Az idei év elsô felében nôtt mind az értékesítés során tett kínálati ár csökkentés, mind a 
szerzôdéskötéskor adott árengedmény mértéke, a tavalyi év elsô félévéhez viszonyítva. 
Idén az elsô félévben átlagosan, országos szinten csaknem 13 százalékkal csökkent a piac-
ra lépéskor elképzelt ár az adásvételig. Ebbôl 5,5 százalékot tett ki az eladó kínálati ár csök-
kentése az értékesítés során, míg 7,5 százalékot a vevô alkudott ki a szerzôdéskötéskor.

Végtörlesztési hatások:   Az árengedmények növekedése fôleg az elsô negyedévre jellemzô, a második negyedév-
ben már csökkent mind az alku, mind a teljes árengedmény mértéke.

Ingatlantípusok 
közötti különbségek:   A legkisebb teljes árengedményt a panellakás vásárlók tudták elérni a második negyedév-

ben, 8 százalékot, amibôl 5 százalék a szerzôdéskötéskor elért alku. A legnagyobb áren-
gedményt a családi házak tulajdonosai adták az értékesítés során, csaknem 18 százalékot, 
amibôl 11 százalék a szerzôdéskötéskor kialkudott engedmény.

Szaporodó kínálati 
ár csökkentések:   Egyre növekszik azon esetek száma, amikor az eladó nem csak a szerzôdéskötés során 

ad engedményt az ingatlana árából, hanem már az értékesítés során csökkenti a kínálati 
árat. 2012 elsô félévében 103 kínálati árcsökkentés jutott 100 szerzôdéskötéskor adott 
alkura. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy az alku mértékéhez hasonlóan a második 
negyedévben már mérséklôdött a kínálati ár csökkentések száma.

Módszertani megjegyzések: A vevôk által elérhetô árengedmények nagyságát több szempontból közelítjük meg. Az egyik szempont szerint a 
tényleges eladási árhoz az eladási megbízás felvételekor az eladó által megadott árat viszonyítjuk. Ezt a szempontot a „Teljes árengedmény” 
alfejezetben vizsgáljuk meg. A megbízáskori és az eladáskori ár különbségének nagyságát egyrészt a megbízás során az eladó által eszközölt 
kínálati ár csökkentések, másrészt a konkrét vevô által kialkudott árengedmény határozza meg. A másik szempont csak a tényleges vevô és 
eladó közötti áralkura koncentrál. Itt a vételi ajánlat idôpontjában érvényes kínálati árat hasonlítjuk össze az eladáskori árral. Ezt a szempontot 
a „Szerzôdéskötési áralku” alfejezetben vizsgáljuk. Fontos figyelembe venni, hogy az alku mértékét az Otthon Centrum eladásai alapján szá-
mítjuk ki. Közvetítôi eladásokról lévén szó, az eladót már a megbízás felvételének idôpontjában tájékoztatjuk a piaci árakról, így azok bizonyos 
esetekben már eleve alacsonyabbak az eladó által elôször megálmodott árnál.

Szerződéskötési áralku

A szerzôdéskötési folyamat során elért áralku – tehát a vételi ajánlat idôpontjában érvényes kínálati ár és a tényleges 
eladási ár különbsége – mértéke országos viszonylatban évrôl-évre folyamatosan növekedett (lásd 5. táblázat). A leg-
nagyobb mértékû növekedés Pest megyében látható, míg az ország nyugati felében az elmúlt években alig változott 
a szerzôdéskötéskor kialkudható árengedmény mértéke.
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5. táblázat A szerzôdéskötés folyamatában elért alku mértéke (használt lakóingatlanok)

terület
2009

I. félév
2010

I. félév
2011

I. félév
2012

I. félév
Budapest 6,38% 6,41% 6,93% 7,02%

Kelet 6,11% 6,69% 7,40% 8,16%
Nyugat 7,61% 7,89% 7,85% 7,82%

Pest megye 7,06% 9,14% 8,74% 9,32%
Magyarország 6,73% 6,98% 7,35% 7,58%

Forrás: Otthon Centrum

Az áralku mértékének növekedése annak ellenére folyamatos, hogy 2009 óta az eladások száma, tehát a vevôk 
száma, nem változott jelentôsen. A 2012 elsô félévében látható magas szerzôdéskötéskor elért alku mögött fôleg az 
elsô negyedév magas árengedményei állnak, melyek kialakulásában a végtörlesztésnek is szerepe volt. Ez a magas 
árengedmény szint a második félévben már csökkent.

6. táblázat A szerzôdéskötés folyamatában elért alku mértéke ingatlantípusonként 2012 I-II. n.év

szerzôdéskötési alku 2012 I. n.év 2012 II. n.év
használt téglalakás 7,20% 6,84%
használt tégla ház 10,68% 10,96%

használt panellakás 5,41% 5,10%
Forrás: Otthon Centrum

Az ingatlantípusonként kalkulált, az adásvétel folyamata alatt elért alku mértéke nem mutat meglepô képet (lásd 6. 
táblázat). A legkisebb árengedményt országos átlag alapján a panellakások esetén lehetett elérni 2012 elsô és má-
sodik negyedévében. Az alacsonyabb alku mögött a panellakások viszonylagos hasonlósága áll, magyarán az eladók 
hatékonyabban hivatkozhattak hasonló adottságú lakások eladási áraira. A téglaépítésû házak esetében – amibe 
családi házak, ikerházak, sorházak és házrészek is beletartoznak – az egyes ingatlanok közötti nagyobb különbségek, 
a magasabb ingatlanértékek járulnak hozzá a nagyobb arányú alku kialakulásához.

Fontos tudni, hogy a fenti alkuértékek számításánál csak azokat az eladásokat vettük figyelembe, ahol valóban volt 
különbség az eladási ár és a vételi ajánlat idôpontjában aktuális kínálati ár között. Ez az eladások 82 százalékánál 
fordult elô 2012 második negyedévében, ami megegyezik a 2012 elsô negyedévében mért aránnyal.

Teljes árengedmény

A teljes árengedmény esetében a megbízáskor az eladó által megadott árat viszonyítjuk az eladási árhoz. A két ár 
közötti különbség egyrészt az elôzô alfejezetben bemutatott eladási áralkuból, másrészt az értékesítési folyamat során 
a kínálati ár csökkentésekbôl tevôdik össze.

7. táblázat Az eladási folyamatban elért árengedmény mértéke (használt lakóingatlanok)

terület
2009

I. félév
2010

I. félév
2011

I. félév
2012

I. félév
Budapest 9,50% 10,68% 11,32% 12,58%

Kelet 9,14% 11,44% 11,25% 12,70%
Nyugat 9,30% 11,88% 12,40% 12,16%

Pest megye 9,30% 14,47% 14,63% 16,26%
Magyarország 9,39% 11,35% 11,82% 12,81%

Forrás: Otthon Centrum
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2010-tôl a legnagyobb teljes árengedmény szinteket Pest megyében mértük, ami jól tükrözi a budapesti agglomerá-
ciós piac az átlagosnál fagyosabb állapotát. A sikeres értékesítéshez az eladók az agglomerációban kényszerültek a 
legnagyobb árcsökkentésre.

2. ábra Használt ingatlanok teljes árengedményének felbontása – Magyarország

A teljes árengedmény évrôl-évre nôtt, ráadásul 2011 elsô félévérôl 2012 elsô félévére jelentôs mértékben (lásd 7. 
táblázat). Amennyiben a teljes árengedményt felbontjuk a szerzôdéskötéskor elért áralkura, illetve a kínálati ár csök-
kenéseire, jól látható, hogy fôleg a kínálati árból adott engedmények növelték meg a teljes árengedmény mértékét. 
Ez azt jelenti, hogy az eladók kezdetben kialakított árelképzelései egyre jobban eltérnek a piaci áraktól, amit még az 
értékesítési folyamatban korrigálnak. A szerzôdéskötéskor elérhetô alku mértéke nôtt az elmúlt években, de nem 
olyan jelentôsen.

A teljes árengedményt ingatlantípusonként vizsgálva hasonló kép rajzolódik ki, mint a szerzôdéskötéskor kialkudott 
árengedményeknél: legkisebb árengedményre a panellakás tulajdonosok kényszerülnek. Esetükben a kínálati ár csök-
kentések mértéke nem haladja meg a 3 százalékot. Ezzel szemben a használt, téglaépítésû házak eladói a megbízás 
kezdetéhez képest csaknem 18 százalék kedvezmény adására kényszerülnek, bár esetükben is a szerzôdéskötéskor 
adott árengedmény teszi ki a nagyobb részt, ami az elsô negyedévhez képest minimálisan nôtt is.

Ahogy a szerzôdéskötéskor elért áralku esetében, a teljes árengedményeknél is látszik, hogy az elsô negyedéves 
magas szint némileg mérséklôdött a második negyedévben, jórészt a végtörlesztés hatásainak elmúltával.

8. táblázat A teljes árengedmény mértéke ingatlantípusonként 2012 I-II. n.év

teljes árengedmény 2012 I. n.év 2012 II. n.év
használt téglalakás 12,63% 11,85%
használt tégla ház 18,77% 17,58%

használt panellakás 8,80% 7,98%
Forrás: Otthon Centrum

Fontos tudni, hogy a fenti alkumértékek mindig az árengedmények átlagos nagyságát mutatják, ennél kisebb és 
nagyobb árengedmények is elôfordulhatnak. Az, hogy egy eladónak mennyit kell engednie a kezdeti árból nagyban 
függ attól, hogy mennyire vérmes reményekkel vág neki az értékesítésnek, és mennyire tudja elfogadni a piaci árakat.

Forrás: Otthon Centrum
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Árengedmények száma

Az érzelmi árképzés jelentette túlárazottságot, az árengedmény mértékén túl, azzal is jól ki lehet fejezni, hogy az 
eladó hányszor csökkenti az árat a megbízás során. Az alábbiakban csak azokat az eladásokat vizsgáltuk meg, ahol 
sor került a szerzôdéskötés közben áralkura. Az Otthon Centrum eladásai alapján 2012 második negyedévében 82 
százaléknál volt szerzôdéskötési áralku. Azt vizsgáltuk, hogy a tényleges vevôvel folytatott tárgyalás során adott ár-
engedmény mellett hány esetben csökkentette a kínálati árat az eladó a megbízás folyamán.

9. táblázat 100 szerzôdéskötési árengedményre jutó kínálati ár csökkentés

terület 2009
I. félév

2010
I. félév

2011
I. félév

2012
I. félév

Budapest 78 96 109 117
Kelet 65 106 74 91

Nyugat 43 82 86 79
Pest megye 38 96 119 110

Magyarország 64 93 99 103
Forrás: Otthon Centrum

A táblázatból jól látható, hogy évrôl-évre nôtt azon adásvételek száma, ahol az eladónak a szerzôdéskötéskor adott 
engedmény mellett, a kínálati árból is engednie kellett az értékesítés során. 2012 második negyedévében, orszá-
gos átlagban, 100 alkuval végzôdött eladás esetén 103 alkalommal csökkentette a kínálati árat az eladó, a késôbbi 
tényleges vevô megérkezése elôtt. Természetesen a 100 alkuval végzôdött eladás esetében az átlagos 103 korábbi 
árengedmény úgy adódik össze, hogy egyes eladók a megbízás során egynél többször tettek önálló árengedményt.

2012 elsô negyedévében a végtörlesztés is a többszöri ármódosítás irányába vitte az eladókat. Ezt támasztja alá az 
is, hogy ugyanezen mutató negyedévek közötti változását vizsgálva láthatjuk, hogy az idei év elsô negyedévérôl a 
másodikra csökkent a 100 szerzôdéskötési alkura jutó kínálati ár csökkentések száma.

10. táblázat 100 szerzôdéskötési árengedményre jutó kínálati ár csökkentés 
2012 I-II. negyedév

terület 2012 I. n.év 2012 II. n.év
Budapest 120 113

Kelet 104 76
Nyugat 82 75

Pest megye 121 97
Magyarország 108 96

Forrás: Otthon Centrum
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Értékesítési idő

Kulcsmegállapítások

Változatlanság:     Az elmúlt egy évben nem változott az ingatlanok értékesítéséhez szükséges idô, 
egyik szegmensben sem.

Gyors panel, lassú ház:    Ahogy azt korábban is megfigyelhettük a leggyorsabban a panellakásokat le-
het ér tékesíteni, átlagosan 3,5 hónap alatt, a 2012 második negyedév eladásai 
alapján. A családi házak esetében átlagosan 6,5 hónapot kell szánni az el-
adásra, közvetítô segítségével, míg a téglaépítésû lakások átlagos ér tékesítési 
ideje 4 hónapot tett ki. A tulajdonosoknak átlagosan 40 százalékkal több idôt 
kell szánni az ér tékesítésre, ha saját maguk próbálják eladni ingatlanukat, mint 
amikor közvetítô segítségét veszik igénybe.

Nincs jelentôs különbség 
a földrajzi területek között:   Az egyes területek ingatlanpiacán hasonló értékesítési idôkkel kell számolni.
Módszertani megjegyzések: Az értékesítési idô kiszámítása során csak piacképes, tehát valóban eladott ingatlanokat vettünk figyelembe. 
Ezenkívül fontos feltétel, hogy a figyelembe vett eladások az Otthon Centrum hálózatán keresztül bonyolódtak. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az 
itt bemutatott értékesítési idôk csak az Otthon Centrum megbízási idôszakára vonatkoznak, tehát ha egy ingatlant az Otthon Centrum megbí-
zása elôtt saját maga is hirdette a tulajdonosa, akkor azt az idôszakot nem számoljuk az értékesítési idôhöz. Másrészt felméréseink szerint a 
tulajdonosoknak átlagosan 40 százalékkal több idôre van szükségük az eladáshoz a közvetítôkhöz képest. Magyarul az itt szereplô értékesítési 
idôk valóban piacképes, az Otthon Centrumon keresztül értékesített ingatlanokra érvényesek.

Az értékesítéshez szükséges idô nem változott jelentôsen az elmúlt idôszakban. A válság hatására jelentôsen megnôtt 
az ingatlanok eladásához szükséges idôtáv hossza, de egyik ingatlantípusnál sem láthatunk komoly változásokat 
2011 elsô félévérôl 2012 elsô félévére.

 

11. táblázat Átlagos értékesítési idôk napokban, ingatlantípusonként

ingatlantípus
2009

I. félév
2010

I. félév
2011

I. félév
2012

I. félév
Használt téglalakás 81 110 121 120
Használt panellakás 84 91 79 74
Használt téglaház 147 171 197 199

Forrás: Otthon Centrum

A panellakások, a többi ingatlantípushoz képest, rövidebb értékesítési ideje már a válság elôtt is megfigyelhetô volt. 
Ennek hátterében az állhat, hogy téglaépítésû lakásokkal és házakkal szemben a panellakások homogénebb halmazt 
alkotnak, kevesebb paraméterben térnek el egymástól, ami az összehasonlításhoz és vásárlási döntéshez szükséges 
idôt is lerövidíti.

Az adatok megítélésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az ingatlanok értékesítéséhez szükséges idô hatalmas 
szórást mutat, találkozhatunk pár hét alatt értékesített lakásokkal is, és nem ritka, hogy az értékesítés elôtt akár egy 
évet is piacon tölt az ingatlan. Az átlagos értékesítési idôket ezek ismeretében kell értékelnünk.

Pest megye kivételével a téglalakások értékesítése nagyjából minden területen ugyanakkora idôtávot követel meg, 
átlagosan 4 hónapot. Az agglomerációban az alacsonyabb forgási sebesség mögött a már korábban említett fa-
gyosabb piaci viszonyok, illetve a téglaépítésû lakások kisebb népszerûsége állhatnak. Az átlagos értékesítési idôk 
alapján leggyorsabban Budapesten lehet a panellakásokra vevôt találni, de a vidéki területeken sem sokkal lassabb 
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a panellakások értékesítése. A Pest megyében tapasztalt eredményt a nagyon alacsony elemszám torzítja, mivel a 
panellakások nagyon kis százalékban fordulnak elô az eladásokban. A téglaépítésû házak értékesítésére Budapesten 
átlagosan 6 hónapot, míg vidéken 7-8 hónapot kell hagyni. A fôvárosi agglomerációban, annak ellenére, hogy ez az 
egyik legkeresettebb ingatlantípus, a fagyos piaci viszonyok mellett 6-7 hónapos értékesítési idôkkel lehet számolni.

12. táblázat Átlagos értékesítési idôk napokban, ingatlantípusonként és területenként
2012 második negyedév

ingatlan típus Budapest Pest megye Kelet Nyugat
Használt téglalakás 116 175 110 122
Használt panellakás 71 155 81 78
Használt téglaház 181 196 206 233

Forrás: Otthon Centrum

A fenti adatok az Otthon Centrumon keresztül eladott ingatlanokra vonatkoznak, a módszertani megjegyzések-
ben leírtak miatt a piacon ennél hosszabb értékesítési idôk is elôfordulhatnak. A közvetítôi értékesítés elônye még 
szembeötlôbb, ha az ingatlant gyorsan kell értékesíteni. 9 hónap alatt ténylegesen eladott – tehát viszonylag könnyen 
értékesíthetô, piacképes – ingatlanok esetében az Otthon Centrumhoz beadott ingatlanok közül háromból kettô már 
3 hónap alatt gazdát cserél, míg a tulajdonosoknak 3 hónap alatt csak az ingatlanok 40 százalékát sikerült eladni.
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Vevői preferenciák

Kulcsmegállapítások

Téglalakások:    Budapesten a 11 milliós 40-50 négyzetméteres lakások, a keleti megyékben a 6 milliós 
50 négyzetméteres, valamint a 9 milliós 50-60 négyzetméteres, a nyugati országrészben 
pedig a 8 milliós 50 négyzetméteres és a 13 milliós 60 négyzetméteres lakások vonzották 
a legtöbb érdeklôdôt.

Panellakások:    A fôvárosban a 8 és 9 millió közötti 50 négyzetméteres panellakások voltak a legkereset-
tebbek a második negyedévben. Az ország keleti felében a 6-7 milliós 50-60 négyzetmé-
teres, míg a nyugati felében a 7-8 milliós 50 négyzetméteres panellakások vonzották a 
legtöbb érdeklôdôt.

Téglaépítésû házak:   Ezen ingatlantípus esetében oszlik meg a kereslet a legszélesebb sávon. Budapesten a 2 
milliós házrésztôl kezdve az 50 milliónál drágább családi házakra is mutatkozik kereslet. 
Pest megyében szintén ilyen széles tartományban oszlik meg a kereslet, az 5 millióstól 
az 50 milliót meghaladó vételárú házakra regisztráltunk keresôket. Keleten 3 és 30 millió 
között, nyugaton pedig 2 milliótól 50 millióig keresnek téglaépítésû házakat a potenciális 
vevôk.

Módszertani megjegyzések: A vevôi preferenciákat, azaz, hogy mit keresnek a vevôk, új, eddig a piacon nem használt módszerrel vizsgáljuk. 
Legyen szó akár internetes ingatlankeresô portálokról, vagy ingatlanközvetítôi megbízásról, a vevôk keresési igényük leírásakor tól-ig határokat 
adnak meg, mind az árak, mind az alapterület, mind a szobaszámok tekintetében. Ezekbôl kiindulva, a tartományok miatt nehéz elemezni, hogy 
pontosan milyen árú, milyen alapterületû és milyen szobaszámú ingatlanokat keresnek leginkább az érdeklôdôk. A keresletet természetesen 
úgy is meg lehet, fogni, ha az eladott ingatlanokat vizsgáljuk meg e szempontok alapján, hiszen végül ebben a pontban találkozik a kereslet a 
kínálattal, de az azt megelôzô keresési igényekrôl nehéz információt gyûjteni. Könnyebb az elemzés, ha konkrét, keresett ingatlanok adataiból 
indulunk ki. Erre viszont az interneten megtekintett ingatlanok nem alkalmasak, hiszen egy hirdetés megnyitása nem feltétlenül takar komoly 
vételi szándékot, sôt gyakran csak az álmokat, a céltalan nézelôdést tükrözi. 

Ezeket a pontatlanságokat úgy küszöböljük ki, hogy rendszerünkben nyomonkövetjük, hogy csaknem az összes hirdetési felületen szereplô, 
az Otthon Centrum megbízási állományában lévô, konkrét ingatlanhirdetések közül melyik ingatlanra érkezik telefonos vagy e-mailes meg-
keresés. Ezzel biztosítjuk, hogy ne keresési tartományokat elemezzünk, illetve a telefonos vagy e-mailes érdeklôdés pedig már komolyabb 
szándékot takar.

A vevôi preferenciákat a hirdetésekben szereplô konkrét ingatlanokra érkezô érdeklôdések alapján vizsgáljuk. A vizsgálat három szempontra 
terjed ki: az ingatlanok ára, alapterülete és szobáinak száma. Az ingatlanokat csoportokba rendezzük, ár alapján egymillió forintonként, alap-
terület alapján tíz négyzetméterenként, szobaszám alapján pedig egész és fél szobánként. Az egyes csoportoknál pedig megállapítjuk, hogy 
hány megkeresés érkezett az adott csoportba tartozó ingatlanokra. Az egyes csoportoknál megadott értékek mindig a csoport közepét jelölik, 
tehát például a 10 milliós ingatlanokhoz a 9,5 millió és 10,5 millió közötti ingatlanok tartoznak. Illetve a 40 négyzetméteres ingatlanokhoz a 35 
és 45 négyzetméter alapterületû ingatlanok tartoznak.



16

Használt téglalakások

A fejezetben csak a használt téglalakásokra érkezett érdeklôdéseket vizsgáljuk. A vizsgálat 2012 második negyed-
évére vonatkozik.

Budapest

A fôvárosban széles sávban oszlik meg a kereslet a téglaépítésû lakások iránt. Két fô keresett szegmenst lehet azono-
sítani, a 8 millió forint körüli, illetve a 11 millió forint körüli vételáron kínált lakások csoportját. 11 milliós áron 30 és 
80 négyzetméter közötti lakások vonzottak érdeklôdôket, de a legtöbb érdeklôdés a 40, illetve az 50 négyzetméteres 
sávba esô lakásokra érkezett. 

A 8 milliós lakások esetében a 30 illetve a 40 négyzetméteres sávba esô, azaz 25 és 45 négyzetméter közötti lakások 
generálták a legtöbb érdeklôdést. Ezek szinte kivétel nélkül 1 szobás ingatlanok, míg a 11 milliós, 50 négyzetméte-
resek általában 2 szobás lakások. Pest megyében nem lehet egyetlen legkeresettebb ingatlanárat megállapítani, a 8, 
10, de a 17 milliós sávba esô ingatlanokra is egyforma számú érdeklôdés érkezett. 

Ez azt jelenti, hogy a kereslet viszonylag széles sávban szóródik. Az viszont jól látszik, hogy a használt téglalakások 
kereslete az agglomerációban 6 és 20 millió forint között mozog, tehát nem beszélhetünk annyira széles keresletrôl, 
mint a budapesti használt téglalakás piacon. A 17 milliós legkeresettebb kategória fölött a kereslet ötöde jelenik meg.

3. ábra Keresett téglaépítésû eladó lakások – Budapest 2012 II. negyedév

A két fenti vételár mellett szinte hasonló népszerûséggel bírnak a 13 és 15 millió közötti téglalakások is. A legtöbb 
érdeklôdôt ebben az értéktartományban is az 50 négyzetméteres lakások vonzották. A kereslet nagyjából a 25 millió 
forintos határig élénk, e fölött már kevesebb vevô keres téglalakást Budapesten. A még keresettnek mondható 23 
milliós sávban már a nagyobb, 60 és 70 négyzetméter körüli ingatlanok vonzották a legtöbb érdeklôdôt.

Forrás: Otthon Centrum
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Kelet-Magyarország

Az ország keleti felében a fôvároshoz képest – nem meglepô módon – jóval kisebb tartományban szóródik a kereslet. 
A keleti megyékben is két csúcsot tudunk megjelölni, a keresett ingatlanok ára szempontjából. Az egyik a 6 millió 
körüli ingatlanok csoportja, ahova 30 és 60 négyzetméter közötti ingatlanok tartoznak. 

Ami érdekes, hogy ebben az ártartományban nem lehet legkeresettebb méretet kiemelni, az egyes méretkategóriákba 
tartozó ingatlanok nagyon hasonló számú érdeklôdést generáltak. Szobaszámokat tekintve a 30 négyzetméteres in-
gatlanok egyszobásak, a 40 négyzetméter 1,5 szobát jelent, míg a nagyobb, 50-60 négyzetméteres keresett lakások 
jellemzôen kétszobásak. Hasonlóan népszerûek voltak a 9 milliós vételáron kínálat ingatlanok, leginkább az 50 és 60 
négyzetméter körüliek.

4. ábra Keresett téglaépítésû eladó lakások – Kelet-Magyarország 2012 II. negyedév

A további keresett ártartományok a 11, illetve 12 milliós vételár sávba esô téglalakások csoportja volt. Ezért az árért 
kínált ingatlanok 50 és 90 négyzetméter közöttiek, de a legtöbb érdeklôdést a 60 négyzetméter körüli ingatlanok 
vonzották. 

A felsôbb árkategóriába tartozó ingatlanok közül a 18 millió körüli áron kínált lakások vonzották a legtöbb érdeklôdôt, 
a legnépszerûbb lakások ebben az ársávban a 70, illetve 100 négyzetméter körüli ingatlanok voltak. A 20 milliós sávot 
már csak néhány keresô lépi át, ennél drágább ingatlanok csak az érdeklôdések 5 százalékát generálták.

nyugat-Magyarország

A nyugati megyékben 2012 második negyedévében a legtöbb érdeklôdôt a 8 milliós téglalakások vonzották. Ebben 
az árkategóriában a 30 négyzetméterestôl 80 négyzetméteresig találunk lakásokat, de a legtöbb érdeklôdés az 50 és 
60 négyzetméter körüli lakásokra érkezett. Ennek megfelelôen a kétszobás lakások voltak a legkeresettebbek ebben 
a tartományban. Hasonlóan népszerûek voltak a 10, illetve 13 milliós vételár sávba tartozó ingatlanok. A 13 milliós 
lakások között a 60 négyzetméteres otthonok generálták a legtöbb érdeklôdést. A 10 milliós sávban pedig szintén a 
60, illetve az 50 négyzetméteres lakások voltak a legnépszerûbbek. A keleti megyékhez képest a kereslet felsô korlátja 
valamivel magasabban, 25 millió forint körül található.

Forrás: Otthon Centrum
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5. ábra Keresett téglaépítésû eladó lakások – Nyugat-Magyarország 2012 II. negyedév

Használt panellakások

A fejezetben csak a használt panellakásokra érkezett érdeklôdéseket vizsgáljuk. A vizsgálat 2012 második negyed-
évére vonatkozik.

Budapest
A panellakások piacán a legtöbb érdeklôdést a 8 illetve 9 millió forint körüli árcédulával rendelkezô lakások generál-
ták. Ezért az árért 30 és 70 négyzetméter közötti lakótelepi lakásokat lehet vásárolni, de a legtöbb érdeklôdôt az 50 
négyzetméteres, kétszobás panellakások vonzották. 

6. ábra Keresett eladó panellakások – Budapest 2012 II. negyedév

Forrás: Otthon Centrum

Forrás: Otthon Centrum
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A kereslet 7 és 14 millió közötti tartományban koncentrálódik, 14 milliónál drágább panellakások, bár vannak a 
kínálatban, kevés érdeklôdés mutatkozik irántuk. A kétszobás, 50 négyzetméteres panellakásokat 7 és 11 millió 
forint között keresik, míg a nagyobb, háromszobás, 70 négyzetméteres lakásokért fôleg 12 és 14 millió közötti árat 
hajlandóak fizetni a vevôk.

Kelet-Magyarország

Az ország keleti felében a 7 millió forint körül kínált panellakásokra érkezett a legtöbb érdeklôdés 2012 második 
negyedévében. 

Hasonlóan népszerû még a 6 milliós ártartomány. Ilyen áron 40 és 70 négyzetméter közötti alapterületû ingatlanokra 
regisztráltunk érdeklôdéseket, de a legkeresettebb típusok ebben az ársávban az 50 illetve a 60 négyzetméter körüli 
ingatlanok voltak.

7. ábra Keresett eladó panellakások – Kelet-Magyarország 2012 II. negyedév

Mindkét mérettartományban fôleg kétszobás ingatlanok szerepelnek, tehát ezek voltak a legkeresettebbek, de a  
2 + fél szoba is népszerû volt a keleti megyékben panellakást keresôk körében.

Nyugat-Magyarország

A nyugati megyékben a valamivel drágább, 7, illetve 8 milliós áron kínált panellakások voltak a legkeresettebbek. 
Hasonlóan a keleti országrészhez ezek az ingatlanok is 40 és 70 négyzetméter közöttiek, de a legtöbb érdeklôdôt a 
kétszobás, 50 négyzetméteres lakások vonzották. 

A kereslet 4 és 14 millió közötti ingatlanokra fókuszálódik, drágább panellakásokra már jóval kisebb kereslet mutat-
kozik.

Forrás: Otthon Centrum
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8. ábra Keresett eladó panellakások – Nyugat-Magyarország 
2012 II. negyedév

Használt téglaépítésű házak

A fejezetben csak a használt téglaépítésû (egylakásos) házakra érkezett érdeklôdéseket vizsgáljuk. Ebbe a csoportba 
soroljuk a családi házakat, ikerházakat, sorházakat, házrészeket. A vizsgálat 2012 második negyedévére vonatkozik.

Budapest
A fôvárosban az összes ingatlantípus közül a téglaépítésû házak esetében szóródik a legnagyobb ártartományon a 
kereslet. A 2 milliós házrésztôl kezdve az 50 milliónál drágább családi házakra is mutatkozik kereslet. Éppen ezért 
nehéz a legkeresettebb ártartományt meghatározni. Az alsóbb ártartományokban a 13 és a 16 millió forint körüli 
árcédulával rendelkezô házak generálták a legtöbb érdeklôdést, ezek túlnyomórészt 70 és 90 négyzetméter közötti 
ingatlanok voltak. Az 50 milliónál drágább házak után a keresôk 10 százaléka érdeklôdött.

9. ábra Keresett téglaépítésû eladó házak – Budapest 2012 II. negyedév

Forrás: Otthon Centrum

Forrás: Otthon Centrum
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Pest megye

A téglaépítésû házak esetében a pest megyei adatokat is megvizsgáltuk. A helyzet nagyon hasonló a Budapesten 
tapasztalthoz, szintén széles ártartományban oszlik meg a kereslet, 5 milliótól az 50 milliónál drágább házakig. A 
keresôk nagy része 8 és 20 millió közötti házat keres az agglomerációban. 

10. ábra Keresett téglaépítésû eladó házak – Pest megye 2012 II. negyedév

Nagyon hasonló aktivitást mértünk mind a 10 milliós, a 15, a 16 és a 20 milliós ártartományba esô házakról érdeklôdôk 
körében, ezeket az ártartományokat tekinthetjük a legkeresettebbnek, de ez is jól mutatja, hogy mennyire szóródik a 
kereslet. A 10 milliós tartományban fôleg 50 és 80 négyzetméter közötti házakat kerestek, a 15-16 milliós házak már 
80 és 90 négyzetméter körüli otthonokat jelentenek. A 20 milliós vételáron kínált házak után érdeklôdôk is fôleg a 80 
négyzetméteres ingatlanokat keresték, de ebben az ártartományban már nagyobb, 100 négyzetmétert is meghaladó 
alapterületû ingatlanok vannak. Az 50 milliónál drágább családi házak iránt a keresôk 5 százaléka érdeklôdött.

Kelet-Magyarország

A téglaépítésû házak kereslete jóval kisebb tartományban szóródik a keleti megyékben, mint a fôvárosban, vagy az 
agglomerációban. A keresôk 3 és 30 millió forint között érdeklôdtek házak iránt. Legkeresettebb tartományt szin-
tén nehéz kiemelni, mivel az 5-6 milliós ingatlanokra is sok érdeklôdôt regisztráltunk, szintén keresettek voltak a 9 
milliós áron kínált házak, ahogy a 14 milliós tartományba esôk is, de még a drágább, 22 millió körüli ingatlanok is 
sok érdeklôdést generáltak. A legkeresettebbek a 60 és 120 négyzetméter közötti házak voltak. Értelemszerûen az 
olcsóbb, 5-6 milliós kategóriában a kisebb, 60 négyzetméter körüli ingatlanok vonzották az érdeklôdôk többségét. 
A 9 millióért kínált házak közül a 60, illetve 100 négyzetméter közöttiekre volt a legnagyobb a kereslet. A 22 milliós 
tartományban pedig a 90 és 100 négyzetméter körüliek voltak a legnépszerûbbek.

Forrás: Otthon Centrum
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11. ábra Keresett téglaépítésû eladó házak – Kelet-Magyarország 2012 II. negyedév

Nyugat-Magyarország

A nyugati megyékben árak tekintetében nem lehet annyira szûk tartományban meghatározni a keresett ingatlanok 
körét, mint az ország keleti felében. A kisebb falvak 2 milliós házaitól kezdve az 50 milliót is meghaladó vételárú ingat-
lanokra is regisztráltunk érdeklôdéseket. A kereslet jó része 4 és 20 millió forint közötti házakra koncentrál, de minden 
negyedik keresô 20 milliónál drágább házat keres. A legtöbb keresô 13 és 16 millió közötti házakról érdeklôdött. Ezek 
fôleg 100 négyzetméter, vagy még azt is meghaladó alapterületû ingatlanok voltak. 

12. ábra Keresett téglaépítésû eladó házak – Nyugat-Magyarország 2012 II. negyedév

Hasonlóan a keleti megyékhez, az alacsonyabb árfekvésû ingatlanok iránt is van kereslet, ebben a szegmensben a 7 
és 9 milliós házak vonzották a legtöbb érdeklôdôt, de keresettek voltak a 18 és 20 millió közötti házak is. Ezen utób-
biak túlnyomórészt szintén 100 négyzetméter körüli alapterülettel rendelkeznek.

Forrás: Otthon Centrum

Forrás: Otthon Centrum
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Bérleti piac

Kulcsmegállapítások
Szegmensenként
eltérô kép:   A használt téglalakások bérleti díja már nôtt az idei év elsô félévében a tavalyi év azonos 

idôszakához viszonyítva. A kiadó panellakások szegmensében stagnálást, míg a családi 
házak esetében további csökkenést tapasztaltunk ugyanezen idôszakon.

Hozamok:   2012 második negyedéves átlagos bérleti díjait, illetve ingatlanárait figyelembe véve a bér-
beadási céllal vásárolt ingatlanok esetében egy 10 éves befektetési idôszakon 8 és 10 szá-
zalék közötti hozamot lehet elérni. A hozam mértéke ingatlantípusonként és elhelyezkedéstôl 
függôen változik.

Keresett albérletek:  A fôvárosban, mind a téglaépítésû, mind a panellakások esetén a legtöbb érdeklôdést a 
60.000 Ft körüli bérleti díjon kínált albérletek generálták. Különbség az alapterületekben 
mutatkozik, mivel míg ezen a bérleti díjon a téglaépítésû lakások esetén a lakások mérete 
30 négyzetmétertôl 70 négyzetméterig terjed, a keresett panellakások jellemzôen 50 és 60 
négyzetméter körüliek.

Módszertani megjegyzések: A bérlakások piacáról csak korlátozottan állnak rendelkezésre információk. A magas tulajdonosi arány miatt 
a viszonylag szûk bérleti piac önmagában kevés bérleti szerzôdést generál, ráadásul sok szerzôdés a gazdaság szürke vagy fekete zó-
nájába esik, ezért nem elérhetôek a bennük szereplô információk. Ennek megfelelôen központi – az adásvételeknél használt NAV, illetve 
KSH adatbázishoz hasonló – nyilvántartása nincs is a bérleti szerzôdéseknek, azaz adás-vételeknél megszokott, az egész piacra kiterjedô 
statisztikák sem állnak rendelkezésre. Az elemzésben ezért csak az Otthon Centrum hálózatán keresztül bonyolított bérleti tranzakciók 
adatait tudjuk felhasználni. 

Bérleti díjak alakulása
2011 elsô félévérôl 2012 elsô félévére a téglaépítésû lakások átlagos bérleti díjai, országos viszonylatban növeked-
tek, igaz így is csak a 2009-2010-es idôszakra jellemzô, 1.400 Ft-os négyzetméterenkénti szint közelébe kerültek. 
A panellakások esetében az elmúlt egy évben stagnálást tapasztaltunk az Otthon Centrumon keresztül bonyolított 
bérbeadásoknál. A téglaépítésû házak bérleti díja azonban tovább csökkent 2011 elsô félévérôl 2012 elsô félévére.

13. táblázat Átlagos, egy négyzetméterre esô bérleti díjak ingatlantípusonként

ingatlantípus 2009 I. 2010 I. 2011 I. 2012 I.
Használt téglalakás 1 430 Ft 1 410 Ft 1 290 Ft 1 380 Ft
Használt panellakás 1 050 Ft 900 Ft 990 Ft 980 Ft
Használt tégla ház 1 050 Ft 1 050 Ft 980 Ft 950 Ft

Forrás: Otthon Centrum

A bérleti díjakat területi bontásban vizsgálva nem látunk meglepô képet (lásd 14. táblázat), az adásvételekhez ha-
sonlóan a legmagasabb bérleti díj szint a fôvárosban található. A vidéki területeken és a fôvárosi agglomerációban 
hasonló a bérleti díjak szintje, bár a használt, téglaépítésû házak esetében némileg magasabb az agglomerációban. 

14. táblázat Átlagos, egy négyzetméterre esô bérleti díjak ingatlantípusonként és területenként 
2012. második negyedév

2012 II. n.év használt téglalakás használt panellakás használt tégla ház
Budapest 1 530 Ft 1 180 Ft 1 140 Ft

Kelet 1 120 Ft 890 Ft 840 Ft
Nyugat 1 200 Ft 700 Ft 800 Ft

Pest megye 1 140 Ft - 870 Ft
Forrás: Otthon Centrum
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Hozamok

Az egyik leggyakoribb befektetési stratégia a kiadási célú ingatlanvásárlás. Az ingatlanárak csökkenése mellett a bér-
leti díjak is csökkentek, de frekventált területeken, egyetemek, fôiskolák közelében, jelentôs új munkaerô kereslettel 
rendelkezô városokban biztos bevételre lehet számítani az ingatlankiadásból. Ebben a fejezetben egy elméleti hozam-
számítással mutatjuk be a bérbeadásból húzható hasznot.

A modellben egy 10 éves befektetési periódussal számoltunk, ami azt jelenti, hogy az elsô évben, a 2012 júniusában 
megvásárolt lakást tíz évre bérbe adja az új tulajdonosa, majd a tizedik év végén értékesíti azt. A modellben az alábbi 
feltételezésekkel éltünk:

- Az ingatlan nominális értéke követi az inflációt, azaz tartja reálértékét, de reálérték emelkedéssel nem számolhat a 
tulajdonosa. A feltételezés realitását alátámasztja, hogy a kiadási célból vásárolt ingatlanok esetén a fô szempontok 
a jó elhelyezkedés és a könnyû kiadhatóság, és a szempontoknak megfelelô ingatlanoknál nem feltétlenül számíthat 
a befektetô egyben jelentôs áremelkedésre is. 

- Az ingatlan megszerzésekor a hatályos illetékekkel és 1 százalékos ügyvédi díjjal számoltunk. Az ingatlan megvá-
sárlása teljes egészében önerôbôl történik.

- Az infláció értékét a 10 év alatt évente átlagosan 4,22 százalékban állapítottuk meg.

- A tulajdonos a második évtôl kezdve évente, reálértékben 100.000 Ft-ot fordít karbantartásra, illetve az ötödik 
évben ennek ötszörösét felújításra. Az egyes éves felújítási költségeket az inflációval indexáltuk.

- Az éves bérleti díj bevételbôl fizetendô adó mértékét a jelenlegi 16 százalékos SZJA kulccsal számoltuk ki. Az 
egyszerûsítés kedvéért minden évben ilyen adókulccsal számoltunk.

- Az éves bérleti díj minden évben az inflációval megegyezô arányban nô, de reál bérleti díj emelkedéssel nem szá-
moltunk a modellben.

- Az ingatlan eladásakor, a tizedik évben, a jelenlegi szabályok szerint az ingatlan értékének 50 százaléka után szá-
molt 16 százalékos SZJA kulccsal számoltunk.

- Az ingatlan a 10 év alatt végig bérbe van adva.

A modellben néhány keresett albérlettípus adatai alapján számoltunk hozamokat. A legkeresettebb albérlettípusokat 
a következô fejezetben részletesen is bemutatjuk. A legtöbb érdeklôdést hozó ingatlanok alapterületét alapul véve, a 
2012 második negyedévében érvényes átlagos eladási négyzetméterárral és ugyanezen idôszak egy négyzetméterre 
vetített átlagos bérleti díjaival számoltuk ki a vételi árat, illetve az éves bérleti díj bevételt.

15. táblázat Bérbeadással elérhetô hozamok néhány keresett albérlettípus esetén 2012 II. n.év

Település Ingatlantípus Alapterület Hozam
Budapest használt panellakás 50 nm 9,45%
Budapest használt téglalakás 40 nm 8,30%
Budapest használt téglalakás 60 nm 8,73%

Nyugati országrész használt téglalakás 60 nm 9,95%
Keleti országrész használt panellakás 50 nm 9,42%

Pest megye használt téglaépítésû ház 100 nm 8,00%
Forrás: Otthon Centrum

A hozamok az egyes ingatlanok esetében 8 és 10 százalék között szóródnak. Az elôzô negyedévhez képest mini-
málisan magasabbak a hozamok. A panellakások hozama nagyjából hasonló az ország különbözô területein, míg a 
téglalakások kiadásából a fôvárosban kisebb hozamot érhet el a befektetô, mint a nyugati országrész városaiban.
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Keresett albérletek

A vevôi preferenciák fejezetben bemutatott módszert a bérleti piacra is alkalmazva a teljesség igénye nélkül megvizs-
gáljuk, hogy 2012 második negyedévében melyek a legkeresettebb albérlet típusok.

Budapest – használt téglalakások

A fôvárosban a legtöbb érdeklôdés az 55.000-65.000 Ft közötti havi bérleti díjú ingatlanok iránt mutatkozott a kiadó 
téglalakások piacán. Ezért a bérleti díjért 25 és 65 négyzetméter közötti lakásokat lehet bérbe venni. A legtöbb megke-
resés az 50 négyzetméter körüli kiadó lakásokra érkezett. Szintén keresettek voltak a 80.000 forint körüli bérleti díjon 
kínált téglalakások. Ezek túlnyomó részt 55-65 négyzetméter közötti ingatlanok, amelyek a legtöbb bérlôi érdeklôdést 
generálták. 

13. ábra Keresett téglaépítésû kiadó lakások – Budapest 2012 II. negyedév

Az albérletkeresôk 80 százaléka 30.000 és 100.000 Ft közötti bérleti díjban gondolkodik. Az a fenti ábrából is jól 
látható, hogy ebben a tartományban nagyon színes a kép, 30 négyzetmétertôl 70 négyzetméterig terjednek a kere-
sett alapterületek. A magasabb bérleti díjú ingatlanokra bár mutatkozik érdeklôdés, kevesebben keresnek, fôként a 
200.000 Ft feletti tartományokba esô bérleti díjú lakásokat.

Budapest – használt panellakások

A kiadó panellakások piacán a legtöbb érdeklôdô szintén a 60.000 Ft körüli bérleti díjon kínált lakásokra jelentkezett. 
Ezek 50, illetve 60 négyzetméter körüli ingatlanok. Keresett volt még az 45-55.000 Ft között kínált albérlet szegmens is 
a panellakások közül, ezek fôleg 50 négyzetméter körüliek.

Forrás: Otthon Centrum
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14. ábra Keresett panelépítésû kiadó lakások – Budapest 2012 II. negyedév

Pest megye – használt téglaépítésű házak

A téglaépítésû házak szegmensében – ahova családi házakat, ikerházakat, sorházakat is beleértjük – a legtöbb 
érdeklôdôt a 100.000 Ft körüli bérleti díjon kínált albérletek vonzották, de a kereslet nagyon széles tartományon oszlik 
meg. A 100.000 Ft-os, keresett albérletek 100 négyzetméter körüli házakat takarnak. Keresettek voltak még a 60.000 
Ft bérleti díjon piacra dobott kiadó házak is, ezek 40, illetve 60 négyzetméter körüli alapterülettel rendelkeznek.

15. ábra Keresett téglaépítésû kiadó házak – Pest megye 2012 II. negyedév

Forrás: Otthon Centrum
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Kelet-Magyarország – használt téglaépítésŰ lakások
Az ország keleti felében a kiadó téglalakások szegmensében a legtöbb érdeklôdést az 50.000 Ft körüli (45-55e 
Ft), illetve a 40.000 Ft körüli (35-45e Ft) kiadó lakások generálták. A magasabb bérleti díj tartományban a legtöbb 
érdeklôdô az 50 négyzetméter körüli ingatlanokra jelentkezett, de a nagyobb alapterületû, 60 és 70 négyzetméter 
körüli lakások is kaptak érdeklôdôket. A 40.000 Ft-os bérleti díj tartományba tartozó lakások fôleg 40 négyzetméter 
körüli albérleteket jelentenek. Nem tömeges, de azért érzékelhetô mértékû kereslet mutatkozott a 80.000 Ft-nál ma-
gasabb bérleti díjú lakásokra is.

16. ábra Keresett téglaépítésû kiadó lakások – Kelet-Magyarország 2012 II. negyedév

Nyugat-Magyarország – használt téglaépítésŰ házak
Az ország nyugati felében, a kiadó téglalakások szegmensében, a legtöbb érdeklôdést az 50.000 Ft körüli (45-55e 
Ft), illetve a 40.000 Ft körüli (35-45e Ft) kiadó házak generálták. Az 50 ezer forintos bérleti díj tartományba esô há-
zak között a legtöbb ingatlan 80 négyzetméter körüli alapterületû volt, de a 60 négyzetméter körüli ingatlanok is sok 
érdeklôdést generáltak.

17. ábra Keresett téglaépítésû kiadó házak – Nyugat-Magyarország 2012 II. negyedév

 
További információ:

Otthon Centrum Elemzés Divízió
Tel: (+36 1) 487 3321 x Fax: (+36 1) 487 3333
dery.attila@oc.hu x www.oc.hu
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