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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Negyedik alkalommal jelenik meg a Duna House Barométer, ami a legfrissebb, jelen esetben 2011 III. negyedévének és szeptember 
hónapnak ingatlanpiaci elemzését tartalmazza.

A szeptember hónap a szezonalitásnak megfelelően kiemelkedően indult, ám a végtörlesztés hírére a hónap középső két hetében 
mintegy 30%-os tranzakciószám csökkenés volt tapasztalható. A visszaesés oka nyilván azon eladók szándékából ered, akik 
devizahitellel rendelkeznek és realizálni kívánják az árfolyamnyereséget, így a szerződés lezárását a törvényre emelkedés utánra 
tolták. A törvényre emelkedéssel aztán ismét visszaélénkült a piac és várhatóan ez ki is tart még, így októberre kiemelkedő 
tranzakciószámot várunk. A Keresleti index stabilitást mutat.

Ismét frissültek az Ingatlan Indexek. Az elmúlt egyéves stagnálást követően 2011. III. negyedévében lefelé mozdultak az árak. Az 
összesített Országos Lakásindex is történeti mélypontra került. A fogyasztói árindexszel korrigált adat szerint 30%-kal 
ér kevesebbet az ingatlanunk, mint 2008 év elején. Történeti mélyponton mind az Országos Panel– és az Országos Tégla 
Index is. A budapesti lakásindexek mutatják a legdrámaibb képet. Legnagyobbat a fővárosi téglalakások ára zuhant. A Duna House 
korábban már publikálta véleményét az ingatlanárak alakulásáról, miszerint a végtörlesztés időszakában (február végéig) átmenetileg 
5-10% áresés várható, de egyelőre az ezt követő időszakot még nehéz prognosztizálni.

A legolcsóbban és legkisebb értékben Észak-Magyarországon történtek a tranzakciók, itt az átlagos m2 ár 126 ezer Ft volt. A dél-
budai eladók örülhettek a leggyorsabban a vevőnek (84 nap), míg a legtöbbet É-Pesten és a Dél-Alföldön kellett várni (191). Az 
értékesítési idő adatai különösen fontosak lehetnek a végtörlesztési időszakban, hiszen 5 hónap, vagyis kb. 150 nap áll 
rendelkezésre annak, aki ingatlaneladásból kívánja a végtörlesztést lebonyolítani. A panellakások átlagárait tekintve a főváros északi 
fele tekinthető drágábbnak (~180 ezer Ft/m2), majd ezt követi a kedvelt 11. kerülettel megtámogatott dél-budai oldal (~170 ezer 
Ft/m2). A dél-pesti oldal már olcsóbbnak mutatkozik, míg a legalacsonyabb átlagárat a 8. kerület hozza (148 ezer Ft/m2). Országo-
san a Közép– és Nyugat-Dunántúl emelkedik ki, míg a többi régió szinte azonos képet mutat az alig 120 ezer Ft/m2 fölötti áraival. 
Augusztus átlagárait szeptemberrel összehasonlítva látványos különbségeket lehet felfedezni. A legerősebb esés Budapesten 
következett be. A két hónap viszonylatában közel 10%-os átlagárváltozás is felfedezhető, egyedül a belvárosi ingatlanok estek 
csupán 2%-ot. A keleti országrész szenvedett el hasonló, 10%-os átlagáresést, a többi területen a két hónap hasonló átlagokat mutat.

A felújítandó lakásokat az elmúlt negyedévben Közép-Magyarországon és ezen belül Budapesten vették a legnagyobb arány-
ban (10%). A „nagyon jó”, vagyis maximális minősítést kapott ingatlanokat az Észak-alföldön keresték, közel 40%-ban. Ennek 
aránya a fővárosban 28%, Észak-Magyarországon pedig nem éri el a 15%-ot. Jól látszik, hogy kevés felújítandó lakás cserél 
manapság gazdát. Ennek egyértelmű oka, hogy kínálati piac van, így a vevők bőséges kínálatból tudnak választani, vagyis 
kevesen kényszerülnek lakásfelújításba vágni.

Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyék eladói egyaránt 17%-kal olcsóbban kényszerültek eladni ingatlanjukat, mint ahogy 
azt elsőre előirányozták. Őket követik Somogy és Tolna megyék, ahol ez az érték egyaránt 15%. A legkevesebb ilyen veszteséget ismét 
Győr-Moson-Sopron megye eladói könyvelhettél el 9%-kal. A fővárosban az 5. kerület eladóinak kellett a legtöbb kompromisszumot 
megkötniük 16%-kal, de nem volt sokkal jobb a helyzet a 6., 9., 16., 21. kerületekben sem. A budapesti átlag így is 10% fölött alakult.

A fővárosban legnagyobb arányban a 20-as éveikben járók vásárolnak, átlagban 11M Ft fölött költenek első lakásuk 
megvásárlására. Vidéken a 20-as, 30-as korosztály egyforma arányban van jelen a vásárlói oldalon, de a fiatalabbak a kisebb, 
olcsóbb lakást keresik. Egy vidéki vállalkozó ma átlagban 16M Ft-ot költ lakásra, míg egy nyugdíjas csupán 5-öt. A fővárosban a 30-
asok adják el leginkább a lakásaikat. Szeptemberben már mértük az „előtörlesztőket” 8%-ban, ők inkább a kisebb lakásban élők, akik 
átlagban 8,6 millióért váltak meg ingatlanjuktól. (Az előtörlesztők között a végtörlesztés előtti időszak is mérve lett.) Az alkalmazás-
ban álló beosztott munkavállalók szokásait vizsgálva azt látjuk, hogy kisebb, olcsóbb lakást vesznek, mint amit eladnak. Érdekes a 
vállalkozókat megfigyelni, ők átlagban olcsóbban vásárolnak, de nagyobba költöznek, mint ahogy eladtak.

Pesten nőtt a kisebb lakások népszerűsége a 20-60 m2 közötti kategóriában, Budán pedig 20%-kal többen vásároltak 20-40 m2 között, 
mint korábban. Ugyanitt még látható, hogy nőtt az olcsóbb m2 árú lakások népszerűsége és a drágább ingatlanok helyett az 5-10M 
közöttieket keresik. Pest megyében látványosat zuhant a nagyméretű ingatlanok (160+ m2) iránti kereslet, helyette a 40-100 m2 közöttiek 
ugrottak felfelé. Ez az ugrás a keresett lakások áraiban is megmutatkozik, a 10-15 M Ft közöttiek emelkedtek, míg a 35 M Ft fölöttiek estek.

További információk:

Rutai Gábor
PR és elemzési vezető
rutai.gabor@dh.hu
Mob.: +36 30 811 0690



TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX
DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés)

A szeptember hónap a szezonalitásnak megfelelően kiemelkedően indult, ám a végtörlesztés hírére a hónap középső 
két hetében mintegy 30%-os tranzakciószám csökkenés volt tapasztalható. A visszaesés oka nyilván azon eladók szán-
dékából ered, akik devizahitellel rendelkeznek és realizálni kívánják az árfolyamnyereséget, így a szerződés lezárását a 
törvényre emelkedés utánra tolták. A törvényre emelkedéssel aztán ismét visszaélénkült a piac és várhatóan ez ki is tart 
még, így októberre kiemelkedő tranzakciószámot várunk. 
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A DH-TB módszertana
Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a 
KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos 
adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzak-
ciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: 
Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel 
Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb.

DH - Keresleti Index

A Keresleti Indexről

Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az ak-
tív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, 
vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. 2011-ben is kínálati piac lesz, így az eladók számára 
is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi 
már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
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LAKÁSINDEXEK 

Lakásindexeinket negyedévente frissítjük, így jelen számunkban, immár második alkalommal publikáljuk. Újdonság, hogy 
mostantól szaggatott vonallal a fogyasztói árindexszel deflált indexet is feltüntetjük.

DH - Országos Lakásindex

Az elmúlt egyéves stagnálást követően 2011. III. negyedévében lefelé mozdultak az árak. A területi és lakástípus szerinti 
további bontásokból kiderül, hogy szinte mindegyik területen rekordmélységbe kerültek az indexek, így az összesített 
Országos Lakásindex is történeti mélypontra került. A fogyasztói árindexszel korrigált adat szerint 30%-kal ér keveseb-
bet az ingatlanunk, mint 2008 év elején.

Lakás Indexeinkről:

Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A 
hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House 
Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát 
(1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan 
marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.

Országos lakás indexek

Történeti mélyponton mind az Országos Panel– és az Országos Tégla Index is. A tavalyi év azonos időszakához viszonyított, fogyasz-
tói árindexszel korrigált adat szerint kb. 7%-ot estek az árak mindkét szegmensben.

DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX            DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX
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LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS
A Közép-Magyarországon kívüli régiók indexei nem mutatnak drasztikus változást. Bár a nyugati paneladatok szintén történeti 
mélypontra kerültek, de ugyanitt a téglaindex az egyetlen, amelyik emelkedést tudott produkálni. A keleti panelindex  stagnálást 
mutat, a téglaindex pedig a 83%-os, másfél évi átlagértéken mozog tovább.

DH - KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX        DH - KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX

DH - NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX       DH - NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX

BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK

A budapesti lakásindexek mutatják a legdrámaibb képet. Bár az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett 
tranzakciószámok regionális arányát használjuk, vagyis kisebb súllyal szerepelnek a fővárosi értékek, mértékük mégis 
erős hatással volt az Országos Indexre. Legnagyobbat épp a téglalakások ára zuhant, amelyiknek a válság óta egyedüliként 
sikerült 10%-on belül tartania magát.

DH - BUDAPESTI PANEL INDEX          DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX
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Tégla lakás adatok - 2011. III. negyedév

Panellakás adatok - 2011. III. negyedév

Az egyes régiók téglalakás eladásainak átlagárait és értékesítésük átlagidejét mutatjuk. A fővárosban természetesen É-Budán leg-
drágábbak az ingatlanok, országos szinten Közép-Magyarország emelkedik ki, de látható a nyugati régiók magasabb ára is. A legol-
csóbban és legkisebb értékben Észak-Magyarországon történtek a tranzakciók, itt az átlagos m2 ár 126 ezer Ft volt. A dél-budai 
eladók örülhettek a leggyorsabban a vevőnek (84 nap), míg a legtöbbet É-Pesten és a Dél-Alföldön kellett várni (191). Az értékesítési 
idő adatai különösen fontosak lehetnek a végtörlesztési időszakban, hiszen 5 hónap, vagyis kb. 150 nap áll rendelkezésre annak, aki 
ingatlaneladásból kívánja a végtörlesztést lebonyolítani.

A panellakások átlagárait tekintve a főváros északi fele tekinthető drágábbnak (~180 ezer Ft/m2), majd ezt követi a kedvelt 11. 
kerülettel megtámogatott dél-budai oldal (~170 ezer Ft/m2). A dél-pesti oldal már olcsóbbnak mutatkozik, míg a legalacsonyabb át-
lagárat a 8. kerület hozza (148 ezer Ft/m2). Országosan a Közép– és Nyugat-Dunántúl emelkedik ki, míg a többi régió szinte azonos 
képet mutat az alig 120 ezer Ft/m2 fölötti áraival.
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LAKÁSÁR ADATOK - Szeptember

Az előzőekben bemutatott negyedéves adatok mennyisége lehetőséget kínál arra, hogy szűkebb, regionális szintre tud-
juk bontani. Havi értékelésünkben nagyobb területeket tudunk mutatni.

Augusztus átlagárait szeptemberrel összehasonlítva lát-
ványos különbségeket lehet felfedezni. A legerősebb esés 
Budapesten következett be s feltehetően ez volt ekko-
ra hatással a Lakásindexek alakulására is. A két hónap 
viszonylatában közel 10%-os átlagárváltozás is felfedezhető, 
egyedül a belvárosi ingatlanok estek csupán 2%-ot.

A keleti országrész szenvedett el hasonló, 10%-os átlagáre-
sést, a többi területen a két hónap hasonló átlagokat mutat.

MINŐSÉGI PREFERENCIA - 2011. III. negyedév

A rendszerünkbe került ingatlanok minőségi besorolást kapnak, így a lezárt tranzakciók azt is megmutatják, hogy az 
egyes időszakokban és régiókban melyik minőséget preferálják jobban a vásárlók. A felújítandó lakásokat az elmúlt 
negyedévben Közép-Magyarországon és ezen belül Budapesten vették a legnagyobb arányban (10%). A „nagyon jó”, 
vagyis maximális minősítést kapott ingatlanokat az Észak-alföldön keresték, közel 40%-ban. Ennek aránya a fővárosban 
28%, Észak-Magyarországon pedig nem éri el a 15%-ot.

Jól látszik, hogy kevés felújítandó lakás cserél manapság gazdát. Ennek egyértelmű oka, hogy kínálati piac van, így a vevők 
bőséges kínálatból tudnak választani, vagyis kevesen kényszerülnek lakásfelújításba vágni.
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Érdeklődés a kerületek iránt

Módszertan:

Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzul-
táció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely 
számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti 
„népszerűségi” térképet.

Az érdeklődés fókusza a III. negyedévben továbbra is a 11. és 13. kerületekben volt, egyaránt 19%-kal.  Ezt követik az észak-budai és 
a belső-pesti kerületek, míg továbbra is a déli oldal van leginkább lemaradva e tekintetben. A II. kerület népszerűségét elsősorban 
az adja, hogy egy vásárló egyszerre több kerületet is megcélozhat, így bár sokan még ha ismerik is a magas árakat, a szerencsében 
bízva megjelölik. Ez az első félévben 19% volt, ami mostanra 15%-ra mérséklődött.

Felmérés: ingatlanárak alakulása

Mivel a piaci árak alakulását elsősorban az elvárások 
befolyásolják, így kíváncsiak voltunk a lakosság ilyen 
irányú véleményére. Feltettük az idevonatkozó kérdést 
a megújult www.dh.hu oldalunkon, ahova főleg poten-
ciális vásárlók és eladók látogatnak napi többezres 
számban. Jól látszik az eredményekből, hogy a szavazók 
62%-a úgy gondolja, hogy az ingatlanárak már elérték 
a mélypontot, vagy közel vannak ehhez, 38% pedig 
középtávon további csökkenést jósol. 
A Duna House korábban már publikálta véleményét 
az ingatlanárak alakulásáról, miszerint a végtörlesztés 
időszakában (február végéig) átmenetileg 5-10% áresés 
várható, de egyelőre az ezt követő időszakot még ne-
héz prognosztizálni.
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ALKU - 2011. III. negyedév

A térkép a teljes árváltozást mutatja: 
irányár változás + alku

Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyék eladói egyaránt 17%-kal olcsóbban kényszerültek eladni ingatlanjukat, mint ahogy 
azt elsőre előirányozták. Őket követik Somogy és Tolna megyék, ahol ez az érték egyaránt 15%. A legkevesebb ilyen veszteséget 
ismét Győr-Moson-Sopron megye eladói könyvelhettél el 9%-kal.
A fővárosban az 5. kerület eladóinak kellett a legtöbb kompromisszumot megkötniük 16%-kal, de nem volt sokkal jobb a helyzet a 
6., 9., 16., 21. kerületekben sem. A budapesti átlag így is 10% fölött alakult.
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ÜGYFÉLPROFIL:  A VEVŐK

A fővárosban legnagyobb arányban a 20-as éveikben járók vásárolnak, átlagban 11M Ft fölött költenek első lakásuk megvásárlására. 
A vevők csupán 8%-a felső vezető, azonban ők 24M Ft fölött vesznek lakást, ami átlagban 70 m2 fölötti méretű. A vevők tizede azért 
vásárolt, mert a régi lakását „kinőtte”, ők 100m2 közeli ingatlanokba költöztek.

VEVŐK KORA Bp.                VEVŐK STÁTUSZA Bp.            VÁSÁRLÁS OKA Bp.

Vidéken a 20-as, 30-as korosztály egyforma arányban van jelen a vásárlói oldalon, de a fiatalabbak a kisebb, olcsóbb lakást keresik. 
A felső vezetők hasonló árkategóriában költenek, mint a fővárosiak, de nekik ennyi pénzért jóval nagyobb, majd’ 130m2-es ingatlan 
jut. Egy vidéki vállalkozó ma átlagban 16M Ft-ot költ lakásra, míg egy nyugdíjas csupán 5-öt.

VEVŐK KORA vidék               VEVŐK STÁTUSZA vidék           VÁSÁRLÁS OKA vidék
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ÜGYFÉLPROFIL:  AZ ELADÓK
A fővárosban a 30-asok adják el leginkább a lakásaikat. Ha az előző oldalon megnézzük ugyanezen korosztály vásárlási szokásait ak-
kor kiderül, hogy ugyanabban az árkategóriában keresnek lakást, mint amennyiért eladtak, de jellemzően nagyobbat. Szeptemberben 
már mértük az „előtörlesztőket” 8%-ban, ők inkább a kisebb lakásban élők, akik átlagban 8,6 millióért váltak meg ingatlanjuktól. 
(Az előtörlesztők között a végtörlesztés előtti időszak is mérve lett.)

ELADÓK KORA Bp.                     ELADÓK STÁTUSZA Bp.                  ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.

Vidéken szintén a 30-as korosztály adja-veszi legnagyobb arányban a lakást, de sem ár, sem pedig méretbeli emelkedés 
nem mutatható ki jelentős mértékben. Az alkalmazásban álló beosztott munkavállalók szokásait vizsgálva azt látjuk, hogy 
kisebb, olcsóbb lakást vesznek, mint amit eladnak. Érdekes a vállalkozókat megfigyelni, ők átlagban olcsóbban vásárolnak, 
de nagyobba költöznek, mint ahogy eladtak.

ELADÓK KORA vidék                     ELADÓK STÁTUSZA vidék           ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST

Az idei első félév (kék) és harmadik negyedév (bordó) tranzakció paramétereit hasonlítjuk össze. Pesten nőtt a kisebb lakások 
népszerűsége mind a 20-40, mind pedig a 40-60 m2 közötti kategóriában, Budán pedig 20%-kal többen vásároltak 20-40 m2 között, 
mint korábban. Ugyanitt még látható, hogy nőtt az olcsóbb m2 árú lakások népszerűsége és a drágább ingatlanok helyett az 5-10M 
közöttieket keresik. Pesten szintén ez az árkategória tudott erősödni.

BUDA              PEST

Lakásméret (m2)             Lakásméret (m2)

m2 ár (ezer Ft)

Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft)

m2 ár (ezer Ft)

2011 első félév
2011 III. negyedév
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK

Pest megyében látványosat zuhant a nagyméretű ingatlanok (160+ m2) iránti kereslet, helyette a 40-100 m2 közöttiek ugrottak 
felfelé. Ez az ugrás a keresett lakások áraiban is megmutatkozik, a 10-15 M Ft közöttiek emelkedtek, míg a 35 M Ft fölöttiek estek. 
Az ország többi megyéjében szinte alig változott a helyzet az év első feléhez viszonyítva. A vevők fele 40-60 m2 közötti ingatlanba 
költözött, 100-150 ezer Ft/m2 áron vásárolt, jellemzően az 5-10 Millió Ft közötti lakásár kategóriába.

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)          PEST MEGYE

Lakásméret (m2)             Lakásméret (m2)

m2 ár 

Lakás ár Lakás ár 

m2 ár 

2011 első félév
2011 III. negyedév
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képe-
zik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljes-
ségéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. 

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki 
szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: 

 A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok   
csak változatlan formában közölhetőek.

 A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű 
megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. 
A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. 

A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House 
követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése 
esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának meg-
térítését követelni. 

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK

Megjelenés időpontja  Tárgya

2011 november    2011 októberi adatok
2011 december    2011 novemberi adatok
2012 január    teljes 2011 + IV. negyedév + decemberi adatok
2012 február    2012 januári adatok
2012 március    2012 februári adatok
2012 április    2012 I. negyedév + márciusi adatok

A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honla-
punkon.

Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse 

fel weboldalunkat: www.dh.hu




