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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Továbbra is a szezonnak és az elmúlt 4 évnek megfelelően alakul az idei ingatlanpiaci forgalom. Tavaly februárban ugyan 31%-kal 
több ingatlan cserélt gazdát, de ez az időszak rendkívülinek volt mondható, ugyanis a végtörlesztés okozta felfokozott vevői akti-
vitás és a befektetői hullám még éreztette a hatását. A hasonlóan induló 2011-es évvel viszont már jól összevethető az idei adat, 2 
éve ugyanekkor csupán 1,3%-kal volt csendesebb a piac és az első két hónap is csak 2,7 %-kal volt mérsékeltebb az ideinél. 
A kereslet alakulása is sokkal inkább hasonlít a 2011-es adatokra, mint a tavalyiakéra. A 71 százalékpontos februári érték 
alacsonynak mondható, 2012-ben (decembert leszámítva) ennél csak magasabb intenzitást lehetett kimutatni.
 
Februárban a keleti országrészben 10 ezer Ft-tal drágább négyzetméter áron vették  a paneleket (123e), mint nyugaton, bár a 
fajlagos átlagár az utóbbiban volt magasabb (6,4M). A tégla lakások esetében azonban fordított a helyzet, a 187 ezres négyzetméte-
renkénti ár 20%-kal magasabb, mint a keleti oldalon mért átlag. Budapesten a budai oldalon 300 ezer Ft fölötti átlagértéket 
mutattak a téglaépítésű ingatlanok, de belváros is megközelítette ezt az értéket 298 ezerrel. A pesti oldalon 211 e Ft/m2 
átlagon vásároltak februárban.

Kissé eltérő képet mutat a közép-magyarországi és a vidéki régió a megvásárolt ingatlanok minőségét illetően. Budapesten 39%, 
Pest Megyében 35% volt a kiváló minőségű ingatlanok aránya az összes eladottból, vidéken ez csupán 27%-ot 
mutat. Nyugat-Magyarországon 39% volt a felújítandó, vagy épp lakható kategória aránya, ugyanez Közép-Magyarországon csupán 
33%-ot tett ki. 

Az egyik legmagasabb alkuátlagot mutatta a februári hónap a családi házak tekintetében, elsősorban a fővárosban.  
A 10%-os irányár csökkentést követő 13%-os vásárlói alku összességében azt jelenti, hogy az eladó eredetileg elképzelt árának 78%-
áért (irányár x 10% x 13%) sikerült végül megegyezni. Vidéken ugyan némileg csökkent a házat vevők alkukedve, de a januári 4%-os 
irányár változás a duplájára, 8%-ra módosult, és ezzel a teljes vidéki átlag (házak és lakások együtt) is kissé növekedett.

 A szokásosnál valamivel nagyobb volt az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosban, vagyis több mint minden har-
madik vevő ezt a választ adta a vásárlás okának. Második legnagyobb csoport 24%-kal a befektetőké volt, ők 15 milliót költöttek 
átlagban ingatlanra. Harmadik 17%-kal a nagyobba költözők tábora, az ő átlaguk magas, megközelíti a 24 milliót lakásonként. Vidéken 
is az elsőlakás vásárlók csoportja volt a legerősebb, őket 17-17 %-kal követte a nagyobba költözők és a befektetők csoportja, de 
15%-kal a kisebbe költözők sem sokkal maradtak el. A budapesti eladói oldalon 39%-kal a legmarkánsabb csoport a na-
gyobba költözők tábora lett, átlagban 49 négyzetméteres, 10,6 milliós ingatlant adtak el februárban. Ugyanitt minden negyedik 
eladott ingatlan örökölt, az örökösök 10 millió Ft feletti átlagban váltak meg a lakásoktól. Vidéken jóval kisebb, 23% a nagyob-
ba vágyók aránya, itt a legnépesebb csoport az örökösöké lett 42%-kal, ami szintén kimagasló. Az örökösök átlagban 60 
négyzetméteres lakást adtak el 7,3 millió Ft-ért. A fővárosi 11%-kal szemben vidéken 23% lett a kisebbe költözők aránya is, akik 
átlag 83 m2-es lakásuktól váltak meg. 

A 2012. februári tranzakciók paramétereivel összehasonlításban látszik, hogy míg a méretbeli preferencia vidéken semmit nem 
változott, addig egy évvel később, tehát idén februárban a duplájára nőtt (23%) az olcsóbb, 50-100 ezer Ft/m2 kategória 
aránya. Pest megyében ennek ellenkezője látszik, a 150 ezer Ft/m2 alatti sávok csökkenése mellett szinte duplázódott, 20-ról 
39%-ra nőtt a drágább 150-200 ezer Ft/m2 árkategória az egy évvel ezelőtti adathoz képest. A fővárosban szintén az olcsóbb 
kategória volt népszerű februárban, főleg a 150 (Budán a 200-) e Ft/m2 alatti sávokban, illetve a drágább 350-400 e Ft kö-
zöttiben szintén. Ezzel Budán a tavaly februárban legnépszerűbb 10-15 milliós lakásár sáv helyett a legnagyobb csoportot az 5-10 
millió közöttiek tették ki idén februárban. Pesten ugyanez az ársáv a legerősebb mindkét időszakban, hiszen a vásárlások felét ez 
az árkategória teszi ki.

További információk:

Rutai Gábor
PR és elemzési vezető
E-mail: rutai.gabor@dh.hu
Mobil: +36 30 811 0690

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER
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TRANZAKCIÓSZÁM

DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés)

Továbbra is a szezonnak és az elmúlt 4 évnek megfelelően alakul az idei ingatlanpiaci forgalom. Tavaly februárban ugyan 31%-kal több 
ingatlan cserélt gazdát, de ez az időszak rendkívülinek volt mondható, ugyanis a végtörlesztés okozta felfokozott vevői aktivitás 
és a befektetői hullám még éreztette a hatását. A hasonlóan induló 2011-es évvel viszont már jól összevethető az idei adat, 2 éve 
ugyanekkor csupán 1,3%-kal volt csendesebb a piac és az első két hónap is csak 2,7 %-kal volt mérsékeltebb az ideinél. Ezzel együtt 
elmondható, hogy a tavaly október óta tartó lejtmenet megtört a februári adattal, és ha a szokásos ingatlanpiaci trend érvényesül, 
akkor a továbbiakban élénkülésre lehet számítani.

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 tranzakciószámát 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 kereslet alakulása is sokkal inkább hasonlít a 2011-es adatokra, mint a tavalyiakéra. A 71 százalékpontos februári érték ala-
csonynak mondható, 2012-ben (decembert leszámítva) ennél csak magasabb intenzitást lehetett kimutatni.

A Keresleti Indexről

Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív 
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. Mivel döntően kínálati piac van, 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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Februárban a keleti országrészben 10 ezer Ft-
tal drágább négyzetméter áron vették  a pa-
neleket (123e), mint nyugaton, bár a fajlagos 
átlagár az utóbbiban volt magasabb (6,4M). A 
tégla lakások esetében azonban fordított a 
helyzet, a 187 ezres négyzetméterenkénti ár 
20%-kal magasabb, mint a keleti oldalon mért 
átlag.
Budapesten a budai oldalon 300 ezer Ft fö-
lötti átlagértéket mutattak a téglaépítésű in-
gatlanok, de belváros is megközelítette ezt az 
értéket 298 ezerrel. A pesti oldalon 211 e Ft/
m2 átlagon vásároltak februárban.

Kissé eltérő képet mutat a közép-magyarországi és a vidéki régió a megvásárolt ingatlanok minőségét illetően. Budapesten 39%, Pest 
Megyében 35% volt a kiváló minőségű ingatlanok aránya az összes eladottból, vidéken ez csupán 27%-ot mutat. Nyugat-Magyarorszá-
gon 39% volt a felújítandó, vagy épp lakható kategória aránya, ugyanez Közép-Magyarországon csupán 33%-ot tett ki. 

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER

MINŐSÉGI PREFERENCIA

Panel országos

2013. február

Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap

 Kelet 6 201 000    123 000    127    

 Nyugat 6 402 000    113 000    86    

 Tégla országos 

2013. február

 Kelet 8 346 000    148 000    239    

 Nyugat 10 779 000    187 000    143    

Panel Budapest

2013. február

Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje /nap

Buda 8 891 000    173 000    99    

Pest 7 900 000    152 000    164    

 Tégla Budapest  

2013. február

Buda 16 948 000    307 000    152    

 Pest 11 367 000    211 000    193    

Belváros 17 447 000    298 000    128    

LAKÁSÁR ADATOK
- 2013. február
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ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT

ALKU - 2013. február

A 13., 11., 2. és 14. kerületek végeztek a népszerűségi lista élén újra, bár az utóbbi kerület az előző hónapban még a 2. volt a rang-
sorban, de közel 2%-os eséssel lecsúszott a TOP3-ról. Az érdeklődési rangsort a belváros követi, itt a 6. kerület a legerősebb, ami 
most ugyan csak az 5. de decemberben például kivételes módon a 2. legnépszerűbb is volt.

Az egyik legmagasabb alkuátlagot mutatta a februári hónap a családi házak tekintetében, elsősorban a fővárosban. A 10%-os irányár 
csökkentést követő 13%-os vásárlói alku összességében azt jelenti, hogy az eladó eredetileg elképzelt árának 78%-áért (irányár x 
10% x 13%) sikerült végül megegyezni. Vidéken ugyan némileg csökkent a házat vevők alkukedve, de a januári 4%-os irányár változás 
a duplájára, 8%-ra módosult, és ezzel a teljes vidéki átlag (házak és lakások együtt) is kissé növekedett.

Kerület 2013. jan. 2013. febr.
Budapest 01. ker. 10,5% 10,0%
Budapest 02. ker 17,4% 16,3%
Budapest 03. ker. 11,5% 11,2%
Budapest 04. ker. 5,7% 5,3%
Budapest 05. ker. 13,3% 12,7%
Budapest 06. ker. 14,6% 14,8%
Budapest 07. ker. 13,3% 12,6%
Budapest 08. ker. 8,8% 9,0%
Budapest 09. ker. 12,3% 11,4%
Budapest 10. ker. 3,8% 4,0%
Budapest 11. ker. 17,3% 17,3%
Budapest 12. ker. 14,6% 13,3%
Budapest 13. ker. 18,6% 18,0%
Budapest 14. ker. 17,6% 15,8%
Budapest 15. ker. 5,7% 5,5%
Budapest 16. ker. 5,7% 5,5%
Budapest 17. ker. 4,9% 4,7%
Budapest 18. ker. 3,8% 4,1%
Budapest 19. ker. 4,5% 4,3%
Budapest 20. ker. 3,3% 3,8%
Budapest 21. ker. 2,6% 2,1%
Budapest 22. ker. 3,4% 2,7%
Budapest 23. ker. 1,5% 1,0%

Irányár változás Alku

 HÁZ

Budapest 11% 11%
Pest megye 8% 10%

Vidék 4% 12%
 PANEL

Budapest 4% 8%
Vidék 4% 7%

 TÉGLA
Budapest 7% 7%

Vidék 5% 7%
 ÖSSZES

Budapest 6% 7%
Vidék 5% 8%

Irányár változás Alku

10% 13%
9% 11%
8% 10%

5% 5%
4% 6%

6% 7%
6% 6%

6% 7%
6% 8%

Módszertan:

Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő sze-
mélyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket 
(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. 
Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” tér-
képet.

Az irányár változás nem más, 
mint az a különbség, amely 
a megbízásban szereplő első 
irányár és a vevő megjelené-
sekor éppen rögzített utolsó 
irányár közt mutatkozott. Az 
alku azt a további árcsökken-
tést mutatja, amelyről a vevő 
és az eladó állapodott meg a 
tárgyalások során. A két szám 
együtt tehát jól mutatja azt a 
különbséget az árban, amelyet 
eredetileg az eladó elgondolt 
és ami végül köttetett. 

2013. január 2013. február
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ÜGYFÉLPROFIL:  A VEVŐK

A szokásosnál valamivel nagyobb volt az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosban, vagyis több mint minden harmadik vevő ezt a 
választ adta a vásárlás okának. Második legnagyobb csoport 24%-kal a befektetőké volt, ők 15 milliót költöttek átlagban ingatlanra. 
Harmadik 17%-kal a nagyobba költözők tábora, az ő átlaguk magas, megközelíti a 24 milliót lakásonként.

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

Vidéken is az elsőlakás vásárlók csoportja volt a legerősebb, őket 17-17 %-kal követte a nagyobba költözők és a befektetők cso-
portja, de 15%-kal a kisebbe költözők sem sokkal maradtak el. Természetesen itt is a nagyobba költözők költöttek átlagosan a 
legtöbbet, közel 15 millió Ft-ot az átlag 95 négyzetméteres ingatlanjukra.

VEVŐK KORA vidék            VEVŐK STÁTUSZA vidék                          VÁSÁRLÁS OKA vidék

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30 9 436 000    52    

30-40 15 664 000    63    

40-50 14 360 000    69    

50-60 9 853 000    50    

60- 10 862 000    48    

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30   9 367 000    65    

30-40   8 265 000    66    

40-50   9 997 000    73    

50-60 10 977 000    70    

60- 12 056 000    75    

60- 9 375 000    70    

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

Felső vezető 16 800 000    45    

Nyugdíjas 9 712 000    53    

Tanuló 8 045 000    48    

Közép vezető 15 164 000    65    

Vállalkozó 17 858 000    71    

Beosztott 10 496 000    56    

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

Felső vezető 10 140 000    63    

Tanuló 10 963 000    67    

Nyugdíjas   9 960 000    67    

Közép vezető 10 771 000    76    

Vállalkozó 12 792 000    78    

Beosztott   8 606 000    66    

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Válás 6 250 000    39    

Generációk össze-
költöznek 11 250 000    63    

Generációk külön-
válása 9 688 000    51    

Kisebbe költözés 8 097 000    51    

Nagyobba költözés 23 772 000    87    

Befektetés 15 079 000    58    

Első lakás vásárlása 9 764 000    52    

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

 Generációk össze-
költöznek 30 000 000    228    

 Generációk 
különválása   6 399 000    56    

 Válás   8 370 000    61    

 Kisebbe költözés   8 513 000    58    

 Befektetés   9 612 000    64    

 Nagyobba köl-
tözés 14 842 000    95    

 Első lakás vásárlása   7 673 000    62    
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ÜGYFÉLPROFIL:  AZ ELADÓK
A budapesti eladói oldalon 39%-kal a legmarkánsabb csoport a nagyobba költözők tábora lett, átlagban 49 négyzetméteres, 10,6 
milliós ingatlant adtak el februárban. Ugyanitt minden negyedik eladott ingatlan örökölt, az örökösök 10 millió Ft feletti átlagban 
váltak meg a lakásoktól.

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

Vidéken jóval kisebb, 23% a nagyobba vágyók aránya, itt a legnépesebb csoport az örökösöké lett 42%-kal, ami szintén kimagasló. 
Az örökösök átlagban 60 négyzetméteres lakást adtak el 7,3 millió Ft-ért. A fővárosi 11%-kal szemben vidéken 23% lett a kisebbe 
költözők aránya is, akik átlag 83 m2-es lakásuktól váltak meg. Mindkét régióban 38% volt a magukat beosztott státuszúnak vallók 
aránya, de míg Budapesten 11-, addig vidéken 8,1 milliós bevételre tettek szert az eladással.

ELADÓK KORA vidék                     ELADÓK STÁTUSZA vidék            ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30 9 275 000    49    

30-40 11 726 000    55    

40-50 15 302 000    67    

50-60 14 459 000    64    

60- 9 679 000    50    

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30 8 888 000    69    

30-40 9 139 000    64    

40-50 9 730 000    72    

50-60 10 816 000    74    

60- 8 304 000    69    

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

 Felső vezető 24 475 000    72    

 Közép vezető 11 520 000    48    

 Nyugdíjas 10 359 000    52    

 Vállalkozó 11 513 000    58    

 Beosztott 11 001 000    56    

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

 Felső vezető 9 517 000    66    

 Közép vezető 10 100 000    68    

 Nyugdíjas 7 755 000    70    

 Vállalkozó 10 548 000    72    

 Beosztott 8 124 000    65    

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Generációk különválása 10 088 000    61    

Válás 16 013 000    87    

Generációk összeköl-
töznek 13 220 000    66    

Előtörlesztés miatt 
adja el 9 622 000    49    

Kisebbe költözés 16 744 000    79    

Örökölt ing. értékesítés 10 230 000    53    

Nagyobba költözés 10 608 000    49    

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Előtörlesztés miatt 
adja el 5 050 000    54    

Válás 17 075 000    116    

Generációk összeköl-
töznek 8 200 000    71    

Kisebbe költözés 10 768 000    83    

Nagyobba költözés 10 763 000    66    

Örökölt ing. értéke-
sítés

7 280 000    60    
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - VIDÉK
A 2012. februári tranzakciók paramétereit vizsgálva látszik, hogy míg a méretbeli preferencia vidéken semmit nem változott, addig 
egy évvel később, tehát idén februárban a duplájára nőtt (23%) az olcsóbb, 50-100 ezer Ft/m2 kategória aránya. Pest megyében en-
nek ellenkezője látszik, a 150 ezer Ft/m2 alatti sávok csökkenése mellett szinte duplázódott, 20-ról 39%-ra nőtt a drágább 150-200 
ezer Ft/m2 árkategória az egy évvel ezelőtti adathoz képest.

2013. február 
2012. február

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) PEST
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST
Budán ugyanebben az összehasonlításban szintén a kisebb lakások drasztikus csökkenése látszik. Míg tavaly januárban a 20 m2 alatti 
garzonok tették ki a vásárlások harmadát, idén ez megfeleződött és inkább a 40m2 felettiekre költöttek. Pesten ugyanez a helyzet, 
de az árak miatt itt mindez egy méretkategóriával feljebb figyelhető meg.

BUDA PEST

2013. február 
2012. február
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. 
A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, 
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 meg-
jelölésével 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

2013. április     2013. I. negyedéves adatok

2013. május     2013. áprilisi adatok

2013. június     2013. májusi adatok

2013. július     2013. I. féléves adatok

Stb.

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

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

fel weboldalunkat: www.dh.hu




