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ELŐSZÓ - A tranzakciószámokról...

Az ingatlanpiaci szereplők és a piaccal foglalkozó szakhatóságok egymás után adják ki a 2012-es év forgalmi adatait, amelyek most
először egymásnak ellentmondó képet festenek a szektorról. Míg egyes becslések a 2009 óta tartó stagnálást követően forgalomélénkülésről számolnak be, addig a leghitelesebbnek számon tartott KSH ennek ellenkezőjét, éppen tranzakciószám csökkenést
mutatott.
Az ingatlanpiac alakulása, a forgalom változása az egyik legbiztosabb mutatója egy ország aktuális gazdasági állapotának. A válságot
követő években, 2009-2011 között 90 ezer ingatlan adás-vétel történt évente, amely megközelítőleg a fele annak, mint amelyet a
hazai lakásállomány és a társadalom mérete indokolna. Jól mutatta mindez, hogy az eladósodott háztartások, melyek hitelfelvevőből
hitel-visszafizetővé váltak, beálltak a szükségvásárlások állapotára. Nem mindegy tehát, hogy ezek után 2012-ben 73 ezer, vagy 94
ezer ingatlan tranzakció történt-e!
Az idei első adattal a Duna House szolgált, amely minden hónap első munkanapján közzéteszi tranzakciószám becslését. Eszerint
94 302 ingatlan adás-vétel bonyolódott a tavalyi évben, vagyis növekedés történt az előző évekhez képest. Március 28-án az FHB
prognózis szintén 94 ezerről számolt be. (Ennek feltehetően az az oka, hogy a Duna House korábban századszázalékos pontossággal
becsülte a tranzakciószámot, így a becslést nem volt túl kockázatos átvenni.) Ám ezúttal egy napra rá, március 29-én, szokatlanul
gyorsan megjelent a KSH statisztikai tükör kiadványa, amelyben 73 400 eladott lakásról tájékoztat, igaz hozzáteszi, hogy „a negyedik
negyedévi adat … még nem értékelhető, mivel számottevő mennyiségű év végi eladásról majd csak ezután érkeznek be információk”.
A Duna House havi tranzakciószám becslése másfél éve a KSH és az ingatlanközvetítő saját adataiból, vagyis a piaci részesedésből
indult el, melyet az aktuális események és gazdasági környezet szerint korrekciókkal lát el. A tavalyi év azonban már az első negyedévben meglepő eltéréseket mutatott, ugyanis míg a Duna House egy igen magas, 30 ezres tranzakciószámot becsült, addig a KSH
szerint: „a használtlakás-piacon 2012-ben létrejött lakáseladások száma az első negyedévben enyhe emelkedést mutatott (22 ezer),
ami feltehetően még a végtörlesztést kísérő élénkülés lecsengése volt.”
Hogy hol lehet az a 8 ezer, év végére pedig 10 ezret is meghaladó különbség? A válasz szintén a statisztikai tükörben található, csak
éppen a végén, a módszertani megjegyzésekben. Itt olvasható, hogy a KSH adatai a „magánszemélyek által kötött és a teljes lakás átruházásával járó” tranzakciókra terjed ki. Ez sajnos nem a tükrözi a piac valódi méretét, csupán a magánszemélyek közötti forgalmat.
Márpedig 2012-ben kiugróan magas volt a céges vásárlók száma. A Duna House jócskán 10 ezer fölöttire becsüli a tavalyi évben a
magánszemélyek és a cégek közötti adás-vétel nagyságát, ami a korábbiakhoz képest nagyságrendi különbség.
Ebből a volumenből 7-9 ezer tranzakció forrása egy EU-s pályázat, az un. Kombinált Mikrohitel Program volt. Miután a kiíró 2012. év
elején a közép-magyarországi régióra jutó forrás közelgő kimerüléséről tájékoztatott, óriási hajrá indult a lakásokért. Ezek a vevők
azonban inkább gyorsan, mint óriási alkuk árán vásároltak, hiszen nem voltak annyira árérzékenyek, mint a készpénzes magánvásárlók. Ennek az lett a hatása, hogy a végtörlesztésben érdekelt eladók piaci áron tudtak vevőre találni, sőt – ahogy az árindexek is
mutatták – akár valamivel fölötte is.
A közölt tranzakciószámok közötti óriási különbségek oka tehát megvan. Kérdés, hogy akkor mire lehet ebből következtetni? Ha
a lakossági vásárlások számát nézzük, akkor nyilvánvaló a következtetés, enyhe visszaesés történt a korábbi évekhez képest, a hazai
lakosság továbbra sem tud vagy akar ingatlant vásárolni. A kormányzati törekvések ennek megváltoztatására tiszták, újraindultak a
szocpoltámogatások és elérhetőek ismét az állami kamattámogatásos hitelek. Ezek hatásait az idei számokban fogjuk látni.
A céges vásárlások pedig elsősorban a kínálati feszültséget oldották egy átmeneti időre, ráadásul sikerült vele elkerülni egy újabb
jelentős nominális árcsökkenést a piacon. A végtörlesztési időszak sokaknak óriási lehetőség volt a devizahiteltől való szabadulásra,
a rengeteg terhet jelentő örökölt ingatlan (piac kb. 30%-a) egy része gazdát cserélt, stb.
Vagyis az EU és a cégek kasszájából százmilliárdnál is nagyobb összeg vándorolhatott a forráshiányos lakosság kezébe úgy, hogy
közben a vállalkozások is jól jártak, hiszen nőtt a vagyonuk, javult az infrastruktúrájuk. Jól látszik tehát, hogy olyan programokra, mint
a Kombinált Mikrohitel volt, nagy szüksége van minden szereplőnek nemcsak az ingatlanpiacon, hanem általánosan véve a kkv-knak
és a lakosságnak is.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az áprilisi ingatlanpiaci forgalmi adat kissé szembemegy a szezonalitással, ugyanis ez a hónap többnyire átmeneti hullámvölgyet
szokott jelenteni. Az adás-vételi növekedés egyik oka a márciusi időjárásban is keresendő, ugyanis abból a hónapból több tranzakció emiatt csúszott át áprilisra. Másik ok a tavalyi évet is erősen meghatározó Kombinált Mikrohitel Program, amely pályázatok
most kerülnek lezárásra. Az idei első 4 hónapban a Duna House Tranzakciószám Becslése alapján 25 663 adás-vétel
bonyolódott. 76 százalékpontos értékkel az idei legmagasabb szintjére emelkedett a Keresletindex, amely február óta
lassú növekedést mutat.
Áprilisban is Kelet-Magyarországon vették a legalacsonyabb négyzetméterárú lakásokat. A panel átlaga 114 ezer, a tégláké 150 ezer Ft volt ezen az országrészen. A legmagasabb átlagárak Budán voltak, itt a panelt 178 ezer-, a téglát 357 ezer Ft/m2 áron
vásárolták. 200 nap fölötti átlagos eladási időt mutattak a budai panelek, illetve a nyugat-magyarországi és a belvárosi téglaépítésű
lakások. A legkevesebbet a nyugat-magyarországi panellakás eladóknak kellett várniuk, itt 92 napos átlagon keltek el az ingatlanok. A
kiváló és jó minőségű lakások tették ki a forgalom legnagyobb részét. Nagyságrendileg mindkét minőségi kategóriára az
összes tranzakció egy-egy harmadát tette ki. Az ennél rosszabb állapú ingatlanok esetében a még lakható az adás-vételek negyedét,
a kifejezetten felújítandók pedig 10% alatti részt tettek ki. Az új építésű ingatlanok forgalma minimálisra redukálódott.
Esett az összes favorit-kerület iránti érdeklődés az előző hónaphoz képest. A márciusban még 20%-os XIII. kerület áprilisra 17,8%-ra csökkent, ezzel a szintén—bár kisebb mértékben—népszerűséget vesztő XIV. kerület mögé került a második helyre.
Az eddig legnépszerűbb budai és belvárosi, vagy azt övező kerület szinte mindegyike iránt csökkent valamennyit az érdeklődés egy
hónap alatt. Ezzel szemben az eddig nem túl népszerű célpontok, a pesti külsőbb kerületek éppen egy minimális növekedést tudtak
felmutatni. Mindezek mellett az érdeklődés fókusza továbbra sem változott jelentősen.
Szokásos átlagértékeket mutattak az árcsökkentési adatok. A legnagyobb veszteséget a vidéki családi ház eladói szenvedték el, nekik 8%-kal kellett lejjebb vinniük az elképzelt árat, hogy vevőre találjanak, akik további 13%-ot tudtak átlagosan alkudni
ebből az árból. Budapesten ugyanebben az ingatlankategóriában 4% csökkentés és 7% alku volt mérhető. A panellakások esetében
egységes az országos adat, 4% irányár csökkenés után 6% alku jött ki.
Igen magas, 42%-os volt a fővárosban az első lakásukat vásárlók aránya. Átlagban 10,4 millió Ft-ot költöttek első otthonukra. Ezzel
együtt magas volt a 20-as éveikben járók aránya (30%) is, az ő átlaguk azonban ennél magasabb lett, ők 18 millió fölött költöttek.
Legdrágábban a magukat felső vezetőnek vallók vásároltak, 26 milliós átlagon, igaz ők a piac csupán 5%-át hozták. Vidéken a vevők
negyede nagyobb lakásba költözött, a másik negyede első lakást vett. Míg az első csoport 16 milliót költött átlagban és 104
m2-es lakást vett, addig az elsőlakás vásárlók 7,2 millióért, jellemzően feleakkora lakásba költöztek.A legtöbb vásárló itt nem a 20-as
korosztály, hanem a 30-as volt 38%-kal. Ők átlag 10,7 millió Ft-os lakást vettek, közel 80 m2-es méretben.
A budapesti eladók nagyjából kétharmada 40 fölötti volt áprilisban. Az összes eladó 41%-a úgy nyilatkozott a fővárosban,
hogy nagyobb lakásba szeretne költözni, ezért értékesít. Ők átlagban 13,6 millióért váltak meg ingatlanjuktól. Második
legnépesebb csoport az örökölt ingatlanokat eladóké lett 19%-kal, majd a kisebbe vágyók jönnek 14%-kal. 38%-kal nem sokkal
kevesebb vidéken sem a nagyobba költözés miatt eladók aránya. 10,8 milliós átlagon adták el lakásaikat, melyek 65 négyzetméterükkel bizonyultak kicsinek. Minden negyedik ingatlant az örökösök adtak el, átlagosan 6,8 millió Ft vagyont realizálva. Az eladók fele
beosztottnak vallotta magát, ők 8,5 milliós átlag eladási áron váltak meg lakásaiktól.
A megvalósult adás-vételekben szereplő ingatlanok paramétereinek tavalyi és ez év áprilisi összehasonlítása a vidéki régióban elenyésző különbségeket mutat. Idén inkább a kisebb méretű, olcsóbb négyzetméter áron kapható kategóriák felé billent a mérleg.
A vidékiekkel szemben a budapesti tranzakciók paramétereinek összehasonlítása már nagyobb eltéréseket mutat. Mind Budán,
mind pedig pesten jóval több 40-60 m2 közötti ingatlan kelt el, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel együtt Budán a 150-200
ezer Ft/m2 árkategória terhére jelentősen nőtt az olcsóbb 100-150, és a drágább 200-250 ezer Ft/m2-es sáv aránya. 40 millió Ft
feletti árban tavaly áprilisban a vevők 8%-a költött, idén viszont 14% lett a részarány.
További információk:
Rutai Gábor
PR és elemzési vezető
E-mail: rutai.gabor@dh.hu
Mobil: +36 30 811 0690
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TRANZAKCIÓSZÁM
DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés)
Az áprilisi adat kissé szembemegy a szezonalitással, ugyanis ez a hónap többnyire átmeneti hullámvölgyet szokott jelenteni. Az
adás-vételi növekedés egyik oka a márciusi időjárásban is keresendő, ugyanis abból a hónapból több tranzakció emiatt csúszott át
áprilisra. Másik ok a tavalyi évet is erősen meghatározó Kombinált Mikrohitel Program, amely pályázatok most kerülnek lezárásra.
Az idei első 4 hónapban a Duna House Tranzakciószám Becslése alapján 25 663 adás-vétel bonyolódott. Ez a 2011-es azonos időszaknál csupán 3%-kal nagyobb mennyiség. 2012 első harmada azonban a végtörlesztés és a befektetői hullám okán sokkal jobban
alakult, ahhoz képest az idei január-április időszak csak a kétharmada a tavalyinak.

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.

Keresletindex
76 százalékpontos értékkel az idei legmagasabb szintjére emelkedett a Keresletindex, amely február óta lassú növekedést
mutat. Ez az érték nagyjából a tavalyi, végtörlesztési hullámot követő érdeklődés intenzitásának felel meg.

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.

5

DUNA HOUSE
BAROMÉTER

LAKÁSÁR ADATOK
- 2013. április
Áprilisban is Kelet-Magyarországon vették a
legalacsonyabb négyzetméterárú lakásokat.
A panel átlaga 114 ezer, a tégláké 150 ezer
Ft volt ezen az országrészen. A legmagasabb
átlagárak Budán voltak, itt a panelt 178 ezer-,
a téglát 357 ezer Ft/m2 áron vásárolták.
200 nap fölötti átlagos eladási időt mutattak
a budai panelek, illetve a nyugat-magyarországi és a belvárosi téglaépítésű lakások. A
legkevesebbet a nyugat-magyarországi panellakás eladóknak kellett várniuk, itt 92 napos
átlagon keltek el az ingatlanok.

Panel országos

Panel Budapest

2013. április

2013. április

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje / nap

Kelet

6 654 000

114 000

144

Nyugat

7 589 000

130 000

92

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje /nap

Buda

8 730 000

178 000

200

Pest

9 948 000

173 000

114

Tégla országos

Tégla Budapest

2013. április

2013. április

Kelet

8 284 000

150 000

176

Buda

24 824 000

357 000

140

Nyugat

9 168 000

161 000

202

Pest

11 795 000

213 000

167

Belváros

20 317 000

282 000

205

MINŐSÉGI PREFERENCIA
Az év negyedik havában is a kiváló és jó minőségű lakások tették ki a forgalom legnagyobb részét. Nagyságrendileg mindkét minőségi
kategóriára az összes tranzakció egy-egy harmadát tette ki. Az ennél rosszabb állapú ingatlanok esetében a még lakható az adás-vételek negyedét, a kifejezetten felújítandók pedig 10% alatti részt tettek ki. Az új építésű ingatlanok forgalma minimálisra redukálódott.
Ettől kivételt képezett április hónapban Pest Megye, ahol a nem túl jelentős forgalom mellett a néhány darabos új építéses tranzakció
13%-os részarányt tudott hozni.
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ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT
Kerület
Budapest 01. ker.
Budapest 02. ker
Budapest 03. ker.
Budapest 04. ker.
Budapest 05. ker.
Budapest 06. ker.
Budapest 07. ker.
Budapest 08. ker.
Budapest 09. ker.
Budapest 10. ker.
Budapest 11. ker.
Budapest 12. ker.
Budapest 13. ker.
Budapest 14. ker.
Budapest 15. ker.
Budapest 16. ker.
Budapest 17. ker.
Budapest 18. ker.
Budapest 19. ker.
Budapest 20. ker.
Budapest 21. ker.
Budapest 22. ker.
Budapest 23. ker.

2013. március.
9,0%
15,3%
11,8%
6,3%
12,2%
14,0%
12,3%
8,6%
11,8%
4,3%
16,3%
13,0%
20,0%
19,4%
6,4%
6,1%
5,3%
4,1%
4,2%
2,9%
1,9%
2,7%
0,8%

2013. április
8,4%
14,9%
10,8%
5,8%
12,1%
13,4%
12,0%
8,5%
9,7%
5,1%
14,6%
11,9%
17,8%
17,9%
6,5%
6,0%
5,7%
4,0%
5,2%
2,9%
2,1%
2,8%
0,8%

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

Esett az összes favorit-kerület iránti érdeklődés az előző hónaphoz képest.A márciusban még 20%-os XIII. kerület áprilisra 17,8%-ra
csökkent, ezzel a szintén—bár kisebb mértékben—népszerűséget vesztő XIV. kerület mögé került a második helyre. Az eddig legnépszerűbb budai és belvárosi, vagy azt övező kerület szinte mindegyike iránt csökkent valamennyit az érdeklődés egy hónap alatt.
Ezzel szemben az eddig nem túl népszerű célpontok, a pesti külsőbb kerületek éppen egy minimális növekedést tudtak felmutatni.
Mindezek mellett az érdeklődés fókusza továbbra sem változott jelentősen.

ALKU - 2013. április
Szokásos átlagértékeket mutattak az árcsökkentési adatok. A legnagyobb veszteséget a vidéki családi ház eladói szenvedték el, nekik
8%-kal kellett lejjebb vinniük az elképzelt árat, hogy vevőre találjanak, akik további 13%-ot tudtak átlagosan alkudni ebből az árból.
Budapesten ugyanebben az ingatlankategóriában 4% csökkentés és 7% alku volt mérhető. A panellakások esetében egységes az
országos adat, 4% irányár csökkenés után 6% alku jött ki.
Irányár változás
HÁZ

Budapest
Pest megye
Vidék
PANEL
Budapest
Vidék
TÉGLA
Budapest
Vidék
ÖSSZES
Budapest
Vidék

2013. április
4%
8%
8%

Alku

7%
8%
13%

4%
4%

6%
6%

5%
5%

6%
7%

5%
6%

6%
8%

Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első
irányár és a vevő megjelenésekor éppen
rögzített utolsó irányár közt mutatkozott.
Az alku azt a további árcsökkentést 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.
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ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK
Igen magas, 42%-os volt a fővárosban az első lakásukat vásárlók aránya. Átlagban 10,4 millió Ft-ot költöttek első otthonukra. Ezzel
együtt magas volt a 20-as éveikben járók aránya (30%) is, az ő átlaguk azonban ennél magasabb lett, ők 18 millió fölött költöttek.
Legdrágábban a magukat felső vezetőnek vallók vásároltak, 26 milliós átlagon, igaz ők a piac csupán 5%-át hozták.
VEVŐK KORA Bp.		

KOR

ÁTLAGÁR

VEVŐK STÁTUSZA Bp.		

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

VÁSÁRLÁS OKA Bp.

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

33 900 000

182

-20

18 150 000

72

Felső vezető

26 305 000

93

Generációk összeköltöznek

20-30

10 115 000

50

Tanuló

13 906 000

60

Válás

23 834 000

86

30-40

14 686 000

58

Nyugdíjas

15 755 000

60

Generációk különválása

10 042 000

52

40-50

16 911 000

78

Közép vezető

15 988 000

68

50-60

18 972 000

62

Vállalkozó

18 842 000

74

60-

16 790 000

61

Beosztott

9 652 000

48

Kisebbe költözés

16 076 000

59

Nagyobba költözés

23 208 000

93

Befektetés

13 950 000

55

Első lakás vásárlása

10 392 000

51

Vidéken a vevők negyede nagyobb lakásba költözött, a másik negyede első lakást vett. Míg az első csoport 16 milliót költött átlagban
és 104 m2-es lakást vett, addig az elsőlakás vásárlók 7,2 millióért, jellemzően feleakkora lakásba költöztek. A legtöbb vásárló itt nem
a 20-as korosztály, hanem a 30-as volt 38%-kal. Ők átlag 10,7 millió Ft-os lakást vettek, közel 80 m2-es méretben.
VEVŐK KORA vidék

KOR

8

ÁTLAGÁR

VEVŐK STÁTUSZA vidék

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

VÁSÁRLÁS OKA vidék

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

22 850 000

124

-20

9 650 000

67

Felső vezető

23 750 000

121

Generációk összeköltöznek

20-30

8 898 000

64

Tanuló

9 486 000

58

Válás

11 633 000

71

30-40

10 745 000

78

Közép vezető

16 619 000

96

Generációk különválása

6 980 000

58

40-50

15 263 000

92

Nyugdíjas

11 602 000

81

Kisebbe költözés

8 659 000

66

50-60

11 953 000

66

Vállalkozó

14 128 000

93

Befektetés

9 675 000

65

60-

10 571 000

79

Beosztott

8 653 000

66

Első lakás vásárlása

7 180 000

56

Nagyobba költözés

16 055 000

104
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ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK
A budapesti eladók nagyjából kétharmada 40 fölötti volt áprilisban. Az összes eladó 41%-a úgy nyilatkozott a fővárosban, hogy nagyobb lakásba szeretne költözni, ezért értékesít. Ők átlagban 13,6 millióért váltak meg ingatlanjuktól. Második legnépesebb csoport
az örökölt ingatlanokat eladóké lett 19%-kal, majd a kisebbe vágyók jönnek 14%-kal.
ELADÓK KORA Bp.

ELADÓK STÁTUSZA Bp.

ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

20-30

15 050 000

57

Felső vezető

20 842 000

68

Válás

44 000 000

120

30-40

13 425 000

50

Közép vezető

14 554 000

56

Előtörlesztés miatt
adja el

15 867 000

45

40-50

18 178 000

79

Nyugdíjas

12 227 000

57

20 402 000

76

Vállalkozó

19 841 000

74

Generációk összeköltöznek

50-60

14 954 000

64

Generációk különválása

22 432 000

94

Beosztott

13 089 000

60

60-

13 676 000

59

Kisebbe költözés

14 250 000

76

Örökölt ing. értékesítés

15 500 000

66

Nagyobba költözés

13 638 000

51

38%-kal nem sokkal kevesebb vidéken sem a nagyobba költözés miatt eladók aránya. 10,8 milliós átlagon adták el lakásaikat, melyek
65 négyzetméterükkel bizonyultak kicsinek. Minden negyedik ingatlant az örökösök adtak el, átlagosan 6,8 millió Ft vagyont realizálva. Az eladók fele beosztottnak vallotta magát, ők 8,5 milliós átlag eladási áron váltak meg lakásaiktól.
ELADÓK KORA vidék

ELADÓK STÁTUSZA vidék

ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

20-30

7 215 000

56

Felső vezető

11 134 000

99

Generációk különválása

19 000 000

126

30-40

11 122 000

70

Közép vezető

11 033 000

82

Generációk összeköltöznek

4 234 000

38

40-50

10 920 000

83

Vállalkozó

13 299 000

89

50-60

11 149 000

84

Nyugdíjas

11 418 000

88

60-

11 103 000

83

Beosztott

8 505 000

64

Válás

13 700 000

106

Előtörlesztés miatt
adja el

13 238 000

99

Kisebbe költözés

17 119 000

111

Örökölt ing. értékesítés

6 769 000

58

Nagyobba költözés

10 818 000

65
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK
A megvalósult adás-vételekben szereplő ingatlanok paramétereinek tavalyi és ez év áprilisi összehasonlítása a vidéki régióban elenyésző különbségeket mutat. Idén inkább a kisebb méretű, olcsóbb négyzetméter áron kapható kategóriák felé billent a mérleg.
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST
A vidékiekkel szemben a budapesti tranzakciók paramétereinek összehasonlítása már nagyobb eltéréseket mutat. Mind Budán, mind
pedig pesten jóval több 40-60 m2 közötti ingatlan kelt el, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel együtt Budán a 150-200 ezer Ft/m2 árkategória terhére jelentősen nőtt az olcsóbb 100-150, és a drágább 200-250 ezer Ft/m2-es sáv aránya. 40 millió Ft feletti árban tavaly
áprilisban a vevők 8%-a költött, idén viszont 14% lett a részarány.
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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 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 megtérítését követelni.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK
Megjelenés időpontja		

Tárgya

2013. június				

2013. májusi adatok

2013. július				

2013. I. féléves adatok

2013. augusztus				

2013. júliusi adatok

2013. szeptember			

2013. augusztusi adatok

2013. október				

2013. III. negyedéves adatok

Stb.

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

Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse
fel weboldalunkat: www.dh.hu

