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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Erősebben kezdett az idei év a tavalyinál, miután 2013. januárjában 8,7%-kal kevesebb tranzakció történt, mint 

idén az első hónapban. Az év első három hete még ennél is nagyobb ingatlan adás-vételi darabszámot sejtetett, de ez 

a folyamat az utolsó héten látványosan lelassult. A lassulás hátterében a forintgyengülés áll, amely mind eladói, mind 

vevői oldalról befolyásolta a szereplőket. A devizában eladósodott eladóknak nem kedvez a gyenge forint, ugyanis a 

hitel végtörlesztésének összege jelentősen emelkedik. Vevői oldalon a hitelt felvevők bizonytalanodtak el a Jegybank 

lehetséges válaszreakciói miatt, mivel kamatemelés esetén más feltételekkel juthatnak forráshoz. Meglepően ma-

gas szintre ugrott januárban a Kereslet Index. A 83 pontos érték az elmúlt két év egyik legkiemelkedőbb ada-

ta, amelynek okát nehéz egyelőre megmagyarázni. Nagy kérdés, hogy ez egyszeri kiugrás, vagy ezen a szinten marad 

a kereslet a következő hónapokban is. 

 

Januárban hasonló áron, valamivel 6,7 millió fölött vásároltak panellakást az ország két felében, de míg a 

keleti oldalon 111 ezret adtak egy négyzetméterért, addig nyugatabbra már 125 ezret. Ugyanezért a lakástípusért 

Pesten 170 ezret, Budán 197 ezret fizettek a vevők. A téglalakások estében a keleti országrészben 144 ezret adtak 

ki egy m2-ért, nyugaton 160-at, Pesten viszont már 220 ezret. A budai oldalon szinte a keleti régiók dupláját, 283 

ezret fizettek a vásárlók, a belvárosban még ennél is többet 294 ezret átlagban. 

 

Messze a legnagyobb érdeklődés a XIII. kerület iránt mutatkozott, vagyis az ingatlanirodákban érdeklődők 

17,6%-ban biztosan megjelölték ezt a lokációt, mint potenciális vásárlási helyszínt. Szinte azonos érdeklődés övezte 

16%-os megjelöléssel a VI., XI., és XIV. kerületeket, majd valamivel lemaradva a VII. következett a népszerűségi lis-

tán. A legkisebb érdeklődés a XX.-XXIII. Kerületek iránt mutatkozott. Ezek egyike sem érte el a 4%-ot. 

 

Pest Megyében a családi házaikat értékesítők szenvedték el januárban a legnagyobb árcsökkenést. Átla-

gosan 10%-ot kellett engedniük az árból, hogy a vevők érdeklődését felkeltsék, majd további 10%-os vásárlói alku 

következett. A legjobban árazható ingatlannak a fővárosi panel bizonyult, ahol elegendő volt a 2%-os árkorrekció és 

a vevők is csak további 5%-ot faragtak az árból. 

 

Januárban a fővárosban elkelt lakások vevőinek fele vallotta magát beosztottnak. Kereken 11 millió Forin-

tos átlagon vásároltak 55 m2-es méretű ingatlanokat. Vidéken a beosztottak 8,4 milliót költöttek átlagosan a megvá-

sárolt lakásokra. Ugyanitt a vevők negyede elsőlakás vásárlással indokolta a beruházást, másik negyede pedig na-

gyobb lakásba költözéssel.  

 

Magas, 46%-os volt azon fővárosi eladók aránya, akik nagyobb lakásba költöznek. A „kinőtt”, 48 m2-es  

ingatlantól átlag 10,5 millióért váltak meg. Jóval kisebb, csupán 27% volt azok aránya  a piacon, akik épp ellenkezőleg, 

vagyis kisebbe mennének. Vidéken valamivel kisebb, de így is szintén a legnagyobb eladói tábor a nagyobba költöző-

ké volt. Nem sokkal maradt el tőlük az örökölt ingatlanjukat értékesítők 17%-kal.  

 

Nincs jelentős eltérés az idén, vagy a tavaly januárban megvásárolt ingatlanok paramétereiben vidéken. A legkedvel-

tebb méret a 40-60 m2 közötti, amely a tranzakciók 46%-át tették ki az év első hónapjában. Ennek nagyjából a fele 

volt a valamivel nagyobb 60-80 m2 közötti adás-vétel és 11% a 20-40 közöttieké. Budán—a tavalyi első hónappal 

összehasonlítva—feltűnik, hogy mindegyik 10 és 30 millió közötti lakásár kategóriában nagyobb volt a vá-

sárlói kedv. Tavaly ugyanekkor 10 és 15 millió között zajlott minden tízedik tranzakció, idén januárban szinte meg-

duplázódott az arány, és ugyanez látható a magasabb árkategóriákban is. Pesten is kicsit a drágábbak felé érzékelhető 

elmozdulás a 10 millió alattiak kárára, de így is 42%-kal a legtöbb eladott ingatlan 5-10 millió között került ki. 

 

 
További információk: 

 

Rutai Gábor 

PR és elemzési vezető 

rutai.gabor@dh.hu 

Mob.: +36 30 811 0690 
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TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX 

DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) 

Erősebben kezdett az idei év a tavalyinál, miután 2013. januárjában 8,7%-kal kevesebb tranzakció történt, mint idén az első hó-

napban. Az év első három hete még ennél is nagyobb ingatlan adás-vételi darabszámot sejtetett, de ez a folyamat az utolsó hé-

ten látványosan lelassult.  

A lassulás hátterében a forintgyengülés áll, amely mind eladói, mind vevői oldalról befolyásolta a szereplőket. A devizában eladó-

sodott eladóknak nem kedvez a gyenge forint, ugyanis a hitel végtörlesztésének összege jelentősen emelkedik. Vevői oldalon a 

hitelt felvevők bizonytalanodtak el a Jegybank lehetséges válaszreakciói miatt, mivel kamatemelés esetén más feltételekkel jut-

hatnak forráshoz.  

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

DH – Kereslet Index 

Meglepően magas szintre ugrott januárban a Kereslet Index. A 83 pontos érték az elmúlt két év egyik legkiemelkedőbb adata, 

amelynek okát nehéz egyelőre megmagyarázni. Nagy kérdés, hogy ez egyszeri kiugrás, vagy ezen a szinten marad a kereslet a 

következő hónapokban is. 

A Keresleti Indexről 
 

Az országszerte, ~ 1300 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. 

A DH-TB módszertana 
 

Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy 

becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan 

szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemé-

lyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási 

adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb. 
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MINŐSÉGI PREFERENCIA 

Bár darabszámban nem nagy, de arányaiban kiugró a pest-megyei újépítésű ingatlanok eladása januárban 9%-kal. Ugyanez a fővárosban már csak 4%, vidéken 

pedig csupán 1-2%. Továbbra is „jó” és „nagyon jó” minőségi besorolást kapott ingatlanokat veszik, régiótól függően 60-70%-ban. Felújítandót 10% körül Buda-

pesten és Pest Megyében vásároltak leginkább, a nyugati országrészben már csak a tranzakciók 6%-a volt ilyen, keleten pedig elenyésző, mindössze 1%. 

LAKÁSÁR ADATOK - 2014. január 

 

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

Panel országos 

 2014. január 

 
Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap 

 Kelet  6 732 000  111 000  176 

 Nyugat  6 751 000  125 000  125 

 Tégla országos  

 2014. január 

 Kelet  7 860 000  144 000  169 

 Nyugat  8 704 000  160 000  170 

Panel Budapest 

 2014. január 

 Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap 

 Buda  11 667 000  197 000  117 

 Pest  8 887 000  170 000  111 

 Tégla Budapest  

 2014. január 

 Buda  18 432 000  283 000  163 

 Pest  11 710 000  220 000  235 

Belváros 16 624 000  294 000  132 

Januárban hasonló áron, 6,7 millió 

fölött valamivel vásároltak panellakást 

az ország két felében, de míg a keleti 

oldalon 111 ezret adtak egy négyzet-

méterért, addig nyugatabbra már 125 

ezret. Ugyanezért a lakástípusért 

Pesten 170 ezret, Budán 197 ezret 

fizettek a vevők. 

A téglalakások estében a keleti ország-

részben 144 ezret adtak ki egy m2-ért, 

nyugaton 160-at, Pesten viszont már 

220 ezret. A budai oldalon szinte a 

keleti régiók dupláját, 283 ezret fizet-

tek a vásárlók, a belvárosban még 

ennél is többet 294 ezret átlagban. 
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Pest Megyében a családi házaikat értékesítők szenvedték el januárban a legnagyobb árcsökkenést. Átlagosan 10%-ot 

kellett engedniük az árból, hogy a vevők érdeklődését felkeltsék, majd további 10%-os vásárlói alku következett. 

Vidéken sem jártak sokkal jobban, ahol ugyan elég volt 6%-ot engedni az árból, de a vevők átlag 13%-ot tudtak al-

kudni. Budapesten a családi házak esetében ez a két mutató 6- és újabb 6% volt átlagban. A legjobban árazható ingat-

lannak a fővárosi panel bizonyult, ahol elegendő volt a 2%-os árkorrekció és a vevők is csak további 5%-ot faragtak 

az árból. 

Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő sze-

mélyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre töb-

bet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk 

össze a fenti „népszerűségi” térképet. 

Kerület 2013. dec. 2014. jan. 

Budapest 01. ker. 9,5% 8,6% 

Budapest 02. ker. 14,9% 13,5% 

Budapest 03. ker. 8,9% 9,1% 

Budapest 04. ker. 7,0% 6,6% 

Budapest 05. ker. 14,0% 12,4% 

Budapest 06. ker. 17,1% 16,0% 

Budapest 07. ker. 16,2% 15,6% 

Budapest 08. ker. 10,3% 9,4% 

Budapest 09. ker. 12,4% 11,1% 

Budapest 10. ker. 4,3% 4,3% 

Budapest 11. ker. 16,2% 15,9% 

Budapest 12. ker. 12,6% 11,4% 

Budapest 13. ker. 18,2% 17,6% 

Budapest 14. ker. 15,0% 16,1% 

Budapest 15. ker. 6,0% 5,4% 

Budapest 16. ker. 5,0% 4,1% 

Budapest 17. ker. 4,0% 4,5% 

Budapest 18. ker. 5,9% 5,6% 

Budapest 19. ker. 5,9% 4,8% 

Budapest 20. ker. 3,5% 3,4% 

Budapest 21. ker. 3,2% 2,8% 

Budapest 22. ker. 3,6% 3,1% 

Budapest 23. ker. 1,0% 0,8% 

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

Januárban messze a legnagyobb érdeklődés a XIII. kerület iránt mutatkozott, vagyis az 

ingatlanirodákban érdeklődők 17,6%-ban biztosan megjelölték ezt a lokációt, mint poten-

ciális vásárlási helyszínt. Szinte azonos érdeklődés övezte 16%-os megjelöléssel a VI., XI., 

és XIV. kerületeket, majd valamivel lemaradva a VII. következett a népszerűségi listán. A 

legkisebb érdeklődés a XX.-XXIII. Kerületek iránt mutatkozott. Ezek egyike sem érte el a 

4%-ot. 

ALKU - 2014. január 

 2014. január 

 Irányár változás Alku 

 HÁZ   

Budapest 6% 6% 

Pest megye 10% 10% 

Vidék 6% 13% 

 PANEL   

Budapest 2% 5% 

Vidék 4% 6% 

 TÉGLA   

Budapest 4% 7% 

Vidék 5% 6% 

 ÖSSZES   

Budapest 3% 6% 

Vidék 5% 8% 

Az irányár változás nem más, mint az 

a különbség, amely a megbízásban 

szereplő első irányár és a vevő meg-

jelenésekor éppen rögzített utolsó 

irányár közt mutatkozott. Az alku azt 

a további árcsökkentést mutatja, 

amelyről a vevő és az eladó állapo-

dott meg a tárgyalások során. A két 

szám együtt tehát jól mutatja azt a 

különbséget az árban, amelyet erede-

tileg az eladó elgondolt és ami végül 

köttetett.  

ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT 
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VEVŐK KORA vidék   VEVŐK STÁTUSZA vidék    VÁSÁRLÁS OKA vidék 

ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK 

Januárban a fővárosban elkelt lakások vevőinek fele vallotta magát beosztottnak. Kereken 11 millió Forintos átlagon vásároltak 

55 m2-es méretű ingatlanokat. Ugyanitt minden ötödik vevő vállalkozó volt, akik drágább lakásokat részesítették előnyben, hi-

szen fajlagos átlagban 19,5 millióért vásároltak, nem sokkal nagyobb, 60m2-es ingatlanokat. 

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

KOR ÁTLAGÁR M2 

-20 9 700 000  68 

20-30 10 738 000  50 

30-40 17 547 000  70 

40-50 14 047 000  72 

50-60 12 108 000  51 

60- 14 934 000  54 

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 

 Generációk különválása 22 600 000  56 

 Kisebbe költözés 9 320 000  59 

 Válás 11 132 000  59 

 Nagyobba költözés 20 574 000  93 

 Befektetés 13 915 000  52 

 Első lakás vásárlása 9 926 000  49 

KOR ÁTLAGÁR M2 

-20 6 150 000  43 

20-30 8 384 000  61 

30-40 10 281 000  75 

40-50 10 839 000  79 

50-60 10 135 000  64 

60- 7 648 000  53 

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 

 Felső vezető 28 834 000 147  

 Tanuló 8 930 000  47 

 Közép vezető 10 435 000  67 

 Nyugdíjas 6 718 000  48 

 Vállalkozó 11 251 000  71 

 Beosztott 8 413 000  69 

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 

 Generációk összeköltöznek  17 500 000 123 

 Generációk különválása  6 695 000  52 

 Válás  10 141 000  73 

 Kisebbe költözés  11 072 000  62 

 Befektetés  10 009 000  65 

 Nagyobba költözés  10 613 000  85 

 Első lakás vásárlása  8 226 000  61 

Vidéken hasonló arányban vásárolt a két csoport, de már olcsóbban. A beosztottak 8,4 milliót, a vállalkozók 11,3-at költöttek 

átlagosan a megvásárolt lakásokra. Ugyanitt a vevők negyede elsőlakás vásárlással indokolta a beruházást, másik negyede pedig 

nagyobb lakásba költözéssel. Az utóbbi csoport 10,6 milliót költött átlagban és 85 m2-es ingatlanra váltott a korábbiról. 

KOR ÁTLAGÁR M2 

 Felső vezető 25 150 000  101 

 Nyugdíjas 10 875 000  53 

 Közép vezető 14 917 000  75 

 Tanuló 10 743 000  47 

 Vállalkozó 19 494 000  60 

 Beosztott 11 000 000  55 
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KOR ÁTLAGÁR M2 

20-30 10 513 000  53 

30-40 10 435 000  49 

40-50 14 551 000  65 

50-60 16 050 000  75 

60- 21 614 000  84 

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 

 Felső vezető  14 634 000  74 

 Közép vezető  11 657 000  56 

 Nyugdíjas  22 795 000  86 

 Vállalkozó  17 755 000  64 

 Beosztott  10 367 000  51 

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 

 Generációk összeköltöznek 5 800 000  45 

 Generációk különválása 37 250 000  144 

 Válás 19 700 000  63 

 Örökölt ing. értékesítés 8 350 000  45 

 Kisebbe költözés 19 768 000  89 

 Nagyobba költözés 10 517 000  48 

ELADÓK KORA vidék    ELADÓK STÁTUSZA vidék   ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék 

ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK 

Magas, 46%-os volt azon fővárosi eladók aránya, akik nagyobb lakásba költöznek. A „kinőtt”, 48 m2-es  ingatlantól átlag 10,5 

millióért váltak meg. Jóval kisebb, csupán 27% volt azok aránya  a piacon, akik épp ellenkezőleg, vagyis kisebbe mennének. Ezen 

eladói csoport átlag 19,8 millióért vált meg 89 m2-es ingatlanjaitól. 

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

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

Vidéken valamivel kisebb, de így is szintén a legnagyobb eladói tábor a nagyobba költözőké volt januárban. Nem sokkal maradt 

el tőlük az örökölt ingatlanjukat értékesítők 17%-kal. Ez az arány a fővárosban sem sokkal kisebb, pontosan 15%, de míg vidéken 

6,5 milliós-, addig Budapesten 8,4 milliós vagyonhoz jutottak az örökösök.  

KOR ÁTLAGÁR M2 

20-30 5 892 000  56 

30-40 9 843 000  69 

40-50 9 642 000  69 

50-60 7 874 000  67 

60- 8 194 000  73 

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 

 Felső vezető  7 234 000  40 

 Közép vezető  12 225 000  71 

 Vállalkozó  10 534 000  76 

 Nyugdíjas  8 397 000  73 

 Beosztott  8 522 000  67 

 Végösszeg  8 944 000  69 

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 

 Generációk különválása 9 267 000  64 

 Generációk összeköltöznek 15 934 000 101 

 Válás 13 419 000  76 

 Előtörlesztés miatt adja el 12 080 000 102 

 Kisebbe költözés 12 343 000  88 

 Örökölt ing. értékesítés 6 471 000  65 

 Nagyobba költözés 7 887 000  55 
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK 

Nincs jelentős eltérés az idén, vagy a tavaly januárban megvásárolt ingatlanok paramétereiben vidéken. A 

legkedveltebb méret a 40-60 m2 közötti, amely a tranzakciók 46%-át tették ki az év első hónapjában. En-

nek nagyjából a fele volt a valamivel nagyobb 60-80 m2 közötti adás-vétel és 11% a 20-40 közöttieké. Pest 

megyében kiegyenlítettebb szokott lenni a méretkategóriák eloszlása, idén januárban azonban kiugró volt a 

40-60 m2 között vásárolt ingatlanok aránya, leginkább a nagyobb, 100 m2 fölöttiek kárára. 

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) 

 

Lakásméret (m2) 

m2 ár (ezer Ft) 

 

Lakás ár (millió Ft) 

PEST MEGYE 

 

Lakásméret (m2) 

m2 ár (ezer Ft) 

 

Lakás ár (millió Ft) 

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

2014. január 

2013. január 
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST 

Budán—a tavalyi első hónappal összehasonlítva—feltűnik, hogy mindegyik 10 és 30 millió közötti lakásár 

kategóriában nagyobb volt a vásárlói kedv. Tavaly ugyanekkor 10 és 15 millió között zajlott minden tízedik 

tranzakció, idén januárban szinte megduplázódott az arány, és ugyanez látható a magasabb árkategóriák-

ban is. Pesten is kicsit a drágábbak felé érzékelhető elmozdulás a 10 millió alattiak kárára, de így is 42%-kal 

a legtöbb eladott ingatlan 5-10 millió között került ki. 

 

 

 

 

BUDA 

 

Lakásméret (m2) 

m2 ár (ezer Ft) 

 

Lakás ár (millió Ft) 

PEST 

 

Lakásméret (m2) 

m2 ár (ezer Ft) 

 

Lakás ár (millió Ft) 

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 

 

 

2014. január 

2013. január 
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát ké-

pezik. 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 megje-

lölésével 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 meg-

sértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült 

kárának megtérítését követelni.  

 

 

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK 

Megjelenés időpontja   Tárgya 

2014. március    2014. februári adatok 

2014. április     2014. I. negyedév bővített adatai 

2014. május     2014. áprilisi adatok 

... 

 

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, keres-

se fel weboldalunkat: www.dh.hu 

DUNA HOUSE  

BAROMÉTER 


