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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Újabb, nem kis rekordhónap mutatkozott az októberi ingatlanpiacon, amikor az adás-vételek száma megközelítette
a 12 ezret. Ez a tranzakció-mennyiség másfélszer akkora, mint amelyet az elmúlt évek októberében lehetett tapasztalni.
Az idei forgalom így az első 10 hónapban szinte elérte a tavalyi teljes éves lakáseladási volument, amely a KSH legfrissebb elemzése szerint 88 700 volt. A Duna House becslése alapján az idei teljes forgalom 21%-kal erősebb eddig, mint a tavalyi első tíz
hónapban, így amennyiben az utolsó két hónap is hasonló intenzitást mutat, a 2014-es teljes volumen könnyen meghaladhatja
a 100 ezres adás-vételi mennyiséget. Nemcsak a tranzakciók mennyisége, de a kereslet is rekordszinten volt októberben.
A végtörlesztést leszámítva ilyen kereslet 2010. év elején volt utoljára, a válságot követő piaci zuhanás utolsó szakaszában.
Az utóbbi hónapoktól eltérően kissé elnyíltak egymástól a megvásárolt panelek árai az ország két felében. Keleten
124-, nyugaton 140 ezer Forintot fizettek ezekért négyzetméterenként. A téglalakások esetében 153 és 177 ezer volt az októberi átlagár. Budapesten a megvett panelek átlaga hasonló lett, Pesten 190 ezer, Budán 201 ezer Forint volt az átlag. A téglalakásokat a budai oldalon vették a legdrágábban, 366 ezerért négyzetméterét, a Belvárosban pedig 335, Pesten 247 ezret fizettek.
Érezhetően megnőtt a budapesti vevők igénye a rosszabb, felújítandó ingatlanok iránt, hiszen több mint minden harmadik eladott lakás ilyen állapotú volt. Hasonló mértékben vásárolták ezeket Nyugat-Magyarországon is, viszont a keleti oldalon
csak minden negyedik volt ilyen. Újépítésű ingatlan továbbra sem tesz ki túl nagy arányt a piacon.
Bár csökkent 1%-ot, de még így is a vevők ötöde az, aki szívesen költözne a XIII. kerületbe, amely így továbbra is a legnépszerűbb lokáció a fővárosban. Második lett alig lemaradva a VI. kerület, amelyet szintén apró lemaradással követ a XIV.
A népszerűségi lista végét továbbra is a déli kerületek zárják, vagyis a XXI., XXII. és XXIII., melyeket a leendő vásárlók legfeljebb 3%-a jelöl meg lehetséges célpontnak.
Régóta nem volt mérhető már 20% fölötti, összesített árcsökkentési kényszer az eladott ingatlanokban. Októberben a legmagasabb érték a vidéki családi házak esetén volt, ahol 5% irányár csökkentés után a vevők további 11%-ot alkudtak, de tavaly még
ezek az értékek is jóval magasabbak voltak. Másik véglet volt a budapesti paneleké, amelynél mindössze 1%-os átlagos
árkorrekcióra volt szükség és a vevők is csupán 4% alkura voltak képesek. Vidéken sem volt sokkal magasabb, itt 2%
csökkentés és 6% alku volt az átlag, A téglalakások esetében is csupán 1-2%-kal lettek magasabbak ezek az értékek.
Kiugróan magas volt a befektetői jelenlét a fővárosban, miután a vevők 37%-a vallotta magát annak. Ebben szerepet
játszott egy most átadott 100 lakásos társasházi projekt, amelyben a villámgyorsan eladott első 80 lakás egy részét ilyen céllal
vásárolták. Átlagos költésük valamivel 16 millió Ft fölött volt. Rajtuk kívül minden negyedik ingatlant elsőlakás vásárló vett meg.
Vidéken csak minden ötödik ingatlant vett befektető és csupán 7 millió alatti átlagon költöttek. Minden negyedik vevő azért
vásárolt, mert nagyobb lakást szeretett volna, mégpedig átlag 100 m2 körülit, amiért 13,4 milliót fizettek. Legnagyobb csoport
27%-os aránnyal az elsőlakás vásárlóké lett vidéken, nekik 63 m2-es ingatlanra volt szükségük, melyet 7,8 millió körüli átlagáron
vásároltak meg.
Októberben mind Budapesten, mind vidéken a leggyakoribb eladási ok az örökölt ingatlanok értékesítése lett.
A fővárosban az eladók 39%-a értékesített örökséget, átlag 13,5 millió Forintért. Ugyanitt minden harmadik eladó nagyobb lakás
vásárlása miatt adta el a régit, kisebbe viszont csak az eladók 12%-a költözik. A vidéki örökösök az eladói oldal 35%-át tették ki,
ők átlag 7 millióval gyarapodhattak. Itt is minden harmadik eladó nagyobbat szeretne, 65 négyzetméteres lakásukat adták el 10,2
milliós átlagon. Kisebbe a vidékiek 17%-a menne, ők 110 m2-es lakásaiktól váltak meg 15,5 millióért.
Vidéken (Közép-Mo.-on kívül) az eladott ingatlanok 41%-a volt 40-60 m2 közötti, minden negyedik pedig 60-80 közé esett. Fajlagos árat tekintve a tranzakciók fele esett az 5-10 millió közötti sávba, 25 millió felett azonban csak az adás-vételek 5%-a jutott.
Pest Megyében azonban már 11% vásárolt 25 M felett, ezen belül 2% volt, aki 40 milliónál is többet költött. Meglepő adat jött
a Budapesten történt tranzakciók részéről, ugyanis kiemelkedően sokan vásároltak kifejezetten drága kategóriában.
Budán a vevők 27%-a vásárolt 400 ezer Ft/m2 árú ingatlant, amíg tavaly októberben a vevők csupán 5%-a választott ilyet. Pesten
is ugrott ez a sáv, bár nem ilyen mértékben, itt tavaly 4% választott drágábbat, idén októberben pedig 7%.

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)
Újabb, nem kis rekordhónap mutatkozott az októberi ingatlanpiacon, amikor az adás-vételek száma megközelítette a 12 ezret.
Ez a tranzakció-mennyiség másfélszer akkora, mint amelyet az elmúlt évek októberében lehetett tapasztalni.
Az idei forgalom így az első 10 hónapban szinte elérte a tavalyi teljes éves lakáseladási volument, amely a KSH legfrissebb elemzése szerint 88 700 volt. A Duna House becslése alapján az idei teljes forgalom 21%-kal erősebb eddig, mint a tavalyi első tíz
hónapban, így amennyiben az utolsó két hónap is hasonló intenzitást mutat, a 2014-es teljes volumen könnyen meghaladhatja a
100 ezres adás-vételi mennyiséget.

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 magánszemélyek 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.

DH – Kereslet Index
Nemcsak a tranzakciók mennyisége, de a kereslet is rekordszinten volt októberben. A végtörlesztést leszámítva ilyen kereslet
2010. év elején volt utoljára, a válságot követő piaci zuhanás utolsó szakaszában.

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.
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LAKÁSÁR ADATOK - 2014. október
Az utóbbi hónapoktól eltérően
kissé elnyíltak egymástól a megvásárolt panelek árai az ország két
felében. Keleten 124-, nyugaton
140 ezer Forintot fizettek ezekért
négyzetméterenként. A téglalakások esetében 153 és 177 ezer volt
az októberi átlagár.
Budapesten a megvett panelek
átlaga hasonló lett, Pesten 190
ezer, Budán 201 ezer Forint volt
az átlag. A téglalakásokat a budai
oldalon vették a legdrágábban,
366 ezerért négyzetméterét, a
Belvárosban pedig 335, Pesten
247 ezret fizettek.

Panel országos

Panel Budapest
2014. október

2014. október
Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Kelet

6 820 000

124 000

96

Nyugat

6 934 000

140 000

107

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Buda

10 280 000

201 000

130

Pest

9 431 000

190 000

109

Tégla Budapest
2014. október

Tégla országos
2014. október

Buda

24 412 000

366 000

152

Kelet

9 028 000

153 000

145

Pest

12 933 000

247 000

148

Nyugat

9 681 000

177 000

178

Belváros

27 916 000

335 000

232

MINŐSÉGI PREFERENCIA
Érezhetően megnőtt a budapesti vevők igénye a rosszabb, felújítandó ingatlanok iránt, hiszen több mint minden harmadik eladott lakás ilyen
állapotú volt. Hasonló mértékben vásárolták ezeket Nyugat-Magyarországon is, viszont a keleti oldalon csak minden negyedik volt ilyen. Újépítésű ingatlan továbbra sem tesz ki túl nagy arányt a piacon. (A budapesti mérésből kivettük a Duna House által közvetített egyik társasházi
projekt eredményét, amelyben egy hónap alatt a 100 lakásból 80 elkelt. Igény tehát mutatkozna az újépítésűre.)
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ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT
Kerület

2014. szept. 2014. okt.

Budapest 01. ker.

8,4%

9,2%

Budapest 02. ker.

15,0%

14,6%

Budapest 03. ker.

11,1%

10,0%

Budapest 04. ker.

6,4%

6,9%

Budapest 05. ker.

12,9%

12,7%

Budapest 06. ker.

18,5%

18,9%

Budapest 07. ker.

17,5%

16,7%

Budapest 08. ker.

10,4%

10,1%

Budapest 09. ker.

13,9%

12,2%

Budapest 10. ker.

5,8%

6,0%

Budapest 11. ker.

15,9%

16,5%

Budapest 12. ker.

11,9%

12,5%

Budapest 13. ker.

21,7%

19,7%

Budapest 14. ker.

18,4%

18,0%

Budapest 15. ker.

5,6%

6,3%

Budapest 16. ker.

5,5%

5,8%

Budapest 17. ker.

4,4%

4,2%

Budapest 18. ker.

6,2%

6,5%

Budapest 19. ker.

6,4%

7,1%

Budapest 20. ker.

4,4%

4,6%

Budapest 21. ker.

2,5%

3,0%

Budapest 22. ker.

4,0%

3,3%

Budapest 23. ker.

1,1%

1,3%

Bár csökkent 1%-ot, de még így is a vevők ötöde az, aki szívesen költözne a XIII. kerületbe, amely így továbbra is a legnépszerűbb lokáció a fővárosban. Második lett alig lemaradva a VI. kerület, amelyet szintén apró lemaradással követ a XIV.
A népszerűségi lista végét továbbra is a déli kerületek zárják, vagyis a XXI., XXII. és
XXIII., melyeket a leendő vásárlók legfeljebb 3%-a jelöl meg lehetséges célpontnak.

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.

ALKU - 2014. október
Régóta nem volt mérhető már 20% fölötti összesített, árcsökkentési kényszer az eladott ingatlanokban. Októberben a legmagasabb érték
a vidéki családi házak esetén volt, ahol 5% irányár csökkentés után a vevők további 11%-ot alkudtak, de tavaly még ezek az értékek is jóval
magasabbak voltak. Másik véglet volt a budapesti paneleké, amelynél mindössze 1%-os átlagos árkorrekcióra volt szükség és a vevők is csupán
4% alkura voltak képesek. Vidéken sem volt sokkal magasabb, itt 2% csökkentés és 6% alku volt az átlag, A téglalakások esetében is csupán
1-2%-kal lettek magasabbak ezek az értékek.
2014. október
Irányár változás

Alku

Összesen

HÁZ
Budapest

5%

9%

14%

Pest megye

5%

8%

13%

Vidék

5%

11%

16%

Budapest

1%

4%

5%

Vidék

2%

6%

8%

Budapest

3%

4%

7%

Vidék

3%

5%

8%

Budapest

3%

5%

8%

Vidék

4%

7%

11%

PANEL

TÉGLA

ÖSSZES

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
Kiugróan magas volt a befektetői jelenlét a fővárosban, miután a vevők 37%-a vallotta magát annak. Ebben szerepet játszott egy
most átadott 100 lakásos társasházi projekt, amelyben a villámgyorsan eladott első 80 lakás egy részét ilyen céllal vásárolták.
Átlagos költésük valamivel 16 millió Ft fölött volt. Rajtuk kívül minden negyedik ingatlant elsőlakás vásárló vett meg.
VEVŐK KORA Bp.

VEVŐK STÁTUSZA Bp.

VÁSÁRLÁS OKA Bp.

KOR

ÁTLAGÁR

M2

KOR

ÁTLAGÁR

M2

-20

8 600 000

28

Közép vezető

14 110 000

79

20-30

11 934 000

54

Tanuló

12 478 000

57

30-40

15 300 000

61

Felső vezető

18 921 000

62

40-50

16 879 000

68

Nyugdíjas

18 448 000

61

50-60

16 288 000

64

Vállalkozó

18 856 000

72

60-

22 363 000

67

Beosztott

13 515 000

60

ÉLETHELYZET
Házasság miatt
összeköltöznek

ÁTLAGÁR

M2

15 000 000

64

Válás

12 625 000

55

Generációk különválása

13 050 000

72

Kisebbe költözés

12 423 000

56

Nagyobba költözés

23 191 000

87

Első lakás vásárlása

12 316 000

53

Befektetés

16 271 000

58

Vidéken csak minden ötödik ingatlant vett befektető és csupán 7 millió alatti átlagon költöttek. Minden negyedik vevő azért
vásárolt, mert nagyobb lakást szeretett volna, mégpedig átlag 100 m2 körülit, amiért 13,4 milliót fizettek. Legnagyobb csoport
27%-os aránnyal az elsőlakás vásárlóké lett vidéken, nekik 63 m2-es ingatlanra volt szükségük, melyet 7,8 millió körüli átlagáron
vásároltak meg.
VEVŐK KORA vidék

VEVŐK STÁTUSZA vidék

ÁTLAGÁR

M2

Generációk összeköltöznek

9 500 000

120

124

Generációk különválása

10 206 000

80

78

Válás

6 875 000

61

Kisebbe költözés

8 080 000

60

Befektetés

6 862 000

55

Nagyobba költözés

13 447 000

101

Első lakás vásárlása

7 762 000

63

ÁTLAGÁR

M2

Tanuló

4 400 000

50

63

Felső vezető

25 292 000

75

Közép vezető

10 278 000

KOR

ÁTLAGÁR

M2

-20

6 650 000

59

20-30

7 928 000

30-40

8 765 000

STÁTUSZ

VÁSÁRLÁS OKA vidék

40-50

12 005 000

87

Nyugdíjas

6 847 000

57

50-60

9 617 000

69

Vállalkozó

8 831 000

79

60-

7 285 000

58

Beosztott

8 352 000

69

ÉLETHELYZET
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ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK
Októberben mind Budapesten, mind vidéken a leggyakoribb eladási ok az örökölt ingatlanok értékesítése lett. A fővárosban az
eladók 39%-a értékesített örökséget, átlag 13,5 millió Forintért. Ugyanitt minden harmadik eladó nagyobb lakás vásárlása miatt
adta el a régit, kisebbe viszont csak az eladók 12%-a költözik.
ELADÓK KORA Bp.

ELADÓK STÁTUSZA Bp.

KOR

ÁTLAGÁR

M2

20-30

9 290 000

42

30-40

14 340 000

62

40-50

15 381 000

63

Beosztott

50-60

16 249 000

67

60-

16 748 000

75

STÁTUSZ

ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.

ÁTLAGÁR

M2

Felső vezető

29 875 000

93

Közép vezető

16 917 000

81

10 747 000

58

Nyugdíjas

14 458 000

67

Vállalkozó

15 940 000

62

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

Válás

6 400 000

35

Előtörlesztés miatt adja el

15 275 000

67

Generációk összeköltöznek

9 700 000

46

Generációk különválása

21 625 000

88

Kisebbe költözés

22 658 000

95

Nagyobba költözés

13 401 000

52

Örökölt ing. értékesítés

13 562 000

67

A vidéki örökösök az eladói oldal 35%-át tették ki, ők átlag 7 millióval gyarapodhattak. Itt is minden harmadik eladó nagyobbat
szeretne, 65 négyzetméteres lakásukat adták el 10,2 milliós átlagon. Kisebbe a vidékiek 17%-a menne, ők 110 m2-es lakásaiktól
váltak meg 15,5 millióért.

ELADÓK KORA vidék

ELADÓK STÁTUSZA vidék

ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

20-30

6 640 000

53

Felső vezető

10 325 000

55

30-40

9 820 000

70

Közép vezető

12 468 000

83

40-50

10 205 000

81

Vállalkozó

11 523 000

87

50-60
60-

9 692 000
8 452 000

77

Nyugdíjas

8 110 000

75

77

Beosztott

8 427 000

69

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

Generációk különválása

9 000 000

75

Előtörlesztés miatt adja el

9 460 000

92

Generációk összeköltöznek

7 100 000

62

Válás

15 680 000

104

Kisebbe költözés

15 462 000

110

Nagyobba költözés

10 201 000

65

Örökölt ing. értékesítés

7 002 000

73
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK
Vidéken (Közép-Mo.-on kívül) az eladott ingatlanok 41%-a volt 40-60 m2 közötti, minden negyedik pedig
60-80 közé esett. Fajlagos árat tekintve a tranzakciók fele esett az 5-10 millió közötti sávba, 25 millió felett
azonban csak az adás-vételek 5%-a jutott. Pest Megyében azonban már 11% vásárolt 25 M felett, ezen belül
2% volt, aki 40 milliónál is többet költött.

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)

PEST MEGYE

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

m2 ár (ezer Ft)

m2 ár (ezer Ft)

Lakás ár (millió Ft)

Lakás ár (millió Ft)

2013. október
2014. október
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST
Meglepő adat jött a Budapesten történt tranzakciók részéről, ugyanis kiemelkedően sokan vásároltak kifejezetten drága kategóriában. Budán a vevők 27%-a vásárolt 400 ezer Ft/m2 árú ingatlant, amíg tavaly októberben a vevők csupán 5%-a választott ilyet. Pesten is ugrott ez a sáv, bár nem ilyen mértékben, itt tavaly
4% választott drágábbat, idén októberben pedig 7%.
BUDA

PEST

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

m2 ár (ezer Ft)

m2 ár (ezer Ft)

Lakás ár (millió Ft)

Lakás ár (millió Ft)

2013. október
2014. október
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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 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 megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült
kárának megtérítését követelni.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK
Megjelenés időpontja

Tárgya

2014. december

2014. novemberi adatok

2015. január

2014. II. félév adatai (bővített terjedelem)

2015. február

2015. januári adatok

2015. március

2015. februári adatok

2015. április

2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem)

...

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
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