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Általános információk jelen kiadvány tartalmáról
  Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House 
Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert ada-
tok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarorszá-
gi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. 

  Az adatforrások- amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna 
House Holding Kft. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját 
megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működte-
tő felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna 
House irodáiban, a ~ 1300 értékesítőnk által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
  Az elmúlt fél év legalacsonyabb forgalmát mutatta az augusztusi adás-vételi mennyiség az ingatlanpia-
con, ám ez a csekély visszaesés szezonális jellegű. Tavaly ugyanekkor 23%-kal kisebb forgalmat becsült 
a Duna House, két éve pedig alig haladta meg a 7000-et az ebben a hónapban eladott ingatlanok száma. 
Becslésünk szerint az első nyolc hónapban így összesen közel 92 ezer adás-vétel bonyolódott, ami már 
most meghaladja több válság utáni teljes év forgalmát. Tavaly ugyanebben az időszakban 64 ezer közeli 
tranzakciót becsült a cég, ami 44%-kal gyengébb forgalmat jelentett. A júliusival megegyező szintet mu-
tatott augusztusban a Kereslet Index. A 93 százalékpontos érték bár az idei év legalacsonyabb szintje, de 
ez szezonálisan indokolható érték, amely így is magasabb mint 2014-ben bármelyik hónapban. 

  A Duna House által közvetített ingatlanok adatai alapján augusztusban Kelet-Magyarországon a panele-
ket 134-, a téglaépítésű lakásokat 165 ezer Ft-os négyzetméteráron vásárolták. Az ország nyugati felén a 
panelt 142-, a téglalakást 212 ezerért vették. A főváros budai oldalán 264-, Pesten 270 ezer Ft-ot fizettek a 
panelek négyzetméteréért, a téglaépítésű lakásokat pedig Budán 395-, Pesten 279-, a Belvárosban pedig 
átlagosan 475 ezerért vették.

  Augusztusban a közvetített ingatlanok 3-4%-a volt újépítésű. Felújítandót a fővárosban és Nyugat-Ma-
gyarországon vettek leginkább, ahol nagyjából minden tízedik ilyen volt, míg az ország többi részén ennek 
fele volt jellemző. Az ország nagy részén inkább a kiváló minőséget vették a tranzakciók negyedében, ki-
véve Nyugat-Magyarországon, ahol minden ötödik volt ilyen.

  A Budapesten vásárolni szándékozók közel 21%-a megjelölte (többek közt) a XIII. kerületet, mint po-
tenciális lokációt, ezzel továbbra is a legnépszerűbb kerület a fővárosban. A leendő vevők 17-18%-a kedveli 
még a VI., VII., IX. és XI. kerületeket is, de az ezt övező területek sem kevésbé népszerűek. A külsőbb pesti 
kerületeket a vevőjelöltek 6-7%-a keresi. 

  A családi házukat eladóknak nem kellett sokat csökkenteni az eredetileg elképzelt árból, csupán 4%-ot 
országszerte, hogy érdeklődőt találjanak. A vevők ezekből 7-9%-ot tudtak tovább alkudni. A panelek eseté-
ben mindössze 1% árlevitelre volt szükség és a vevői alku is mindössze 3 % volt Budapesten és 5% vidéken. 
A téglaépítésűeknél a fővárosban szintén alacsony, 1% árlevitelt követően átlag 3% alku volt, vidéken 2% 
árcsökkentés után 5%-ot tudtak alkudni.

  Augusztusban nagyon magas volt a befektetők aránya a fővárosban. A vásárlás okára választ adó vevők 
45%-a nyilatkozott úgy, hogy ez áll a háttérben. Vidéken a válaszadó vevők 27%-a nyilatkozott úgy, hogy 
nagyobb lakásba költözés állt a vásárlás hátterében. Majdnem minden negyedik vevő elsőlakás vásárlónak 
vallotta magát. A befektetők vidéken csak a harmadik legnagyobb vevői csoport volt, 20%-os piaci jelen-
léttel. Budapesten a válaszadó eladók 44%-a nyilatkozott úgy, hogy az értékesítés oka a nagyobb lakásba 
költözés volt. További 20-20% bevallása alapján örökölt ingatlant értékesített, vagy kisebb lakásba sze-
retne költözni. Vidéken minden harmadik eladó örökölt ingatlant értékesített, átlag 8,4 millió Ft bevételre 
szert téve.

  A Duna House által augusztusban lezárt tranzakciók adatai alapján vidéken az esetek 41%-ában vásároltak 
40-60 m2 közötti ingatlant és 22%-ban 60-80 m2-est. A nagyméretű, 160 m2 fölötti kategóriát a vevők 
4%-a választotta. Pest Megyében már a vevők 8%-a vásárolta a legnagyobb méretet. A két legnépszerűbb 
kategória itt is a 40-60 és a 60-80 m2 közöttiek, melyeket a vevők 22-23%-a vásárolt. Budán a legtöbb 
tranzakció a 400 ezer Ft/m2-nél drágább ársávban zajlott, a vevők 37%-a választotta ezt. Pesten szintén 
itt történt a legtöbb vásárlás 21%-ban, de a korábban is favorit 200-250 ezer Ft/m2 kategóriát is a vevők 
ötöde vásárolta. A főváros mindkét oldalán a 40-60 m2 közötti lakásokat vették legtöbben, nagyjából az 
esetek 40%-ában.

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)
Az elmúlt fél év legalacsonyabb forgalmát mutatta az augusztusi adás-vételi mennyiség az ingatlanpiacon, ám 
ez a csekély visszaesés szezonális jellegű. Tavaly ugyanekkor 23%-kal kisebb forgalmat becsült a Duna House, 
két éve pedig alig haladta meg a 7000-et az ebben a hónapban eladott ingatlanok száma.

Becsléseink szerint az első nyolc hónapban így összesen közel 92 ezer adás-vétel bonyolódott, ami már most 
meghaladja több válság utáni teljes év forgalmát. Tavaly ugyanebben az időszakban 64 ezer közeli tranzakciót 
becsült a cég, ami 44%-kal gyengébb forgalmat jelentett. 

A Kereslet Index módszertana
Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, a ~ 1300 értékesítőnk által regisztrált új, vásárolni szán-
dékozó ügyfelek számát 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 megoldá-
sokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megva-
lósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki 
termékektől is nagyban függ.

A DH-TB módszertana
Az ingatlanpiac alakulásának egyik legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB a Duna 
House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi 
tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az 
alábbi mutatók szolgálnak: (I.) KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a 
KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becs-
lést is pontosítja. (II.) A hiteles Energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása szerint kiadott Energetikai 
tanúsítványok mennyisége, mint nagyságrendi mutató. (III.) A Duna House cégcsoportból származó egyéb management 
információkon alapuló szubjektív értékelés.

DH - Keresleti Index
A júliusival megegyező szintet mutatott augusztusban a Kereslet Index. A 93 százalékpontos érték bár az 
idei év legalacsonyabb szintje, de ez szezonálisan indokolható érték, amely így is magasabb mint 2014-ben 
bármelyik hónapban. 
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MINŐSÉGI PREFERENCIA 
Augusztusban a hálózat által közvetített ingatlanok 3-4%-a volt újépítésű. Felújítandót a fővárosban és 
Nyugat-Magyarországon vettek leginkább, ahol nagyjából minden tízedik ilyen volt, míg az ország többi 
részén ennek fele volt jellemző. Az ország nagy részén inkább a kiváló minőséget vették a tranzakciók ne-
gyedében, kivéve Nyugat-Magyarországon, ahol minden ötödik volt ilyen.

A Duna House által közvetített ingatlanok ada-
tai alapján augusztusban Kelet-Magyarorszá-
gon a paneleket 134-, a téglaépítésű lakásokat 
165 ezer Ft-os négyzetméteráron vásárolták. Az 
ország nyugati felén a panelt 142-, a téglalakást 
212 ezerért vették.

A főváros budai oldalán 264-, Pesten 270 ezer 
Ft-ot fizettek a panelek négyzetméteréért, a 
téglaépítésű lakásokat pedig Budán 395-, Pes-
ten 279-, a Belvárosban pedig átlagosan 475 
ezerért vették.

Panel országos

Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap

 Kelet 7 197 000  134 000 72

 Nyugat 7 746 000  142 000 101

 Tégla országos 

 Kelet 9 049 000  165 000 187

 Nyugat 10 773 000  212 000 176

Panel Budapest

Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje /nap

Buda 14 009 000  264 000 113

Pest 14 173 000  270 000 47

 Tégla Budapest  

Buda 23 331 000  395 000 172

 Pest 14 539 000  279 000 85

Belváros 29 236 000  475 000 133

LAKÁSÁR ADATOK - 2015. augusztus

A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.

A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House irodák működése sze-
rinti lefedettségét. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. 
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ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT

Módszertan:
Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják 
azokat a kerületeket  (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk 
össze a fenti „népszerűségi” térképet. A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House 
irodák működése szerinti lefedettségét, illetve a kerületek méretét.

ALKU - 2015. AUGUSZTUS

A Budapesten vásárolni szándékozók közel 21%-a megjelölte (töb-
bek közt) a XIII. kerületet, mint potenciális lokációt, ezzel továbbra 
is a legnépszerűbb kerület a fővárosban. A leendő vevők 17-18%-
a kedveli még a VI., VII., IX. és XI. kerületeket is, de az ezt övező 
területek sem kevésbé népszerűek. A külsőbb pesti kerületeket a 
vevőjelöltek 6-7%-a keresi. Legalacsonyabb népszerűségnek a XXIII. 
örvend, melyet csupán 2% jelölt meg vásárlási célpontjának.

A családi házukat eladóknak nem kellett sokat csök-
kenteni az eredetileg elképzelt árból, csupán 4%-ot 
országszerte, hogy érdeklődőt találjanak. A vevők 
ezekből 7-9%-ot tudtak tovább alkudni. A panelek 
esetében mindössze 1% árlevitelre volt szükség és a 
vevői alku is mindössze 3 % volt Budapesten és 5% 
vidéken. A téglaépítésűeknél a fővárosban szintén 
alacsony, 1% árlevitelt követően átlag 3% alku volt, 
vidéken 2% árcsökkentés után 5%-ot tudtak alkudni.

Módszertan:
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely 
a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt 
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 ál-
lapodott 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 .

Kerület július  augusztus 

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

Irányár változás Alku

HÁZ

Budapest - 4% - 7%

Pest megye - 4% - 8%

Vidék - 4% - 9%

PANEL

Budapest - 1% - 3%

Vidék - 1% - 5%

TÉGLA

Budapest - 1% - 4%

Vidék - 2% - 5%

ÖSSZES

Budapest - 2% - 4%

Vidék - 3% - 7%

legtöbb 
érdeklődés

legkevesebb 
érdeklődés
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ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK

Augusztusban nagyon magas volt a befektetők aránya a fővárosban. A vásárlás okára választ adó vevők 
45%-a nyilatkozott úgy, hogy ez áll a háttérben. Átlagosan 22 millió Ft körül költöttek 60 m2-es lakásokra. A 
vevők 22%-a elsőlakás vásárlónak vallotta magát, ők átlag 53 m2-es lakásokat vettek 15 millió Ft környékén.
 
   VEVŐK KORA Bp.    VEVŐK STÁTUSZA Bp.  VÁSÁRLÁS OKA Bp.

KOR ÁTLAGÁR M2

-20 13 715 000 46

20-30 17 438 000 54

30-40 21 975 000 68

40-50 18 719 000 62

50-60 24 522 000 61

60- 19 496 000 57

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30  9 639 000 63

30-40  12 618 000 85

40-50  11 608 000 76

50-60  12 656 000 80

60-  11 752 000 65

60- 9 575 000  62

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

Tanuló 15 709 000 46

Felső vezető 35 630 000 78

Nyugdíjas 18 837 000 55

Közép vezető 23 503 000 69

Vállalkozó 21 421 000 64

Beosztott 15 313 000 55

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

Tanuló  7 287 000 46

Felső vezető  19 671 000 96

Közép vezető  12 583 000 84

Nyugdíjas  10 435 000 67

Vállalkozó  14 391 000 92

Beosztott  9 879 000 69

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Generációk 
összeköltöznek 28 425 000 112

Válás 10 210 000 49

Kisebbe költözés 17 774 000 59

Generációk 
különválása 18 720 000 58

Nagyobba költözés 25 696 000 87

Első lakás vásárlása 14 990 000 53

Befektetés 22 056 000 59

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

 Generációk 
összeköltöznek  13 791 000 97

 Válás  7 811 000 59

 Generációk 
különválása  10 542 000 66

 Kisebbe költözés  9 204 000 63

 Befektetés  11 339 000 62

 Első lakás vásárlása  9 716 000 70

 Nagyobba költözés  16 107 000 102

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER

Vidéken a válaszadó vevők 27%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyobb lakásba költözés állt a vásárlás hátterében. 
Átlagosan 102 m2-es ingatlanokat vettek 16,1 millió Ft körül. Majdnem minden negyedik vevő elsőlakás vásár-
lónak vallotta magát. Ők 70 m2-es lakást vettek, 9,7 millió környékén. A befektetők vidéken csak a harmadik 
legnagyobb vevői csoport volt, 20%-os piaci jelenléttel.

   VEVŐK KORA vidék           VEVŐK STÁTUSZA vidék             VÁSÁRLÁS OKA vidék

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek 
szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.
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ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK

Budapesten a válaszadó eladók 44%-a nyilatkozott úgy, hogy az értékesítés oka a nagyobb lakásba köl-
tözés volt. Átlagosan 16,7 millióért váltak meg 53m2-es ingatlanjaiktól. További 20-20% bevallása alapján 
örökölt ingatlant, értékesített, vagy kisebb lakásba szeretne költözni. 

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

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30 15 921 000 47

30-40 17 588 000 51

40-50 21 996 000 65

50-60 20 545 000 68

60- 19 974 000 64

KOR ÁTLAGÁR M2

20-30  9 654 000 53

30-40  11 902 000 72

40-50  11 957 000 76

50-60  13 251 000 85

60-  10 144 000 83

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

 Felső vezető 25 909 000 63

 Közép vezető 20 250 000 62

 Nyugdíjas 18 627 000 66

 Vállalkozó 27 789 000 72

 Beosztott 15 046 000 55

STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2

 Felső vezető  20 622 000 91

 Közép vezető  14 370 000 83

 Vállalkozó  14 985 000 82

 Nyugdíjas  9 919 000 83

 Beosztott  10 267 000 72

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Generációk 
összeköltöznek 12 534 000 37

Előtörlesztés miatt 
adja el 10 513 000 48

Válás 18 909 000 59

Generációk 
különválása 24 515 000 97

Kisebbe költözés 26 368 000 82

Örökölt ing. 
értékesítés 16 690 000 55

Nagyobba költözés 16 702 000 53

ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2

Generációk 
összeköltöznek  12 258 000 71

Előtörlesztés miatt 
adja el  13 034 000 114

Válás  15 147 000 104

Generációk 
különválása  13 415 000 90

Kisebbe költözés  13 474 000 96

Nagyobba költözés  11 239 000 64

Örökölt ing. 
értékesítés  8 425 000 71

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER

Vidéken minden harmadik eladó örökölt ingatlant értékesített, átlag 8,4 millió Ft bevételre szert téve. Közel 
ugyanekkora volt a nagyobb lakásba költözők tábora, akik 64 m2-es ingatlanjuktól váltak meg 11,2 millió Ft-ért. 
Ugyanitt kisebbe az eladók 16%-a vágyik.

   VEVŐK KORA vidék   VEVŐK STÁTUSZA vidék             VÁSÁRLÁS OKA vidék

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek 
szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK
A Duna House által augusztusban lezárt tranzakciók adatai alapján vidéken az esetek 41%-ában vásároltak 
40-60 m2 közötti ingatlant és 22%-ban 60-80 m2-est. A nagyméretű, 160 m2 fölötti kategóriát a vevők 4%-a 
választotta. Pest Megyében már a vevők 8%-a vásárolta a legnagyobb méretet. A két legnépszerűbb kategória 
itt is a 40-60 és a 60-80 m2 közöttiek, melyeket a vevők 22-23%-a vásárolt.

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)

Lakásméret (m2)

m2 ár (ezer Ft)

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

m2 ár (ezer Ft)

Lakásméret (m2)

PEST MEGYE

2015. augusztus 
2014. augusztus

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 
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TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK – BUDAPEST
Budán a legtöbb tranzakció a 400 ezer Ft/m2-nél drágább ársávban zajlott, a vevők 37%-a választotta ezt. 
Pesten szintén itt történt a legtöbb vásárlás 21%-ban, de a korábban is favorit 200-250 ezer Ft/m2 kategóriát 
is a vevők ötöde vásárolta. A főváros mindkét oldalán a 40-60 m2 közötti lakásokat vették legtöbben, nagy-
jából az esetek 40%-ában.

BUDA

Lakásméret (m2)

m2 ár (ezer Ft)

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

m2 ár (ezer Ft)

Lakásméret (m2)

PEST

2015. augusztus 
2014. augusztus

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House Fran-
chise Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései 
kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House Csoport 
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 változtatha-
tóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek.

•	 A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egy-
értelmű 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 lin-
kelésre 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

2015. október   2015. III. negyedév adatai (bővített terjedelem)

2015. november   2015. októberi adatok

2015. december   2015. novemberi adatok

2016. január    2015. II. félév adatai (árindexekkel bővített)

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 kiadványo-
kat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu

DUNA HOUSE  
BAROMÉTER


